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Lancha afunda e
18 morrem na BA

, 25/08/2017

Edição 7835 - Ano XLI

AGÊNCIA BRASIL

O Departamento de Polícia Técnica de Salvador (DPT) informou no
fim da tarde de ontem que 18 pessoas morreram em decorrência do
acidente na Baía de Todos os Santos com a lancha Cavalo Marinho 1,
que transportava 129 passageiros
e quatro tripulantes. Segundo o órgão, nove corpos passam por identificação no Instituto Médico-Legal
(IML) de Santo Antônio de Jesus,
cinco estão no IML de Salvador e
mais quatro corpos estão sendo
levados para a capital baiana.
O capitão de Fragata da Capitania dos Portos, Flávio Almeida, informou que a Marinha encaminhou
cinco corpos para o IML de Salvador e que não tinha informações
sobre quantos corpos foram encontrados pelos outros órgãos de resgate. Por causa disso, ele confirmou que o número exato de mortos só poderia ser informado pelo
IML, que recebe os corpos para
identificação.
Mais cedo, a Capitania dos Portos informou que 23 pessoas tinham morrido por causa do acidente. A Secretaria de Saúde da Bahia
informou que 100 pessoas foram
atendidas em hospitais ligados à
rede por conta do acidente.

DESAPARECIDOS
Ainda não se sabe o número de
pessoas desaparecidas. Equipes
de resgate continuam no local em
busca de outras vítimas com vida,
o que já foi considerado
improvável pelo coordenador do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), Ivan Paiva.

NAUFRÁGIO EM SALVADOR deixa ao menos 18 mortos

Bendine se torna réu na Lava Jato
O juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o expresidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine,
preso no mês passado por suspeita de receber propina para
beneficiar a empreiteira Odebrecht. Na decisão de ontem, o
magistrado entendeu haver elementos suficientes de autoria e
materialidade para que Bendine se torne réu e seja julgado por
crimes como lavagem de dinheiro e corrupção.

PSDB diz que parlamentarismo é bandeira oficial
O presidente do PSDB, senador Tasso Jereisati, disse ontem que
o parlamentarismo “é a bandeira oficial” de seu partido. “Mas
não para agora, nas eleições de 2018, porque não é solução para a
crise, e sim como sistema definitivo a partir de 2022”, acrescentou
após participar de uma reunião com os 27 diretórios regionais
do PSDB. Tasso negou que o partido esteja dividido apesar, de
ele e outros parlamentares tucanos já terem defendido a saída
da base do governo.

Vem calor pela frente!
O nascer do sol na manhã de ontem mais parecia uma pintura que coloriu o
céu de Cascavel com uma bela paisagem. Parecia anunciar que o frio decidiu
dar espaço à temperaturas elevadas nos próximos dias. Em apenas três dias,
a temperatura subiu 24°C e continuará em ascenção nas próximas semanas.

z Pág. 12

Nada mudou na PEC
Três anos após a sangrenta rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, a insegurança continua. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, basta os presos
querer que a situação caótica vivida em agosto de 2014 poderá se repetir.
z Págs. 24 e 25
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PREPARE-SE!
Muitas vezes gostaríamos de alcançar os resultados pretendidos de forma instantânea e de
preferência sem muito esforço. Vivemos na era
do imediatismo, tudo tem de ser para agora. Em
todos os lugares queremos ser atendidos de forma rápida, como se fossemos os únicos seres
existentes; a comida no restaurante não pode
demorar sequer alguns poucos minutos; até
mesmo quando usando a internet, a paciência
logo se esgota quando o link tarda a abrir ou o
download não se realiza com a velocidade esperada. Talvez lhe falte paciência para completar a leitura deste breve texto. Andamos com
muita pressa e não chegamos a lugar algum.
Não raras vezes o tempo que nos sobra não é
bem aproveitado. Queremos cada vez mais tempo, para perdê-lo em atividades pouco proveitosas.
Não há alternativa, não existe outro caminho a
percorrer. Prepare-se! Estude como é preciso estudar, trabalhe como é preciso trabalhar, confie na
providência de Deus como é preciso confiar, e espere. Paciência é virtude. Tenho plena convicção de
que os resultados serão surpreendentes. Nada que
valha realmente a pena se consegue sem esforço.

z
z
z
z

Nos dias 30 e 31 de
agosto, o Teatro
Municipal de Cascavel
será palco do 2º
Seminário Técnico
Científico de Prevenção
e Proteção a Desastres.
Com o tema
“Construindo Cidades
Resilientes e
Socialmente Justas”, o
evento terá ainda uma
Oficina para Jornalistas
sobre o tema em
questão. Várias palestras
estão agendadas.

Hoje às 11h, com o
intuito de celebrar o Dia
do Soldado, será
realizada uma
solenidade militar no
quartel do 33º Batalhão
de Infantaria
Mecanizada. A data é
escolhida como
homenagem ao
Marechal Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de
Caxias, que é Patrono do
Exército Brasileiro. Ele
nasceu no dia 25 de
agosto de 1803.

O FC Cascavel,
que tem feito
uma boa
campanha na
Taça FPF Sub 23,
que garante uma
vaga na Série D
do Brasileirão
2018.

A Construtora
Engetecne que não
cumpriu nenhum
dos cinco
contratos que
formalizou com a
prefeitura para
edificação de
obras.

PREVISÃO DO TEMPO

Sexta

Sábado

K 29 L 17

Curitiba

Sexta

K 24 L 9
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Falastrão?
Para o falastrão McGregor, que é
mais jovem, mais alto e tem maior
envergadura que Mayweaher, a
promessa também é nocaute:
“Estamos preparados para 12
rounds de ritmo incansável, mas
vou para cima dele, vou botar
pressão, vou quebrar este velho,
confiem em mim. Estou muito
preparado. Ele fez um grande erro
em aceitar as luvas de 8 onças, ele
não vai durar mais de dois rounds
e acredito que terei a decisão de
acabar com a luta em um só”.

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

Quina

Concurso: 1554

01 03 04 05 07 08 09 10
13 14 16 18 19 24 25
Concurso: 1961

17 25 26 30 32 50
Concurso: 4464

05 11 35 43 54

SÉRIE A

Independentemente do quem for vitorioso
no ringue, o certo é que a superluta renderá
milhões a Conor McGregor e Floyd
Mayweather. Para entrar pela primeira vez
em um ringue de boxe, o irlandês receberá
70 milhões de dólares (R$ 219,8
milhões). Já o boxeador multicampeão
levará para casa um pouco mais: 100
milhões de dólares (R$ 314 milhões). Isso
sem levar em conta demais participações nos
lucros, como venda de bilheteira e pacotes
de pay per view, além de outros. No total,
Mayweather projeta lucrar cerca de US$
300 milhões (cerca de R$ 936 milhões) e
McGregor ganhar cerca de US$ 100
milhões (cerca de R$ 314 milhões). Para se
ter uma ideia da magnitude das bolsas que
os dois ganharão, se juntarmos os valores
especulados, ele equivale a 11 anos do
salário de Neymar, o jogador mais bem
pago da Europa e mais caro da história.

Lotofácil
Megasena

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Super meio-médio (69,8 kg): Floyd Mayweather Jr. x Conor McGregor
Leve Júnior (58,9 kg): Gervonta Davis x Francisco Fonseca
Meio-pesado (79,3 kg): Nathan Cleverly x Badou Jack
Pesado Júnior (90,7 kg): Andrew Tabiti x Steve Cunningham

M ilionários

Sábado

Fonte: Simepar

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz
editoria@jhoje.com.br
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Experiente e sem nenhuma derrota em 49 lutas, Floyd Mayweather deverá ter o
mesmo estilo contra Mcgregor, a não ser que cumpra o que prometeu antes da luta:
“Essa não pode ser uma luta defensiva, tenho que ir até ele. Preciso ir para cima ele.
Tenho que fazer isto. Eu devo isso ao público depois da luta contra Pacquiao. Eles não
gostaram da luta com o Pacquiao, eles vão gostar dessa luta agora”, prometeu.

K 24 L 14

Fone/Fax: (45) 3321-1000
Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Â Principal (22h)

Mudança de postura?
z Dia do Soldado

K 29 L 16
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Conor McGregor

z Seminário

Cascavel

Direção Geral
Clarice Roman

Meio-médio (66,6 kg): Thomas Dulorme x ordenis Ugás
Meio-médio (66,6 kg): Juan Heraldez x Jose Miguel Borrego
Super Médio (76,2 kg): Kevin Newman x Antonio Hernandez
Super Médio (76,2 kg): Savannah Marshall x Sydney LeBlanc

NOTAS

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

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

Â Preliminar (20h)

Cida Borghetti, ao
assumir interinamente
o Governo do Paraná

Jeandré C. Castelon
Advogado, estudante de teologia e
membro da Pastoral Familiar

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

DIVULGAÇÃO

“Temos audiências
marcadas no Palácio
Iguaçu e viagens pelo
interior para anunciar
investimentos e
entregar obras
realizadas pelo
Governo do Estado.”
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Lotomania

Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79
85 87 95 98

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

2º sorteio

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
15
12
10
10
8
8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
4

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

D
1
5
4
8
5
7
7
5
8
7
8
9
9
9
10
10
10
11
9
14

GP
33
35
22
29
29
25
25
31
30
23
22
28
22
21
26
22
26
22
12
17

GC
10
19
13
23
21
19
23
28
28
22
25
28
25
26
34
34
29
31
26
36

SG
23
16
9
6
8
6
2
3
2
1
-3
0
-3
-5
-8
-12
-3
-9
-14
-19

SÁBADO
Fluminense x Vasco
Corinthians x Atlético-GO
DOMINGO
Flamengo x Atlético-PR
Palmeiras x São Paulo
Bahia x Botafogo
Ponte Preta x Atlético-MG
Cruzeiro x Santos
Avaí x Chapecoense
SEGUNDA-FEIRA
Coritiba x Vitória
SÁBADO (2/9)
Grêmio x Sport

16h
19h
16h
16h
16h
16h
19h
19h
20h
16h

Concurso: 1685

Federal

03 24 26 27 29 48

1º prêmio

10 12 13 14 36 37

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO

PG
50
40
37
33
32
30
30
30
29
28
27
26
26
26
25
25
23
22
22
15

22ª RODADA

Dupla sena
1º sorteio

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

GRÊMIO-RS

5º prêmio

Concurso: 5208

36.100
63.792
43.336
26.604
23.526

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Floyd Mayweather
Evento vendido em todo o mundo
como uma superluta, o duelo entre Floyd
Mayweather e Conor McGregor será
neste fim de semana, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A programação terá início às 20h deste sábado
pelo horário brasileiro, com o card preliminar. Já o card principal está marcado para começar às 22h (de Brasília).
O canal Combate vai transmitir ao vivo
e com exclusividade a luta no Brasil.
O estadunidense Floyd Mayweather
e o irlandês Conor McGregor duelarão
no peso combinado de até 69,8 quilos,
pela categoria super meio-médio. As
regras serão as do boxe (golpes ilegais
valem multa), mas com luvas de 8 on-

ças (226 gramas) - uma exceção, já
que a regra é luvas de 10 onças para
lutas a partir dos 69,8 kg. Para fins de
comparação, no UFC, origem de McGregor, as luvas são de 4 onças.
Apesar de toda a expectativa para
o combate entre “Money” e “The Notorious”, a luta tem tudo para não agradar o expectador que está acostumado com os eventos do UFC. Já para
quem acompanha o boxe o duelo deverá ser mais interessante. Isso a julgar pela Superluta realizada há dois
anos entre Mayweather e Pacquiao.
O estadunidense venceu por pontos
ao desferir golpes certeiros no filipino, que buscou mais o combate.

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

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

Cachê Base

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Mayweather: 100 milhões de dólares
McGregor: 73 milhões de dólares

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.

Cachê Previsto*

Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

politica@jhoje.com.br

Estudar é preciso...

evento terá ainda a presença do deputado federal Alfredo Kaefer.
De acordo com o deputado estadual Adelino Ribeiro, presidente da legenda no
Paraná, o encontro acontece todos os anos, mas até
2016 era realizado de forma regionalizada nas regiões Oeste e Nor te do Paraná, além da Região Metropolitana de Curitiba. “É
uma forma que a gente
encontrou de ficar
m a i s próximo
das lideranças”,
diz Adelino.

DEPUTADO
ADELINO
Ribeiro lidera
o PSL no
Paraná

Mayweather: 300 milhões de dólares
McGregor: 100 milhões de dólares
* Bilheteira, pay per view, etc.

FLOYD MAYWEATHER
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Modalidade: Boxe
Idade: 40 anos
Alcunha: “Pretty Boy” e “Money”
Altura: 1,73m
Vitórias: 49 (26 por nocaute)
Derrotas: nenhuma

Â Último combate: vitória sobre Andre Berto (12/9/2015)
Â Dinheiro ganho ao longo da carreira: um bilhão de euros

CONOR MCGREGOR
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Modalidade: MMA
Idade: 29 anos
Alcunha: “The Notorious” e “Mystic Mac”
Altura: 1,75 metros
Vitórias: 21
Derrotas: 3

Â Último combate: vitória sobre Eddie Alvarez (12/11/2016)
ÂDinheiro ganho ao longo da carreira: 30 milhões de euros
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PSL reúne Giro Político
líderes do PR
Lideranças de aproximadamente 150 municípios paranaenses participam na noite de hoje de um encontro
estadual do PSL que acontece no auditório da Univel, em
Cascavel. No centro das discussões estará a reforma
política e as eleições de
2018. O pré-candidato ao
governo do Paraná, Osmar
Dias, confirmou presença no
evento. Ainda é esperada, porém sem confirmação até o
final da tarde de ontem, a
presença de Ratinho Junior, virtual candidato do PSC
ao governo do Estado. O

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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“DISTRITÃO”

Um dos principais pontos do encontro será a reforma política em
andamento no Congresso Nacional. O chamado “distritão”, se
aprovado, na prática elimina as coligações já que o voto da
legenda deixa de existir e os candidatos mais votados serão
eleitos. Adelino é favorável a mudança, diz que isso dá mais
legitimidade a um mandato parlamentar e estimula as lideranças a
se fortalecerem politicamente. Ao contrário do que muitos
pregam, Adelino não vê fragilização dos partidos pequenos com a
aprovação das mudanças propostas. Isso evitaria, por exemplo,
que um deputado estadual com 43 mil votos deixasse de ser
eleito e perdesse a vaga para alguém que fez menos de 30 mil
sufrágios, em função do voto de legenda. “Em 2004 eu já sofri
desse mal, fiz quase quatro
mil votos e não deu legenda  Reportagem: Luiz C. da Cruz
para vereador”, lembra o
Foto: Fábio Donegá
deputado.

O vereador Fernando Halberg, na ânsia de querer mostrar
serviço e atrair holofotes comete gafes que ele mesmo
sugeriu aos vereadores que evitassem ao afirmar,
recentemente, que os parlamentares deveriam “estudar mais”.
No início de agosto o vereador conseguiu aprovar
requerimento para que a Prefeitura informasse a “relação das
pessoas jurídicas e fiscais que possuem débitos tributários e
penalidades pecuniárias” com o Fisco Municipal.

Barulho
Apesar do barulho
costumeiro, Halberg teve
que ser “corrigido” pela
Administração Municipal,
já que o artigo 198 da Lei
Federal 5.172/66 (Código
Tributário Nacional) “veda”
ou proíbe a divulgação da
informação pretendida pelo
vereador.

Lição aprendida
Mas, como todo bom aluno
deve fazer, Halberg recebeu
a correção, entendeu e
refez o requerimento da
forma correta e solicitou a
lista daqueles contribuintes
que estão inscritos em
“dívida ativa”, quando o
mesmo artigo 198 autoriza
a divulgação. Na quarta-

feira a Secretaria de
Finanças repassou as
informações solicitadas à
Secretaria de Assuntos
Jurídicos que encaminhou a
resposta à Câmara.

Que feio...
Mesmo refazendo o
requerimento de acordo com
o que lei determina,
Halberg parece aquele
‘aluno malcriado’. Apesar de
ter recebido e entendido a
lição pela sua própria falta
de conhecimento (e estudo)
e refazendo o requerimento
de forma correta, quis fazer
barulho solicitando ao
presidente do Legislativo
que adotasse “medidas
judiciais” para que a lista
dos devedores fosse
fornecida.

VAIDADES...
E aí a população precisa prestar bem atenção se quem
fala muito, aparece muito na mídia e faz barulho, de fato,
está trabalhando mesmo em prol da cidade ou da vaidade
pessoal... Como diria o saudoso Darci Israel: “eeee
cascavelããããaãõoooo”!
z O PSL do Paraná ainda acompanha nomes de virtuais
candidatos ao governo do Estado para eventual apoio.
z Uma coisa é certa, o partido liderado por Adelino
Ribeiro não apoiará, em hipótese alguma, uma possível
candidatura de Requião.
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Cinco contratos e
nenhum cumprido

Escolas
Já com relação às escolas, a
Secretaria de Educação entrou
com um novo processo
licitatório para realização do
restante da reforma da Escola
Manoel Ludgero Pompeu. O
processo foi concluído e a
ordem de serviço deve ser
emitida em breve para o início
dos trabalhos. A Interlagos
Materiais de Construção
venceu a licitação pelo valor de
R$ 1.041.338,80. Quanto a
Escola Municipal José Henrique
Teixeira, um novo edital de
licitação deverá ser publicado
em breve pelo Departamento
de Compras. Já quanto à UPA
do Sanga Funda, não há
previsão de quando,
efetivamente, vai sair do papel.

