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4
incêndios
diários
Sem previsão de chuvas regulares e com a
vegetação seca em
função das geadas, os
incêndios ambientais
assustam a população.
Até ontem, o Corpo de
Bombeiros havia registrado 111 focos de
queimadas só no mês
de julho, uma média de
um incêndio a cada
seis horas.
z Pág. 23

VERANICO

Com as temperaturas em elevação, o Lago Municipal voltou a ser opção de
lazer à população local e atração para moradores de outras cidades que
costumam visitar o principal cartão-postal de Cascavel. A pista de caminhada
da Avenida Tancredo Neves também voltou a ficar movimentada.
z Pág. 08
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FORÇAS OCULTAS
Cascavel e o oeste do Paraná precisam ficar atentos para uma tentativa de isolamento que estaria
sendo arquitetado por “forças contrárias” ao desenvolvimento regional. Representantes classistas locais preferem não comentar publicamente, mas nos
bastidores mostram preocupação com um movimento nortista que estaria de olho na Ferroeste.
Há um estudo em andamento para viabilizar a
construção de uma nova ferrovia ligando Dourados
(MS) ao Porto de Paranaguá. Em todas as discussões sobre o traçado desta ferrovia, a ligação entre
o Mato Grosso do Sul e Cascavel sempre foi dada
como certa. As forças contrárias estariam agindo
para desviar o traçado para a região Norte do Paraná, o que prejudicaria a região.
Outra preocupação é com movimentos que têm
interesse na privatização da Ferroeste. É hora de
união das autoridades locais e representantes classistas em defesa do oeste paranaense, uma das
regiões mais prósperas do Estado. Uma comitiva
de empresários da região seguiu para uma audiência restrita com o governador do Paraná, Beto Richa, e diretores da Ferroeste para tentar colocar os
planos regionais nos trilhos.

Marilda Thomé
Paviani,
coordenadora do
Minha Casa, Minha
Vida em Cascavel

NOTAS
 Aterro sanitário

 Expo Construindo

O prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos,
acompanha na manhã de
hoje a instalação da
geomembrana na nova
célula aberta no aterro
sanitário de Cascavel. Com
12 mil m2 de área, o
espaço terá vida útil de
aproximadamente 12
meses. A construção da
célula foi executada com
maquinário próprio,
gerando uma economia de
aproximadamente R$ 400
mil reais.

A 3ª edição da Expo
Construindo, que começa
hoje e prossegue até
domingo, decidiu
transformar o Centro de
Eventos numa sala de aula,
além de uma feira. Os
profissionais da
arquitetura vão poder
aprender como se
posicionar através do
marketing digital, em uma
palestra didática do diretor
da agência de marketing de
performance Amexcom,
Marcos Eduardo Serralheiro.

A decisão
do Copom
em reduzir a
taxa básica
de juros em
1 ponto
percentual

O silêncio do
ex-secretário
Valdecir
Nath sobre as
denúncias
feitas por Dal
Molin
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CASCAVEL SEM AEDES
A Secretaria de Saúde divulgou ontem o resultado do
terceiro LirAa deste ano. O Levantamento Rápido do
Índice de Infestação para Aedes aegypti realizado entre
os dias 17 e 20 de julho apresentou 0% de infestação.
Conforme preconiza o Ministério da Saúde, o aceitável
é até 1% de imóveis com a presença de larvas do
mosquito Aedes aegypti.
De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz
Tambosi, nesse período foram visitados e inspecionados

4.366 imóveis em nove estratos em Cascavel, abrangendo
todas as localidades do Município, sendo que em nenhum
dos imóveis inspecionados foi encontrada larva do
mosquito. “Ressaltamos que apesar do índice de infestação
ter ficado em zero, a participação da população no
combate ao vetor continua sendo de extrema importância,
uma vez que os cuidados devem ser mantidos, pois os
ovos do mosquito resistem às baixas temperaturas por até
aproximadamente um ano”, detalha Beatriz.

