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FALTA ATENÇÃO

VANDRÉ DUBIELA

SEM ENTREGA

Ao menos 2,4 mil objetos retornam
aos Correios

NO TRÂNSITO

Diferente do que possa parecer, o álcool e o excesso de velocidade não são
os principais fatores de acidentes graves no trânsito cascavelense. Das 26 mortes
Pág.15
registradas neste ano, quase metade foi provocada pela falta de atenção.

DESPORTO Subsídio municipal para o esporte
E PARADESPORTO entra na reta final
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Terminal de passageiros

Obras do aeroporto só devem ficar
prontas em julho de 2018

O secretário de
Planejamento,
Fernando
Dillemburg,
está otimista
quanto à
execução do
projeto

 REPORTAGEM: Marina Kessler
FOTO: Lorena Manarin

P

aradas desde o ano
passado, as obras do
Terminal de Passageiros do Aeroporto de
Cascavel só devem ser concluídas no segundo semestre
de 2018, com licitação prevista para julho deste ano. Essa
é a projeção feita pelo secretário de Planejamento, Fernando Dillemburg. A data, porém,
gera dúvidas, já que o processo de licitação ainda não
foi realizado e o projeto, que
passou por inúmeras adequações, está em análise pelo governo estadual e precisa ainda do aval da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil) para
ser executado.
“É uma das frentes que pegamos desde janeiro. Quando [o prefeito] Paranhos assumiu, a obra estava paralisada, o governo do Estado tinha rompido unilateralmente o
contrato com a construtora.
Ainda em janeiro fizemos uma
reunião com o pessoal da Seil
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[Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística] e com a
equipe do Paraná Cidades, interlocutores do município e que
possuem convênio com a
União, que é quem está emprestando o dinheiro”, explica
Dillemburg.
A obra, abandonada pela
Construtora Onça em 2016,
foi orçada em R$ 8 milhões.
Com as mudanças feitas no
projeto pela prefeitura, o terminal passa a custar R$ 12
milhões. O secretário ressalta
que, apesar da diferença de
valores, as novas adequações
terão uma vida útil de no mínimo 15 anos, tempo que se
imagina ser possível projetar
o aeroporto regional. “São
duas ações em paralelo e uma
não inviabiliza a outra”, diz. O
aeroporto regional é uma demanda antiga da população da
região Oeste, principalmente
pelo ponto estratégico a ser
construído, nas faixas de fronteira dos municípios de Casca-

vel, Toledo e Tupãssi. “Estamos fazendo um trabalho de
base, conversando com as
autoridades de Toledo e Tupãssi, que estão diretamente

ligadas fisicamente na obra,
para que se faça um trabalho
em conjunto. Agora, temos
uma frente da sociedade que
está começando a conduzir

Infraestrutura

criando essas condições de infraestrutura”, conclui.

*Dados da Cettrans
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Por meio de nota, a Paraná Edificações
informou que recebeu o projeto de reforma
do Aeroporto de Cascavel e está analisando
os detalhes das obras. O órgão vinculado da
Seil (Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística) deve enviar este projeto até o
fim da próxima semana para a Prefeitura de
Cascavel fazer as alterações necessárias.
“A Seil informa que ainda aguarda da
Prefeitura de Cascavel o projeto de
prevenção contra incêndios e de arcondicionado do aeroporto. Quando o
projeto completo e o orçamento forem
aprovados pela Seil serão enviados
para a Secretaria Nacional de Aviação
Civil”, conclui.

Aeroporto particular
aguarda licença ambiental
As obras iniciadas em 2015
seguem às margens da PR-186,
entre o distrito de Espigão Azul e
Cascavel, e aos poucos o futuro
aeroporto ganha forma.
O projeto foi idealizado por
dois empresários cascavelenses.

Estado rompeu
unilateralmente o
contrato com a
construtora Onça, ainda
no ano passado

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

Uma das preocupações do secretário de
Planejamento, Fernando Dillemburg, é em
relação aos recursos, oriundos do governo
federal, em decorrência da instabilidade
política nacional. “Não sabemos o que vai
acontecer, e se as coisas mudarem, não
sabemos quem vai assumir e como vai
seguir com os projetos. Nosso receio é que
as coisas travem e isso atrase os prazos
estabelecidos”, lamenta.

O que diz o governo
estadual?

esse processo. Assim, a região como um todo vai reivindicar [o aeroporto regional]
junto”, comenta Dillemburg.

Nesses 15 anos, a cidade de Cascavel, como qualquer outra do mesmo porte, continua crescendo.
Para acompanhar todo esse desenvolvimento é preciso mais infraestrutura. Por conta disso é que o
projeto do aeroporto atual do município sofreu as modificações propostas pela Secretaria de
Planejamento. “Chegamos a um novo projeto, totalmente diferente, apenas utilizando o que tinha lá
como base. Transformamos algo de 2,5 mil metros quadrados num espaço de seis mil metros
quadrados”, destaca o secretário.
Uma das mudanças mais significativas foi o espaço de embarque, que segundo Dillemburg, é o local
mais importante de qualquer terminal de aviões. “As pessoas chegam mais cedo, esperam o voo,
permanecem mais tempo no local. Por isso, tinha que haver um cuidado especial”. Neste ponto, 200
pessoas poderão ser acomodadas sentadas, usufruindo de praça de alimentação interna e
instalações sanitárias.
Nesse mesmo prédio foi criado também um segundo andar,
permitido devido a uma circunstância construtiva. “Aproveitamos
Passageiros/ano
o que está lá e ganhamos quase 1,3 mil metros quadrados a mais
no terminal”, explica o secretário. Assim, será possível construir
em Cascavel
uma vista panorâmica que dará diretamente à pista de voo, onde
2011
51 mil
ficam as aeronaves. “Por isso, reitero, o tempo a mais nesse
2012
170 mil
processo todo compensa, visto que ganhamos três vezes mais
2013
164 mil
área”. Até o momento, o secretário afirma que tudo está dentro
2014
236 mil
do planejado. “Se Cascavel tiver um aeroporto com capacidade de
2015
245 mil
operar e com a segurança de que os voos cheguem e saiam, as
2016
195 mil
pessoas vão vir. Podemos dobrar o número de passageiros,

Instabilidade política

O empreendimento tem autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), porém ainda aguarda por licença do IAP
(Instituto Ambiental do Paraná).
Os hangares estão na fase de
conclusão. A pista de 1,2 quilô-

metro de comprimento e 18
metros de largura, por enquanto, recebeu somente as pedras
do asfalto. Diante da espera pela
licença ambiental, ainda não há
previsão de quando o aeroporto será concluído.
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Trabalhista

Precisamos fazer a
reforma acontecer, diz
presidente da Amic
Reconhecido e respeitado pelas bandeiras defendidas em prol
dos pequenos e médios empreendedores, o empresário Celso
Bevilacqua é o entrevistado da semana do Hoje. Bevilacqua é
casado, natural de Tangará (SC), é pai de três filhos e avô de
três netos. Empresário em Cascavel há 38 anos, sempre
trabalhou no ramo de distribuição de medicamentos. Bacharel
em Direito, peregrino por natureza e envolvido em atividades
sociais, destaca-se com defensor da ética e da transparência
em tudo o que faz. Celso possui um grande círculo de amigos
na sociedade de Cascavel. Em bate-papo com a reportagem,
o empresário defende que a Reforma Trabalhista precisa sair
do papel, pelo bem da nação.
Jornal Hoje: A Amic é,
sem sombra de dúvidas,
uma das entidades mais representativas do estado
quando o assunto é o mundo empresarial. Hoje são
quantos associados?
Celso Bevilacqua: A Amic é
uma entidade de 33 anos, completou semana passada 33 anos
de existência e ao longo do tempo a Amic veio crescendo a medida que a população de Cascavel cresce, a Amic cresce junto.
Hoje somos cerca de três mil associados.
Hoje: A Amic completa
33 anos com bandeiras muito relevantes e imprescindíveis à região Oeste, quais são
as principais encampadas
neste momento?
Celso: A principal é a Reforma da Lei Trabalhista. Essa foi
uma bandeira que foi levantada
na gestão anterior e que ainda,
neste momento, estamos na luta
para que se concretizem essas
mudanças da Lei Trabalhista. Estamos vendo na atualidade uns
problemas seríssimo de política no
Brasil e as reformas estão emperradas, estão travadas no momento, mas nós estamos empenhados, fazendo um trabalho

com nossos senadores, com
nossos deputados para que essas reformas realmente venham
e que venham para ficar e melhorar. Então é uma bandeira em
evidência. Sem contar outras
bandeiras que a Amic sempre
está junto. No G8 que é um grupo das oito maiores entidades de
Cascavel o qual fazemos parte e
somos atuantes, indo para as
reuniões, acompanhando as decisões. As bandeiras do G8 também são da Amic, por exemplo,
aeroporto, duplicação da via 277,
outro problema sério é o trevo
Cataratas, que também é uma
dificuldade enorme entre outras
bandeiras, mas a principal no
momento é, sem dúvida nenhuma, a Reforma da Lei Trabalhista, é um problema nacional e que
nós aqui, como estamos no Brasil, temos todo o nosso empenho e toda a nossa obrigação de
estar junto nesse movimento.
Hoje: A entidade realiza,
com frequência, capacitações aos micro e pequenos
empresários. Isso é sinal
que estes empreendedores
estão cada vez mais antenados na necessidade de se
preparar para o mercado?
Celso: Isso é uma necessi-
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dade que o Micro e Pequeno
Empreendedor têm. É uma necessidade de estar se aperfeiçoando cada vez mais, porque a
medida que vai ficando difícil a
sobrevivência das empresas ela
precisa se aperfeiçoar, precisa
buscar novos conhecimentos,
novos métodos de trabalho,
atualizações necessárias. Você
pode ver que o ano passado foi
diferente deste ano e o ano que
vem vai ser diferente deste ano
também. Então, são atualizações e nós estamos sempre
dando cursos, sempre juntos
com o Sebrae, estamos sempre acompanhando as necessidades dos nossos associados
e elaborando os cursos que são
mais urgentes.
Hoje: O momento econômico do Brasil ainda é muito
delicado. Como enfrentar
esta crise? Como o Oeste está
enfrentando?
Celso: Acredito que esta crise temos que enfrentar com realidade. Nós não podemos fugir
dela, estamos aí enfrentando
esta crise política, que é mais
uma crise dos políticos, não uma
crise do Brasil em si, porque o
Brasil se os políticos não atrapalharem ele anda com as próprias pernas. Mas, na verdade, isso
daí está atrapalhando muito e
acredito que o Brasil vai continuar, o Brasil não vai acabar e
precisamos juntos superar isso.
Eu, tenho mais de 40 anos de
atividade empresarial e já vi muitas crises. A crise vem e nós superamos. Não é essa que vai nos
derrubar e todo mundo vai ter
que sair dessa. Mas, acredito que
a consciência, é o principal meio
de mudar essa situação. A começar pelos nossos representantes eleitos pelo povo. A partir daí mudar a consciência da
população. Os políticos devem
ser o exemplo, eles estão lá para
mostrarem o norte.