Unidade do BAIRRO
PIONEIROS foi concluída,
mas faltam móveis e gente
para trabalhar

Com um histórico nada positivo
em Cascavel, a empresa Engetecne
tinha cinco contratos fechados com
a Prefeitura e não cumpriu nenhum
deles. Ganhou a licitação para a
construção da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Sanga Funda, para
reforma das escolas municipais
Manoel Ludgero Pompeu e José Henrique Teixeira e das construções dos
postos de saúde dos bairros Pioneiros Catarinenses e Presidente.
A reportagem do Hoje News recebeu uma listagem com os prejuízos deixados pela empresa. Na
USF (Unidade de Saúde da Família) do Presidente, a licitação começou em 2013 e o contrato foi
assinado em dezembro do mesmo
ano, no valor de R$ 1.069.163,85,

com prazo de execução de 270
dias. O contrato original foi aditado por sete vezes com o objetivo
de prorrogar o prazo de execução
da obra, o último com conclusão
prevista para 30 de novembro de
2016, o que não ocorreu.

Pioneiros Catarinenses
Já a USF do Bairro Pioneiros Catarinenses foi abandonada pela
construtora com 68,27% da obra concluída. A empresa ganhou
a licitação pelo valor de R$ 961.569,93 com prazo de
execução de 270 dias. À Engetcne, foram pagos R$
665.412,19. E para concluir a obra, foram necessários R$
352.612,11. Mais do que o saldo remanescente que deixou de
ser pago à empresa porque a obra não foi terminada. O novo
processo de licitação, atualizado, ocorreu no mesmo valor, e a
empresa vencedora foi a que venceu o certame da unidade do
Presidente. No Pioneiros, a construção também foi concluída.

 Reportagem: Tissiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

A Unidade do Presidente,
abandonada, antes de as
obras serem retomadas e
CONCLUÍDAS
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Decisão do Caifusa

FOTOS: COMERCIAL

A Associação Atlética Comercial terá um
dia de decisão nesta sexta-feira, dia no qual
as equipes União e Notoya Veículos/Agrossol decidem o título da categoria Sênior do
35º Caifusa, o seu campeonato interno de
futsal. A partida derradeira será às 20h15,
mas antes da decisão será realizado um jogo
de apresentação entre as equipes de futsal
feminino do Comercial. Neste ano, a cate-

goria Sênior contou com a participação de
10 times, formadas por sorteio. Até aqui,
foram 32 partidas realizadas e 294 gols anotados, média superior a nove por jogo. Para
a decisão, o União chega com a seguinte
campanha: 6 vitórias, 1 empate, 51 gols
marcados e 24 gols sofridos. Já o Notoya
Veículos/Agrossol tem 5 vitórias, 2 derrotas,
marcou 45 gols e sofreu 23.

Corra & Apaixone-se
Ocorre neste sábado a 3ª edição do evento Corra & Apaixone-se, marcado
para ocorrer de 9h às 12h no Kartódromo Delci Damin. Na corrida, os
alunos da Apae ganham padrinhos e cadeiras de rodas ornamentadas para
uma corrida no circuito de kart cascavelense.

COPA CIDADE

Bolão
Neste sábado, a
Associação Atlética
Comercial sediará a 4ª
etapa Costa Oeste de
Bolão. A competição
ocorrerá nas pistas de
bolão da Sede Campestre
com início as 14h e
contará com a
participação de 40
jogadores de quatro
equipes: AA Comercial,
Palotina, Nova Santa Rosa
e Toledo/ Dez de Maio.
FOTOS: LDF

PAGAMENTO
À empresa, foi paga a quantia de R$ 961.569,93. Para a
conclusão da obra, foi necessário mais R$ 433.331,04. A soma
dos dois valores dá mais que o licitado para pagamento à
Engetecne, já que um novo estudo precisou ser realizado e
houve aumento nos valores com a atualização.
“Além do prejuízo econômico ocasionado pela inadimplência, que
atinge todo o povo cascavelense, também tem o atraso na atuação
do poder público com o bom atendimento à população que precisa
de uma unidade básica de saúde”, afirma, em nota, a Secretaria
de Saúde. Para o novo processo no caso da unidade do Presidente,
uma nova empresa foi contratada, a Adalta Construtora Ltda, com
o valor de R$ 433.331,04 e a obra está 100% concluída.

Formadas por figurinhas carimbadas do salonismo amador cascavelense, as equipe LA Cordeiro e Clube da Quarta
decidem nesta sexta-feira o título da Copa Cidade de Cascavel de Futsal Masculino. O duelo está marcado para as 21h,
no Ginásio da Neva. Antes, Fercaus e Bilhares Tomacheski duelam pelo terceiro lugar.
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JULIANO JULIO/SITE WESTCARS

Encaixotados há 4 anos

Arrancada de
motos e carros
A quinta e penúltima etapa do
Campeonato Metropolitano de Arrancada de Cascavel será disputada neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, com promoção
e organização do Automóvel Clube
de Cascavel e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo. A programação começa neste
sábado, quando a partir das 11h
serão disputadas as provas de
motos. À noite será disputado o
Racha Noturno, com a expectativa

Fórmula 1
Depois de um mês sem competição em
função das férias das indústrias na
Europa, as emoções da Fórmula 1
estão de volta neste domingo, com a
realização do GP da Bélgica, no
Autódromo de Spa-Francorchamps.
Sem ter participado do GP da
Hungria, no dia 30 de julho, em
função de uma indisposição, o
brasileiro Felipe Massa, da Williams,
espera estar entre os cinco primeiros no
charmoso e desafiador circuito belga.

FC Cascavel

da participação de competidores de
várias cidades da região Oeste e
também do Paraguai. Destaque
para a presença confirmada de um
Dragster na competição. A expectativa é de que 90 carros e 50 motos participem das disputas. Para
as motos, que conta com as categorias Desafio 10 Segundos, Força
Livre 250cc, Montada Especial,
Montada Original, Protótipo 2T, Protótipo 4T e Super Bike, será a última etapa da temporada.

Sub-19
Pelo Paranaense de Futebol Sub-19, os
jovens do FCC terão compromisso em
Londrina, diante da Portuguesa
Londrinense. O duelo está marcado para
as 15h30 deste sábado, pela 5ª e
antepenúltima rodada do turno único da
segunda fase. O time cascavelense é o
vice-líder do Grupo D com 9 pontos e
chegará chegar à primeira posição em caso
de vitória, pois o ponteiro Paraná Clube,
que tem 10 pontos folgará na rodada. A
Portuguesinha tem 4 pontos na 4ª posição.

A Taça FPF de Futebol chega à
sua 6ª rodada com uma
particularidade: todas as equipes
em campo. A jornada de jogos
marca o início da segunda
metade da competição. Para o FC
Cascavel, o compromisso será na
quarta-feira, no fechamento da
rodada contra o Iraty, às 19h05,
no Estádio Olímpico. Assim,
poderá assistir “de camarote” aos
jogos deste fim de semana.

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

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

PG
9
8
7
7
6
5
5
3
3
1

J
5
5
4
4
3
4
5
2
5
4

V
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

E
3
2
1
1
0
2
2
0
1
1

D
0
0
1
1
0
1
2
1
3
3

GP
6
7
4
4
7
5
7
2
6
2

6ª RODADA
SÁBADO
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
19h

GC
3
5
3
3
1
5
10
2
5
9

SG
3
2
1
1
3
0
-3
0
-2
-7

Aparelhos de ar-condicionado
novos, sem uso e encaixotados.
Assim estão os equipamentos adquiridos ainda em 2013 e 2014
pela gestão Edgar Bueno.
Os aparelhos não foram instalados ainda em duas escolas da
rede: Artur Sartori e Michalina Sochodolak. Isso porque as escolas,
até agora, não tinham estrutura elétrica que suportasse isso. Problema encontrado na época em que
eles foram adquiridos e não puderam ser instalados. Isso porque
todas as estruturas se encontravam em situação precária com relação à rede elétrica e foi preciso
fazer uma readequação, o que demorou bastante.
Tanto que só agora as duas últimas escolas que faltavam deverão
ter esse benefício.
Segundo a Secretaria de Educação, ambas foram adequadas
quanto à estrutura elétrica para
instalação de ar. Agora, a Secretaria finaliza os trâmites para iniciar uma licitação para colocação
desses aparelhos. “Os demais já
estão em suas devidas unidades”, ressalta, em nota.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

PROMESSA é de que
equipamentos saiam, em
breve, das caixas

E ncaixotados
A Secretaria de Educação deu sinal positivo à nossa entrada nas
duas escolas, mas a reportagem do Hoje News não foi autorizada pela
direção a ter acesso a Escola Michalina, no Bairro Claudete, e registrar
os aparelhos encaixotados. Já a diretora da Artur Sartori, do Bairro Santa Felicidade, abriu as portas para a nossa reportagem. Na instituição,
são mais de 40 aparelhos que ainda estão guardados nas caixas.
“Os aparelhos foram licitados em 2013. Parte deles foi adquirida
ainda naquele ano: 88 equipamentos tipo split 9.000 BTU e 96 tipo
split 12.000 BTU”, afirma, em nota, a Secretaria de Educação, por meio
da Secom (Secretaria de Comunicação”.
Em julho de 2014 foi empenhado o restante da licitação, com a aquisição de mais 208 desses, tipo split, 12.000 BTU. Na época, o investimento na compra foi de R$ 449.996,48.
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RONI PIMENTEL

Muito mais que
uma simples refeição
DIVULGAÇÃO

Elas são apenas quatro servidoras, responsáveis pelo lanche de
cerca de 800 crianças e o almoço
diário mais de 250 alunos que estudam no período integral. Isabel
Martins de Oliveira Machado, Lucrécia Alves, Natalina Marqueti, Vania
Maria dos Santos e Maria Rosa
Bueno são as merendeiras da Escola Municipal Profª Dulce Andrade
Siqueira Cunha, o Caic I, e o trabalho realizado por elas representa a
dedicação e empenho das merendeira das escolas municipais de
Cascavel.
No Caic I, por exemplo, a tarefa
é árdua, já que a escola é uma das
maiores da rede. Além do preparo
do lanche, no período da manhã e
da tarde, elas também têm a atribuição de preparar o almoço das
crianças matriculadas na ETI (Educação em Tempo Integral), lembrando que esta é a escola com maior
número de alunos nesta modalidade. Só que o empenho destas profissionais vai além, e o carinho dedicado no preparo dos alimentos
faz com que elas, assim como tantos outros profissionais da Educação, fiquem guardadas na memória
e no coração de muitos alunos que
há tempo passaram pela escola.
Isabel, que já está a cerca de 20
anos na escola, sabe bem disso, e
se alegra ao falar desta troca de
carinho. “A satisfação é grande, pois
mesmo depois que eles saem da
rede municipal e vão para as escolas do Estado, eles continuam lembrando da gente e se nos encontram
logo comentam que ainda lembram
na tia da merenda”, conta.

Último algoz
Na possibilidade de
chegar ao 10º jogo de
invencibilidade, o
Cascavel Futsal enfrenta a
última equipe que lhe
derrotou. O triunfo do São
Lucas foi no primeiro turno,
por 2 a 1, em Paranavaí, no
dia 16 de maio.

Merenda sendo preparada para alunos: cardápio orientado por nutricionistas

SEGREDO
E quem revela o segredo desta relação aluno-merendeira é a diretora
da escola, Elizangela Cristina Zaniollo. Segundo a diretora, o que faz a
diferença é o tratamento individualizado que as merendeiras
prestam a cada aluno, justamente pelo fato de conhecerem as
crianças. “Outro dia elas me emocionaram. Eu cheguei no refeitório e
vi as merendeiras empenhadas em amassar alguns alimentos.
Quando eu perguntei o motivo delas estarem fazendo aquilo elas
contaram que é para ajudar alguns alunos que usam aparelho e
encontram dificuldade para comer alguns alimentos”, relata.

ORIENTAÇÕES
E não é só isso, vale lembrar que há ainda a preocupação das
merendeiras no sentido de agradar o paladar da criançada que fica
o dia todo na escola e faz a maioria das refeições do dia ali. Há
ainda os casos de crianças que têm patologias e não podem ingerir
determinados tipos de alimentos e, além disso, as servidoras
responsáveis pelo preparo da merenda também seguem à risca as
orientações das nutricionistas do município, que trabalham da
elaboração de um cardápio bem equilibrado.

Cascavel
Futsal na Neva
após um mês
Líder, invicto há nove jogos, dono
do melhor ataque, contando com os
artilheiros do Estadual e contra seu
último algoz. Assim se resume o reencontro do Cascavel Futsal com seu
torcedor neste sábado, dia no qual
recebe o São Lucas às 19h05, no Ginásio da Neva, em partida atrasada
da 17ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense.
O duelo marca a volta para casa,
após um mês distante do Caldeirão.
Em sua última exibição no local, a
Serpente Tricolor venceu o Caramuru por 4 a 1, no dia 29 de julho.
Depois disso, saiu para golear o Cam-

po Mourão (6 a 3) e arrancar um
empate com o Marechal depois de
estar perdendo por dois a zero.
A igualdade na casa do rival, na
última terça-feira, deu a liderança
do campeonato aos cascavelenses,
que agora podem disparar na classificação, abrindo quatro pontos
para o vice-líder.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

SÉRIE OURO

Time
Cascavel
Marechal
Pato Branco
Marreco
Foz Cataratas
Guarapuava
C. Mourão
Umuarama
São Lucas
Toledo
Caramuru

PG
30
29
29
27
25
23
21
17
15
11
2

J
15
15
15
15
16
15
17
16
14
15
15

V
9
8
8
8
6
6
5
4
4
3
0

E
3
5
5
3
7
5
6
5
3
2
2

D
3
2
2
4
3
4
6
7
7
10
13

GP
62
40
43
62
36
41
40
42
26
23
24

GC
43
29
23
36
30
41
41
40
41
53
62

SG
19
11
20
26
6
0
-1
2
-15
-30
-38

14ª RODADA (ATRASADA)
20h

SÁBADO
Caramuru x Toledo

17ª RODADA (ATRASADA)
19h05

SÁBADO
Cascavel x São Lucas

Artilheiros e o melhor ataque
No empate com o Marechal, Ernandes fez um dos gols e, com isso, o camisa 30 do
Cascavel se juntou ao camisa 10 Batata no topo da lista dos artilheiros do campeonato.
O outro gol foi de Adeirton, que assinalou o 62º tento da Serpente no campeonato,
deixando a equipe empatada com o Marreco como ataque mais positivo.
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Giro da
Violência

Droga em ônibus

A agência do Banco do Brasil, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Antônio
Alves Massaneiro, precisou ser evacuada na manhã de ontem, antes mesmo do
expediente. O motivo foi um princípio de incêndio, detectado pelos
funcionários, na parte interna do banco. Militares do Corpo de Bombeiros
foram acionados, deslocando o caminhão ABT (Auto Bomba Tanque), mas ao
chegar lá os brigadistas que trabalham na agência já haviam controlado o fogo.

Morte de Luana

Policiais do BPFron (Batalhão de
Polícia de Fronteira) apreenderam
ontem, na rodoviária de Cascavel,
mais de três quilos de crack e outros
17 gramas de maconha. O
entorpecente estava na mochila de
um jovem que seguia em um ônibus
que fazia a linha Foz do Iguaçu a
Curitiba.

‘Abraço apertado’
O motorista de uma BMW “abraçou”
uma árvore na madrugada de ontem
em Cascavel. Segundo a polícia, ele
seguia pela contra mão na Rua Rio
Grande do Sul quando, na esquina da
Avenida Tancredo Neves, bateu em
uma árvore. Quando a polícia chegou
ao local, o condutor já havia se
evadido do local.

Torneio de tiro
MATHEUS FERREIRA FONSECA gravou o momento da morte de Luana, em novembro do ano passado
Acusado de matar com oito golpes
de faca a jovem Luana Valéria dos
Santos Franco, de 21 anos, em novembro do ano passado, Matheus
Ferreira Fonseca foi condenado ontem
pelo Tribunal do Júri de Cascavel. Ele
foi sentenciado a 27 anos e 7 meses
de reclusão em regime fechado.
O crime, segundo as investigações feitas pela Delegacia de Homicídios, teria sido motivado por
um acerto de contas por tráfico de
drogas e também passional. Luana foi assassinada em uma casa
na Rua Teresina, no bairro Claudete, onde funcionava um ponto
conhecido de tráfico de entorpecentes. Na casa foram encontrados vestígios de consumo de entorpecentes.

O homicídio brutal foi filmado e
divulgado via redes sociais por
Matheus que, ao ser preso, disse
que resolveu gravar todo ritual para
mostrar ‘o que acontece com quem
deve para ele’.
Em janeiro deste ano, outro jovem acusado do crime, Edílson
Lucas Bueno, conhecido pelo apelido de “Hugo”, morreu em um
confronto com a polícia, em Foz
do Iguaçu. Ele teria abrigado dois
acusados de estarem envolvidos
com o latrocínio do policial militar Anderson Pelegrini, no dia 20
de janeiro. Os dois homens também morreram no confronto.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Policiais Militares de Cascavel
participaram ontem, no estande de
tiro do 6º Batalhão, de mais um
torneio de tiro. O torneio, que já é
tradicional na área do 6º BPM, faz
parte das atividades dos 163 anos de
implantação da PM no Paraná.
POLÍCIA MILITAR
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Internamentos só
acionando o MP
O Ministério Público de Cascavel
foi acionado, na tarde de ontem,
pelo Conselho Municipal de Saúde,
para que dez pacientes que estão
internados há mais de três dias nas
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Brasília e Veneza e também na Pediatria, sejam
transferidos o mais rápido possível
aos leitos de hospitais que atendem
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado.
Conforme o presidente do Conselho, Antonio Vieira, o Toninho Frentista, esses pacientes já haviam
sido “clicados” pela Central Estadual de Leitos e permaneciam, até o
início da noite de ontem, à espera
da transferência.
A Central Estadual de Leitos funciona como uma reguladora. Assim
que o município informa à Central de
que um paciente precisa de leito
hospitalar, é ela mesma que deve
fazer a sua inclusão no sistema. E é
aí que a corrida contra o relógio inicia. “Essas pessoas já estão clica-

das, estão doentes e precisam ser
internadas”, diz. “Às vezes, elas esperam muito mais. Já vi casos de
pacientes que ficaram seis, sete dias
na UPA para só depois serem transferidos”, conta Vieira.