Usuários reclamam de espera
RENOVAÇÕES
DE CARTÕES

POPULAÇÃO
PEDIU ajuda a
vereadores para que
o atendimento seja
agilizado
Reclamações sobre a demora no
atendimento na Vale Sim, responsável pelo fornecimento de cartões
com passagens para o transporte
público de Cascavel, levaram representantes da Comissão de Direitos
do Consumidor da Câmara de Vereadores ao local na tarde de ontem.
O vereador Celso Dal Molin
afirma que problemas foram levados ao Legislativo em quatro
dias seguidos e que, por isso, ele
decidiu, acompanhado do vereador Pedro Sampaio verificar a situação na Vale Sim.
“Há queixa de que o atendimento está muito demorado até mes-

mo para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Constatamos
que realmente há um grande movimento e que essas pessoas não
são atendidas dentro do tempo esperado”, afirma o vereador ao lembrar que muitos já aguardavam por
atendimento havia 40 minutos.
Apesar de não existir legislação
específica quanto ao tempo de espera na Vale Sim, o vereador Pedro
Sampaio, espera que haja mais respeito ao público. “O tempo de 20 a
30 trinta minutos como é obrigado
aos bancos também poderia ser respeitado por esse local que presta
atendimento ao público”, considera.

Os vereadores foram informados pela gerência da Vale Sim que
a demanda é sazonal e que ontem houve maior movimento por
conta da renovação de cartões de
estudantes que deve ser feita a
cada seis meses.
Fábio Gomes, 16 anos, aguardou por quase uma hora para ser
atendido e reclama da perda do
tempo. “Eles poderiam autorizar
o cartão de estudante para o prazo de um ano e não a cada semestre”, opina.
A Comissão de Direitos do
Consumidor encaminhará ofício à
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) para
que a empresa responsável pelo
serviço tome providências.
A assessoria de imprensa da
Vale Sim afirma que a denúncia
de que a empresa não dispunha
de atendimento preferencial não
é verdadeira e que isso pode ser
constatado pelos vereadores.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin
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FISCALIZAÇÃO VERIFICA se
reajustes não são abusivos

De olho
nos postos
Após o aumento no preço do
combustível por conta da elevação
de alíquota de impostos, o Procon
iniciou, na tarde de ontem, uma fiscalização nos postos de Cascavel.
O trabalho terá continuidade hoje.
Fiscais avaliam as notas fiscais
das últimas compras pelos estabelecimentos para verificar se os reajustes praticados não são irregulares.
“Até o momento não houve irregularidades e percebemos que os empresários já haviam comprado combustível após decreto do governo e com
isso o preço final ao consumidor teve
acréscimo”, afirma a coordenadora
do Procon, Nadir Lovera.
Ela acrescenta que as fiscalizações também têm o intuito de orientação. “A intenção dessa mobilização é instruir os donos dos estabelecimentos a repassarem corretamente a informação aos consumidores sobre o que levou os locais
a aumentarem os preços - elevação
de alíquota de PIS/Cofins - além,
claro, de aferir a qualidade dos com Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

bustíveis comercializados na cidade”, ressalta Nadir.

SUSPENSÃO
O Tribunal Regional Federal (TRF1), sediado em Brasília, decidiu na
tarde de ontem anular a decisão
de um juiz federal que suspendeu
o aumento das alíquotas PIS e Cofins sobre a gasolina, o diesel e o
etanol, anunciado pelo governo na
quinta-feira (20).

e

nquete

Você costuma fazer algum tipo de pesquisa para encontrar valores mais baixos de
combustível antes de abastecer o veículo?

“Faço e sempre opto pelo
valor mais em conta.
Após o reajuste do
governo, abastecer o
carro ficou mais difícil e
precisamos de
economia”
Daniel Silva, 33 anos,
azulejista

“Já tenho um local de
preferência para
abastecer e consigo um
preço bom e sei que
a gasolina é de
qualidade”
Gerson Bredt, 72 anos,
aposentado

“Abasteço no local em
que a gasolina
é mais barata,
principalmente agora
que o governo
autorizou reajuste”.
Vanderlei Alves, 44
anos, taxista

CASCAVEL, 27 DE JULHO DE 2017
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Feijoada beneficente
para custear exame
Patrícia Silva Sakalauskas, de 45
anos, enfrenta pela segunda vez um
câncer na mama esquerda. O primeiro diagnóstico foi há nove anos
e o segundo, há praticamente dois
meses. Até agora a paciente faz o
tratamento com quimioterapia, iniciado mês passado.
Ela precisa fazer um mapeamento genético para identificar os riscos da doença. O exame, no entanto, não é oferecido pelo SUS nem
por planos de saúde e tomou proporções ainda maiores depois que
a atriz Angelina Jolie o fez e identificou altos riscos de desenvolver a

Boa Energia
“Enfrentar a doença pela segunda vez já não é tão assustador assim, mas existem fases que
a gente fica muito carente e esse
tipo de ação, promovida por amigos, te acolhe. É uma energia
muito boa”, relata Patricia.