Hoje: E as reformas trabalhista e da previdência?
Celso: Como falei anteriormente, a Reforma Trabalhista é
necessária. A CLT tem 70 anos,
do tempo do Getúlio Vargas, da
datilografia. É necessário mudar.
Quer dizer que hoje não tem mais
como se aceitar umas leis do jeito
que são contempladas pela CLT.
Então, isso é primordial, precisamos fazer a reforma acontecer.
Existem muitas divergências, mas
são aqueles que são contra tudo
e contra todos. A nossa obrigação como dirigente de uma entidade é levar avante. Acredito que
a Reforma Trabalhista traz uma luz
no fim do túnel de que nós empresários e entidades podemos ter
muitas melhorias se essa reforma
acontecer.
Sobre a reforma da previdência nós não temos dúvida de que
a continuar nessa condução nós
não vamos longe. É cada vez
maior a carga tributária e previdenciária. A previdência em si cada vez
mais quebrada, isso não dá para
entender. O Brasil tem grandes
empresas devendo bilhões de reais para a previdência e não são
os pequenos empreendedores
que agem corretamente que devem pagar esta conta.
Hoje: O que pensam os
pequenos e médios empreendedores quando o assunto é
a carga tributária e o retorno
como investimentos em infraestrutura, por exemplo?
Celso: Os pequenos e médios empreendedores nessas alturas eles pensam uma coisa só:
como diminuir a carga tributária?
Quanto menos impostos eles pagarem, melhor. O empresário não
vai deixar de comprar o pão para
os seus filhos para pagar o seu
imposto. Então, muitas vezes ele
sonega. Sonega de uma forma
errônea, mas não tem outra saída ele tem que sonegar para sobrar um dinheiro, para comprar

“Quer dizer que
hoje não tem mais
como se aceitar umas
leis do jeito que são
contempladas
pela CL
T”
CLT”

o seu pão de cada dia. Cada vez
mais ele está desestimulado em
trabalhar corretamente. Isso não
é o certo, mas ele não vê outra
saída. Ele vê esses milhões e milhões de dólares indo para o ralo
e ele aqui trabalhando sol a sol,
de manhã à noite, para pagar o
seu imposto. Então, realmente o
governo teria que efetuar as cobranças milionárias que as grandes empresas estão em débito,
que são milhões e milhões de reais e deixar de aumentar a carga
tributária para o pequeno e micro empresário.
Hoje: Muitos empresários
de pequeno e médio porte
vão se tornar grandes empresários, mas o Brasil caminha
bem neste sentido? Há oportunidades e políticas públicas
para isso?
Celso: No momento não há.
Não adianta tapar o sol com a
peneira. Precisamos de uma mudança radical nas leis para depois
colher os frutos. O pequeno empresário sonha em ser grande e
ele está trabalhando para isso, e
poderá vir a ser grande. Mas, para
isso o sacrifício, a luta é muito grande. Hoje, nós estamos estagnados. O Brasil é um país forte, ele
se recupera muito ligeiro das crises e eu tenho certeza de que com
a vontade do brasileiro, do povo,
essa crise deve ser superada.
Hoje: Se considerarmos o
nível de profissionalização,
como evoluímos nas últimas
décadas?
Celso: A profissionalização
ainda caminha a passos lentos.

Nós ainda temos um campo
muito grande para percorrer, porque nós vemos que nós temos
dificuldade em todos os sentidos.
Desde encontrar um funcionário
capacitado para um determinado fim. Acredito que é capacitando e profissionalizando as pessoas, as empresas terão o avanço
que esperam.
Hoje: Como ser cada vez
mais competitivo?
Celso: Como disse, fazendo
capacitação e profissionalização. As
pessoas têm que ser profissionais
e capacitadas para enfrentar um
mercado competitivo, quem não
se atualizar hoje, seja na área de
informática, seja na área lá do chão
de fábrica, ficará para trás.
Hoje: Em média, há muitos fechamentos de micro e
pequenas empresas em
nossa região?
Celso: Sim. E esta é uma das
nossas grandes preocupações
como dirigentes de uma entidade
que representa seus micro e pequenos empreendedores. Existem muitos fechamentos. Nós sentimos na pele quando os nossos
consultores vão fazer uma visita
aos associados e se deparam com
as portas fechadas. Isso nos deixa muito triste, mas é uma realidade. Principalmente os MEIs, os
micros empreendedores, que estão lá e daqui a pouco têm que
fechar e partir para outra.
Hoje: Fala-se muito em
momentos de crise que são os
micro e pequenos negócios
que mais empregam e que se

sobressaem melhor nos momentos de crise intensa. Na
nossa região temos visto isso
também?
Celso: A nossa região ainda é
muito resistente com estes tipos
de problema. Por que se observamos, em outros lugares do Brasil, há situações muito piores. Somos uma região rica e produtiva.
É uma região que tem terra que
produz soja, milho, trigo, produz
abundantemente. Então, o aquecimento financeiro fica mais fácil.
Hoje: Que recado o senhor
daria para aqueles que têm o
senso empreendedor, mas
que têm receio de começar o
negócio próprio ou se tornar
investidor de suas habilidades?
Celso: Acredito que isso aí depende muito das oportunidades
que surgem em volta das pessoas, é necessário ter ousadia. Se
cada um pensa que vai dar certo, ele tem que seguir o que a
sua consciência diz. Se ele tem
uma visão lá na frente de que tal
coisa vai dar certo, tal empreendimento vai dar certo ele tem
que seguir, se ele não tem dinheiro ele vai ter que procurar os órgãos que o ajudem, cooperativas, bancos ou então com a própria coragem, porque se você
começar a olhar para a crise no
Brasil, você não consegue tocar
o seu negócio. Então, você tem
que ter coragem e seguir em
frente e pensar que o grande já
foi pequeno. Siga a sua intuição
e, é lógico, uma boa dose de
vontade, de coragem e de muita honestidade também. Acredite em você!

Cidade
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Rodoviária

CASCAVEL, 02 DE JUNHO DE 2017

 REPORTAGEM: Marina Kessler
FOTO: Lorena Manarin

Contrato da Cettrans com a Cotema
não exige prestação de contas

D

esde fevereiro de 2014,
a Concessionária Cotema (Construtora e Administradora Mantiqueira Ltda) assumiu a administração do pavimento térreo do
Terminal Rodoviário de Cascavel Dra. Helenise Pereira Tolentino. O contrato, assinado
com a Cettrans (Companhia

de Engenharia de Transporte
e Trânsito) prevê o pagamento de R$ 22.317,76 todos os
meses, conforme a assessoria de imprensa da prefeitura.
Com a terceirização, apesar de a Cotema explorar um
espaço público, não há a necessidade de prestar contas à
população do montante que

vem sendo arrecadado com
a cobrança de vários serviços.
Segundo a Companhia, não
consta no edital de concorrência pública nº 2/2013, a exigência para prestação de contas por parte da vencedora do
certame. “Mensalmente, a
Concessionária Cotema encaminha ao Fiscal do Contrato,

cópia do comprovante dos
pagamentos dos encargos
sociais (INSS e FGTS), a folha de pagamento dos funcionários, planilha do condomínio,
e sempre que existe alguma
alteração no contrato com os
permissionários ocupantes das
salas do Terminal Rodoviário,
é encaminhado cópia do aditi-

vo”, informou a Cettrans.
Nesses 39 meses de concessão, a contar da assinatura
do contrato, foram arrecadados R$ 870.392,64 somente
em aluguel, valor pago até maio
deste ano, conforme levantamento do jornal Hoje, já que a
Cettrans informou não ter
acesso à contabilidade da empresa. Mas, se o contribuinte,
que paga seus impostos em
dia e que está de olho na aplicação dos recursos em seu
município pretende fiscalizar o
quanto a Cotema arrecadou
com os serviços que hoje são
terceirizados, infelizmente não
vai encontrar nenhuma informação. Quanto à questão referente à prestação de contas,
a Cettrans informou que não
há disponibilização via internet.
A Companhia disse ainda
que, de acordo com o previsto
no contrato de concessão, e
sendo de interesse da própria
Companhia, poderá ser exigida a apresentação da planilha
com as receitas dos serviços
prestados pela concessionária.
Cotema é responsável pela
exploração de vários serviços da
rodoviária de Cascavel

Regime e responsabilidades

R$ 22.317,76
é o que a empresa
paga todos os meses
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O contrato firmado com a Cettrans prevê prazo de duração de
60 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
O regime contratado foi o de concessão de uso. A partir disto, a
Cotema ficou responsável pela exploração dos serviços de
guarda-volume, estacionamento, sanitários e banho, espaços
internos do Terminal Rodoviário de Cascavel, além de zelar pela
manutenção e limpeza do pavimento térreo, manutenção da
iluminação externa, bem como pelo paisagismo interno e
externo. A Cotema precisa ainda adotar soluções contra roubos,
furto e vandalismo por meio de serviços de segurança e
vigilância monitorada, reformar os locais de sanitário e de
banho e explorar comercialmente sua utilização (um sanitário
de livre acesso aos usuários, sem cobrança de tarifa, cabendo
ao administrador zelar pela sua manutenção e limpeza).
Anteriormente a este processo, a Cettrans administrava o
pavimento térreo, bem como toda a estrutura da rodoviária.

E agora?

 REPORTAGEM: Romulo Grigoli
FOTO: Lorena Manarin

Mais de dois mil objetos
postais retornam aos Correios

O

s Correios em Cascavel
recebem, em média, um
volume de 62 mil objetos
postais a cada 15 dias e
nem todos chegam aos destinatários como o esperado.
De acordo com a assessoria
de imprensa, somente nessas
duas últimas semanas, foi verificado que cerca de 2,4 mil objetos postais, ou seja, 4% do total, retornaram às agências dos
Correios.
Com relação às carteiras de
habilitação, são praticamente 20
pessoas por dia que deixam de
receber o documento, pelo fato
da correspondência ser registrada e somente ser entregue
quando o responsável está no
endereço destinatário.
Apesar do impasse quanto
aos objetos postais registrados,
a única alternativa para aqueles

que não os receberam é buscar
a carga na agência da empresa
mais próxima do endereço do
destinatário.
Em todas as situações em
que a entrega não é feita, os
destinatários são informados.
“Após tentativas de entrega,
por motivo de ausência do destinatário, o carteiro deixa no domicílio o aviso para retirada na
agência”, explica a assessoria de
imprensa dos Correios.
A empresa também trabalha
medidas para facilitar o atendimento aos clientes.
“Atualmente os Correios estão ampliando os postos de entrega desses objetos para a
rede de atendimento franqueada, propiciando aos clientes locais mais próximos de suas residências”, ressalta a assessoria
de imprensa.
Praticamente 20 carteiras de habilitação retornam diariamente aos Correios

Cascavel vai sediar reunião de pesquisa de trigo
LORENA MANARIN

Uma cooperativa cascavelense será sede da 11ª RCBPTT
(Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale) e do Fórum Nacional do
Trigo 2017, de 25 a 27 de julho, em Cascavel. A junção dos
eventos se volta para grandes
e médios produtores rurais, cooperativas, estudantes de área
correlata à atuação da unidade
de Cascavel, agentes de Transferência de Tecnologia, comunidade científica e acadêmica.
O objetivo é apresentar as
principais inovações desenvol-