07

Na fila
Desde ontem, Vieira afirma que em torno de
100 pessoas estavam nas UPAs à espera
de um leito. Somente na Pediatria eram 35.
A Secretaria Municipal da Saúde diz que
até o fim da tarde de ontem 49 pacientes
aguardavam internamento via Central
Estadual de Leitos e já estavam no sistema
de regulação de vagas. Destas, 25
esperavam na UPA Brasília, 17 na Veneza e
sete na Pediatria. A reportagem procurou a
Sesa para esclarecimentos, mas não teve
retorno até o fechamento da edição.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo
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E hoje?

Por dia, ela faz em média dez corridas, a
maioria delas dentro da CIDADE

A reportagem do Hoje News conversou também com o advogado do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do
Paraná), Jairo Ferreira Filho, para saber o que mudou ao longo desses três anos. Mas, segundo ele, as coisas só não estão piores
porque o Governo do Estado implantou a SOE (Seção de Operações Especiais). “Naquela manhã tínhamos nove agentes
trabalhando na PEC e hoje, se você for lá, terão os mesmos nove. Os presos, que naquela época pensavam que tinham o poder
por virar a cadeia, hoje estão ainda mais fortalecidos e conquistaram regalias que, garantem que eles fiquem mais tranquilos”.
Conforme Jairo basta apenas os presos querer que a situação caótica vivida nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2014 volte a
se repetir. “Eles têm total domínio da unidade. Não só por conhecer a estrutura, já que foram eles que ajudaram na reforma, mas
também porque a quantidade de presos é muito desproporcional ao número de agentes. É um agente para cada 30 presos e não
existem condições humanas e físicas para controlar os detentos se eles realmente quiserem deflagrar uma nova rebelião”.

REBELIÃO culminou com
cinco mortos e 25 feridos;
agentes temem a cada dia nova
‘virada’ na Penitenciária

A vez das mulheres
Elas estão em todos os lugares.
Nas escolas, nas empresas, nas
universidades, no campo, exercendo cargos públicos, entre tantas
outras atividades que sequer imaginavam exercer. No próximo sábado (26) é comemorado o Dia Internacional da Igualdade da Mulher,
que representa principalmente a representatividade do sexo feminino
na sociedade.
O que comprova que as mulheres estão cada vez mais ativas no
local onde vivem são os dados do
Ipardes (Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e
Social) sobre a proporção de assalariadas no mercado formal.
Conforme o estudo, que tem como
base uma série histórica entre
1985 a 2015, em três décadas
essa participação feminina cresceu 65% em Cascavel.
Há 30 anos, quando Tancredo
Neves assumia o cargo, por meio de

eleições indiretas, como o primeiro
presidente do Brasil após o Regime
Militar, e meses depois, o Congresso Nacional aprovava a emenda
constitucional estabelecendo as
eleições diretas, as mulheres estavam lá, tentando assumir vários papeis, inclusive de que podiam provocar grandes transformações.
Nesse período, de acordo com os

indicadores do Ipardes, 27,5% da
população feminina de Cascavel trabalhava com carteira assinada. Na
década de 1980, conforme o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o município possuía
163.470 habitantes, com 82.260
homens e 81.210 mulheres. Isso
quer dizer que pouco mais de 20 mil
delas trabalhavam no mercado formal.

Época promissora
Ao longo do tempo, os índices só cresceram. A época mais
promissora foi a da virada do século, em 2001, quando 40,7%
das mulheres trabalhavam formalmente. A pesquisa segue até
2015, quando o público feminino ocupava 45,5% dos cargos
assalariados no município. Se levar em conta a população do
último Censo do IBGE, em 2010, quando Cascavel tinha 286.205
pessoas, o número de mulheres com carteira assinada era
superior a 66 mil. Isso não significa que o restante da
população feminina ficou sem trabalhar. Pelo contrário, muitas
delas preferem ter seu próprio negócio e trabalhar como
autônoma. É o caso de Thaíza Evangelista, que deixou a carteira
de trabalho para lá e tentou uma nova profissão.

Agente ficou na mira de estoques
Além de Meneghel, que estava
preso na unidade, a reportagem do
Hoje News conversou com um dos
agentes que estavam lá dentro
quando ‘a cadeia virou’. Conforme
o servidor, que preferiu não se identificar, a movimentação para o motim começou ainda durante a noite.
“Eles estavam mais agitados do que
o normal, mas como ocorreram em
outras oportunidades, imaginamos
que se acontecesse algo conseguiríamos controlar. Mas isso não

aconteceu. Quando eles renderam
meu colega e nos demos conta, a
unidade já estava praticamente tomada e não tinha o que fazer”.
O homem estava em um dos corredores do bloco 1, prestes a encerrar o
plantão. “Eram quase 6 horas e pensei que iria para casa. Mas, com um
estoque nas mãos, dois presos me
renderam. Pensei que ia morrer”.
Durante certo tempo, que ele
não soube precisar, o agente pensou em toda sua vida. “Passa uma

espécie de filme na cabeça da gente. Só quem vive uma situação dessas sabe o que estou falando. Pensei na minha esposa, nos meus
pais, no que eu ainda tinha para viver e comecei a rezar para que tudo
finalmente terminasse bem”.
Quando os presos resolveram soltá-lo, depois de uma negociação, o
agente penitenciário disse que nem
sequer acreditou. “Eu só queria ir para
casa, abraçar quem eu amo e ficar junto, para sossegar meu coração”.
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Três anos depois
da rebelião, nada
mudou na PEC
Superlotação carcerária, falta de
agentes penitenciários, reclamações de presos quanto a falta de
atendimento de saúde e também a
chamada opressão. Essas foram
algumas das reclamações feitas, há
três anos, pelos cerca de 1.100
detentos da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), que se rebelaram nas primeiras horas da manhã
do dia 24 de agosto.
Quem estava lá naquelas 45
horas de terror, lembra dos momentos vividos em dias que ficarão
marcados na história. Um deles foi
o ruralista Alessandro Meneghel,
que falou com exclusividade à reportagem do Hoje News.
Segundo ele, era por volta das
5 horas da manhã quando presos
do Bloco 1 renderam um agente
penitenciário e tomaram a cadeia.
Em pouco tempo, os três blocos
estavam tomados, presos já estavam sobre o telhado reivindicando suas exigências e, no chão da
unidade, detentos já estavam mortos. “Eles chegaram no meu bloco eram 10 horas e eu só tive a
dimensão do que estava acontecendo quando fui obrigado a subir no telhado e olhei aquelas pessoas mortas, decapitadas”.
Apontado no começo da rebelião
como um dos lideres, e posteriormente como mediador das negoci-

Meneghel disse que só teve IDEIA da intensidade da
rebelião quando subiu no telhado da penitenciária

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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VOU DE TÁXI!
Quantas vezes você já precisou de um táxi e quase sempre
quem estava no volante era um
homem? Para Thaíza Evangelista, essa pergunta não faz sentido nenhum. Isso porque há três
anos ela decidiu seguir o exemplo de seu pai e virou taxista.
Ela trabalha todos os dias das
7h às 19h, em um ponto de táxi
na Rua Maranhão. “Se precisar
começo até mais cedo”, diz. Por
dia, Thaíza faz em média dez corridas e garante que já conseguiu

muitos clientes. “A mulher taxista precisa ser diferente, o nosso
jeito de falar é diferente, o comportamento, a forma de lidar com
as pessoas”, ressalta.
Thaíza conta que desde o
início não sofreu nenhum preconceito, mas percebe que
muitos ficam surpresos ao serem conduzidos por uma mulher. “Não vejo desigualdade
entre homens e mulheres, pelo
contrário. Porém, é preciso ter
consciência que, especialmen-

te em situações de risco à vida,
nós mulheres somos mais frágeis”, explica.
Para quem quer ingressar na
profissão, ela dá uma boa dica.
“Todos os dias levamos várias
pessoas a diversos lugares e nem
as conhecemos. Isso não quer dizer que uma mulher não possa
fazer esse serviço, mas sempre é
bom manter um alerta. Entre os
taxistas, há muito coleguismo, e
em qualquer situação podemos
contar um com o outro”, afirma.

45,5%
das cascavelenses
são assalariadas

ações entre a polícia e os rebelados, o ruralista disse que em momento algum articulou qualquer
tipo de motim. “Na rebelião o que
fiz foi ajudar. Salvei vidas, salvei
pessoas, inclusive um policial que
estava preso lá dentro, e agentes
que estavam trabalhando e estavam para ser mortos”.
De acordo com o ruralista, muitos presos após a rebelião pediram
para sair de lá. “Na PEC o sistema
é muito enérgico. Nenhum preso
quer ficar ali porque em outras penitenciárias tem mais regalias”.

Engana-se quem
achou que Thaíza
parou por aí. Além de
taxista, atua em
defesa dos animais.
Sozinha, cuida de mais
de 30 animais, entre
cães e gatos, tudo com
dinheiro tirado do
bolso e do suor de seu
trabalho, já que não
pertence a nenhuma
ONG (Organização
Não-governamental).
Essa ação é praticada
pela taxista há
oito anos.

Thaíza é TAXISTA há três
anos e está feliz na profissão
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos
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UOPECCAN NA PLACA

POLÍCIA

CASCAVEL, 25 DE AGOSTO DE 2017
AÍLTON SANTOS

SILVIO MATOS

Agora ficou mais fácil identificar os
ônibus que passam pelo Hospital
Uopeccan (União Oeste Paranaense
de Estudos e Combate ao Câncer),
os veículos da Linha 160 (Santo
Onofre/Terminal Oeste) passaram a
ter nas suas placas laterais o nome do
hospital, e em breve os painéis de led
(dianteiro e lateral), segundo a
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), também
terão a inscrição “via Uopeccan”. O
objetivo é facilitar e ajudar os
passageiros que não conhecem a linha
que passa pelo Hospital do Câncer.

9

internados
com suspeita
de Influenza

Embora o boletim informativo da
Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) não identifique há mais de um
mês casos novos de Influenza em
Cascavel e nos municípios da área
de abrangência da 10ª Regional de
Saúde, o vírus continua circulando
e pode fazer novas vítimas.
Isso porque, segundo a coordenadora do setor de Epidemiologia da 10ª
Regional de Saúde de Cascavel, Gerti
Berto, nove pessoas estão internadas no município com suspeita de
Influenza. Ainda não se sabe o subtipo, porém, todas elas apresentaram
sintomas comuns da doença. “Quase sempre há pacientes internados
com suspeita, mas até o momento
nada foi confirmado”, diz Gerti.

Os pacientes estão
distribuídos na UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) Brasília,
nos hospitais Universitário e Dr. Lima e também na Uopeccan. Dois
desses pacientes são de Marechal Cândido Rondon - uma mulher
de 68 anos - e um homem de 40
anos de Lindoeste. “Geralmente, essas pessoas já apresentam algum
fator de risco, uma doença crônica,
o que complica o caso”, explica.
Entre os 25 municípios da regional, foram confirmados oito casos de
Influenza, seis deles em Cascavel,
um em Céu Azul e outro em Lindoeste, cidade que já registrou um óbito.

 Reportagem: Marina Kessler
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A professora Samara Aline
Benke ficou gravemente ferida
ontem em um acidente de
trânsito na BR-467, no
distrito de Sede Alvorada, em
Cascavel. Ela seguia sentido
Cascavel em um Fusca
quando, em determinado
momento perdeu o controle
da direção e acabou
capotando. Com traumatismo
craniano encefálico grave,
Samara precisou ser entubada
e foi levada pelo Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) ao Hospital
Universitário.

Casal acusado de pedofilia
Um homem de 36 anos e sua
esposa, de 28, foram encaminhados ontem para a Delegacia da Polícia Federal em uma ação de combate à pedofilia. Segundo o delegado-chefe da PF, Marco Smith, as investigações começaram há cerca de
três meses. “É uma investigação
grande, que culminou hoje com a
prisão de um homem e a condução
coercitiva de sua esposa”.
Conforme Smith, os mandados

foram expedidos pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público
Federal. “Trata-se de um crime de
pedofilia na internet. Agora as investigações prosseguem para identificar se o homem foi quem produziu
o material apreendido, ou se ele
recebeu e compartilhou”. Ele ressaltou que tanto a produção quanto a divulgação de imagens pornográficas ou eróticas envolvendo
menores é crime.

A prisão do acusado foi expedida justamente para retirá-lo de circulação e evitar que o crime continuasse. “A princípio a esposa foi
conduzida para prestar esclarecimentos. Além do casal, outras pessoas estão sendo investigadas sobre o mesmo crime”. Esta foi a segunda vez que o homem foi preso
acusado de pedofilia.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

INVESTIGAÇÃO prossegue para identificar outros envolvidos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

854
2.657
283
3.228

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.777
1.635
142
36
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Rede Imóveis vai ser lançada quinta na Acic
Oito imobiliárias que atuam no mercado de Cascavel e integram núcleo
setorial da Acic vão participar de um projeto inédito para vendas
compartilhadas. É a Rede Imóveis Cascavel, que será oficialmente lançada em
evento agendado para a quinta-feira, 31, pontualmente às 8h30, na Sala
Paraná, na Acic. Os convidados serão recepcionados em café da manhã e
então informados sobre o que é, a forma de atuação e os objetivos da Rede.
Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1410 com a
consultora Lidiele Nantes.

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

DIVULGAÇÃO

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

Convênios
A Acic mantém parcerias importantes que
facilitam o acesso de seus associados e
colaboradores a convênios em várias áreas,
como nas de saúde e odontologia, valesalimentação e refeição, a linhas de crédito
e a softwares avançados para inúmeras
necessidades empresariais. O
Departamento Comercial também já
comercializa espaços publicitários para a
edição de outubro da Revista Acic.
Informações adicionais podem ser
conseguidas pelo telefone 3321-1414.

11

Participe de um
dos maiores
ciclos de palestras
do Estado
Um dos mais conceituados empresários
brasileiros, conhecido pelo seu faro com
franquias de sucesso, vai estar em
Cascavel para participar do Conexão
Acic 2017. Carlos Wizard falará sobre
Liderança e sucesso no dia 12 de
setembro, às 19h, no anfiteatro Emir
Sfair, no Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel.
O ciclo, um dos mais conhecidos e
exitosos do Paraná, será aberto no
dia 5 de setembro com o maestro
João Carlos Martins que abordará o
tema O poder do desafio. O jornalista
e escritor Marcos Piangers, estará na
cidade no dia 18 de setembro para
falar sobre Criatividade dentro e fora
da caixa. O encerramento será com o
consultor Marcelo Ortega, dia 26 de
setembro, sobre Inteligência em
vendas. Todas as palestras serão no
mesmo horário e local. Os
passaportes, a preços especiais,
estão à venda. Mais informações pelo
telefone 3321-1436, pelo site
www.acicvel.com.br ou na própria
Acic, na rua Pernambuco, 1800.

Ozires em Cascavel em setembro

O fundador da Embraer, ex-ministro e um dos maiores especialistas em assuntos da aviação do
País, Ozires Silva, estará em Cascavel no dia 25 de setembro. Ele virá à cidade a convite do
Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e fará palestra durante o 2º Fórum do órgão.
O evento é destinado aos representantes convidados pelas 65 entidades que integram o
Conselho. Itaipu, Unimed, Fiep e Casa da Indústria são parceiros do evento. Outras informações
com a supervisora Patrícia Pacheco pelo telefone 3321-1406.
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Um espetáculo no céu!

21

gente@jhoje.com.br

Concerto
Neste domingo, o pianista curitibano Bruno Hrabovsky
estará em Cascavel. O músico traz a segunda edição do
projeto Pink Floyd ao Piano, agora com um novo repertório!
Vale a pena conferir.
O palco do evento será o
Teatro Municipal de Cascavel, às 20h.
Ser feliz sem motivo é a mais autêntica
forma de felicidade.
Carlos Drummond de Andrade

Almoço de domingo
O CTG Estância Colorada promove neste domingo
macarronada com galeto. A partir das 20h30.
Os ingressos custam R$ 18.

Arte com
sucata
Período de transição é de
altas TEMPERATURAS
e belas paisagens
Em menos de um mês, o
inverno se despede e a primavera chega para dar mais
cor aos dias frios. Mas enquanto isso não ocorre, os
cascavelenses são presenteados com um verdadeiro espetáculo.
Quem acordou cedinho na
quinta-feira (24) ficou impressionado com o horizonte. O nascer do sol parecia mais uma
pintura e nem parece aquele
mesmo céu do início da semana, cinza e bem fechado.
Toda essa mudança não
foi percebida somente nas
paisagens, mas também nos

termômetros. Em três dias, a
temperatura subiu 24°C. Isso
porque na segunda-feira (21) foi
registrado em Cascavel 5°C e
ontem, segundo Simepar (Instituto Meteorológico do Paraná)
a máxima foi de 29°C.
Conforme a meteorologista
Ana Beatriz Porto, o aumento na
temperatura é típico nesta época do ano, visto que é um período de transição. Oficialmente,
o inverno acaba em 22 de setembro. “Em termos de temperatura, as mudanças serão cada
vez mais frequentes”, diz.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Frio
O frio do fim de semana
passado, segundo Ana
Beatriz, ocorreu por conta de
uma frente fria que passou
pelo Paraná, se instalando
por aqui logo depois que a
chuva cessou. “Essa massa de
ar mais frio e seco já foi para
o Oceano Atlântico, e
esquentou rapidamente”,
explica. Para os próximos
cinco dias, a expectativa é de
dias quentes e sem chuva,
com termômetros marcando
entre 16°C e 29°C.