Interditada
Devido à realização do Circuito de
Corrida de Rua Norto x Run - Etapa
Cascavel, no próximo domingo (30),
a faixa da esquerda da Avenida Brasil
ficará interditada das 6h às 12h. O
ponto de origem será na Avenida
Brasil entre as ruas Catanduvas e a
Raposo Tavares, seguindo pela Brasil
até o retorno nas proximidades do
Destro Macro Atacado, e retornando
pela Avenida Brasil até o ponto de
origem.

patologia, principalmente por conta
de seu histórico familiar.
Uma ideia entre amigos pode
fazer com que a paciente consiga
fazer o exame nos próximos dias,
que custa cerca de R$ 2,5 mil em
Cascavel. No próximo sábado (29),
será realizada a Feijoada Solidária
da Patty. Para ajudar basta comprar
um ingresso no valor de R$ 25, que
pode ser reser vado pelo (45)
99996-5933 ou na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). O almoço será servido das
11h às 15h, na Rua Visconde do
Rio Branco, 3726.
Feijoada Solidária será
sábado (29). Ingresso no
valor de R$ 25, que pode
ser reservado pelo
(45) 99996-5933
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Patrícia enfrenta o segundo câncer de mama

Uniforme
Mais dois Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) e uma escola receberam
os kits contendo o uniforme escolar. Desta
vez a entrega aconteceu na Escola Municipal
Nossa Senhora Salete e os Cmeis Gente
Pequena e Reino Encantado. Com a entrega
de hoje foi concluída a entrega nos Cmeis
do Território Cidadão II, faltando apenas a
Escola Municipal Professora Maria Fumiko
Tominaga para completar todas as unidades
educacionais desta região, quase 3 mil kits
somente nesta região.

Conferência
Começa hoje e continua amanhã,
na Unipar, a 12ª Conferência
Municipal de Assistência Social
que, neste ano, tem como tema a
“Garantia de Direitos no
fortalecimento do Suas (Sistema
Único de Assistência Social)”.
Hoje, a conferência será realizada
das 13h30 às 17h30. O
encontro recomeça na sexta, das
8 às 12 horas e das 13h30 às
17h30.
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Naninhas do Bem
nos braços da Apae
O projeto Naninhas do Bem,
trazido para Cascavel por Sônia
de Oliveira Alves, que conheceu
o trabalho em Florianópolis, em
Santa Catarina, fez a alegria de
450 crianças da Apae de Cascavel ontem. Elas receberam os
travesseiros em formato de bonecos e kits de doces doados
pelo projeto que já beneficiou
crianças da Uopeccan.
As nanas são bonecos, que
além de divertir, transmitem
conforto e segurança. Sonia de
Oliveira Alves foi quem “importou” o projeto de Florianópolis
para Cascavel e diz que seu
maior prêmio, é ver o sorriso
estampado no rosto das crianças ao receber o boneco.
A produção é feita na própria casa de Sônia, todas as
segundas-feiras, com apoio
de mulheres voluntárias. Os
pequenos travesseiros são
confeccionados de tecido
antialérgico.
De acordo com o presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, é muito bom contar com este tipo de ação e
parceria, principalmente por
fazer a diferença na vida dos
alunos atendidos diariamente.
A coordenadora pedagógica
da Apae, Wagna Sutana, também agradeceu a presença
das voluntários e destacou o
gesto de amor e de preocupação com o próximo.

450

Crianças receberam os kits
Bonecos do Naninha do Bem fizeram a alegria
dos alunos da Apae de Cascavel