Lavouras de trigo
já estão em
desenvolvimento
na região

vidas por instituições públicas
e privadas para aprimoramento dos sistemas de produção
de trigo e triticale no País. Com
viés mais específico, o Fórum
fomenta debates que vão desde a cadeia produtiva até o
consumidor final. Para garantir
sua vaga com descontos especiais, fique atento ao prazo para
inscrições antecipadas. O primeiro lote liberado encerrou no
dia 15 de maio.
Os interessados em publicar seus trabalhos de pesquisa devem estar atentos ao
prazo de envio - 30 de junho
- e às normas publicadas no
site do evento (www.reuniao
detrigo2017.com.br). Serão
aceitos resumos cujo conteúdo esteja relacionado ao tema
“Informações Técnicas para
as Culturas do Trigo e do Triticale” e a apresentação será
somente oral.
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Albergue Noturno
O primeiro passo para
uma nova vida

 REPORTAGEM: Jaqueline Silva
FOTO: Fábio Donegá

C

omo forma de prestação
de contas das doações
recebidas nos sorteios de
ingressos e apresentar o
trabalho desenvolvido na Associação Espírita Irmandade de Jesus, o Albergue Noturno do Bairro Parque São Paulo, o Hoje esteve no local nesta semana.
A casa de passagem atende
cerca de 100 pessoas por dia,
oferecendo café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta.
São em sua maioria moradores
de rua, viajantes e pessoas vindas de outras localidades em
busca de uma vida melhor.
A associação atua também
na reinserção social. “Damos o
primeiro passo, auxiliando na
hora da entrega de currículos e
no agendamento de entrevistas
e de exame admissional. Avaliamos cada caso particularmente,
conferindo se a documentação
pessoal está correta e se a pessoa tem algum problema de saúde. Caso tenha, encaminhamos
ao posto de saúde”, explica a
psicóloga Fabiane Fauth, que
atua há mais de seis anos na
entidade, fundada há 40 anos.
Para ser atendido, o acolhido precisa ter em mãos um do-

Albergue atende, em média, 100 pessoas por dia com pouso, banho e refeições
cumento de identificação ou o
boletim de ocorrência de perda
ou extravio. Tudo para evitar
que pessoas com problemas na
Justiça utilizem o local como esconderijo, prezando assim pela
segurança de todos. “Entrevistamos e fazemos a ficha, conhecemos a qualificação, avaliamos
porque estão aqui, qual o objetivo de vida e o que querem fazer daqui para frente. Orientamos conforme as necessidades
de cada um, seja para encaminhar ao atendimento médico ou

para fazer a documentação civil”, continua Fabiane.
Além de buscar uma nova
vida, muitos chegam ao albergue com vícios. “Há casos em
que percebemos que eles chegam com dependência alcoólica
ou química, então, quando pegarem o primeiro salário irão gastar tudo. Nesses casos oferecemos ajuda, sugerimos o internamento, tentamos dar o direcionamento até que a pessoa consiga ter autonomia e cuidar da
própria vida”.

Doações são bem-vindas
Além de alimentos para servir cerca 100 pessoas diariamente, o albergue necessita de roupas,
principalmente masculinas (mais de 90% dos atendidos são homens), materiais de higiene pessoal e
roupas de cama (cobertor, travesseiro e colchão). “Não adianta, por exemplo, doar um calçado com a
sola descolada. É para utilizar no trabalho. Nós não temos como colar nem eles têm como pagar o
concerto. Há demanda também por móveis, pois muitos chegam aqui depois de perderem tudo e
precisam recomeçar do zero”, comenta a psicóloga Fabiane Fauth. Produtos de limpeza também
estão na lista das necessidades.

Pacientes psiquiátricos
“Nosso problema é a saúde mental, a rede é precária em Cascavel. O poder público precisa reavaliar a
questão das residências terapêuticas e que essa lei tenha uma nova visão. Elas precisam abrir vagas para
pacientes psiquiátricos em situação de rua. Muitos não conseguimos acolher, por falta de estrutura, de
um ambiente controlado para ficarmos com essas pessoas. Elas podem ser violentas, agressivas e não
tomam medicamentos como precisam tomar. Não temos enfermeiros nem médicos aqui dentro e,
segundo a Vigilância Sanitária, não podemos medicar. Têm muito paciente psiquiátrico violento que
acaba ficando na rua e usando drogas, ou algo que piora o quadro deles”, encerra Fabiane Fauth.

10 l JORNAL HOJE

CASCAVEL, 02 DE JUNHO DE 2017

Meio Ambiente

REPORTAGEM: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

3 mil novas árvores para Cascavel

E

las estão espalhadas
por todos os lados e
aos poucos crescem
para garantir sombra e
beleza à cidade. Só neste ano,
1.681 novas árvores foram
plantadas em Cascavel e a
meta da Secretaria de Meio
Ambiente é dobrar o número
até o fim de dezembro. Dados
para se comemora em data
que antecede o Dia Mundial do
Meio Ambiente, a ser celebrado dia 5 deste mês.
Quem ainda não tem uma
árvore em frente de casa
pode solicitar o serviço gratuitamente pela prefeitura.
Neste ano houve a média de
58 pedidos mensais.
A propósito da Semana de

Meio Ambiente, que começa na
próxima segunda-feira, além da
distribuição de novas mudas, diversas ações serão realizadas
para estimular a reflexão sobre
a conservação da natureza e de
tudo ao seu redor.
“Serão distribuídas 150 mudas de árvores, 500 LixoCar e
materiais sobre reciclagem”,
afirma a Secretaria de Meio
Ambiente. Também haverá
premiação de concurso de redação nas escolas e palestras
e em universidades.
A programação começa no
dia 5 com a 16ª Conferência
Municipal de Meio Ambiente. O
evento com o tema "Semear preservar - evoluir" será no Centro da Juventude do Interlagos,

a partir das 8h30. Na quartafeira ocorre ação de recolhimento de lixo eletrônico e distribuição de mudas de árvores
em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, das 9h às 16h.
Visitas ao aterro sanitário serão agendadas. Uma van ficará
disponível de 6 a 9 de junho,
com saídas às 9h dos locais marcados, como Acic, Ceep, entre
outros. Agendamento com Ferreira, pelo telefone: (45) 9 99272813 ou na Secretaria de Meio
Ambiente, com Gabriela pelo telefone: 3223-6635.
DISQUE ÁRVORE
Se você deseja plantar uma
árvore na frente de sua casa
(passeio público) é só ligar para
(45) 3902-1389

Literatura

Inscrições na reta final

Cursos de pós-graduação
iniciam neste mês

or onde passa, Guimarães Rosa demonstra
o amor pela linguagem
e compartilha o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos. Membro da Academia Sul Mato Grossense de
Letras, é autor de 23 livros e
tem um currículo admirável.
Entretanto, para o escritor
não basta apenas colocar à
disposição do público uma extensa lista de livros, se os professores não tiverem habilidade para ensinar o conteúdo
no dia a dia dos alunos.
“O professor tem que
aprender a dominar o conteúdo para poder facilitar o entendimento do aluno, se não
tiver entendimento, não há
comunicação”, sintetiza Rosa.
Essa foi uma das lições na
palestra quando esteve em
Cascavel, a convite da Academia Cascavelense de Letras que comemorou 12
anos de fundação.
Guimarães Rosa
apresentou o projeto
a Arte de Ler e Es-

crever a educadores do NRE
(Núcleo Regional de Educação) e da Secretaria Municipal de Educação como forma de treinamento.
“Antes de você escrever,
você lê. Se você não sabe
ler, dificilmente saberá escrever bem”, diz ele ao
acrescentar “primeiro precisamos ter um bom vocabulário e saber selecionar
esse vocabulário”.
Ele compara a
construção de
um poema

Tem opções nas áreas de História, Arquitetura, Estética Avançada, Moda, Odontologia e TI; confira em www.unipar.br
Conceituada em todo o Brasil,
pela tradição e qualidade de seus
cursos de graduação, a Universidade Paranaense – Unipar também é referência na pós-graduação e ainda na EAD (Educação a
Distância). Nesta trajetória de
compromisso e sucesso, mais de
15 mil especialistas, em diversas
áreas do conhecimento, obtiveram
o título na Unipar e se destacam
no mercado regional e também
nacional.
A pós-graduação lato sensu
está com inscrições abertas. Na
Unidade de Cascavel, estão previstos para iniciar neste mês os
cursos de Estética Avançada –
Procedimentos Invasivos Não-Cirúrgicos; MBA em Design e Divulgação de Produto de Moda; e Métodos Ágeis na Gestão de Proje-

tos de Software. Já no próximo mês
iniciam as turmas de Dentística e de
Implantodontia.
Outros dois cursos iniciaram neste
mês e você ainda pode ingressar:
História, Arqueologia, Educação e
Patrimônio Cultural e Paisagismo
Sustentável - Planejamento e Projeto da Paisagem Urbana. As inscrições podem ser feitas no site
www.unipar.br.
Informações sobre horários, disciplinas, professores, investimento e
início do curso também podem ser
obtidas pelo site, no setor de pósgraduação ou pelo telefone (45)
3321-1300.

Profissional bem preparado
supera desafios; Pósgraduação é Unipar

REPORTAGEM: Romulo Grigoli
FOTOS: Lorena Manarin

A arte de ler e escrever

P

Novas mudas estão sendo plantadas e meta é ampliar programa ate o fim do ano

JORNAL HOJE l 11

CASCAVEL, 02 DE JUNHO DE 2017

Guimarães Rosa conta a história do
coronel Adib na mais recente obra
apresentada em Cascavel

como um encanamento, por
exemplo, e justifica o quão importante é a conexão de todos os elementos.
“Assim são as palavras.
Cada verbo precisa entender
a estrutura de um verso, de
uma quadra”, cita.
Formado em Letras pelas
FUCMT (Faculdades Unidas
Católicas de Mato Grosso),
Rosa é professor de literatura
brasileira e lembra de uma das
escolas, pela qual tem
imensa admiração: o
parnasianismo.
“Muitos professores não
estão mais ensinado isso e a
escola parnasiana tende a
desparecer.

Por outro lado, modernismo
que a gente pensava que realmente era algo melhor do
que seria, não foi”, reflete.
O destaque no projeto do
escritor é o olhar para o regional. Dessa forma ele
questiona se em Cascavel
existe uma identidade cultural consolidada e desafia
educadores à reflexão.

“Quero conhecer os autores
de Cascavel e trabalhar um
projeto para propor a busca
da identidade cultural. Essa
busca tem que encontrar
ressonância, principalmente
nas escolas de primeiro e segundo grau para o aluno
chegar à faculdade consciente do trabalho que foi feito”, orienta Rosa.

Coronel Adib – A História
Guimarães Rosa atuou como policial militar por
30 anos e a história de quem também fez
parte da instituição o motivou a escrever o
mais recente livro na carreira. “Adib é um ser
humano incomum. Ele não é como a gente
queria que ele fosse”, cita ele sobre o
protagonista da obra.
A publicação relata a trajetória de Coronel
Adib, um dos militares mais influentes do seu
tempo, e exemplo de virtude e coragem na
dedicação e no esforço sem comparação a
missão que lhe orgulhava: servir o povo e
proteger a população daqueles que desviam do
caminho da lei e da ordem. “O livro é
diferente, é uma biografia reflexiva, cada
capítulo é introduzido com um poema, o que
o torna singular, único na historiologia das
biografias reflexivas”, explica o autor.