A bela JULIANA COMELLI,
na lente de Arivonil Policarpo

Amanhã, o artista plástico
César
Ferreira fará oficina
gratuita com reutilização
de sucatas. O
evento é no Tuiuti
Esporte Clube, às 16h.

Cachos
Sábado tem worksohp
Fortalecendo as raízes: cuidados
com os cabelos cacheados, com
a tecnologia No Poo e Low Poo.
oOo
O workshop vai apresentar e
orientar profissionais de salão e
outras pessoas interessadas
sobre os cuidados com os fios
cacheados e crespos.
O evento é na Casanóz, às
14h. O investimento é R$ 25.

Miss Trans Cascavel!
Domingo tem a quinta edição da Parada Pela Diversidade de Cascavel, com Escolha da 1a Miss Trans Cascavel! A votação é
pela fanpage Parada pela Diversidade Social - Cascavel e a eleita, por voto popular, será conhecida durante o evento que
será realizado a partir das 14h, na Praça Wilson Joffre. O evento é organizado pelo Coletivo Cores da Diversidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Manuélla Becker

Danielle Britta

Dani Pereira

Jaqueline Denardin
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Cia de Teatro Hierofânico
visita pacientes no
Hospital Universitário

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Pacientes compartilham suas
histórias de vida

Grupo faz animação em Ala de
Internação Infantil
Professor Leodefane Bispo posa com Cia Hierofânico
Alegria, esperança, motivação... Além de disseminar a arte e cultura, a Cia de Teatro Hierofânico da
Unipar trabalha também para melhorar a vida das
pessoas. Em parceria com o curso de História, o grupo realizou, recentemente, a sua primeira visita técnica ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.
O coordenador da Cia, professor Leodefane Bispo da Silva, acompanhou os acadêmicos. Cheios de
energia, os universitários percorreram os corredores
do Hospital, com o propósito de despertar o riso e
levar luz para as crianças internadas na pediatria. Os
pacientes se emocionaram ao verem os diversos personagens, embalados por muita música e alto astral.
“São crianças que se sentem felizes com o
carinho e atenção e, nesse aspecto, o grupo de
teatro da Unipar pode possibilitar uma tarde diferenciada com danças e atividades lúdicas àquele setor do Hospital”, considera o docente.

Os acadêmicos visitaram, ainda, a Ala de Internação de Adultos. O professor conta que a experiência permitiu a interação e emocionou os
acamados. “Alguns pacientes não recebiam visitas e se empolgaram com a atitude carinhosa do
grupo”, sensibiliza.
A Cia de Teatro da Unipar já tem uma caminhada de mais de doze anos na Unidade, levando arte e
cultura à comunidade e sempre atuando em eventos
do município e das escolas de Cascavel e de cidades da região. Ainda na agenda do grupo, serão realizadas algumas peças já montadas sobre as lendas
africanas e sobre os povos indígenas do Brasil. Essas montagens serão levadas para diversas escolas
da região e para a comunidade do município.
O trabalho tem sido produtivo e conta com o apoio
da Diretoria Executiva de Gestão da Cultura e da Divulgação Institucional, da direção da Unidade e coordenação do curso de História.

Com carisma, turma desperta riso
dos pequenos

Elenco leva
acolhimento, alegria que
cura e descontração aos
acamados da pediatria e
Ala de Internação de
Adultos
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PALAVRAS CRUZADAS

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

Inscrições abertas para o curso
Facebook para empresas na prática
A Amic Oeste em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor promovem nos próximos dias 30 e
31 das 19h às 23h o curso Facebook para Empresas na
prática, ministrado pelo Felipe Orsoli. O objetivo é capacitar os participantes em relação ao uso do Facebook
como ferramenta de negócios, dessa forma, transformando o Facebook num poderoso artifício de marketing e vendas. O curso é destinado a estudantes
de marketing, publicidade e propaganda, profissionais na área de comunicação, empresários de micro e pequenas empresas e todo o público que quer
entender melhor esta ferramenta. Dentre os assuntos que serão abordados durante o curso, destacamse os aspectos técnicos do Facebook, entendendo
o Facebook Ads e gerenciamento de anúncios, além
de outros temas. Os interessados devem realizar a inscrição com a Viviane (45) 3036-5636 ou (45) 9141-7536
e levar o notebook e um caderno para anotação. O investimento do curso é de R$ 120,00.

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)
Â Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)
Â A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40 (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)
Â Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20
DIVULGAÇÃO

Juiz Federal do Trabalho,
Marlos Melek, lança livro em
edição especial

Amic e Sincovel firmam convênio
te um grande ganho para todos os
associados.
Além do presidente da Amic,
Celso Bevilacqua, também fez o uso
da palavra o médico que atende a
Medicina Ocupacional da Amic, Dr.
Jimenez. O assessor do presidente, Sérgio Wosiack aproveitou a oportunidade
para ofertar o livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal
do Trabalho, Marlos Melek, cujo conteúdo é mostrar com ficarão as leis

trabalhistas que entram em vigor
a partir do dia 11 de novembro.
Confira a assinatura do convênio, assinado pelo presidente
da Amic, Celso Bevilacqua e o
presidente do Sincovel, Juarez
Paim da Silveira.

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

DIVULGAÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
ÂBingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)
DIVULGAÇÃO

A Amic esteve presente na noite do dia 23, no jantar promovido
na Associação Recreativa da Sincovel. Entre a pauta de discussão
estava o Simpósio da Mulher Contabilista, alvará digital online e,
também, contratos de parceria.
Neste quesito, a Amic firmou
o contrato de parceria com a Sincovel para usufruir da Medicina
Ocupacional, este que é o mais
novo serviço oferecido pela Amic.
Para a Amic é sempre gratificante implementar as parcerias
com a entidade, pois esta refle-

Â Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas

DIVULGAÇÃO

GLOBO • A FORÇA DO QUERER
Ivana não consegue contar a Joyce e Eugênio sobre sua
transição e diz a Simone que se afastará de casa por um tempo. Silvana disfarça seu jogo no computador para Simone. Ivana se abriga na casa de Nonato. Bibi pede que Rubinho retire
as acusações contra Zeca. Cibele promete a Ruy que descobrirá o que Ivana está tomando. Ivana conversa com Nonato
sobre seu amor por Cláudio. Edinalva elogia Abel. Jeiza desconfia do comportamento de Zeca, que lembra de Ritinha. Silvana proíbe Nonato de pegar os pertences de Eurico de sua
casa. Zu questiona Ritinha se ela está traindo Ruy com Zeca.
Irene invade o carro de Eugênio.

Ivana decide
sair de casa

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo. Tina envia uma
mensagem para Anderson em japonês. Guto se surpreende ao ver Benê
chegar para o ensaio da banda. Deco
afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre e K2 tenta consolá-lo.
NOVO MUNDO
Sebastião acusa Chalaça de ser
cúmplice de Dom João, e Dom Pedro
o questiona. Wolfgang pergunta a Greta sobre a morte de seu marido. Chalaça confirma a existência de um filho
ilegítimo de Dom João, e Sebastião
afirma que ele deve ser o verdadeiro
Príncipe Regente do Brasil.
PEGA PEGA
Dom avisa a Sabine que ela sempre será sua mãe. Malagueta tenta
tranquilizar Agnaldo. Adriano pergunta a Sabine quando ela revelará a Dom
sobre seu estado de saúde. Prazeres
mostra a casa para Timóteo. Sergio
entrega a Luiza o processo do aciden-

te de Mirella. Prazeres avisa a Júlio
que está fazendo o curso com Pedrinho. Pedrinho não aceita as desculpas de Júlio e humilha o garçom.
SBT

• SBT

CARINHA DE ANJO
André contrata Diana e explica que
ela só poderá folgar durante a semana. Dulce Maria conversa com a Madre Superiora e diz que acha que Cecília e Gustavo precisam de um empurrão para ficarem juntos. A carinha
de anjo pede auxílio para a religiosa,
que diz não poder fazer nada quanto
a isso. Madre Superiora e Inácio mostram todas as instalações do internato
religioso para o Padre Fábio de Melo
no dia seguinte. Haydee muda o visual para aparecer mais jovem.
MIL E UMA NOITES BAND
Ali Kemal quer se divorciar de Fusun. Todos ficarão surpresos com o
que acontece no jantar na casa de
Feride. Kerem entra em depressão
após descobrir que Seval não é sua
mãe biológica. Seval fica muito triste.
Onur tenta reconquistar Sherazade.
Fusun não quer desistir da guarda de

suas filhas. Arzu apoia Buket e Burçu
que sentem falta de sua mãe. Kerem
toma uma decisão que vai mudar sua
vida. Ali Kemal e Yaman brigam em
frente à casa de Onur.
NO LIMITE DA PAIXAO
Rosália diz a Frida que não quer
prejudicá-la, pois é sua filha, mas que
se ela continuar se negando a falar
com ela vai voltar à mansão, e desta
vez para contar o que sabe. Depois,
Rosália procura o padre Jesus, confessa que é a mãe de Frida e que sua
filha e Maciel trocaram os bebês na
maternidade.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Madai procura Daniel e avisa que os
sábios desejam lhe falar algo. Elga fala de
seu desejo em casar com Fassur e seus
familiares a criticam. Ela pede para não
comentarem com Zac. Sammu-Ramat
fala do ritual com Nebuzaradã. Mesaque
e Sadraque dizem a Daniel que partirão
da Babilônia com suas esposas. SammuRamat agradece pela ajuda de Mesaque.
Shamiran se prepara para ter o filho em
um lugar mais seguro que o palácio.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Unidade será
mantida, diz HU
Após denúncia de mães que temiam o fechamento da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) do
Hospital Universitário, em Cascavel,
a direção do hospital informou ontem, por meio de nota, que a unidade será realocada para a ala da maternidade, e não extinta.
A mudança, segundo a direção do
HU, ocorre em virtude do déficit de
pessoal no setor de enfermagem.
“Portanto, clarificamos que as medidas administrativas cabíveis ao caso
estão sendo tomadas em comum
acordo com as direções competentes para fins de evitar o remanejamento da UCI”, afirma a nota.
Sobre novas contratações para a UCI,
o HU vai abrir um processo de chamamento público de enfermeiros, com o
objetivo de “suprir neste momento a
necessidade imediata”, garante. A data
de abertura e o número de servidores a
serem contratados, porém, não foram
informados pelo hospital.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

DENÚNCIA

No início da semana, o Hoje News
trouxe o desabafo de uma mãe que estava
com sua filha recém-nascida internada há
47 dias na UCI do Hospital
Universitário. Segundo ela, a própria
direção do hospital lhe informou que a
unidade seria fechada.
A UCI atende bebês que acabaram de
nascer e que precisa de um cuidado
especial e constante até que a saúde se
restabeleça. As crianças encaminhadas à
unidade não apresentam um quadro clínico
tão grave quanto as que estão na UTI.

15

HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO afirma que
UCI não será extinta

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

1. RODRIGO PENTEADO PACHECO E ANGELINA DA SILVA DARINO
2. ALEXANDRE DELFINO DOS SANTOS E EVA DAIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
3. GISMAEL JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA E CLÁUDIA PIMENTEL DE SOUZA
4. MARCELO KARVATE E JOCIANE TEBALDI
5. RODNEY DE ASSIS MARTINS E FERNANDA MARQUES DRUMMOND
6. ALTAIR DA ROCHA KLEN E ANA THAIS RAMOS DA SILVA
7. VALCE RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARTA FERREIRA DE SOUZA
8. FERNANDO ANTUNES BIGLINI E SUELLEN CELUSNIAK DUARTE
9. RUBENS FERREIRA E MARIA GENI FERREIRA DE SOUZA
10. LUCAS KOSLOWSKI E KETLYN DO NASCIMENTO
11. ANDERSON DA SILVA BARBOSA E ALINE CONCEIÇÃO BONFIM
12. DANIEL VINICIUS FERREIRA E SIMONE FERREIRA RODRIGUES
13. CELSO FIORI E MARISA SALETE BERTOLINI
14. MARCELO EDUARDO BRUNO E ADRIANA ROQUE
15. RENATO BONFANTI E ANA CAROLINE GARCIA DA SILVA
16. IVANIR BALDISSERA IESBILRC JUNIOR E PRICILA ROCHA
17. ODAIR JOSÉ LIZZI E DANIELA DA CRUZ RECHINSKI MACHADO
18. VALMIR LUIZ RAIMUNDI E KELLY CRISTINA GOMES NOGUEIRA
19. ROGERIO CANDIDO COSTA E GEOVANA FLAVIA MARTINS
20. ROBSON FERNANDO ERBERT E FABIOLA REGINA BEVILAQUA
21. WELLINGTON FERNANDES CARDOSO E GEISIÉLE RIBEIRO DE OLIVEIRA
22. WELLINGTON ANTONELLO E TAISE AMARAL FERRARI
23. JONATHAN PERIM E RAYANNE BARBARA DIAS DE OLIVEIRA
24. MAICON MENDES FRAMESQUI E ALANA GABRIELA SARTOR
Cascavel, 25 de Agosto de 2017.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

17h - Diversas formas de captação: marketing direto

(telemarketing, e-mail marketing) campanhas publicitárias
em revistas, TV, jornal, outdoor, banners em sites etc.
Campanhas de crowdfunding, por meio de sites como
catarse, benfeitoria ou kickante.

DOMINGO

INSCRIÇÕES
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser
feitas pelo link https://goo.gl/forms/
59GpjV16NDg7gnGd2.
O investimento é de R$50, valor que deverá ser
pago no dia e local do evento. A Casanóz fica na Rua
Presidente Kennedy, número 2396, Coqueiral.

10h - Denominações e qualificações de organizações do
Terceiros Setor: Ongs, Oscip, OSC, OS, instituto,
fundação pública ou privada. Código Civil e o estatuto
social das Ongs. Marco Regulatório do Terceiro Setor
(2014), a Lei 13.019/2014 e as novas regras

11h - Aplicação prática – edital público-modelo de

aplicação: documentação do proponente; adequação do
projeto aos critérios determinados em edital; metodologia e
cronograma (prazos); Revisão e aplicação final (entrega).

14h -Aplicação prática: edital privado; nacional;

internacional; modelo de aplicação; documentação
exigida: atendimento aos critérios de elegibilidade;
metodologia e cronograma (prazos); Revisão e aplicação
final (entrega).

16h- Aplicação prática de um projeto local (eleito pelas
participantes) em um edital aberto (público ou privado).

Com a Lua em seu paraíso astral, o dia
promete diversão e ótimos momentos ao
lado das pessoas queridas. É hora de
relaxar, esquecer todos os compromissos
e fazer só o que tem vontade! Seu bom
humor vai ficar evidente. Cor: marrom.
Hoje você vai querer curtir seu canto e
se divertir na companhia da família.
Junte o pessoal na sua casa: uma reunião familiar ou com os amigos pode
ser a melhor pedida. Cor: laranja

Viagem rápida ou passeio pode ser
uma boa pedida para movimentar o
seu dia. Se tiver a chance de fazer
algo diferente, vá em frente. Pode se
divertir bastante com primos, irmãos ou
pessoas próximas. Cor: pink.
Aproveite o dia para colocar suas contas em ordem, planejar os próximos
gastos e deixar tudo em dia. Você vai
buscar segurança e irá se sentir melhor
na companhia das pessoas próximas,
que são de confiança. Cor: marrom.
Aproveite o dia para fazer só o que mais
gosta, pois você merece! Descanse, saia
da rotina e faça tudo o que tem vontade.
Um encontro com os amigos pode ser
muito divertido, além de ajudar a recarregar as suas energias: invista! Cor: roxo.

Libra

nacionais e estrangeiros: prospecção, avaliação de
interesses; prospecção e seleção de editais públicos,
privados, nacionais, internacionais; empresas e fundações
privadas.

Bom dia para cuidar da casa, colocar
tudo em ordem e terminar todas as tarefas antes de sair para se divertir. A
tarde pede um pouco mais de aventura: espante a rotina e aproveite para
conhecer novos lugares. Cor: branco.

Hoje a vontade de se isolar um pouco
e repensar algumas coisas sobre sua
vida pode falar mais alto. Respeite esse
desejo e vai se sentir mais otimista à
tarde. Seu poder de atração vai estar
em destaque: aproveite! Cor: verde.

Escorpião

15h30 - Financiadores governamentais e privados;

horóscopo

Bom dia para se reunir com os amigos
e matar a saudade de quem vive longe. Programa em grupo tem tudo para
garantir momentos divertidos e fortalecer ainda mais os laços com as pessoas queridas. Invista! Cor: branco.

Sagitário

planejamento de projetos; cenário (fundamentação
teórica); justificativa; resultados esperados; orçamento;
cronograma, avaliação e monitoramento.