 Reportagem e foto: Vandré Dubiela

ARRAIÁ
O projeto Naninhas do Bem realizará no próximo dia 29, o seu Arraiá, das
18h às 22h, no Materiais de Construção D´Fagundes, na rua Itália, 250. A
Naninhas do Bem conta com uma página no facebook (Naninhas do Bem
Cascavel). Nela, as voluntárias aproveitam para divulgar as suas ações e
pedir a doação de material usado na confecção dos bonecos. Entre os
itens, tecidos tricoline 100% e fibra siliconada.
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Depois do frio
Lago volta a ser
opção de lazer
Com os dias mais quentes, eles
voltaram para o Lago Municipal.
Pelas manhãs os visitantes comparecem ao principal cartão postal da
cidade, em peso. E se engana quem
pensa que são só os corredores,
os adeptos aos exercícios físicos e
às caminhadas.
Depois que o frio intenso passou, as famílias se animaram e levaram as crianças de volta para o
parquinho. “Moramos em Santa
Terezinha de Itaipu e sempre que
viemos a Cascavel passamos por
aqui”, afirma a guarda patrimonial,
Gesiane Dias.
Com quatro crianças a tiracolo,
duas suas e duas de sua irmã, ela
lembra que ali tem diversão para
todas as idades. “O mais velho tem
12 anos e o mais novo um ano e
dois meses”, lembra.
Na companhia da mãe, Maria Tereza Dias, eles aproveitavam o sol da
manhã para se esquentar pertinho do
lago enquanto as crianças brincavam.
Na pista de caminhada, Eugenia
Solto, de 65 anos, se exercitava
novamente. “Com o frio que fez, fiquei dias sem vir, agora me encorajei e resolvi sair de casa”.
 Reportagem: Juliet Manfrin
Foto: Aílton Santos

PRINCIPAL CARTÃO
postal da cidade volta a ser
frequentado após o frio

Esporte
Os adeptos do Stand Up Paddle e os amantes da canoagem também estavam
no lago, mas sobre a água se equilibrando e remando muito. O belo cenário,
marcado pela paisagem colorida das cerejeiras ainda floridas, contava com
estacionamento lotado e quem queria deixar o carro em frente à academia ou
parquinho, teve que se conformar com vagas mais distantes. “Há dias não tinha
tanta disputa por vagas assim”, brincou o atendente Helio Favaro.
E a tendência é para que um dos principais pontos de encontro dos
cascavelenses ganhe cada vez mais visitantes. “Com o calor a gente se encoraja
para vir. No verão a gente vem muito. Traz as crianças e passa o tempo. O
lugar é muito agradável”, afirma Emilia da Silva que estava com a família
arrumando a comilança para um piquenique. “E à tarde vamos para o
zoológico”, completou.

CASCAVEL, 27 DE JULHO DE 2017
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Moradores sem ônibus

AÍLTON SANTOS

Transporte coletivo só até a tar30 MINUTOS
de de sábado. Moradores do bairro
Pioneiros Catarinenses que depenEssa linha tem paradas que duram aproximadamente 30 minutos em alguns
dem exclusivamente de ônibus aos
momentos de menor demanda, segundo a tabela de horários que está
domingos e feriados, ou pegam cadisponível no site da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
rona ou andam longos trechos a pé.
Trânsito). O veículo vai até o Terminal Oeste, e depois fica na Rua São
O bairro é atendido pela linha TerPaulo esperando o horário para retornar as atividades.
minal-Oeste/Vila Dione.
Os moradores têm que ir até a Avenida Tancredo Neves ou até a General
Nos fins de semana, o último
ônibus deixa o bairro as 14h e só
Osório para pegar o veículo da linha Parque São Paulo, nesses horários.
retorna às 5h45 de segunda-feira.
“Por mais que não tenha demanda
é necessário o ônibus nos domingos e feriados. Já demora demais
para passar durante a semana. Não
é todo mundo que tem carro”, diz
um morador que preferiu não se
identificar. Para ele, o coletivo deveria passar mesmo que tivesse
apenas um passageiro.
O estudante Eduardo Betanin, de
19 anos, conta que alguns moradores necessitam se deslocar por pelo
menos dez quadras para pegar um
ônibus aos domingos. Ele diz que
precisa ir até o ponto da linha Parque São Paulo, na Rua General Osório, para se deslocar
até o Terminal Oes- GEMPERSONAGEMPERNAGEMPER
te. “Eu tenho que andar um monte para
pegar o ônibus no
domingo ou sábado
a tarde”. Osmar Barcelos, de 64 anos,
reclama que o coletiÔNIBUS ESTACIONA na Rua São Paulo em algumas paradas durante o dia
vo faz falta no fim de
semana. “As pessoCOMPANHIA VAI ESTUDAR A LINHA
as precisam passear, ter o seu lazer
A Cettrans explica que o Município gostaria de atender aos moradores
ou mesmo para trada melhor forma possível, mas em alguns casos não é viável o ônibus em
balhar e quando
determinados dias da semana. A falta de passageiros pode até encarecer
chega o domingo,
a tarifa, segundo a companhia. No entanto, há casos em que são
não tem ônibus”.
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Lorena Manarin

possíveis adaptações. A Cettrans vai realizar estudos para verificar a
possibilidade de manter o Vila Dione aos sábados ou domingos. Se
houver viabilidade técnica com baixo custo a companhia poderá manter
o ônibus nos dias solicitados.
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A força feminina na pecuária