Polícia
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Delegacia Cidadã

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Vandré Dubiela

Licitação será no segundo semestre

U

ma das obras mais
aguardadas no setor de
segurança pública em
Cascavel, a Delegacia Cidadã, começa a sair do papel.
Ontem durante a reunião mensal do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Cascavel, foi anunciado que, no
próximo semestre, o Governo
do Estado, por intermédio da
Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária), deve lançar
a licitação da obra.
De acordo com o delegadochefe da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), Adriano Chohfi, a previsão é de que as obras comecem
no início de 2018. “Há muitos
anos Cascavel espera a construção da nova sede da subdivisão.
No ano passado conseguimos
retirar do Centro da cidade um
dos maiores problemas, que era
a carceragem, onde cerca de
500 presos estavam custodiados e agora, uma nova demanda será cumprida”.
Conforme Chohfi, a localização da Delegacia Cidadã será na
antiga Escola Municipal Gladis Tibola, na Rua Rio de Janeiro, há
poucas quadras da delegacia

atual. “É um espaço amplo e
que vai suprir todas as necessidades da Polícia Civil”.
Ele ressaltou ainda que, num
primeiro momento, havia a perspectiva de que no terreno fosse
instalada a Delegacia da Polícia
Federal, do IML (Instituto Médico Legal) e também da Polícia Criminalística. “A Polícia Federal desmembrou, conseguiu outro imóvel perto da rodoviária e, em
tese, esse terreno ficará para a
Polícia Civil, inicialmente com a
obra”. Posteriormente, segundo
o delegado, serão instaladas as
sedes do IML e do Instituto de
Criminalística. “Pelo que sabemos, eles estão em busca dos
recursos para a construção, o
que demora um pouco mais”.
Questionado em relação aos
procedimentos a partir de agora, Adriano disse que o terreno
que até então estava cedido à
prefeitura já foi disponibilizado
pelo Estado. “Há previsão de licitação no segundo semestre,
início da construção no primeiro semestre do ano que vem
para finalizar em 2019. É importante para Cascavel, um marco, e esperamos agilizar esse
projeto para que seja concreti-

zado o mais rápido possível”.
Sobre os recursos destinados à construção da Delegacia
Cidadã, o delegado garantiu
que o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) já
disponibilizou os valores necessários. “São R$ 5,5 milhões já
garantidos, o que acreditamos
que será suficiente para a obra,
uma vez que a Delegacia Cidadã é um imóvel padrão”.
O delegado disse agora que
os próximos passos serão o encaminhamento da ata da audiência feita ontem com as entidades que compõe o setor de segurança para a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária. “Precisamos mobilizar todos para que,
o quanto antes, consigamos fazer a licitação. Isso precisa ser feito o mais rápido possível para que
Cascavel não perca tempo, uma
vez que outras cidades, por
exemplo, já estão com os processos necessários mais adiantados. O mais importante é que a
licitação seja feita e que seja dado
início às obras, porque aí não para
mais. Temos que aproveitar esse
momento e trazer a Delegacia Cidadã para Cascavel”.

Segundo delegado-chefe da 15ª SDP, Adriano Chohfi, recursos no valor de R$
5,5 milhões estão garantidos pelo BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento)

Na Sesp
A reportagem do Hoje entrou em contato com a Sesp e questionou
o processo de instalação da Delegacia Cidadã em Cascavel.
De acordo com a assessoria de imprensa, a Sesp está em
tratativas com a Prefeitura de Cascavel e os recursos necessários
para a construção serão por meio de convênio com o BID.
Conforme a Sesp, a Delegacia Cidadã se constitui em uma
mudança de conceito no atendimento da Polícia Civil à população,
com espaços separados para atender vítimas e agressores /
suspeitos, além de ambientes isolados para atender adolescentes,
mulheres e idosos. Um posto do Instituto de Identificação também
funcionará no local.
A Delegacia Cidadã não possui carceragens, apenas uma cela,
pequena, para custódia provisória de presos, enquanto for
necessário colher os depoimentos para o inquérito policial.

NA REUNIÃO

Conseg deve avaliar
audiências de custódias
Ainda na reunião do Conseg (Conselho Comunitário de
Segurança) de Cascavel, outro ponto gerou bastante discussão entre os presentes.
Trata-se das audiências de
custódia que, segundo os representantes da segurança
pública , têm causado certo
desconforto.
De acordo com o presidente do Conseg, Rafael de Lorenzo, as constantes libera-
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ções de presos com alvarás de
soltura, têm causado descontentamento à população e desmotivado os policiais. “Tivemos
nessa semana, por exemplo, um
argentino preso com 30 quilos
de cocaína. A droga foi avaliada
em R$ 1 milhão, em que foi arbitrada uma fiança de R$ 25 mil,
ele pagou e foi embora. Isso gera
a sensação de impunidade”.
Conforme De Lorenzo, é preciso entender o que está acon-

tecendo. “A Polícia, tanto civil
quanto militar, deve pedir mais
informações e orientações para
verificar se não estão ocorrendo falhas nas prisões, para que
realmente o criminoso fique preso”. No caso específico do argentino, no fim da manhã de
ontem, a mesma Justiça que
decidiu soltá-lo com o pagamento de fiança, decretou a prisão
do homem, que agora é considerado foragido.

Conselho deverá pedir informações à Justiça sobre procedimentos feitos
durante as prisões

Desafogar processos

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Vandré Dubiela

Ministério Público realiza mutirão

U

Um mutirão de julgamentos começa na
próxima segunda-feira
em Cascavel. Ao todo
irão a júri popular 34 casos envolvendo homicídios, tentativas de homicídios e crimes de
trânsito ocorridos na cidade
nos últimos anos.
Em entrevista coletiva, o
promotor Alex Fadel, da 16ª
Promotoria, citou que o objetivo é literalmente desafogar os processos que estão
parados há muitos anos. “A
partir da criação da nova
Vara Criminal de Cascavel, em
dezembro do ano passado,
um Juiz de Direito, uma equipe técnica com assessores,
escreventes, estagiários e
outros servidores, passou a

cuidar exclusivamente de crimes de trânsito e crimes dolosos contra a vida. Por conta disso, toda a pauta de julgamentos está sendo reestruturada”.
Conforme o promotor, anteriormente a 1ª Vara Criminal era responsável por vários tipos de delitos. “Eles cuidavam de tudo: latrocínios,
roubos, estupros, homicídios
e, consequentemente por
conta dessa demanda, julgamentos pelo plenário do júri
estavam sendo marcados
para 2019. Se seguíssemos
nesse ritmo, um caso que
aconteceu hoje, julgaríamos
somente depois de 2020”.
Fadel comentou ainda que
os 34 julgamentos serão fei-

tos no Tribunal do Júri do Fórum de Cascavel, pela questão
estrutural. “Foi montada uma
estrutura para que os jurados,
por exemplo, que ficam das
8H até as 22 h no plenário, tenham certo conforto”.
Segundo ele, haverá dias
em que serão feitos três julgamentos. “Serão três pessoas, três processos que serão extintos, o que é raríssimo de se ver em qualquer
lugar do Brasil”.
Questionado em relação ao
que teria motivado a realização
desse mutirão específico em
Cascavel, o promotor ressaltou a grande demanda. “Desde o dia 23 de janeiro, quando iniciamos os julgamentos
de 2017, até o fim de junho,

serão 104 júris. Além disso,
temos mais 150 processos
prontos para serem julgados”.
De acordo com o promotor, os 104 julgamentos que
serão feitos ao longo do primeiro semestre de 2017 em
Cascavel representam a média anual de cidades como
Maringá, Londrina e até mesmo Curitiba. “Ou seja, em
um semestre, a Comarca de
Cascavel fará mais julgamentos do que diversas cidades
bem maiores e que fazem durante o ano”.
Conforme o promotor
Alex Fadel, serão três
julgamentos por dia
durante todo o mês de
junho
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Penitenciárias

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Vandré Dubiela

Faltam 70 agentes em Cascavel

P

assados quase três anos
da rebelião da PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel), aonde um
agente penitenciário foi feito refém por várias horas, e que cinco pessoas foram mortas e outras 25 ficaram feridas, a situação no local permanece, conforme os agentes, a mesma.
Esta semana, o Hoje cita
novamente uma triste realidade no sistema prisional em Cascavel: a falta de agentes para
garantir o atendimento e a segurança dos mais de 1,3 mil
presos que estão guardados
na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel) e na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).
De acordo com o advogado do Sindarspen (Sindicato
dos Agentes Penitenciários do
Paraná), Jairo Ferreira Filho, as
duas unidades prisionais somente em Cascavel têm um
déficit diário de pelo menos 70
agentes. “Na PIC, por exemplo, que abriga mais de 360
presos, contamos com 12 ou
13 agentes por dia, dependendo da escala de trabalho. Já na
PEC são 23 ou 24”.
Conforme Jairo, pela quantidade de presos, seria preciso
pelo menos 38 servidores somente na PIC. “Imagina-se que
a Penitenciária Industrial, por
conta de sua rotina ser mais
tranquila, a segurança é maior,
mas não é. Ela é mais perigosa
porque têm menos servidores
e o número de presos é grande, quando se pensa na proporção entre encarcerados e
agentes”.
E é justamente essa “falsa
segurança” que causa preocupação. “Por conta dessa falta
de trabalhadores, basta apenas
que os presos queiram, que a
PIC inteira será tomada, assim
como a PEC foi em agosto de
2014”.
Já a PEC, que foi palco de
uma das 24 rebeliões registradas no Estado em 2014 e que
deixou cinco mortos e 25 feridos, a situação que já era complicada ficou ainda pior com a

Conforme o Conselho Nacional
de Política Criminal e
Penitenciária cada agente seria
“responsável” pela guarda de no
máximo cinco presos

transferência dos presos que
estavam encarcerados na 15ª
SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, ocorrida em dezembro
do ano passado.
Recém-reformada, depois
de mais de dois anos de espera, a unidade segundo a Sesp
(Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração
Penitenciária) tem capacidade
para 1.108 presos. Porém, tem
uma defasagem de pelo menos
46 agentes por dia, de acordo
com o Sindicato.
Questionado em relação à
transferência dos agentes que
estavam na carceragem da
15ª SDP e que, Jairo disse que
ela foi irrisória. “A quantidade de
presos que estava custodiada
na PEC em dezembro era de
290, no máximo 300 presos.
Lá trabalhavam diariamente 20
agentes. Hoje a unidade possui quase 900, triplicou a quantidade de detentos e foram
colocados mais quatro agentes
por dia”.