Quem nasceu em 25 de agosto, sob a
influência desse anjo, tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita e grande capacidade para entender tudo de
forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela
união da família, preservando a fidelidade. Produtor(a) de grandes reconciliações, será famoso(a) e
reconhecido(a) por seu trabalho. Terá
ideias envolvendo trabalhos comunitários, ligados à criação de
instituições em defesa da família.
Será fiel na demonstração de amor
a uma única pessoa.

Bom dia para pensar nos seus projetos
para o futuro e agir de maneira concreta para torná-los realidade em breve.
Seu bom humor e sua disposição para
sair da rotina facilitam a relação com as
pessoas mais próximas. Cor: branco.

Capricórnio

DIVULGAÇÃO

14h - Elaboração de projetos: princípios do

ANJO YESALEL

Bom dia para fazer uma pequena viagem e sair da rotina. Se não puder viajar,
amplie seus horizontes, conheça lugares
novos na sua cidade e invista na sua
cultura. Espante a monotonia e abra espaço para coisas novas. Cor: creme.

Aquário

Desde 2001, Isabel atua na Gestão Administrativa e de Marketing da
Fundação Museu do Futuro com sede
em Curitiba, Nova York e Israel.

processo de investimento com dedução fiscal; processo de
captação de recursos através das leis de inventivo fiscal.
Estratégias de captação com Incentivos: pessoa física e
pessoa jurídica.

17

Bom dia para fazer algumas transformações na sua rotina ou mesmo na sua
vida. Livre-se de tudo o que já não faz
bem a você, ou que não usa mais, e
abra espaço para o novo. Quebrar um
hábito fica mais fácil agora. Cor: lilás.

Peixes

SOBRE A
PALESTRANTE

11h - Leis de incentivo federal, estadual e municipal:

Salmo 86:1- 5

Inclina, SENHOR, os teus ouvidos, e
ouve-me, porque estou necessitado e
aflito. Guarda a minha alma, pois sou
santo: ó Deus meu, salva o teu servo,
que em ti confia. Tem misericórdia de
mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia.
Alegra a alma do teu servo, pois a ti,
Senhor, levanto a minha alma. Pois tu,
Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e
abundante em benignidade para todos
os que te invocam.

Áries

qualificações de organizações do
terceiros setor; aplicação prática de
edital público, privado e aplicação
prática de projeto local.

SALMO DO DIA

Terceiro Setor No Brasil

Touro

S

e domingo, na Casanóz, às 10h.
Entre os temas abordados estarão:
história do financiamento do terceiro
setor no Brasil; leis de incentivo
federal, estadual e municipal;
estratégias de captação com
incentivos (pessoa física e pessoa
jurídica); elaboração de Projetos;
financiadores governamentais e
privados; diversas formas de
captação; denominações e

10h - Apresentação
10h30 - Introdução: História do financiamento do

Parabéns!

Alan Limberger, Paulo Henrique Giesel,
André Mascarenhas, Jorcelei Antes, Luiz
Pastorini Lança Nova, Ruthi Anne Pole, Soeli
Oliveira e Karla Alexandra Ribeiro.

Gêmeos

e você é daquelas pessoas que
têm ideias incríveis, cheia de
sonhos e quer inovar, mas não
tem grana, a boa notícia é que
neste sábado vai ocorrer o workshop
sobre “Elaboração de Projetos Sociais e
Captação de Recursos Internacionais”,
com Isabel Marinho, da Fundação Museu
do Futuro. Tirar a ideia da cabeça e fazer
com que ela vire realidade não é tão
simples.O evento vai ser realizado sábado

PROGRAMAÇÃO

Câncer

Como elaborar projetos
sociais e captar recursos

VARIEDADES

CASCAVEL, 25 DE AGOSTO DE 2017

Leão

HOJE NEWS, 25 DE AGOSTO DE 2017

Virgem

16 VARIEDADES

Hoje, ficar ao lado das pessoas queridas será sua prioridade. Mostre o quanto as valoriza e espante a rotina com um
programa diferente e animado. Ao aproximar-se das pessoas que ama, vai se
sentir muito melhor. Cor: roxo.
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N o velas

DIVULGAÇÃO

GLOBO • A FORÇA DO QUERER
Ivana não consegue contar a Joyce e Eugênio sobre sua
transição e diz a Simone que se afastará de casa por um tempo. Silvana disfarça seu jogo no computador para Simone. Ivana se abriga na casa de Nonato. Bibi pede que Rubinho retire
as acusações contra Zeca. Cibele promete a Ruy que descobrirá o que Ivana está tomando. Ivana conversa com Nonato
sobre seu amor por Cláudio. Edinalva elogia Abel. Jeiza desconfia do comportamento de Zeca, que lembra de Ritinha. Silvana proíbe Nonato de pegar os pertences de Eurico de sua
casa. Zu questiona Ritinha se ela está traindo Ruy com Zeca.
Irene invade o carro de Eugênio.

Ivana decide
sair de casa

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo. Tina envia uma
mensagem para Anderson em japonês. Guto se surpreende ao ver Benê
chegar para o ensaio da banda. Deco
afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre e K2 tenta consolá-lo.
NOVO MUNDO
Sebastião acusa Chalaça de ser
cúmplice de Dom João, e Dom Pedro
o questiona. Wolfgang pergunta a Greta sobre a morte de seu marido. Chalaça confirma a existência de um filho
ilegítimo de Dom João, e Sebastião
afirma que ele deve ser o verdadeiro
Príncipe Regente do Brasil.
PEGA PEGA
Dom avisa a Sabine que ela sempre será sua mãe. Malagueta tenta
tranquilizar Agnaldo. Adriano pergunta a Sabine quando ela revelará a Dom
sobre seu estado de saúde. Prazeres
mostra a casa para Timóteo. Sergio
entrega a Luiza o processo do aciden-

te de Mirella. Prazeres avisa a Júlio
que está fazendo o curso com Pedrinho. Pedrinho não aceita as desculpas de Júlio e humilha o garçom.
SBT

• SBT

CARINHA DE ANJO
André contrata Diana e explica que
ela só poderá folgar durante a semana. Dulce Maria conversa com a Madre Superiora e diz que acha que Cecília e Gustavo precisam de um empurrão para ficarem juntos. A carinha
de anjo pede auxílio para a religiosa,
que diz não poder fazer nada quanto
a isso. Madre Superiora e Inácio mostram todas as instalações do internato
religioso para o Padre Fábio de Melo
no dia seguinte. Haydee muda o visual para aparecer mais jovem.
MIL E UMA NOITES BAND
Ali Kemal quer se divorciar de Fusun. Todos ficarão surpresos com o
que acontece no jantar na casa de
Feride. Kerem entra em depressão
após descobrir que Seval não é sua
mãe biológica. Seval fica muito triste.
Onur tenta reconquistar Sherazade.
Fusun não quer desistir da guarda de

suas filhas. Arzu apoia Buket e Burçu
que sentem falta de sua mãe. Kerem
toma uma decisão que vai mudar sua
vida. Ali Kemal e Yaman brigam em
frente à casa de Onur.
NO LIMITE DA PAIXAO
Rosália diz a Frida que não quer
prejudicá-la, pois é sua filha, mas que
se ela continuar se negando a falar
com ela vai voltar à mansão, e desta
vez para contar o que sabe. Depois,
Rosália procura o padre Jesus, confessa que é a mãe de Frida e que sua
filha e Maciel trocaram os bebês na
maternidade.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Madai procura Daniel e avisa que os
sábios desejam lhe falar algo. Elga fala de
seu desejo em casar com Fassur e seus
familiares a criticam. Ela pede para não
comentarem com Zac. Sammu-Ramat
fala do ritual com Nebuzaradã. Mesaque
e Sadraque dizem a Daniel que partirão
da Babilônia com suas esposas. SammuRamat agradece pela ajuda de Mesaque.
Shamiran se prepara para ter o filho em
um lugar mais seguro que o palácio.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Unidade será
mantida, diz HU
Após denúncia de mães que temiam o fechamento da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) do
Hospital Universitário, em Cascavel,
a direção do hospital informou ontem, por meio de nota, que a unidade será realocada para a ala da maternidade, e não extinta.
A mudança, segundo a direção do
HU, ocorre em virtude do déficit de
pessoal no setor de enfermagem.
“Portanto, clarificamos que as medidas administrativas cabíveis ao caso
estão sendo tomadas em comum
acordo com as direções competentes para fins de evitar o remanejamento da UCI”, afirma a nota.
Sobre novas contratações para a UCI,
o HU vai abrir um processo de chamamento público de enfermeiros, com o
objetivo de “suprir neste momento a
necessidade imediata”, garante. A data
de abertura e o número de servidores a
serem contratados, porém, não foram
informados pelo hospital.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

DENÚNCIA

No início da semana, o Hoje News
trouxe o desabafo de uma mãe que estava
com sua filha recém-nascida internada há
47 dias na UCI do Hospital
Universitário. Segundo ela, a própria
direção do hospital lhe informou que a
unidade seria fechada.
A UCI atende bebês que acabaram de
nascer e que precisa de um cuidado
especial e constante até que a saúde se
restabeleça. As crianças encaminhadas à
unidade não apresentam um quadro clínico
tão grave quanto as que estão na UTI.
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HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO afirma que
UCI não será extinta

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

1. RODRIGO PENTEADO PACHECO E ANGELINA DA SILVA DARINO
2. ALEXANDRE DELFINO DOS SANTOS E EVA DAIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
3. GISMAEL JOSÉ GUIMARÃES DA SILVA E CLÁUDIA PIMENTEL DE SOUZA
4. MARCELO KARVATE E JOCIANE TEBALDI
5. RODNEY DE ASSIS MARTINS E FERNANDA MARQUES DRUMMOND
6. ALTAIR DA ROCHA KLEN E ANA THAIS RAMOS DA SILVA
7. VALCE RODRIGUES DE OLIVEIRA E MARTA FERREIRA DE SOUZA
8. FERNANDO ANTUNES BIGLINI E SUELLEN CELUSNIAK DUARTE
9. RUBENS FERREIRA E MARIA GENI FERREIRA DE SOUZA
10. LUCAS KOSLOWSKI E KETLYN DO NASCIMENTO
11. ANDERSON DA SILVA BARBOSA E ALINE CONCEIÇÃO BONFIM
12. DANIEL VINICIUS FERREIRA E SIMONE FERREIRA RODRIGUES
13. CELSO FIORI E MARISA SALETE BERTOLINI
14. MARCELO EDUARDO BRUNO E ADRIANA ROQUE
15. RENATO BONFANTI E ANA CAROLINE GARCIA DA SILVA
16. IVANIR BALDISSERA IESBILRC JUNIOR E PRICILA ROCHA
17. ODAIR JOSÉ LIZZI E DANIELA DA CRUZ RECHINSKI MACHADO
18. VALMIR LUIZ RAIMUNDI E KELLY CRISTINA GOMES NOGUEIRA
19. ROGERIO CANDIDO COSTA E GEOVANA FLAVIA MARTINS
20. ROBSON FERNANDO ERBERT E FABIOLA REGINA BEVILAQUA
21. WELLINGTON FERNANDES CARDOSO E GEISIÉLE RIBEIRO DE OLIVEIRA
22. WELLINGTON ANTONELLO E TAISE AMARAL FERRARI
23. JONATHAN PERIM E RAYANNE BARBARA DIAS DE OLIVEIRA
24. MAICON MENDES FRAMESQUI E ALANA GABRIELA SARTOR
Cascavel, 25 de Agosto de 2017.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

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

Inscrições abertas para o curso
Facebook para empresas na prática
A Amic Oeste em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor promovem nos próximos dias 30 e
31 das 19h às 23h o curso Facebook para Empresas na
prática, ministrado pelo Felipe Orsoli. O objetivo é capacitar os participantes em relação ao uso do Facebook
como ferramenta de negócios, dessa forma, transformando o Facebook num poderoso artifício de marketing e vendas. O curso é destinado a estudantes
de marketing, publicidade e propaganda, profissionais na área de comunicação, empresários de micro e pequenas empresas e todo o público que quer
entender melhor esta ferramenta. Dentre os assuntos que serão abordados durante o curso, destacamse os aspectos técnicos do Facebook, entendendo
o Facebook Ads e gerenciamento de anúncios, além
de outros temas. Os interessados devem realizar a inscrição com a Viviane (45) 3036-5636 ou (45) 9141-7536
e levar o notebook e um caderno para anotação. O investimento do curso é de R$ 120,00.

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)
Â Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)
Â A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40 (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)
Â Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20
DIVULGAÇÃO

Juiz Federal do Trabalho,
Marlos Melek, lança livro em
edição especial

Amic e Sincovel firmam convênio
te um grande ganho para todos os
associados.
Além do presidente da Amic,
Celso Bevilacqua, também fez o uso
da palavra o médico que atende a
Medicina Ocupacional da Amic, Dr.
Jimenez. O assessor do presidente, Sérgio Wosiack aproveitou a oportunidade
para ofertar o livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal
do Trabalho, Marlos Melek, cujo conteúdo é mostrar com ficarão as leis

trabalhistas que entram em vigor
a partir do dia 11 de novembro.
Confira a assinatura do convênio, assinado pelo presidente
da Amic, Celso Bevilacqua e o
presidente do Sincovel, Juarez
Paim da Silveira.

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

DIVULGAÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
ÂBingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)
DIVULGAÇÃO

A Amic esteve presente na noite do dia 23, no jantar promovido
na Associação Recreativa da Sincovel. Entre a pauta de discussão
estava o Simpósio da Mulher Contabilista, alvará digital online e,
também, contratos de parceria.
Neste quesito, a Amic firmou
o contrato de parceria com a Sincovel para usufruir da Medicina
Ocupacional, este que é o mais
novo serviço oferecido pela Amic.
Para a Amic é sempre gratificante implementar as parcerias
com a entidade, pois esta refle-

Â Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Cia de Teatro Hierofânico
visita pacientes no
Hospital Universitário

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Pacientes compartilham suas
histórias de vida

Grupo faz animação em Ala de
Internação Infantil
Professor Leodefane Bispo posa com Cia Hierofânico
Alegria, esperança, motivação... Além de disseminar a arte e cultura, a Cia de Teatro Hierofânico da
Unipar trabalha também para melhorar a vida das
pessoas. Em parceria com o curso de História, o grupo realizou, recentemente, a sua primeira visita técnica ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel.
O coordenador da Cia, professor Leodefane Bispo da Silva, acompanhou os acadêmicos. Cheios de
energia, os universitários percorreram os corredores
do Hospital, com o propósito de despertar o riso e
levar luz para as crianças internadas na pediatria. Os
pacientes se emocionaram ao verem os diversos personagens, embalados por muita música e alto astral.
“São crianças que se sentem felizes com o
carinho e atenção e, nesse aspecto, o grupo de
teatro da Unipar pode possibilitar uma tarde diferenciada com danças e atividades lúdicas àquele setor do Hospital”, considera o docente.

Os acadêmicos visitaram, ainda, a Ala de Internação de Adultos. O professor conta que a experiência permitiu a interação e emocionou os
acamados. “Alguns pacientes não recebiam visitas e se empolgaram com a atitude carinhosa do
grupo”, sensibiliza.
A Cia de Teatro da Unipar já tem uma caminhada de mais de doze anos na Unidade, levando arte e
cultura à comunidade e sempre atuando em eventos
do município e das escolas de Cascavel e de cidades da região. Ainda na agenda do grupo, serão realizadas algumas peças já montadas sobre as lendas
africanas e sobre os povos indígenas do Brasil. Essas montagens serão levadas para diversas escolas
da região e para a comunidade do município.
O trabalho tem sido produtivo e conta com o apoio
da Diretoria Executiva de Gestão da Cultura e da Divulgação Institucional, da direção da Unidade e coordenação do curso de História.

Com carisma, turma desperta riso
dos pequenos

Elenco leva
acolhimento, alegria que
cura e descontração aos
acamados da pediatria e
Ala de Internação de
Adultos

CASCAVEL, 25 DE AGOSTO DE 2017
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Um espetáculo no céu!
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gente@jhoje.com.br

Concerto
Neste domingo, o pianista curitibano Bruno Hrabovsky
estará em Cascavel. O músico traz a segunda edição do
projeto Pink Floyd ao Piano, agora com um novo repertório!
Vale a pena conferir.
O palco do evento será o
Teatro Municipal de Cascavel, às 20h.
Ser feliz sem motivo é a mais autêntica
forma de felicidade.
Carlos Drummond de Andrade

Almoço de domingo
O CTG Estância Colorada promove neste domingo
macarronada com galeto. A partir das 20h30.
Os ingressos custam R$ 18.

Arte com
sucata
Período de transição é de
altas TEMPERATURAS
e belas paisagens
Em menos de um mês, o
inverno se despede e a primavera chega para dar mais
cor aos dias frios. Mas enquanto isso não ocorre, os
cascavelenses são presenteados com um verdadeiro espetáculo.
Quem acordou cedinho na
quinta-feira (24) ficou impressionado com o horizonte. O nascer do sol parecia mais uma
pintura e nem parece aquele
mesmo céu do início da semana, cinza e bem fechado.
Toda essa mudança não
foi percebida somente nas
paisagens, mas também nos

termômetros. Em três dias, a
temperatura subiu 24°C. Isso
porque na segunda-feira (21) foi
registrado em Cascavel 5°C e
ontem, segundo Simepar (Instituto Meteorológico do Paraná)
a máxima foi de 29°C.
Conforme a meteorologista
Ana Beatriz Porto, o aumento na
temperatura é típico nesta época do ano, visto que é um período de transição. Oficialmente,
o inverno acaba em 22 de setembro. “Em termos de temperatura, as mudanças serão cada
vez mais frequentes”, diz.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Frio
O frio do fim de semana
passado, segundo Ana
Beatriz, ocorreu por conta de
uma frente fria que passou
pelo Paraná, se instalando
por aqui logo depois que a
chuva cessou. “Essa massa de
ar mais frio e seco já foi para
o Oceano Atlântico, e
esquentou rapidamente”,
explica. Para os próximos
cinco dias, a expectativa é de
dias quentes e sem chuva,
com termômetros marcando
entre 16°C e 29°C.