Mulheres de 20 municípios participaram do evento

“Elas vão ficar por
dentro das
novidades de
animais, analisar e
melhorar a
qualidade do leite e
estudar a passagem
dos trabalhos para
os filhos, para dar
continuidade à
produção”.
Renato Jasper, gerente
regional da Emater

Olhar
diferenciado
Maura Viana, de Matelândia,
possui 30 animais e cada um
deles produz 12 litros diários. Ela
participa do evento pela primeira
vez e tem a mesma opinião de
Jasper. “As mulheres têm muito
mais cuidado na escolha dos
animais, como pensar nos
bezerros recém-nascidos com um
olhar diferenciado, visando o futuro
da produção leiteira”, diz.

Bons RESULTADOS
Já a produtora de Vera Cruz do Oeste, Vilma Santos, diz estar feliz
com o evento. Ano passado ela participou e conseguiu obter bons resultados com as diretrizes passadas. “Vai ajudar bastante essas informações lá na propriedade, já vim em 2016 e espero sair daqui com muito
mais informações, eu gosto muito do encontro”.

Elas acordam bem
cedo, antes mesmo do sol
raiar ocupam o curral para
ordenhar os animais. São
as mulheres do campo
que se dedicam a atividade trabalhando junto com
os familiares.
Na manhã de ontem,
dezenas de mulheres de
20 municípios da região
Oeste se reuniram para
participar de palestras sobre a produção leiteira. O
2º Encontro Regional de
Leite e Sucessão Familiar
na Atividade Leiteira fez
par te o Show Pecuário,
que acontece no Parque
de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel.
O evento dedica um espaço só para elas, pois a
maioria das pequenas propriedades leiteiras conta
com a presença feminina
na condução da atividade
ou em trabalhos familiares. O evento foi promovido pela Emater (Empresa
de Assistência Técnica e
Extensão Rural).
O gerente regional da
Emater, Renato Jasper,
diz que as mulheres têm
uma par ticipação mais
ativa nas propriedades.
Além de palestras, o
evento conta com trocas
de ideias, dinâmicas e
entretenimento.

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos
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Vereador quer Giro Político
conscientização
contra o aborto

politica@jhoje.com.br

“Paranhometro” em ação

VANDRÉ DUBIELA

O portal Valongo Fact Checking, que no ano passado atuou
avaliando as promessas de campanhas dos candidatos,
anuncia agora em seu portal que vai comparar as cerca de
setentas promessas do prefeito Paranhos com as efetivas
realizações. A iniciativa foi batizada de “Paranhometro” e
a primeira questão avaliada é a promessa de combate à
corrupção e ao desperdício. Segundo o portal, a promessa
de campanha está andando em processo lento, caminhou
um pouco, mas parou em seguida.

Decreto

Alécio diz que tema vai além do lado religioso

O vereador Alécio Espínola (PSC), líder do governo na Câmara, protocolou na manhã de ontem o Projeto de Lei
nº97/2017, que institui
no Município de Cascavel
o “Dia de Conscientização Contra o Aborto”.
A lei sugere que no dia
15 de maio de cada ano
sejam realizadas, tanto
pelo poder público como
pela iniciativa privada, seminários, palestras e campanhas que tenham como
finalidade conscientizar e
informar a população feminina a cerca do direito de
a criança nascer, do direito à vida e os perigos e

implicações negativas em
abortar ilegalmente.
Para o autor do projeto,
a conscientização é necessária para que haja aprendizado. “O aborto é um assunto bastante complexo e
ultrapassa os princípios religiosos, uma vez que lida
diretamente com a vida,
onde se tira de uma criança o direito de nascer”.

850 MIL
gravidez são
interrompidas
anualmente,
segundo a OMS

Clandestino
O aborto ilegal, na maioria das vezes é feito de
forma clandestina, expondo um grave caso de saúde
pública no Brasil, sendo que muitas mulheres acabam
no serviço público de saúde. Isso contribui para o aumento no número de mortes. Hoje, morre uma mulher
a cada dois dias após realização de aborto.

Na avaliação da Valongo,
não se combate a
corrupção por decreto, mas
é preciso oferecer
instrumentos reais e
concretos. Assim, embora
tenha sido publicado, o
decreto ainda não saiu
do papel.