Estado
De acordo com a
assessoria de imprensa do
Depen, a informação de
que faltam agentes nas
unidades prisionais não
procedem, mas que por
motivos de segurança esses
números não são
divulgados.
A assessoria ressalta ainda
que desde 2013 já foram
contratados 520 agentes
via concurso público e que
outros passaram por
avaliação médica e
aguardam nomeação.
Neste momento, 26
candidatos foram
convocados e participam
de curso de formação.
O Governo do Paraná
trabalha para ampliar as
vagas autorizadas a serem
preenchidas por meio deste
concurso, visto que a
vigência do processo
seletivo é julho deste ano.
Além disso, outros 1.201
agentes de cadeia foram
chamados ao longo de
2016, por meio de Processo
Seletivo Simplificado (PSS).
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No trânsito

Falta de atenção é causa de 42% das mortes

C

om quase cinco óbitos
por mês causados por
acidentes de trânsito somente neste ano, andar
pelas ruas de Cascavel tem se
tornado um verdadeiro desafio.
E não é só por conta do trânsito caótico em horários de pico,
mas principalmente pela grande
quantidade de acidentes que
acontecem diariamente.
Até ontem, conforme dados
do Corpo de Bombeiros de Cascavel, já haviam sido atendidos
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência) 1070 acidentes.
De acordo com um levanta-

mento feito pela reportagem do
Hoje, que contabiliza todas as
mortes no trânsito, tanto nas
ruas quanto rodovias que cruzam Cascavel, dos 26 óbitos
quase 42% tiveram como causa principal a falta de atenção dos
usuários. Ao todo dez pessoas
foram vítimas das distrações do
dia a dia.
Dentre esses óbitos estão alguns dos casos de atropelamentos, que deixaram 11 pessoas
mortas. A primeira vítima foi Ivani de Paula Araújo, de 86 anos,
atingida por um veículo quando
atravessava a Rua Visconde de
Guarapuava, onde não há faixa

de pedestre. O acidente foi no
dia 24 de fevereiro. Ela chegou
a ser socorrida, mas não resistiu. No local onde ela foi atropelada, não há faixa de pedestre e,
além disso, o motorista do veículo estava trafegando dentro
dos limites de velocidade.
Outra morte, dessa vez ocorrida na madrugada do dia 18 de
março, teria como “causas” a
falta de atenção por parte da vítima, Irineu Pedro da Silva Junior, e conciliada ao consumo de
álcool, já que ele saía de uma
cervejada quando foi atropelado na marginal da BR-277, em
frente ao Parque de Exposições.

Imprudência, imperícia
e negligência
Conforme Alex Sandro Vitório, gerente da Divisão de Fiscalização de
Trânsito da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), a falta de atenção por parte dos usuários tem causado
inúmeros acidentes em Cascavel. “Avaliando o setor de estatísticas da
Companhia, percebemos que este ano, nenhum dos acidentes com óbito
foi provocado por falta de sinalização ou mesmo falha no veículo. Todos
são relacionados à imprudência, imperícia e negligência dos usuários”.
Segundo ele, o que se verifica é que em todos os acidentes contabilizados,
com e sem óbitos, existe pelo menos um tipo de infração. “Seja ela o
excesso de velocidade, o avanço do sinal vermelho, não dar preferência
ao pedestre quando ele vai atravessar a rua, ou mesmo o fato de
atravessar fora da faixa”.
A segunda causa mais comum das mortes no trânsito é o “furar a
preferencial”. Mesmo com todas as placas de sinalização nos
cruzamentos indicando “de quem é a passagem”, seis pessoas foram
vítimas em acidentes em que, um dos envolvidos, não respeitou as
normas da pista.
Essa foi a razão da morte de Erick Felipe Maia, de 19 anos. Ele conduzia
uma motocicleta pela Rua Salgado Filho, que é preferencial no dia 21 de
abril, quando foi atingido por um veículo no cruzamento com a Rua
Pernambuco. Erick teve TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) e ficou dez
dias em coma, mas acabou morrendo no dia 1º de maio.

Mais causas
A terceira causa mais comum de acidentes em Cascavel, com pelo menos
quatro mortes, está o excesso de velocidade. Exemplo disso é o último
atropelamento com óbito, que vitimou Reginaldo Pereira Cort, de 56
anos. Ele saía da missa, na Paróquia Santo Antônio, na manhã do
domingo do Dia das Mães, quando foi atingido por um Vectra, que seguia
pela Avenida Brasil. A Polícia Civil ainda investiga se o Vectra e um Renault
Clio estariam praticando um “racha”.

Segurança caótica
Conforme o representante sindical, mesmo a PEC possuindo uma estrutura arquitetônica
diferenciada, dividida por blocos, a segurança continua caótica. “O aumento [de agentes] foi
insignificante em relação à demanda. Triplicou-se o número de presos e tivemos um aumento de
10% a 15% na quantidade de agentes. Ali precisaríamos pelo menos mais 70 servidores por dia”.
Ele ressalta que o Sindicato fala a respeito disso há anos, mas que o Estado não tem feito nada
que realmente surta efeito para suprir a falta de efetivo. “A implantação do SOE (Setor de
Operações Especiais) foi bastante positiva e melhorou muito as condições internas dentro das
unidades no que se refere à segurança. Eles fazem um trabalho primoroso, o que inibe muitas
coisas ruins de acontecer lá dentro. Mas é uma situação que não deveria ser assim. É um grupo
especializado, que deveria ser acionado em caráter de exceção, mas hoje são eles que garantem
a segurança nas penitenciárias”.
Cabe ressaltar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária preconiza que cada
agente penitenciário seja responsável por custodiar, no máximo, cinco presos.

Álcool e direção
Questionado se há alguma ligação do álcool entre os acidentes com
mortes contabilizadas este ano em Cascavel, Vitório destaca as
constantes fiscalizações nas operações Balada Segura, feitas em conjunto
com a Polícia Militar. “Somente em 2017 a Cettrans já lavrou 195 multas
por embriaguez e dessas, 124 condutores foram presos. Falta
conscientização”.
Vitório comenta ainda que caso as operações fossem mais constantes, o
número seria ainda maior. “Não temos como fazer operações diárias. O
que precisa ser feito é que o usuário respeite as normas de circulação e
conduta, as normas de trânsito, principalmente no que diz respeito a aliar
o consumo de bebidas alcoólicas e a direção”.

Perigo
Um dos problemas apontados por Jairo é principalmente a questão da segurança dos agentes
penitenciários. Segundo ele, caso esse déficit de profissionais fosse suprido, os trabalhos rotineiros
das unidades prisionais seriam mais tranquilos para os servidores. “Esses profissionais que
trabalham 24 horas diretas, convivendo com pelo menos duas ou três situações de estresse em
cada plantão, vivem o tempo todo em risco. Somente em 2014, quando o Paraná contabilizou 24
rebeliões, em um verdadeiro caos no sistema prisional, mais de 50 agentes foram feitos reféns”.
Conforme o representante do Sindarspen, a execução de agentes nos últimos cinco anos
demonstra o perigo que os servidores correm. “Foram mais de dez execuções nesse período. Isso
representa quase 1% de toda a categoria. Pode parecer pouco, mas para quem perde um
familiar por conta da criminalidade, principalmente exercendo o seu trabalho, é algo
completamente desolador”.

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Fábio Donegá

Atravessar a preferencial, mesmo em locais onde há sinalização semafórica, causou pelo menos seis mortes este ano
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Vão começar
os arraiás
O

mês de junho que
acaba de começar
reserva momentos
de diversão ao redor de fogueira de São João
e saborosas receitas para
agradar os cascavelenses.
Com isso, está oficialmente aberta a temporada das
Festas Juninas.
Na igreja São João Batista, os preparativos para
a tradicional festa estão a
todo vapor.
O símbolo principal da
comemoração, a fogueira
com oito metros de altura,
já está pronta e no dia 24
será acesa.
Uma equipe de 500 voluntários é responsável por toda
a organização. “Todos os pratos típicos são preparados por
pessoas da comunidade”,
lembra uma das organizadoras, Vilma Primo.
A festa terá início na sexta-feira dia 23 de junho com

missa às 19h e jantar onde
será servido Manjar de São
João Batista. O prato inclui pinhão triturado, pernil suíno
moído, cubinhos de bacon,
cebola picada e tempero verde. Além disso, serão servidos: arroz, abacaxi ao forno
e saladas como acompanhamentos. O ingresso é vendido a R$ 45.
A programação segue no
sábado dia 24 com missa junina às 14h celebrada pelo
arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, barracas
de comidas típicas, concurso
de traje caipira e shows. A
queima da fogueira está prevista para as 22h.
No domingo será servido
churrasco que inclui três quilos de carne ao valor de R$
70. Às 14h haverá concurso
de sinhozinho e sinhazinha e
a tarde segue com a venda
nas barracas, brinquedos para
crianças e concurso cultural.

Santo Antônio
A 55ª Festa de Santo Antônio
será realizada nos dias 17 e
18 de junho na Paróquia
Santo Antônio, em Cascavel.
Já no período de 8 a 17 de
junho ocorre a novena em
nome do santo casamenteiro
durante a Santa Missa, às
19h.
No primeiro dia da festa, a
partir das 14h, haverá
pescaria e outras
brincadeiras no salão da
igreja. Às 16h, dança da
quadrilha de crianças e
danças folclóricas animarão
a festa. Uma missa será
realizada às 19h com benção
de chaves e objetos de
piedade e em seguida jantar
com sopa de agnoline e
sorteio de brindes.
No domingo a programação
segue com Missa Festiva em
Louvor a Santo Antonio e ao
meio-dia será servido o
churrasco.

Vestidos ganham estampa moderna
do artista plástico Romero Britto

encontrado R$ 4. Outra opção
que agrada em festas juninas
e dias frios é a canjica e o
pacote de um quilo é vendido
a partir de R$ 1,89.
Amendoim para o preparo de
receitas doces ou salgadas
tem o preço de R$ 4,99.
Popular entre as festas, a
pipoca ganha espaço nas
barracas e algumas marcas
estão à venda por R$ 2,79 por
meio quilo. Seja para o
tradicional quentão, ou mesmo
para acompanhar pratos
quentes, o vinho é mais uma
opção e o litro na variedade
tinto suave é encontrado a
valores a partir de R$ 9,58.

Trajes típicos
Nas vitrines, vestidos,
camisas xadrez e chapéus
de palha são a aposta das
lojas de fantasias para
garantir a diversão junina a
caráter. Há peças para os
diferentes gostos e
tamanhos. “Temos diversas
opções para locação com
valores a par tir de R$ 25
para crianças e R$ 40 para
adultos”, conta o
empresário, Alber to El
Achkar.
Artigos para festas de
aniversário e comemorações
juninas não faltam. A loja
oferece desde copos, pratos,

bandeirinhas até painéis
específicos para um arraial
junino. “O cordão com 20
metros de bandeirinhas de
seda é vendido a partir de R$
4,50 e temos painéis pelo
custo de R$ 9,99”, lembra o
empresário.
Além do movimento que já
começou há dias em busca
de trajes para a festa junina,
o empresário revela que há
casais que escolhem esse
tema para marcar o dia do
casamento. “Já temos
confirmado um casamento no
tema junino e, inclusive,
confeccionamos as roupas
dos noivos”, destaca.