A bela JULIANA COMELLI,
na lente de Arivonil Policarpo

Amanhã, o artista plástico
César
Ferreira fará oficina
gratuita com reutilização
de sucatas. O
evento é no Tuiuti
Esporte Clube, às 16h.

Cachos
Sábado tem worksohp
Fortalecendo as raízes: cuidados
com os cabelos cacheados, com
a tecnologia No Poo e Low Poo.
oOo
O workshop vai apresentar e
orientar profissionais de salão e
outras pessoas interessadas
sobre os cuidados com os fios
cacheados e crespos.
O evento é na Casanóz, às
14h. O investimento é R$ 25.

Miss Trans Cascavel!
Domingo tem a quinta edição da Parada Pela Diversidade de Cascavel, com Escolha da 1a Miss Trans Cascavel! A votação é
pela fanpage Parada pela Diversidade Social - Cascavel e a eleita, por voto popular, será conhecida durante o evento que
será realizado a partir das 14h, na Praça Wilson Joffre. O evento é organizado pelo Coletivo Cores da Diversidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Manuélla Becker

Danielle Britta

Dani Pereira

Jaqueline Denardin
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Rede Imóveis vai ser lançada quinta na Acic
Oito imobiliárias que atuam no mercado de Cascavel e integram núcleo
setorial da Acic vão participar de um projeto inédito para vendas
compartilhadas. É a Rede Imóveis Cascavel, que será oficialmente lançada em
evento agendado para a quinta-feira, 31, pontualmente às 8h30, na Sala
Paraná, na Acic. Os convidados serão recepcionados em café da manhã e
então informados sobre o que é, a forma de atuação e os objetivos da Rede.
Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1410 com a
consultora Lidiele Nantes.

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

DIVULGAÇÃO

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

Convênios
A Acic mantém parcerias importantes que
facilitam o acesso de seus associados e
colaboradores a convênios em várias áreas,
como nas de saúde e odontologia, valesalimentação e refeição, a linhas de crédito
e a softwares avançados para inúmeras
necessidades empresariais. O
Departamento Comercial também já
comercializa espaços publicitários para a
edição de outubro da Revista Acic.
Informações adicionais podem ser
conseguidas pelo telefone 3321-1414.

11

Participe de um
dos maiores
ciclos de palestras
do Estado
Um dos mais conceituados empresários
brasileiros, conhecido pelo seu faro com
franquias de sucesso, vai estar em
Cascavel para participar do Conexão
Acic 2017. Carlos Wizard falará sobre
Liderança e sucesso no dia 12 de
setembro, às 19h, no anfiteatro Emir
Sfair, no Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel.
O ciclo, um dos mais conhecidos e
exitosos do Paraná, será aberto no
dia 5 de setembro com o maestro
João Carlos Martins que abordará o
tema O poder do desafio. O jornalista
e escritor Marcos Piangers, estará na
cidade no dia 18 de setembro para
falar sobre Criatividade dentro e fora
da caixa. O encerramento será com o
consultor Marcelo Ortega, dia 26 de
setembro, sobre Inteligência em
vendas. Todas as palestras serão no
mesmo horário e local. Os
passaportes, a preços especiais,
estão à venda. Mais informações pelo
telefone 3321-1436, pelo site
www.acicvel.com.br ou na própria
Acic, na rua Pernambuco, 1800.

Ozires em Cascavel em setembro

O fundador da Embraer, ex-ministro e um dos maiores especialistas em assuntos da aviação do
País, Ozires Silva, estará em Cascavel no dia 25 de setembro. Ele virá à cidade a convite do
Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e fará palestra durante o 2º Fórum do órgão.
O evento é destinado aos representantes convidados pelas 65 entidades que integram o
Conselho. Itaipu, Unimed, Fiep e Casa da Indústria são parceiros do evento. Outras informações
com a supervisora Patrícia Pacheco pelo telefone 3321-1406.
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UOPECCAN NA PLACA

POLÍCIA
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AÍLTON SANTOS

SILVIO MATOS

Agora ficou mais fácil identificar os
ônibus que passam pelo Hospital
Uopeccan (União Oeste Paranaense
de Estudos e Combate ao Câncer),
os veículos da Linha 160 (Santo
Onofre/Terminal Oeste) passaram a
ter nas suas placas laterais o nome do
hospital, e em breve os painéis de led
(dianteiro e lateral), segundo a
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), também
terão a inscrição “via Uopeccan”. O
objetivo é facilitar e ajudar os
passageiros que não conhecem a linha
que passa pelo Hospital do Câncer.

9

internados
com suspeita
de Influenza

Embora o boletim informativo da
Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) não identifique há mais de um
mês casos novos de Influenza em
Cascavel e nos municípios da área
de abrangência da 10ª Regional de
Saúde, o vírus continua circulando
e pode fazer novas vítimas.
Isso porque, segundo a coordenadora do setor de Epidemiologia da 10ª
Regional de Saúde de Cascavel, Gerti
Berto, nove pessoas estão internadas no município com suspeita de
Influenza. Ainda não se sabe o subtipo, porém, todas elas apresentaram
sintomas comuns da doença. “Quase sempre há pacientes internados
com suspeita, mas até o momento
nada foi confirmado”, diz Gerti.

Os pacientes estão
distribuídos na UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) Brasília,
nos hospitais Universitário e Dr. Lima e também na Uopeccan. Dois
desses pacientes são de Marechal Cândido Rondon - uma mulher
de 68 anos - e um homem de 40
anos de Lindoeste. “Geralmente, essas pessoas já apresentam algum
fator de risco, uma doença crônica,
o que complica o caso”, explica.
Entre os 25 municípios da regional, foram confirmados oito casos de
Influenza, seis deles em Cascavel,
um em Céu Azul e outro em Lindoeste, cidade que já registrou um óbito.

 Reportagem: Marina Kessler
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A professora Samara Aline
Benke ficou gravemente ferida
ontem em um acidente de
trânsito na BR-467, no
distrito de Sede Alvorada, em
Cascavel. Ela seguia sentido
Cascavel em um Fusca
quando, em determinado
momento perdeu o controle
da direção e acabou
capotando. Com traumatismo
craniano encefálico grave,
Samara precisou ser entubada
e foi levada pelo Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) ao Hospital
Universitário.

Casal acusado de pedofilia
Um homem de 36 anos e sua
esposa, de 28, foram encaminhados ontem para a Delegacia da Polícia Federal em uma ação de combate à pedofilia. Segundo o delegado-chefe da PF, Marco Smith, as investigações começaram há cerca de
três meses. “É uma investigação
grande, que culminou hoje com a
prisão de um homem e a condução
coercitiva de sua esposa”.
Conforme Smith, os mandados

foram expedidos pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público
Federal. “Trata-se de um crime de
pedofilia na internet. Agora as investigações prosseguem para identificar se o homem foi quem produziu
o material apreendido, ou se ele
recebeu e compartilhou”. Ele ressaltou que tanto a produção quanto a divulgação de imagens pornográficas ou eróticas envolvendo
menores é crime.

A prisão do acusado foi expedida justamente para retirá-lo de circulação e evitar que o crime continuasse. “A princípio a esposa foi
conduzida para prestar esclarecimentos. Além do casal, outras pessoas estão sendo investigadas sobre o mesmo crime”. Esta foi a segunda vez que o homem foi preso
acusado de pedofilia.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

INVESTIGAÇÃO prossegue para identificar outros envolvidos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

854
2.657
283
3.228

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.777
1.635
142
36
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Três anos depois
da rebelião, nada
mudou na PEC
Superlotação carcerária, falta de
agentes penitenciários, reclamações de presos quanto a falta de
atendimento de saúde e também a
chamada opressão. Essas foram
algumas das reclamações feitas, há
três anos, pelos cerca de 1.100
detentos da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), que se rebelaram nas primeiras horas da manhã
do dia 24 de agosto.
Quem estava lá naquelas 45
horas de terror, lembra dos momentos vividos em dias que ficarão
marcados na história. Um deles foi
o ruralista Alessandro Meneghel,
que falou com exclusividade à reportagem do Hoje News.
Segundo ele, era por volta das
5 horas da manhã quando presos
do Bloco 1 renderam um agente
penitenciário e tomaram a cadeia.
Em pouco tempo, os três blocos
estavam tomados, presos já estavam sobre o telhado reivindicando suas exigências e, no chão da
unidade, detentos já estavam mortos. “Eles chegaram no meu bloco eram 10 horas e eu só tive a
dimensão do que estava acontecendo quando fui obrigado a subir no telhado e olhei aquelas pessoas mortas, decapitadas”.
Apontado no começo da rebelião
como um dos lideres, e posteriormente como mediador das negoci-

Meneghel disse que só teve IDEIA da intensidade da
rebelião quando subiu no telhado da penitenciária

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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VOU DE TÁXI!
Quantas vezes você já precisou de um táxi e quase sempre
quem estava no volante era um
homem? Para Thaíza Evangelista, essa pergunta não faz sentido nenhum. Isso porque há três
anos ela decidiu seguir o exemplo de seu pai e virou taxista.
Ela trabalha todos os dias das
7h às 19h, em um ponto de táxi
na Rua Maranhão. “Se precisar
começo até mais cedo”, diz. Por
dia, Thaíza faz em média dez corridas e garante que já conseguiu

muitos clientes. “A mulher taxista precisa ser diferente, o nosso
jeito de falar é diferente, o comportamento, a forma de lidar com
as pessoas”, ressalta.
Thaíza conta que desde o
início não sofreu nenhum preconceito, mas percebe que
muitos ficam surpresos ao serem conduzidos por uma mulher. “Não vejo desigualdade
entre homens e mulheres, pelo
contrário. Porém, é preciso ter
consciência que, especialmen-

te em situações de risco à vida,
nós mulheres somos mais frágeis”, explica.
Para quem quer ingressar na
profissão, ela dá uma boa dica.
“Todos os dias levamos várias
pessoas a diversos lugares e nem
as conhecemos. Isso não quer dizer que uma mulher não possa
fazer esse serviço, mas sempre é
bom manter um alerta. Entre os
taxistas, há muito coleguismo, e
em qualquer situação podemos
contar um com o outro”, afirma.

45,5%
das cascavelenses
são assalariadas

ações entre a polícia e os rebelados, o ruralista disse que em momento algum articulou qualquer
tipo de motim. “Na rebelião o que
fiz foi ajudar. Salvei vidas, salvei
pessoas, inclusive um policial que
estava preso lá dentro, e agentes
que estavam trabalhando e estavam para ser mortos”.
De acordo com o ruralista, muitos presos após a rebelião pediram
para sair de lá. “Na PEC o sistema
é muito enérgico. Nenhum preso
quer ficar ali porque em outras penitenciárias tem mais regalias”.

Engana-se quem
achou que Thaíza
parou por aí. Além de
taxista, atua em
defesa dos animais.
Sozinha, cuida de mais
de 30 animais, entre
cães e gatos, tudo com
dinheiro tirado do
bolso e do suor de seu
trabalho, já que não
pertence a nenhuma
ONG (Organização
Não-governamental).
Essa ação é praticada
pela taxista há
oito anos.

Thaíza é TAXISTA há três
anos e está feliz na profissão
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos
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E hoje?

Por dia, ela faz em média dez corridas, a
maioria delas dentro da CIDADE

A reportagem do Hoje News conversou também com o advogado do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do
Paraná), Jairo Ferreira Filho, para saber o que mudou ao longo desses três anos. Mas, segundo ele, as coisas só não estão piores
porque o Governo do Estado implantou a SOE (Seção de Operações Especiais). “Naquela manhã tínhamos nove agentes
trabalhando na PEC e hoje, se você for lá, terão os mesmos nove. Os presos, que naquela época pensavam que tinham o poder
por virar a cadeia, hoje estão ainda mais fortalecidos e conquistaram regalias que, garantem que eles fiquem mais tranquilos”.
Conforme Jairo basta apenas os presos querer que a situação caótica vivida nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2014 volte a
se repetir. “Eles têm total domínio da unidade. Não só por conhecer a estrutura, já que foram eles que ajudaram na reforma, mas
também porque a quantidade de presos é muito desproporcional ao número de agentes. É um agente para cada 30 presos e não
existem condições humanas e físicas para controlar os detentos se eles realmente quiserem deflagrar uma nova rebelião”.

REBELIÃO culminou com
cinco mortos e 25 feridos;
agentes temem a cada dia nova
‘virada’ na Penitenciária

A vez das mulheres
Elas estão em todos os lugares.
Nas escolas, nas empresas, nas
universidades, no campo, exercendo cargos públicos, entre tantas
outras atividades que sequer imaginavam exercer. No próximo sábado (26) é comemorado o Dia Internacional da Igualdade da Mulher,
que representa principalmente a representatividade do sexo feminino
na sociedade.
O que comprova que as mulheres estão cada vez mais ativas no
local onde vivem são os dados do
Ipardes (Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e
Social) sobre a proporção de assalariadas no mercado formal.
Conforme o estudo, que tem como
base uma série histórica entre
1985 a 2015, em três décadas
essa participação feminina cresceu 65% em Cascavel.
Há 30 anos, quando Tancredo
Neves assumia o cargo, por meio de

eleições indiretas, como o primeiro
presidente do Brasil após o Regime
Militar, e meses depois, o Congresso Nacional aprovava a emenda
constitucional estabelecendo as
eleições diretas, as mulheres estavam lá, tentando assumir vários papeis, inclusive de que podiam provocar grandes transformações.
Nesse período, de acordo com os

indicadores do Ipardes, 27,5% da
população feminina de Cascavel trabalhava com carteira assinada. Na
década de 1980, conforme o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o município possuía
163.470 habitantes, com 82.260
homens e 81.210 mulheres. Isso
quer dizer que pouco mais de 20 mil
delas trabalhavam no mercado formal.

Época promissora
Ao longo do tempo, os índices só cresceram. A época mais
promissora foi a da virada do século, em 2001, quando 40,7%
das mulheres trabalhavam formalmente. A pesquisa segue até
2015, quando o público feminino ocupava 45,5% dos cargos
assalariados no município. Se levar em conta a população do
último Censo do IBGE, em 2010, quando Cascavel tinha 286.205
pessoas, o número de mulheres com carteira assinada era
superior a 66 mil. Isso não significa que o restante da
população feminina ficou sem trabalhar. Pelo contrário, muitas
delas preferem ter seu próprio negócio e trabalhar como
autônoma. É o caso de Thaíza Evangelista, que deixou a carteira
de trabalho para lá e tentou uma nova profissão.

Agente ficou na mira de estoques
Além de Meneghel, que estava
preso na unidade, a reportagem do
Hoje News conversou com um dos
agentes que estavam lá dentro
quando ‘a cadeia virou’. Conforme
o servidor, que preferiu não se identificar, a movimentação para o motim começou ainda durante a noite.
“Eles estavam mais agitados do que
o normal, mas como ocorreram em
outras oportunidades, imaginamos
que se acontecesse algo conseguiríamos controlar. Mas isso não

aconteceu. Quando eles renderam
meu colega e nos demos conta, a
unidade já estava praticamente tomada e não tinha o que fazer”.
O homem estava em um dos corredores do bloco 1, prestes a encerrar o
plantão. “Eram quase 6 horas e pensei que iria para casa. Mas, com um
estoque nas mãos, dois presos me
renderam. Pensei que ia morrer”.
Durante certo tempo, que ele
não soube precisar, o agente pensou em toda sua vida. “Passa uma

espécie de filme na cabeça da gente. Só quem vive uma situação dessas sabe o que estou falando. Pensei na minha esposa, nos meus
pais, no que eu ainda tinha para viver e comecei a rezar para que tudo
finalmente terminasse bem”.
Quando os presos resolveram soltá-lo, depois de uma negociação, o
agente penitenciário disse que nem
sequer acreditou. “Eu só queria ir para
casa, abraçar quem eu amo e ficar junto, para sossegar meu coração”.
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Giro da
Violência

Droga em ônibus

A agência do Banco do Brasil, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Antônio
Alves Massaneiro, precisou ser evacuada na manhã de ontem, antes mesmo do
expediente. O motivo foi um princípio de incêndio, detectado pelos
funcionários, na parte interna do banco. Militares do Corpo de Bombeiros
foram acionados, deslocando o caminhão ABT (Auto Bomba Tanque), mas ao
chegar lá os brigadistas que trabalham na agência já haviam controlado o fogo.

Morte de Luana

Policiais do BPFron (Batalhão de
Polícia de Fronteira) apreenderam
ontem, na rodoviária de Cascavel,
mais de três quilos de crack e outros
17 gramas de maconha. O
entorpecente estava na mochila de
um jovem que seguia em um ônibus
que fazia a linha Foz do Iguaçu a
Curitiba.

‘Abraço apertado’
O motorista de uma BMW “abraçou”
uma árvore na madrugada de ontem
em Cascavel. Segundo a polícia, ele
seguia pela contra mão na Rua Rio
Grande do Sul quando, na esquina da
Avenida Tancredo Neves, bateu em
uma árvore. Quando a polícia chegou
ao local, o condutor já havia se
evadido do local.