Barracas nos
supermercados

Vitrines estão preparadas com opções de
trajes juninos

Supermercados na cidade
colocam à disposição desde
o mês passado produtos
para quem pretende fazer
festas em casa com tema
junino. “Percebemos que a
procura já começou e por isso
reforçamos o estoque o que
nos permite desconto de até
10%”, afirma o gerente de um
dos supermercados, Sérgio
Luiz Gilnek. O pinhão que há
pouco mais de um mês era
vendido a R$ 8 o quilo já é

Loja oferece chapéus
entre outros artigos
para decoração de
festas juninas
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Gente&Fatos

WELLINGTON BEZERRA

“

Quando der vontade de chutar o balde,
pare e pense se é você quem vai
enxugar tudo depois!
Desconhecido

“

ASSESSORIA

Nesta noite tem posse festiva da nova diretoria da Acic, que
foi eleita em 27 de abril. O ato inicia às 19h30, no salão
social do Tuiuti Esporte Clube. O empresário e engenheiro
civil Edson José de Vasconcelos assume no lugar de Alci Rotta
Júnior para mandato de um ano

A pedagoga Jaelma Izidio tornou-se modelo no susto. Foi num dia qualquer, que o
convite de um olheiro mudou a vida da carioca completamente. Ela passou num teste e
logo as oportunidades de trabalho foram surgindo e no momento, é modelo fotográfica
e maquiadora em São Paulo, Rio de Janeiro e Cascavel

Mc Dia Feliz
Vem aí mais uma edição do Mc Dia Feliz, o dia de maior movimento no ano nos
restaurantes McDonald’s que, além de despertar a atenção de toda a sociedade e
sensibilizá-la para a maior causa de morte por doença entre crianças e jovens de 5 a 19
anos, visa captar recursos e concentrar esforços em projetos locais, regionais e nacionais
a fim de contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil. A
campanha, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, beneficia diretamente o
Hospital Uopeccan de Cascavel. O evento de lançamento da edição deste ano, que tem
como tema: “Plante solidariedades e floresça vidas” será em Foz do Iguaçu no dia 28 de
julho, às 18h, na sede do nosso telemarketing.

Aleitamento

A beleza, simpatia e romantismo de Letícia Marcante
em clique do fotógrafo Arivonil Policapro

Que o aleitamento materno exclusivo como alimentação de um bebê é a fonte única
essencial de nutrientes aos pequenos até os seis meses de idade, já não se contesta
mais, mas a prática de amamentação vai ganhar um estímulo a mais em Cascavel. Em
agosto será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde o Agosto Dourado, com uma
campanha de incentivo ao aleitamento materno. Entre as ações já previstas está uma
exposição de fotos e outdoors de mulheres amamentando, espalhados pela cidade.
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GSHOW

Anna e Joaquim
se beijam
Thomas flagra Anna no escritório. Dom Pedro faz as pazes
com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a aldeia
Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do perfume de Domitila em
Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de
Joaquim. Sebastião descobre a fuga de seus escravos e
desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro.
Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do marido.
Anna afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu com
seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que
Joaquim tem contra ele. Anna e Joaquim se beijam.

HORÓSCOPO
ÁRIES (21/03 - 20/04)

Suas ideias fervilharão no trabalho. Você
pode receber proposta de promoção. Alguém
de outra cidade mexer com seus sentimentos. Boa semana para abandonar vícios.

TOURO (21/04 - 20/05)

Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro.
Tenha cuidado com sua saúde e evite exageros. Há risco de discussão em família,
pegue leve. Tudo tranquilo no amor.
GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Terá facilidade em lutar pelos seus desejos.
Conte com o apoio da família. As amizades
proporcionaram ótimos momentos. Na vida
a dois, o clima será de alegria e diversão.

CÂNCER (21/06 - 21/07)

Organize as finanças e encontre uma
maneira de ganhar mais. Sua casa poderá ser ponto de encontro dos amigos.
Festas devem aproximar você da pessoa amada.
Segunda-feira
Keyla conta para as amigas sobre sua
tentativa frustrada de ficar com Tato.
Josefina faz uma aposta com Roney.
Mitsuko não deixa Anderson falar
com Tina. Ellen aceita o trabalho no
colégio particular. Marta avisa a Lica
que Luís e Clara irão jantar com elas.
Roney ouve Tonico chorando e leva o
neto para ficar com Tato e Keyla.
Mitsuko discorda dos comentários de
Yoko e se enfurece com a sogra.
Ellen, Benê e Lica tomam conta de
Tonico.
Terça-feira
Keyla tenta acalmar Tonico. Juca leva
um fora de Benê. Benê convence
Guto a continuar com as aulas de
piano. Josefina e Roney dançam
juntos. Jota se incomoda ao ver Ellen
dançar com Fio. Keyla e Tato ficam
juntos. Juca aconselha Jota a não
mentir sobre seus sentimentos por
Ellen. Lica convida MB para jantar em
sua casa.
Quarta-feira
Tato se irrita com Keyla. Marta se
surpreende ao ver MB deixar o
quarto de Lica pela manhã. Josefina
pede para assistir à aula de piano de
Benê. Fio repreende Tato por brigar
com Keyla. Mitsuko humilha Ellen.
Keyla faz as pazes com Tato. Guto
perde a paciência com Benê e os dois
discutem. Julinho repara na conversa
de Roney e Josefina. Benê não deixa
de tocar piano para atender ao
chamado de Josefina.
Quinta-feira
Tato dá um fora em K2, que fica
irritada. Benê sofre com dores nos
dedos. Clara e Lica brigam na escola.
Keyla decide fazer dieta e Ellen a
recrimina. Tina fica arrasada ao falar
com Ellen sobre sua mãe. Benê
convida Keyla para correr com ela.
Ellen e Jota tentam criar um novo
esquema para a distribuição de livros.
Lica observa Felipe ir embora com
Clara. Bóris sugere que Malu e Marta
façam terapia. Juca implica com Jota
por causa de Ellen.
Sexta-feira
Anderson discute com Mitsuko, que
chama os seguranças do colégio.
Marta e Malu discutem na sala de
Bóris. Ellen se surpreende com a briga
entre Lica e Clara. Bóris convoca Luís
para a reunião e Malu não gosta. Ellen
se preocupa ao ver Anderson ser
levado pelos seguranças do colégio.
Josefina decide cozinhar para Roney.

*Os resumos dos
capítulos estão sujeitos
a mudanças em função
das edições das novelas.

Segunda-feira
Thomas flagra Anna no escritório. Dom
Pedro faz as pazes com Domitila. Piatã
não deixa Ferdinando invadir a aldeia
Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do
perfume de Domitila em Dom Pedro.
Elvira encontra o caderno de anotações
de Joaquim. Sebastião descobre a fuga
de seus escravos e desconfia de Diara.
Germana perde todo o seu dinheiro.
Elvira entrega a Thomas o caderno de
anotações do marido. Anna afirma a
Joaquim que descobrirá o que
aconteceu com seu pai.
Terça-feira
Cecília vê Sebastião ameaçar Libério.
Jacira se preocupa ao ver Jurema
doente. Licurgo expulsa Germana da
taberna e ela decide morar na casa de
Elvira. Thomas exige que Domitila se
afaste de Dom Pedro. Anna revela a
Leopoldina o que descobriu sobre o
marido.
Quarta-feira
Piatã e Olinto imploram pelo perdão de
Ferdinando. Domitila diz a Dom Pedro
que precisa ir embora por causa de
Felício. Leopoldina chora nos braços de
Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam
que o romance de Pedro e Domitila
ameaça o Brasil. Germana sugere que
Elvira cobre para entregar a Thomas o
documento que encontrou com
Joaquim. Ferdinando descobre a
doença de Jurema.
Quinta-feira
Anna reconhece uma antiga caixa de
seu pai nos pertences do marido. Jacira
sofre por causa de Piatã. Dom Pedro
demite Joaquim por causa de Domitila.
Narcisa decide ir ao encontro de
Bonifácio no Rio de Janeiro.
Sexta-feira
Anna mostra a Fred a lista dos marujos
de seu pai. Amália inicia um incêndio
em sua cela e foge do convento.
Joaquim encontra Amália desmaiada na
rua e a leva para Peter. Pedro e
Bonifácio têm uma reunião com
Thomas. Joaquim entrega uma carta
que Domitila escreveu para Thomas a
Dom Pedro. Germana e Licurgo fazem
as pazes. Narcisa chega ao porto e é
ajudada por Hugo. Francisco conta
para Thomas sobre o plano de Joaquim.
Libério descobre que Cecília é filha de
Sebastião.
Sábado
Thomas volta para casa e se irrita por
não encontrar Anna. Pedro pensa em
Chalaça e Domitila. Hugo começa a
trabalhar na taberna. Narcisa chega ao
palácio. Dom Pedro compara a letra da
carta que Joaquim lhe entregou com a
de Domitila. Wolfgang e Diana armam
uma estratégia para libertar a família
de um escravo. Piatã e Olinto são
liberados para ficar na aldeia.

Terça-feira
Nelito e Júlio ouvem Pedrinho
dizer a Breno que venderá o hotel
para Eric. Pedrinho avisa a Nelito
que promoverá uma festa no
aniversário de Luiza. Luiza
comenta com Margot que gostaria
de assumir a administração do
hotel. Pedrinho diz a Eric que
Luiza não sabe que ele está
vendendo o hotel. Márcio dá
carona para Bebeth e acaba sendo
perseguido por dois homens. Drica
diz a Tereza que pode fazer a
parte de Márcio na peça.
Quarta-feira
Malagueta tenta convencer Júlio a
roubar o dinheiro da venda do
hotel com Sandra Helena e
Agnaldo. Pedrinho se arrepende
de ter provocado o encontro de
Luiza e Eric ao saber que a neta
se interessou pelo empresário. Eric
e Bebeth discutem. Antônia não
gosta de ser retirada de uma
operação pelo delegado Siqueira.
Malagueta visita o pai na cadeia.
Quinta-feira
Agnaldo aluga uma van para o
roubo no hotel, usando um nome
falso. O informante diz a Antônia
que o chefe do roubo de cargas se
chama Cássio. Eric dança com
Luiza em seu aniversário. Sandra
Helena seduz o segurança do
hotel para distraí-lo. Bebeth
destrata Maria Pia. Eric diz a
Luiza que se hospedou no hotel
para ficar com ela depois da festa.
Bebeth furta os brincos de uma
convidada da festa de Luiza.
Sexta-feira
Bebeth diz a Flor que roubou para
satisfazê-la. Maria Pia afirma a
Luiza que ama Eric. Sandra
Helena conta a Júlio que está
grávida. O médico comunica a
Luiza que a cirurgia de Pedrinho
foi um sucesso. Antônia analisa as
câmeras do hotel, mas não
consegue identificar os ladrões.
Luiza garante a Eric que não quer
mais vê-lo.
Sábado
Bebeth ameaça sumir caso Eric
demita os funcionários do hotel.
Sandra Helena conta a Agnaldo
que Malagueta a enganou.
Agnaldo e Sandra Helena pegam
parte do dinheiro e decidem
guardar em um maleiro. Agnaldo
avisa a Júlio que ele precisa
retirar sua mala com dinheiro da
van. Nelito informa a Antônia
que Pedrinho não se lembra do
roubo. Lígia contrata uma
personal stylist para auxiliar
Maria Pia a se vestir melhor.

Segunda-feira
Rubinho foge de Jeiza e pede
informações sobre a policial para
um comparsa. Bibi descobre que o
marido foi embora de sua festa e se
preocupa. Jeiza dança com Zeca e
procura por Rubinho sem que o
noivo perceba. Jeiza relata que viu
Rubinho na Estudantina. Heleninha
encontra, no caderno de Yuri, a foto
de Rubinho colada junto a um
cartaz de procurado. Ivana reclama
de seu corpo para Simone.
Terça-feira
Bibi se desespera com a prisão de
Rubinho, e Heleninha e Leila tentam
tranquilizá-la. Rubinho é
interrogado na delegacia.
Heleninha pede para Junqueira
ajudar o marido de Bibi e ele avisa
a Dantas. Rubinho vê Jeiza na
delegacia. Aurora recebe a notícia
da prisão do genro e desconfia.
Eurico mostra a foto que recebeu
para Silvana.
Quarta-feira
Jeiza pede para um policial conter
Bibi. Heleninha conversa com Yuri e
conclui que Rubinho é culpado. Bibi
fala com Rubinho. Dantas passa o
caso de Rubinho para Eugênio.
Cândida e Aurora reclamam dos
problemas de suas filhas. Bibi sofre
ao voltar para casa sem o marido.
Silvana tenta alertar Joyce sobre
Irene. Irene liga para Eugênio.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Seu poder de liderança está em alta e
pode comandar equipe com mais facilidade. Prepare-se para altos e baixos nas
finanças. Sentimento de posse deve atrapalhar o amor.
VIRGEM (23/08 - 22/09)

Você terá a força para ir atrás do que deseja. Será mais fácil tratar de assuntos ligados
a propriedades e aplicações. Cuidado com
o ciúme na vida amorosa.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Em casa, o clima pode ficar tenso, paciência para não brigar. No serviço, junte forças para vencer obstáculos. Seu magnetismo dará as cartas na paquera e no romance.
ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Boas oportunidades podem surgir no serviço.
Intuição em alta. Procure movimentar mais
seu corpo. Na vida a dois, resolva o que
incomoda com diálogo.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Quarta-feira
Junqueira sugere que Heleninha
destrua as fotos que estão com Yuri.
Caio vê Bibi chegando a seu
escritório para falar com Eugênio.
Eugênio consegue um habeas
corpus para Rubinho. Cândida avisa
a Jeiza que Rubinho será libertado.

Cuidado com fofocas e falhas de comunicação. O diálogo com os chefes estará
protegido. A vida a dois deve ficar melhor
com passeios e diversão.

Sexta-feira
Bibi vai à casa de Heleninha.
Rubinho fica intimidado na cadeia.
Cândida lamenta pelo fim do
noivado de Jeiza. Yuri descobre que
Heleninha usou suas fotos para
denunciar Rubinho. Bibi vai com
Eugênio à penitenciária. Abel tenta
falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico
questiona Nonato sobre as atitudes
de Biga. Ruy reclama do tio para
Amaro. Bibi consegue falar com
Rubinho.

Se você está a fim de fazer mudanças,
essa é a hora. Pode haver atritos em
família. Saberá liderar no trabalho. Atração por pessoa mais velha pode te balançar.

Sábado
Bibi decide se aconselhar com
Eugênio. Silvana convence Yuri a
conversar com ela. Cândida teme
pela segurança de Jeiza. Zeca e Jeiza
não conseguem se entender. Bibi vai
ao batalhão onde Jeiza trabalha.
Edinalva garante a Ritinha que
resolverá o seu problema. Abel não se
conforma com o fim do noivado de
Zeca. Jeiza treina com Alan.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Fique de olho no seu dinheiro, ainda mais
quando se tratar de herança. Se você
está só, alguém que trabalha ou estuda
com você poderá fazer seu coração bater mais forte.
PEIXES (20/02 - 20/03)

Se está pensando em formar parceria
comercial, coloque tudo no papel para
não se complicar. Poderá se interessar
por pessoa atraente. O clima será de
forte desejo no romance.

CASCAVEL, 02 DE JUNHO DE 2017
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“

“É muito
emocionante e
muito
importante
receber esse carinho. A
gente se encontra sábado.
Não tem como não ficar
ansioso para a luta”
Do brasileiro José Aldo,
campeão linear do peso pena
do UFC que neste sábado (3)
enfrenta o dono do cinturão
interino, o havaiano Max
Holloway, na luta principal do
UFC 212, no Rio de Janeiro.
Depois de perder a
invencibilidade de 18 lutas (e o
cinturão) para Conor McGregor,
em dezembro de 2015, após
ser nocauteado em apenas 13
segundos, Aldo adotou a política
do silêncio antes das lutas. De lá
para cá, o manauara venceu
Frankie Edgar e conquistou o
cinturão interino da divisão,
depois retomou o posto de
campeão linear, quando o
irlandês abdicou do título dos
penas para se manter apenas
como campeão dos leves.

Corrida dos Brutos

Fórmula Truck volta a Cascavel para
etapa na pista mais veloz da categoria

O Campeonato Brasileiro de
Fórmula Truck terá neste domingo (4) a prova de maior média
horária de seu calendário. A
quarta das dez etapas da temporada 2017 será disputada no
Autódromo Zilmar Beux, em
Cascavel. É a 14ª vez que a categoria dos caminhões mais velozes do mundo realiza uma etapa no circuito, onde na década
de 1990 também teve uma prova de apresentação e outros
dois eventos extracampeonato.
A Fórmula Truck vai à pista
cascavelense tendo Paulo Salustiano como líder isolado na tabela de pontos. Vice-campeão
nas duas últimas temporadas, o
piloto paulista busca a terceira
vitória em 2017, décima na car-

Canoagem

“

“Considerando que
o ineditismo do
presente caso se
reveste de dúvidas
e lacuna, autorizo a aplicação da
legislação internacional, neste
caso o Código Disciplinar da
Fifa, por infração do Art. 61
inciso 1 (usar um documento
forjado ou falsificado para
enganar em relações jurídicas)
e inciso 4 (uma expulsão de
competição pode ser decidida,
além de multa)”
Do auditor relator do STJD Mauro
Marcelo de Lima e Silva no relatório do
inquérito no qual o Internacional é réu
por agir de má fé no caso Victor
Ramos, com a utilização de
documentos falsificados e a violação de
correspondência, pois o time gaúcho
juntou ao processo a conversa privada
envolvendo três pessoas.

“

“

Do português Cristiano Ronaldo,
camisa 7 do Real Madrid que
enfrentará a Juventus neste sábado
(3) pela grande final da Liga dos
Campeões da Europa, no País de
Gales.

Do havaiano Max Holloway, que tentou de
todas as formas promover comercialmente sua
luta contra José Aldo. O combate valendo o
cinturão dos penas é o último do card
principal, marcado para iniciar às 23h. Com
o card preliminar, a partir das 19h30, serão
12 lutas no UFC 212, todas com brasileiros no
octógono.

“Humildade
exagerada não é
bom. Temos que
mostrar nosso
caráter e quem é o melhor.
Eles são uma grande equipe,
mas nós também. Somos a
melhor equipe, melhores que
eles, mas teremos que
demonstrar. Tenho a sensação
que vamos fazer um grande
jogo e vamos ganhar”

“Ele luta uma vez por
ano, eu luto quatro.
Houve o boato de que ele
não lutaria comigo,
então eu ‘preferi’ lutar com o Pettis, e
ele disse que eu queria isso por
considerar como uma luta mais fácil.
Estou usando as palavras que ele usou.
Mas é o que é, não há problema. A
hora de falar acabou, é hora de lutar”
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O Brasil encerrou, no
último fim de semana, sua
participação na 2ª etapa
da Copa do Mundo com
duas medalhas
conquistadas pela equipe
da canoa: ouro no C2-200m
feminino para Andrea
Oliveira/Ângela Aparecida
e prata no C1-1000m para
Isaquias Queiroz. Já na
equipe de caiaque o
cascavelense Vagner Souta
foi um dos destaques ao
terminar em sexto lugar na
final C do K1-500m.

Missão
cumprida
O triatleta cascavelense
Irving Fischdick, que no
ano passado havia sido o
primeiro representante
de Cascavel completar
uma prova do Ironman,
baixou seu tempo na
competição realizada no
último fim de semana em
Florianópolis, alcançando
seu objetivo. Ele concluiu
em 10h53 os 42 km da
maratona (4h), os 180 km
de bicicleta (5h27) e os
3,8 km de natação (1h10).
No ano passado, Irving
precisou de 11h30 para
completar o percurso.

reira. Ele acumula 41 pontos a
mais que o paranaense Alan Chanoski, vice-líder – a etapa cascavelense terá 53 pontos em jogo
em suas duas fases.
Este ano a Fórmula Truck sofreu debandada de pilotos rumo
à Copa Truck, que terá três corridas ao longo do ano para poder ter calendário completo em
2018.
MARCAS
A programação do GP Aurélio Batista Félix valorizará o automobilismo regional de Cascavel,
com espaço aberto para as corridas da terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas & Pilotos, que terá grid formado por 26 carros. Edoli Caús
Júnior, da Caús Motorsport, pela
classe A, e Caíto Carvalho, da
Sensei-Sorbara Motorsport, na
B, lideram a competição. A etapa terá duas corridas como preliminares do evento principal da
Fórmula Truck.
DRIFT
Os pilotos André Valério do
Nascimento, de Cascavel, e Flá-

RODRIGO RUIZ/GRELAK COMUNICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA F-TRUCK
Com duas vitórias e um segundo
lugar, Paulo Salustiano é o líder
da temporada de 2017
vio Matsushita, de Goioerê, farão uma apresentação de Drifet
domingo no Autódromo Zilmar
Beux, integrando a programação preliminar da Fórmula Truck. André é considerado um dos
melhores pilotos de drift do Paraná e representa o Estado em
diversas competições nacionais.

Pos.
1º)
2º)
3º)
4º)
4º)
6º)
7º)
8º)
9º)
10º)
11º)
12º)
13º)
14º)
15º)

Piloto (Estado/escuderia)
Paulo Salustiano (SP/Mercedes-Benz)
Alan Chanoski (PR/Iveco)
Wellington Cirino (PR/Mercedes-Benz)
Cristina Rosito (RS/Volvo)
Witold Ramasauskas (SP/Mercedes-Benz)
Carolina Cánepa (URU/Volvo)
Joel Mendes Júnior (SC/Scania)
Alex Fabiano (SP/Mercedes-Benz)
Fabrício Larratea (URU/Mercedes-Benz)
Rodrigo Gomes (MG/Iveco)
Edson Ferreira (SP/Scania)
Valmir Benavides (PR/Mercedes-Benz)
João Cury (SP/Iveco)
Gabriel Cato (URU/Scania)
Ricardo Gargiulo (SP/Ford)

Pontos
146
105
100
99
99
82
60
40
30
29
23
22
14
13
0

Cascavelenses se habilitam ao Brasileiro de Muay Thai
Evento realizado pela Federação estadual com chancela da
Confederação Brasileira, o Campeonato Paranaense de Muay
Thai, realizado no fim de semana
em Maringá, foi de comemoração para oito cascavelenses da
equipe Equipe N1 Team/Templo
do Corpo, que conseguiram se
classificar para o Brasileiro da
modalidade, a ser realizado em
setembro, em São Paulo.
No total, o evento maringaense contou com 210 atletas de
20 equipes de 15 cidades do Estado, além de uma equipe de Eldorado (MS). As disputas foram
no sistema GP, no qual os competidores foram divididos em
chaves com quatro atletas cada,
com os vencedores avançando

de fase para disputar o título e já
garantir vaga no nacional.
Comandados pelo professor
Júlio Cezar Raizel, os cascavelenses Wesley André (ouro sub-17
categoria pena), Vitória Karoline
(ouro sub-15 pena e prata sub15 leve), Everaldo Amaro (ouro
adulto meio-pesado), Thais Viudes
(ouro adulto meio-pesado), Gustavo Castelli (prata sub-17 leve),
Thainara Viudes (prata sub-17
médio), Jota Cardoso “Mad Max”
(prata, adulto meio-médio) e Alessandra Fiori (bronze, adulto médio) conseguiram conquistaram
medalhas no Estadual e conseguiram se classificar para o Brasileiro.
Parte da equipe que competiu no
Paranaense em Maringá