Torneio de tiro
MATHEUS FERREIRA FONSECA gravou o momento da morte de Luana, em novembro do ano passado
Acusado de matar com oito golpes
de faca a jovem Luana Valéria dos
Santos Franco, de 21 anos, em novembro do ano passado, Matheus
Ferreira Fonseca foi condenado ontem
pelo Tribunal do Júri de Cascavel. Ele
foi sentenciado a 27 anos e 7 meses
de reclusão em regime fechado.
O crime, segundo as investigações feitas pela Delegacia de Homicídios, teria sido motivado por
um acerto de contas por tráfico de
drogas e também passional. Luana foi assassinada em uma casa
na Rua Teresina, no bairro Claudete, onde funcionava um ponto
conhecido de tráfico de entorpecentes. Na casa foram encontrados vestígios de consumo de entorpecentes.

O homicídio brutal foi filmado e
divulgado via redes sociais por
Matheus que, ao ser preso, disse
que resolveu gravar todo ritual para
mostrar ‘o que acontece com quem
deve para ele’.
Em janeiro deste ano, outro jovem acusado do crime, Edílson
Lucas Bueno, conhecido pelo apelido de “Hugo”, morreu em um
confronto com a polícia, em Foz
do Iguaçu. Ele teria abrigado dois
acusados de estarem envolvidos
com o latrocínio do policial militar Anderson Pelegrini, no dia 20
de janeiro. Os dois homens também morreram no confronto.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Policiais Militares de Cascavel
participaram ontem, no estande de
tiro do 6º Batalhão, de mais um
torneio de tiro. O torneio, que já é
tradicional na área do 6º BPM, faz
parte das atividades dos 163 anos de
implantação da PM no Paraná.
POLÍCIA MILITAR
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Internamentos só
acionando o MP
O Ministério Público de Cascavel
foi acionado, na tarde de ontem,
pelo Conselho Municipal de Saúde,
para que dez pacientes que estão
internados há mais de três dias nas
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Brasília e Veneza e também na Pediatria, sejam
transferidos o mais rápido possível
aos leitos de hospitais que atendem
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado.
Conforme o presidente do Conselho, Antonio Vieira, o Toninho Frentista, esses pacientes já haviam
sido “clicados” pela Central Estadual de Leitos e permaneciam, até o
início da noite de ontem, à espera
da transferência.
A Central Estadual de Leitos funciona como uma reguladora. Assim
que o município informa à Central de
que um paciente precisa de leito
hospitalar, é ela mesma que deve
fazer a sua inclusão no sistema. E é
aí que a corrida contra o relógio inicia. “Essas pessoas já estão clica-

das, estão doentes e precisam ser
internadas”, diz. “Às vezes, elas esperam muito mais. Já vi casos de
pacientes que ficaram seis, sete dias
na UPA para só depois serem transferidos”, conta Vieira.

07

Na fila
Desde ontem, Vieira afirma que em torno de
100 pessoas estavam nas UPAs à espera
de um leito. Somente na Pediatria eram 35.
A Secretaria Municipal da Saúde diz que
até o fim da tarde de ontem 49 pacientes
aguardavam internamento via Central
Estadual de Leitos e já estavam no sistema
de regulação de vagas. Destas, 25
esperavam na UPA Brasília, 17 na Veneza e
sete na Pediatria. A reportagem procurou a
Sesa para esclarecimentos, mas não teve
retorno até o fechamento da edição.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo
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RONI PIMENTEL

Muito mais que
uma simples refeição
DIVULGAÇÃO

Elas são apenas quatro servidoras, responsáveis pelo lanche de
cerca de 800 crianças e o almoço
diário mais de 250 alunos que estudam no período integral. Isabel
Martins de Oliveira Machado, Lucrécia Alves, Natalina Marqueti, Vania
Maria dos Santos e Maria Rosa
Bueno são as merendeiras da Escola Municipal Profª Dulce Andrade
Siqueira Cunha, o Caic I, e o trabalho realizado por elas representa a
dedicação e empenho das merendeira das escolas municipais de
Cascavel.
No Caic I, por exemplo, a tarefa
é árdua, já que a escola é uma das
maiores da rede. Além do preparo
do lanche, no período da manhã e
da tarde, elas também têm a atribuição de preparar o almoço das
crianças matriculadas na ETI (Educação em Tempo Integral), lembrando que esta é a escola com maior
número de alunos nesta modalidade. Só que o empenho destas profissionais vai além, e o carinho dedicado no preparo dos alimentos
faz com que elas, assim como tantos outros profissionais da Educação, fiquem guardadas na memória
e no coração de muitos alunos que
há tempo passaram pela escola.
Isabel, que já está a cerca de 20
anos na escola, sabe bem disso, e
se alegra ao falar desta troca de
carinho. “A satisfação é grande, pois
mesmo depois que eles saem da
rede municipal e vão para as escolas do Estado, eles continuam lembrando da gente e se nos encontram
logo comentam que ainda lembram
na tia da merenda”, conta.

Último algoz
Na possibilidade de
chegar ao 10º jogo de
invencibilidade, o
Cascavel Futsal enfrenta a
última equipe que lhe
derrotou. O triunfo do São
Lucas foi no primeiro turno,
por 2 a 1, em Paranavaí, no
dia 16 de maio.

Merenda sendo preparada para alunos: cardápio orientado por nutricionistas

SEGREDO
E quem revela o segredo desta relação aluno-merendeira é a diretora
da escola, Elizangela Cristina Zaniollo. Segundo a diretora, o que faz a
diferença é o tratamento individualizado que as merendeiras
prestam a cada aluno, justamente pelo fato de conhecerem as
crianças. “Outro dia elas me emocionaram. Eu cheguei no refeitório e
vi as merendeiras empenhadas em amassar alguns alimentos.
Quando eu perguntei o motivo delas estarem fazendo aquilo elas
contaram que é para ajudar alguns alunos que usam aparelho e
encontram dificuldade para comer alguns alimentos”, relata.

ORIENTAÇÕES
E não é só isso, vale lembrar que há ainda a preocupação das
merendeiras no sentido de agradar o paladar da criançada que fica
o dia todo na escola e faz a maioria das refeições do dia ali. Há
ainda os casos de crianças que têm patologias e não podem ingerir
determinados tipos de alimentos e, além disso, as servidoras
responsáveis pelo preparo da merenda também seguem à risca as
orientações das nutricionistas do município, que trabalham da
elaboração de um cardápio bem equilibrado.

Cascavel
Futsal na Neva
após um mês
Líder, invicto há nove jogos, dono
do melhor ataque, contando com os
artilheiros do Estadual e contra seu
último algoz. Assim se resume o reencontro do Cascavel Futsal com seu
torcedor neste sábado, dia no qual
recebe o São Lucas às 19h05, no Ginásio da Neva, em partida atrasada
da 17ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense.
O duelo marca a volta para casa,
após um mês distante do Caldeirão.
Em sua última exibição no local, a
Serpente Tricolor venceu o Caramuru por 4 a 1, no dia 29 de julho.
Depois disso, saiu para golear o Cam-

po Mourão (6 a 3) e arrancar um
empate com o Marechal depois de
estar perdendo por dois a zero.
A igualdade na casa do rival, na
última terça-feira, deu a liderança
do campeonato aos cascavelenses,
que agora podem disparar na classificação, abrindo quatro pontos
para o vice-líder.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

SÉRIE OURO

Time
Cascavel
Marechal
Pato Branco
Marreco
Foz Cataratas
Guarapuava
C. Mourão
Umuarama
São Lucas
Toledo
Caramuru

PG
30
29
29
27
25
23
21
17
15
11
2

J
15
15
15
15
16
15
17
16
14
15
15

V
9
8
8
8
6
6
5
4
4
3
0

E
3
5
5
3
7
5
6
5
3
2
2

D
3
2
2
4
3
4
6
7
7
10
13

GP
62
40
43
62
36
41
40
42
26
23
24

GC
43
29
23
36
30
41
41
40
41
53
62

SG
19
11
20
26
6
0
-1
2
-15
-30
-38

14ª RODADA (ATRASADA)
20h

SÁBADO
Caramuru x Toledo

17ª RODADA (ATRASADA)
19h05

SÁBADO
Cascavel x São Lucas

Artilheiros e o melhor ataque
No empate com o Marechal, Ernandes fez um dos gols e, com isso, o camisa 30 do
Cascavel se juntou ao camisa 10 Batata no topo da lista dos artilheiros do campeonato.
O outro gol foi de Adeirton, que assinalou o 62º tento da Serpente no campeonato,
deixando a equipe empatada com o Marreco como ataque mais positivo.
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JULIANO JULIO/SITE WESTCARS

Encaixotados há 4 anos

Arrancada de
motos e carros
A quinta e penúltima etapa do
Campeonato Metropolitano de Arrancada de Cascavel será disputada neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, com promoção
e organização do Automóvel Clube
de Cascavel e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo. A programação começa neste
sábado, quando a partir das 11h
serão disputadas as provas de
motos. À noite será disputado o
Racha Noturno, com a expectativa

Fórmula 1
Depois de um mês sem competição em
função das férias das indústrias na
Europa, as emoções da Fórmula 1
estão de volta neste domingo, com a
realização do GP da Bélgica, no
Autódromo de Spa-Francorchamps.
Sem ter participado do GP da
Hungria, no dia 30 de julho, em
função de uma indisposição, o
brasileiro Felipe Massa, da Williams,
espera estar entre os cinco primeiros no
charmoso e desafiador circuito belga.

FC Cascavel

da participação de competidores de
várias cidades da região Oeste e
também do Paraguai. Destaque
para a presença confirmada de um
Dragster na competição. A expectativa é de que 90 carros e 50 motos participem das disputas. Para
as motos, que conta com as categorias Desafio 10 Segundos, Força
Livre 250cc, Montada Especial,
Montada Original, Protótipo 2T, Protótipo 4T e Super Bike, será a última etapa da temporada.

Sub-19
Pelo Paranaense de Futebol Sub-19, os
jovens do FCC terão compromisso em
Londrina, diante da Portuguesa
Londrinense. O duelo está marcado para
as 15h30 deste sábado, pela 5ª e
antepenúltima rodada do turno único da
segunda fase. O time cascavelense é o
vice-líder do Grupo D com 9 pontos e
chegará chegar à primeira posição em caso
de vitória, pois o ponteiro Paraná Clube,
que tem 10 pontos folgará na rodada. A
Portuguesinha tem 4 pontos na 4ª posição.

A Taça FPF de Futebol chega à
sua 6ª rodada com uma
particularidade: todas as equipes
em campo. A jornada de jogos
marca o início da segunda
metade da competição. Para o FC
Cascavel, o compromisso será na
quarta-feira, no fechamento da
rodada contra o Iraty, às 19h05,
no Estádio Olímpico. Assim,
poderá assistir “de camarote” aos
jogos deste fim de semana.

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

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

PG
9
8
7
7
6
5
5
3
3
1

J
5
5
4
4
3
4
5
2
5
4

V
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

E
3
2
1
1
0
2
2
0
1
1

D
0
0
1
1
0
1
2
1
3
3

GP
6
7
4
4
7
5
7
2
6
2

6ª RODADA
SÁBADO
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
19h

GC
3
5
3
3
1
5
10
2
5
9

SG
3
2
1
1
3
0
-3
0
-2
-7

Aparelhos de ar-condicionado
novos, sem uso e encaixotados.
Assim estão os equipamentos adquiridos ainda em 2013 e 2014
pela gestão Edgar Bueno.
Os aparelhos não foram instalados ainda em duas escolas da
rede: Artur Sartori e Michalina Sochodolak. Isso porque as escolas,
até agora, não tinham estrutura elétrica que suportasse isso. Problema encontrado na época em que
eles foram adquiridos e não puderam ser instalados. Isso porque
todas as estruturas se encontravam em situação precária com relação à rede elétrica e foi preciso
fazer uma readequação, o que demorou bastante.
Tanto que só agora as duas últimas escolas que faltavam deverão
ter esse benefício.
Segundo a Secretaria de Educação, ambas foram adequadas
quanto à estrutura elétrica para
instalação de ar. Agora, a Secretaria finaliza os trâmites para iniciar uma licitação para colocação
desses aparelhos. “Os demais já
estão em suas devidas unidades”, ressalta, em nota.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

PROMESSA é de que
equipamentos saiam, em
breve, das caixas

E ncaixotados
A Secretaria de Educação deu sinal positivo à nossa entrada nas
duas escolas, mas a reportagem do Hoje News não foi autorizada pela
direção a ter acesso a Escola Michalina, no Bairro Claudete, e registrar
os aparelhos encaixotados. Já a diretora da Artur Sartori, do Bairro Santa Felicidade, abriu as portas para a nossa reportagem. Na instituição,
são mais de 40 aparelhos que ainda estão guardados nas caixas.
“Os aparelhos foram licitados em 2013. Parte deles foi adquirida
ainda naquele ano: 88 equipamentos tipo split 9.000 BTU e 96 tipo
split 12.000 BTU”, afirma, em nota, a Secretaria de Educação, por meio
da Secom (Secretaria de Comunicação”.
Em julho de 2014 foi empenhado o restante da licitação, com a aquisição de mais 208 desses, tipo split, 12.000 BTU. Na época, o investimento na compra foi de R$ 449.996,48.
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Cinco contratos e
nenhum cumprido

Escolas
Já com relação às escolas, a
Secretaria de Educação entrou
com um novo processo
licitatório para realização do
restante da reforma da Escola
Manoel Ludgero Pompeu. O
processo foi concluído e a
ordem de serviço deve ser
emitida em breve para o início
dos trabalhos. A Interlagos
Materiais de Construção
venceu a licitação pelo valor de
R$ 1.041.338,80. Quanto a
Escola Municipal José Henrique
Teixeira, um novo edital de
licitação deverá ser publicado
em breve pelo Departamento
de Compras. Já quanto à UPA
do Sanga Funda, não há
previsão de quando,
efetivamente, vai sair do papel.

Unidade do BAIRRO
PIONEIROS foi concluída,
mas faltam móveis e gente
para trabalhar

Com um histórico nada positivo
em Cascavel, a empresa Engetecne
tinha cinco contratos fechados com
a Prefeitura e não cumpriu nenhum
deles. Ganhou a licitação para a
construção da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Sanga Funda, para
reforma das escolas municipais
Manoel Ludgero Pompeu e José Henrique Teixeira e das construções dos
postos de saúde dos bairros Pioneiros Catarinenses e Presidente.
A reportagem do Hoje News recebeu uma listagem com os prejuízos deixados pela empresa. Na
USF (Unidade de Saúde da Família) do Presidente, a licitação começou em 2013 e o contrato foi
assinado em dezembro do mesmo
ano, no valor de R$ 1.069.163,85,

com prazo de execução de 270
dias. O contrato original foi aditado por sete vezes com o objetivo
de prorrogar o prazo de execução
da obra, o último com conclusão
prevista para 30 de novembro de
2016, o que não ocorreu.

Pioneiros Catarinenses
Já a USF do Bairro Pioneiros Catarinenses foi abandonada pela
construtora com 68,27% da obra concluída. A empresa ganhou
a licitação pelo valor de R$ 961.569,93 com prazo de
execução de 270 dias. À Engetcne, foram pagos R$
665.412,19. E para concluir a obra, foram necessários R$
352.612,11. Mais do que o saldo remanescente que deixou de
ser pago à empresa porque a obra não foi terminada. O novo
processo de licitação, atualizado, ocorreu no mesmo valor, e a
empresa vencedora foi a que venceu o certame da unidade do
Presidente. No Pioneiros, a construção também foi concluída.

 Reportagem: Tissiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

A Unidade do Presidente,
abandonada, antes de as
obras serem retomadas e
CONCLUÍDAS
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Decisão do Caifusa

FOTOS: COMERCIAL

A Associação Atlética Comercial terá um
dia de decisão nesta sexta-feira, dia no qual
as equipes União e Notoya Veículos/Agrossol decidem o título da categoria Sênior do
35º Caifusa, o seu campeonato interno de
futsal. A partida derradeira será às 20h15,
mas antes da decisão será realizado um jogo
de apresentação entre as equipes de futsal
feminino do Comercial. Neste ano, a cate-

goria Sênior contou com a participação de
10 times, formadas por sorteio. Até aqui,
foram 32 partidas realizadas e 294 gols anotados, média superior a nove por jogo. Para
a decisão, o União chega com a seguinte
campanha: 6 vitórias, 1 empate, 51 gols
marcados e 24 gols sofridos. Já o Notoya
Veículos/Agrossol tem 5 vitórias, 2 derrotas,
marcou 45 gols e sofreu 23.

Corra & Apaixone-se
Ocorre neste sábado a 3ª edição do evento Corra & Apaixone-se, marcado
para ocorrer de 9h às 12h no Kartódromo Delci Damin. Na corrida, os
alunos da Apae ganham padrinhos e cadeiras de rodas ornamentadas para
uma corrida no circuito de kart cascavelense.

COPA CIDADE

Bolão
Neste sábado, a
Associação Atlética
Comercial sediará a 4ª
etapa Costa Oeste de
Bolão. A competição
ocorrerá nas pistas de
bolão da Sede Campestre
com início as 14h e
contará com a
participação de 40
jogadores de quatro
equipes: AA Comercial,
Palotina, Nova Santa Rosa
e Toledo/ Dez de Maio.
FOTOS: LDF

PAGAMENTO
À empresa, foi paga a quantia de R$ 961.569,93. Para a
conclusão da obra, foi necessário mais R$ 433.331,04. A soma
dos dois valores dá mais que o licitado para pagamento à
Engetecne, já que um novo estudo precisou ser realizado e
houve aumento nos valores com a atualização.
“Além do prejuízo econômico ocasionado pela inadimplência, que
atinge todo o povo cascavelense, também tem o atraso na atuação
do poder público com o bom atendimento à população que precisa
de uma unidade básica de saúde”, afirma, em nota, a Secretaria
de Saúde. Para o novo processo no caso da unidade do Presidente,
uma nova empresa foi contratada, a Adalta Construtora Ltda, com
o valor de R$ 433.331,04 e a obra está 100% concluída.