ARQUIVO PESSOAL/EQUIPE
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Esporte de Rendimento

Subsídio municipal às modalidades
começa a ser definido nesta sexta

equipes, conforme detalhado
no edital publicado no portal do
município de Cascavel.
O valor total do chamamento é de R$ 950 mil para o

desporto regular e R$ 80 mil
para o paradesporto, totalizando R$ 1,030 milhão de subsídio municipal a ser repassado em quatro parcelas (de
agosto a novembro) para 32
modalidades (24 regulares e
oito paradesportivas).
Outras informações sobre o
chamamento e os editais podem
ser obtidas na Semel, na Rua
Barão do Cerro Azul, 484, ou pelo
telefone 3902-1384.

das 19h45, na Sede Campestre.
No total, oito times participaram
desta divisão, que contou com
mais de 30 jogos, com média de
três gols por partida.
Já pelas categorias Sênior
e Livre, as equipes Agrossol e
Injetronic foram campeãs, res-

pectivamente.
Na final para os seniores, a
Agrossol goleou a Cattani Sul/
Eko07 por 7 a 1 e faturou também os prêmios individuais de
destaque da final (Eduardo Cortina) e do campeonato (Aldecir
José “Bebeto” de Oliveira). Já

183 mil
a equipe masculina adulta
a equipe feminina adulta
a equipe masculina juvenil
a equipe feminina juvenil
o e handebol de areia (masc/fem adulta)

PARADESPORTO (R$ 80 MIL)

junho

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Futsal - R$ 89 mil
R$ 51 mil para a equipe masculina adulta
R$ 23 para as equipes femininas juvenil e adulta
R$ 15 mil para a equipe masculina juvenil

* Masc. e fem. adulto / ** Masculino adulto
Para as demais modalidades os valores são para as equipes masculina e
feminina nas categorias juvenil e adulta

Basquete em cadeira de rodas - R$ 23,5 mil
Handebol em cadeira de rodas - R$ 23,5 mil
Atletismo - R$ 10 mil
Futsal Deficiente Intelectual - R$ 5mil
Parabadminton - R$ 5 mil
Paraciclismo - R$ 5 mil
Dança esportiva e artística em cadeira de rodas - R$ 5 mil
Natação - R$ 3 mil

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

E
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
2
1
1
1
0

D
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
1
2
2
2
3

GP
4
3
3
7
5
4
7
3
5
5
6
5
7
4
3
4
0
0
3
1

GC
1
1
1
4
2
1
6
2
7
2
4
8
5
3
4
5
2
4
9
8

SG
3
2
2
3
3
3
1
1
-2
3
2
-3
2
1
-1
-1
-2
-4
-6
-7

GC
0
2
1
2
3
4
2
2
2
1
4
2
1
1
5
3
5
6
7
6

SG
3
2
2
3
1
0
2
1
1
1
0
2
1
0
-1
-1
-3
-3
-7
-4

4ª RODADA
16H
18H
19H

o time vice-campeão teve o goleiro menos vazado (Joelson Catani) e o atleta disciplina (Luiz
Renato Broto). O artilheiro foi
Marcelo Rhoden, da Rhoden
Consórcios.
Pela categoria Livre a Injetronic ficou com o título ao vencer
o União por 4 a 3, numa partida equilibrada e decidida nos últimos minutos. O time campeão
ainda teve os destaques da final (João Paulo Cruz Januário)
e do campeonato (William Roberson Barbosa) e o atleta disciplina (Jefferson Machado Bonfim). Já o artilheiro foi o vicecampeão Gelson Piroli e o goleiro menos vazado o terceiro
colocado Anderson Sierra, do
Mais Contábil.

11H
11H
16H
16H
16H
19H
20H

SÁBADO (3/6)
CORITIBA
X ATLÉTICO-PR
FLUMINENSE
X VITÓRIA
CORINTHIANS
X SANTOS
DOMINGO (4/6)
FLAMENGO
X BOTAFOGO
AVAÍ
X SPORT
PALMEIRAS
X ATLÉTICO-MG
GRÊMIO
X VASCO
PONTE PRETA
X SÃO PAULO
CRUZEIRO
X CHAPECOENSE
SEGUNDA-FEIRA (5/6)
BAHIA
X ATLÉTICO-GO

SÉRIE B
TIME
1º Paysandu
2º Juventude
3º CRB
4º Guarani
5º Santa Cruz
6º Figueirense
7º América-MG
8º Boa Esporte
9º Paraná
10º ABC
11º Brasil de Pelotas
12º Internacional
13º Ceará
14º Vila Nova
15º Londrina
16º Oeste
17º Goiás
18º Luverdense
19º Náutico
20º Criciúma

PG
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
1
1
0

J
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3

V
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
1
1
1
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
0

D
0
0
0
1
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

GP
3
4
3
5
4
4
4
3
3
2
4
4
2
1
4
2
2
3
0
2

4ª RODADA
TERÇA-FEIRA (16/5)
PARANÁ 2X0 GOIÁS
TERÇA-FEIRA (30/5)
FIGUEIRENSE 0X2 BOA ESPORTE
BRASIL DE PELOTAS
2X0NÁUTICO
SEXTA-FEIRA (2/6)
19H15
AMÉRICA-MG X PAYSANDU
20H30
OESTE X CRB
21H30
CEARÁ X LONDRINA
SÁBADO (3/6)
16H30
SANTA CRUZ X ABC
16H30
VILA NOVA X GUARANI
16H30
LUVERDENSE X CRICIÚMA
19H
INTERNACIONAL X JUVENTUDE

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

Voleibol - R$ 108 mil
R$ 60 mil para as equipes femininas juvenil e adulta
R$ 33 mil para as equipes masculinas juvenil e adulta
R$ 15 mil para o vôlei de praia (masc/fem juvenil e adulta)

Ciclismo - R$ 35 mil
Ginástica rítmica - R$ 35 mil
Judô - R$ 35 mil
Tênis de mesa - R$ 35 mil
Atletismo - R$ 40 mil
Basquete - R$ 40 mil
Kickboxing - R$ 40 mil*
Bolão - R$ 45 mil*
Natação - R$ 45 mil

PG
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
0

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

DESPORTO (R$ 950 MIL)
Handebol - R$
R$ 55 mil para
R$ 50 mil para
R$ 35 mil para
R$ 33 mil para
R$ 10 mil para

TIME
1º Chapecoense
2º Corinthians
3º Cruzeiro
4º Grêmio
5º Coritiba
6º São Paulo
7º Fluminense
8º Botafogo
9º Vasco
10º Flamengo
11º Ponte Preta
12º Sport
13º Bahia
14º Palmeiras
15º Santos
16º Atlético-MG
17º Vitória
18º Avaí
19º Atlético-PR
20º Atlético-GO

Último campeão será
conhecido nesta sexta

xxxxxxxxxxxx

Tiro - R$ 12 mil*
Bocha - R$ 15 mil**
Xadrez - R$ 16 mil
Badminton - R$ 20 mil
Boxe - R$ 20 mil
Rúgbi - R$ 22 mil*
Caratê - R$ 25 mil
Tênis - R$ 27 mil
Taekwondo - R$ 30 mil
Futebol - R$ 33 mil

02

SÉRIE A

Caico
Tradicional competição que
este ano chegou à sua 35ª edição, o Campeonato Interno da
Associação Atlética Comercial define nesta sexta-feira (2) o campeão da categoria Super Sênior.
A final será entre as equipes Imobiliária Roani e Cattani Sul, a partir

D

isposta a contar com o
maior número de propostas, e consequentemente com a maior participação da população, a Semel
(Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer) lançou com antecedência e ampla divulgação o chamamento público para Organizações da Sociedade Civil oficializem o interesse em desenvolver
o esporte de rendimento no
município. Para as modalidades
regulares o prazo terminar hoje,
de acordo com o edital 06/2017.
Especificamente para o paradesporto o prazo vence na segunda-feira (5 de junho), como está
previsto no edital 07/2017. As
propostas devem ser oficializadas no setor de protocolo da
Prefeitura.
As entidades selecionadas
receberão do município recurso
financeiro para investir em suas
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Julio César Machado Bettega
Sandra Cristina Franco

Madmax Jota Cardoso
Pamella Cristina de Lima Nonemacher

Vitor Borniotti Pinheiro
Juciele Cristina Fappi

Reginaldo Antunes
Ana Claudia Ferreira Costa

Segundona

Lucas dias Mendes
Victoria Blanco Lima

Fernando Jankoski
Claudia Helene Rosa Jankoski

Um ano após ter sido rebaixado, o Maringá FC garantiu o retorno à elite do futebol
paranaense. E para isso contou com a ajuda do Cascavel CR, que venceu o até então
líder Paranavaí na última rodada da segunda fase da divisão de acesso do Estadual, no
último domingo. Além do triunfo da Serpente, por 2 a 1, o time maringaense goleou o
Andraus por 4 a 0 para chegar aos 13 pontos e ultrapassar o Vermelhinho, que terminou
com 11 pontos na classificação. O outro time na elite sairá do Grupo A, que tem
Operário, União/Francisco Beltrão, Iraty e Portuguesa Londrinense e cujas disputas
começam neste fim de semana.

Ademir Prates
Thais Caroline Nunes Gonçalves

João da Silva
Iris Margaret Arnold

Neuri Antunes Ferreira
Andreia de Oliveira

Valdecir Roberto Andrade Guedes
Juliana Deise Cechim

Valdinei Rodrigues Ferreira
Silmara Monteiro

Sergio Henrique Raimundo
Valéria Rodrigues Costa

Claus Vinícios Dressler
Any Karoline de Moura

Orlando Santos Cavalheiro
Angelica Farina
Edson de Lima Correa
Ana Paula Gomes da Silva

Taekwondo
Os principais taekwondistas cascavelenses terão compromisso neste fim de semana
pelo 35º Campeonato Paranaense de Taekwondo, que será realizado em Maringá a
partir das 8h neste sábado (3) e domingo (4) e serve de seletiva para o Campeonato
Brasileiro. Destaque para a demonstração da arte por equipes de Brasil e Coreia do Sul
que será realizada logo após a cerimônia de abertura, às 19h de sábado.

Cascavel, 02 de junho de 2017
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OS BRUTOS EM NOVA DATA

A pista mais veloz da categoria, a do Autódromo Zilmar Beux, vai
receber mais uma etapa da Formula Truck. A disputa que estava prevista
para este fim de semana foi transferida para o dia 18. Esta será a prova
Pág. 21
de maior média horária de seu calendário.
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