Formadas por figurinhas carimbadas do salonismo amador cascavelense, as equipe LA Cordeiro e Clube da Quarta
decidem nesta sexta-feira o título da Copa Cidade de Cascavel de Futsal Masculino. O duelo está marcado para as 21h,
no Ginásio da Neva. Antes, Fercaus e Bilhares Tomacheski duelam pelo terceiro lugar.
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Floyd Mayweather
Evento vendido em todo o mundo
como uma superluta, o duelo entre Floyd
Mayweather e Conor McGregor será
neste fim de semana, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). A programação terá início às 20h deste sábado
pelo horário brasileiro, com o card preliminar. Já o card principal está marcado para começar às 22h (de Brasília).
O canal Combate vai transmitir ao vivo
e com exclusividade a luta no Brasil.
O estadunidense Floyd Mayweather
e o irlandês Conor McGregor duelarão
no peso combinado de até 69,8 quilos,
pela categoria super meio-médio. As
regras serão as do boxe (golpes ilegais
valem multa), mas com luvas de 8 on-

ças (226 gramas) - uma exceção, já
que a regra é luvas de 10 onças para
lutas a partir dos 69,8 kg. Para fins de
comparação, no UFC, origem de McGregor, as luvas são de 4 onças.
Apesar de toda a expectativa para
o combate entre “Money” e “The Notorious”, a luta tem tudo para não agradar o expectador que está acostumado com os eventos do UFC. Já para
quem acompanha o boxe o duelo deverá ser mais interessante. Isso a julgar pela Superluta realizada há dois
anos entre Mayweather e Pacquiao.
O estadunidense venceu por pontos
ao desferir golpes certeiros no filipino, que buscou mais o combate.

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

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

Cachê Base

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Mayweather: 100 milhões de dólares
McGregor: 73 milhões de dólares

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.

Cachê Previsto*

Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

politica@jhoje.com.br

Estudar é preciso...

evento terá ainda a presença do deputado federal Alfredo Kaefer.
De acordo com o deputado estadual Adelino Ribeiro, presidente da legenda no
Paraná, o encontro acontece todos os anos, mas até
2016 era realizado de forma regionalizada nas regiões Oeste e Nor te do Paraná, além da Região Metropolitana de Curitiba. “É
uma forma que a gente
encontrou de ficar
m a i s próximo
das lideranças”,
diz Adelino.

DEPUTADO
ADELINO
Ribeiro lidera
o PSL no
Paraná

Mayweather: 300 milhões de dólares
McGregor: 100 milhões de dólares
* Bilheteira, pay per view, etc.

FLOYD MAYWEATHER
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Modalidade: Boxe
Idade: 40 anos
Alcunha: “Pretty Boy” e “Money”
Altura: 1,73m
Vitórias: 49 (26 por nocaute)
Derrotas: nenhuma

Â Último combate: vitória sobre Andre Berto (12/9/2015)
Â Dinheiro ganho ao longo da carreira: um bilhão de euros

CONOR MCGREGOR
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Modalidade: MMA
Idade: 29 anos
Alcunha: “The Notorious” e “Mystic Mac”
Altura: 1,75 metros
Vitórias: 21
Derrotas: 3

Â Último combate: vitória sobre Eddie Alvarez (12/11/2016)
ÂDinheiro ganho ao longo da carreira: 30 milhões de euros
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PSL reúne Giro Político
líderes do PR
Lideranças de aproximadamente 150 municípios paranaenses participam na noite de hoje de um encontro
estadual do PSL que acontece no auditório da Univel, em
Cascavel. No centro das discussões estará a reforma
política e as eleições de
2018. O pré-candidato ao
governo do Paraná, Osmar
Dias, confirmou presença no
evento. Ainda é esperada, porém sem confirmação até o
final da tarde de ontem, a
presença de Ratinho Junior, virtual candidato do PSC
ao governo do Estado. O

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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“DISTRITÃO”

Um dos principais pontos do encontro será a reforma política em
andamento no Congresso Nacional. O chamado “distritão”, se
aprovado, na prática elimina as coligações já que o voto da
legenda deixa de existir e os candidatos mais votados serão
eleitos. Adelino é favorável a mudança, diz que isso dá mais
legitimidade a um mandato parlamentar e estimula as lideranças a
se fortalecerem politicamente. Ao contrário do que muitos
pregam, Adelino não vê fragilização dos partidos pequenos com a
aprovação das mudanças propostas. Isso evitaria, por exemplo,
que um deputado estadual com 43 mil votos deixasse de ser
eleito e perdesse a vaga para alguém que fez menos de 30 mil
sufrágios, em função do voto de legenda. “Em 2004 eu já sofri
desse mal, fiz quase quatro
mil votos e não deu legenda  Reportagem: Luiz C. da Cruz
para vereador”, lembra o
Foto: Fábio Donegá
deputado.

O vereador Fernando Halberg, na ânsia de querer mostrar
serviço e atrair holofotes comete gafes que ele mesmo
sugeriu aos vereadores que evitassem ao afirmar,
recentemente, que os parlamentares deveriam “estudar mais”.
No início de agosto o vereador conseguiu aprovar
requerimento para que a Prefeitura informasse a “relação das
pessoas jurídicas e fiscais que possuem débitos tributários e
penalidades pecuniárias” com o Fisco Municipal.

Barulho
Apesar do barulho
costumeiro, Halberg teve
que ser “corrigido” pela
Administração Municipal,
já que o artigo 198 da Lei
Federal 5.172/66 (Código
Tributário Nacional) “veda”
ou proíbe a divulgação da
informação pretendida pelo
vereador.

Lição aprendida
Mas, como todo bom aluno
deve fazer, Halberg recebeu
a correção, entendeu e
refez o requerimento da
forma correta e solicitou a
lista daqueles contribuintes
que estão inscritos em
“dívida ativa”, quando o
mesmo artigo 198 autoriza
a divulgação. Na quarta-

feira a Secretaria de
Finanças repassou as
informações solicitadas à
Secretaria de Assuntos
Jurídicos que encaminhou a
resposta à Câmara.

Que feio...
Mesmo refazendo o
requerimento de acordo com
o que lei determina,
Halberg parece aquele
‘aluno malcriado’. Apesar de
ter recebido e entendido a
lição pela sua própria falta
de conhecimento (e estudo)
e refazendo o requerimento
de forma correta, quis fazer
barulho solicitando ao
presidente do Legislativo
que adotasse “medidas
judiciais” para que a lista
dos devedores fosse
fornecida.

VAIDADES...
E aí a população precisa prestar bem atenção se quem
fala muito, aparece muito na mídia e faz barulho, de fato,
está trabalhando mesmo em prol da cidade ou da vaidade
pessoal... Como diria o saudoso Darci Israel: “eeee
cascavelããããaãõoooo”!
z O PSL do Paraná ainda acompanha nomes de virtuais
candidatos ao governo do Estado para eventual apoio.
z Uma coisa é certa, o partido liderado por Adelino
Ribeiro não apoiará, em hipótese alguma, uma possível
candidatura de Requião.
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PREPARE-SE!
Muitas vezes gostaríamos de alcançar os resultados pretendidos de forma instantânea e de
preferência sem muito esforço. Vivemos na era
do imediatismo, tudo tem de ser para agora. Em
todos os lugares queremos ser atendidos de forma rápida, como se fossemos os únicos seres
existentes; a comida no restaurante não pode
demorar sequer alguns poucos minutos; até
mesmo quando usando a internet, a paciência
logo se esgota quando o link tarda a abrir ou o
download não se realiza com a velocidade esperada. Talvez lhe falte paciência para completar a leitura deste breve texto. Andamos com
muita pressa e não chegamos a lugar algum.
Não raras vezes o tempo que nos sobra não é
bem aproveitado. Queremos cada vez mais tempo, para perdê-lo em atividades pouco proveitosas.
Não há alternativa, não existe outro caminho a
percorrer. Prepare-se! Estude como é preciso estudar, trabalhe como é preciso trabalhar, confie na
providência de Deus como é preciso confiar, e espere. Paciência é virtude. Tenho plena convicção de
que os resultados serão surpreendentes. Nada que
valha realmente a pena se consegue sem esforço.

z
z
z
z

Nos dias 30 e 31 de
agosto, o Teatro
Municipal de Cascavel
será palco do 2º
Seminário Técnico
Científico de Prevenção
e Proteção a Desastres.
Com o tema
“Construindo Cidades
Resilientes e
Socialmente Justas”, o
evento terá ainda uma
Oficina para Jornalistas
sobre o tema em
questão. Várias palestras
estão agendadas.

Hoje às 11h, com o
intuito de celebrar o Dia
do Soldado, será
realizada uma
solenidade militar no
quartel do 33º Batalhão
de Infantaria
Mecanizada. A data é
escolhida como
homenagem ao
Marechal Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de
Caxias, que é Patrono do
Exército Brasileiro. Ele
nasceu no dia 25 de
agosto de 1803.

O FC Cascavel,
que tem feito
uma boa
campanha na
Taça FPF Sub 23,
que garante uma
vaga na Série D
do Brasileirão
2018.

A Construtora
Engetecne que não
cumpriu nenhum
dos cinco
contratos que
formalizou com a
prefeitura para
edificação de
obras.

PREVISÃO DO TEMPO

Sexta

Sábado

K 29 L 17

Curitiba

Sexta

K 24 L 9

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

Falastrão?
Para o falastrão McGregor, que é
mais jovem, mais alto e tem maior
envergadura que Mayweaher, a
promessa também é nocaute:
“Estamos preparados para 12
rounds de ritmo incansável, mas
vou para cima dele, vou botar
pressão, vou quebrar este velho,
confiem em mim. Estou muito
preparado. Ele fez um grande erro
em aceitar as luvas de 8 onças, ele
não vai durar mais de dois rounds
e acredito que terei a decisão de
acabar com a luta em um só”.

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

Quina

Concurso: 1554

01 03 04 05 07 08 09 10
13 14 16 18 19 24 25
Concurso: 1961

17 25 26 30 32 50
Concurso: 4464

05 11 35 43 54

SÉRIE A

Independentemente do quem for vitorioso
no ringue, o certo é que a superluta renderá
milhões a Conor McGregor e Floyd
Mayweather. Para entrar pela primeira vez
em um ringue de boxe, o irlandês receberá
70 milhões de dólares (R$ 219,8
milhões). Já o boxeador multicampeão
levará para casa um pouco mais: 100
milhões de dólares (R$ 314 milhões). Isso
sem levar em conta demais participações nos
lucros, como venda de bilheteira e pacotes
de pay per view, além de outros. No total,
Mayweather projeta lucrar cerca de US$
300 milhões (cerca de R$ 936 milhões) e
McGregor ganhar cerca de US$ 100
milhões (cerca de R$ 314 milhões). Para se
ter uma ideia da magnitude das bolsas que
os dois ganharão, se juntarmos os valores
especulados, ele equivale a 11 anos do
salário de Neymar, o jogador mais bem
pago da Europa e mais caro da história.

Lotofácil
Megasena

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Super meio-médio (69,8 kg): Floyd Mayweather Jr. x Conor McGregor
Leve Júnior (58,9 kg): Gervonta Davis x Francisco Fonseca
Meio-pesado (79,3 kg): Nathan Cleverly x Badou Jack
Pesado Júnior (90,7 kg): Andrew Tabiti x Steve Cunningham

M ilionários

Sábado

Fonte: Simepar

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz
editoria@jhoje.com.br

z
z
z
z

Experiente e sem nenhuma derrota em 49 lutas, Floyd Mayweather deverá ter o
mesmo estilo contra Mcgregor, a não ser que cumpra o que prometeu antes da luta:
“Essa não pode ser uma luta defensiva, tenho que ir até ele. Preciso ir para cima ele.
Tenho que fazer isto. Eu devo isso ao público depois da luta contra Pacquiao. Eles não
gostaram da luta com o Pacquiao, eles vão gostar dessa luta agora”, prometeu.

K 24 L 14

Fone/Fax: (45) 3321-1000
Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Â Principal (22h)

Mudança de postura?
z Dia do Soldado

K 29 L 16
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Conor McGregor

z Seminário

Cascavel

Direção Geral
Clarice Roman

Meio-médio (66,6 kg): Thomas Dulorme x ordenis Ugás
Meio-médio (66,6 kg): Juan Heraldez x Jose Miguel Borrego
Super Médio (76,2 kg): Kevin Newman x Antonio Hernandez
Super Médio (76,2 kg): Savannah Marshall x Sydney LeBlanc

NOTAS

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

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

Â Preliminar (20h)

Cida Borghetti, ao
assumir interinamente
o Governo do Paraná

Jeandré C. Castelon
Advogado, estudante de teologia e
membro da Pastoral Familiar

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

DIVULGAÇÃO

“Temos audiências
marcadas no Palácio
Iguaçu e viagens pelo
interior para anunciar
investimentos e
entregar obras
realizadas pelo
Governo do Estado.”
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COMPLETO
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Lotomania

Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79
85 87 95 98

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

2º sorteio

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
15
12
10
10
8
8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
4

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

D
1
5
4
8
5
7
7
5
8
7
8
9
9
9
10
10
10
11
9
14

GP
33
35
22
29
29
25
25
31
30
23
22
28
22
21
26
22
26
22
12
17

GC
10
19
13
23
21
19
23
28
28
22
25
28
25
26
34
34
29
31
26
36

SG
23
16
9
6
8
6
2
3
2
1
-3
0
-3
-5
-8
-12
-3
-9
-14
-19

SÁBADO
Fluminense x Vasco
Corinthians x Atlético-GO
DOMINGO
Flamengo x Atlético-PR
Palmeiras x São Paulo
Bahia x Botafogo
Ponte Preta x Atlético-MG
Cruzeiro x Santos
Avaí x Chapecoense
SEGUNDA-FEIRA
Coritiba x Vitória
SÁBADO (2/9)
Grêmio x Sport

16h
19h
16h
16h
16h
16h
19h
19h
20h
16h

Concurso: 1685

Federal

03 24 26 27 29 48

1º prêmio

10 12 13 14 36 37

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO

PG
50
40
37
33
32
30
30
30
29
28
27
26
26
26
25
25
23
22
22
15

22ª RODADA

Dupla sena
1º sorteio

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

GRÊMIO-RS

5º prêmio

Concurso: 5208

36.100
63.792
43.336
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Lancha afunda e
18 morrem na BA
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AGÊNCIA BRASIL

O Departamento de Polícia Técnica de Salvador (DPT) informou no
fim da tarde de ontem que 18 pessoas morreram em decorrência do
acidente na Baía de Todos os Santos com a lancha Cavalo Marinho 1,
que transportava 129 passageiros
e quatro tripulantes. Segundo o órgão, nove corpos passam por identificação no Instituto Médico-Legal
(IML) de Santo Antônio de Jesus,
cinco estão no IML de Salvador e
mais quatro corpos estão sendo
levados para a capital baiana.
O capitão de Fragata da Capitania dos Portos, Flávio Almeida, informou que a Marinha encaminhou
cinco corpos para o IML de Salvador e que não tinha informações
sobre quantos corpos foram encontrados pelos outros órgãos de resgate. Por causa disso, ele confirmou que o número exato de mortos só poderia ser informado pelo
IML, que recebe os corpos para
identificação.
Mais cedo, a Capitania dos Portos informou que 23 pessoas tinham morrido por causa do acidente. A Secretaria de Saúde da Bahia
informou que 100 pessoas foram
atendidas em hospitais ligados à
rede por conta do acidente.

DESAPARECIDOS
Ainda não se sabe o número de
pessoas desaparecidas. Equipes
de resgate continuam no local em
busca de outras vítimas com vida,
o que já foi considerado
improvável pelo coordenador do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), Ivan Paiva.

NAUFRÁGIO EM SALVADOR deixa ao menos 18 mortos

Bendine se torna réu na Lava Jato
O juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o expresidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine,
preso no mês passado por suspeita de receber propina para
beneficiar a empreiteira Odebrecht. Na decisão de ontem, o
magistrado entendeu haver elementos suficientes de autoria e
materialidade para que Bendine se torne réu e seja julgado por
crimes como lavagem de dinheiro e corrupção.

PSDB diz que parlamentarismo é bandeira oficial
O presidente do PSDB, senador Tasso Jereisati, disse ontem que
o parlamentarismo “é a bandeira oficial” de seu partido. “Mas
não para agora, nas eleições de 2018, porque não é solução para a
crise, e sim como sistema definitivo a partir de 2022”, acrescentou
após participar de uma reunião com os 27 diretórios regionais
do PSDB. Tasso negou que o partido esteja dividido apesar, de
ele e outros parlamentares tucanos já terem defendido a saída
da base do governo.

Vem calor pela frente!
O nascer do sol na manhã de ontem mais parecia uma pintura que coloriu o
céu de Cascavel com uma bela paisagem. Parecia anunciar que o frio decidiu
dar espaço à temperaturas elevadas nos próximos dias. Em apenas três dias,
a temperatura subiu 24°C e continuará em ascenção nas próximas semanas.

z Pág. 12

Nada mudou na PEC
Três anos após a sangrenta rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, a insegurança continua. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, basta os presos
querer que a situação caótica vivida em agosto de 2014 poderá se repetir.
z Págs. 24 e 25