UPA Tancredo
O prefeito Leonaldo
Paranhos já tomou a decisão
e deu encaminhamentos
para colocar a UPA Tancredo
Neves à disposição para
atender os moradores do
outro extremo da cidade e
assim desafogar as unidades

dos jardins Brasília e Veneza.
A UPA Tancredo será
adequada para iniciar o
atendimento adulto.

Reforma
A reforma administrativa
que o prefeito Paranhos
pretende fazer é um dos
assuntos mais comentados
nas rodas de conversa sobre
política. Publicamente o
prefeito já declarou que
pretende unir a Cultura à
pasta do Esporte ou
Educação, mas ressalta que
ainda são estudos. Paranhos
costuma repetir que o
propósito é fortalecer tanto
a cultura quanto o esporte e
não enfraquecê-los.

COBRANÇA
Diante do festival de denúncia que saem do Legislativo
contra o ex-prefeito e sua equipe de governo, Edgar
Bueno começou a cobrar posição dos vereadores Cabral e
Pedro Sampaio
 Anormal e mais que positivo, se comparado aos anos
anteriores, a presença constante da maioria dos atuais
vereadores nos gabinetes durante o recesso parlamentar.
 Um dos vereadores, visto diariamente na Câmara
durante o recesso, quase que batendo cartão, é o vereador
pemedebista, Roberto Parra.
 Vereadores da base foram chamados na tarde de ontem
para um bate papo com Paranhos. Já pela manhã, o bate
papo individual foi com um dos homens de Edgar, Cabral.
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Aprovadas, mas
com ressalvas
No retorno do recesso legislativo, uma das votações da Câmara
de Vereadores de Cascavel será o
processo 267896/2014 do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR)
sobre as contas do ex-prefeito Edgar Bueno referentes ao exercício
de 2013. Com significativo atraso,
a análise do órgão fiscalizador só
agora foi protocolada para apreciação dos vereadores. O parecer dos
conselheiros é de dezembro de
2016, mas precisa passar pelo crivo dos parlamentares.
No documento enviando à Câmara, o TCE-PR recomenda, conforme
o parecer prévio, que os vereado-

DEFESA
O ex-prefeito argumentou ao TCEPR que o atraso no recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas ao INSS “foi motivada por fatores alheios a vontade do gestor”. O
Ministério Público havia se manifestado pela irregularidade e pediu o
ressarcimento de valores, mas os
conselheiros entenderam não ser
necessária já que os atrasos nos
recolhimentos “não foram frutos de
má-fé ou locupletamento ilícito”.

res aprovem as contas com ressalvas. O acórdão dos conselheiros faz ressalvas sobre danos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. Além disso, o Tribunal apontou utilização de receita vinculada em finalidade diversa
da arrecadação, contrariando as
regras de gestão fiscal.
Após examinar a documentação
encaminhada, a Coordenadoria de
Fiscalização Municipal (Cofim) do
órgão concluiu pela irregularidade
das contas e aplicou multa de R$
5,9 mil ao ex-prefeito.
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CASA DA CULTURA
NECESSITA DE
MAIOR ATENÇÃO
Considerada o “patinho feio” por
várias gestões, a pasta da Cultura em
Cascavel sofre com orçamento irrisório se comparada as demais secretarias. A Secretaria corre o risco de ser
extinta e incorporada a outras pastas, o que para movimentos ligados
a cultura seria um retrocesso.
Uma das demonstrações da falta
de prioridade e da má utilização de
espaços de grande potencial é a Casa
de Cultura Zona Norte, no bairro Periolo. O espaço mantido pela Semuc
oferece atividades de contraturno para
crianças e adolescentes da região.
“Infelizmente o que vemos aqui na
Casa da Cultura reflete a maneira
como a Cultura sempre foi tratada
pelas administrações em Cascavel”,
diz o vereador Paulo Porto (PCdoB).

MAIS PROBLEMAS
Segundo o vereador, além de
reformas, o barracão precisa de
divisórias para a realização de oficinas. Não bastasse a questão
estrutural, a Casa de Cultura conta desde o início do ano com o
agravante da falta de uma zeladora e do fornecimento de merenda, que até 2016 era repassada gratuitamente
pelo município. Atualmente a alimentação
é fruto de doações da
comunidade.

CONTAS DE 2013
da gestão de Edgar serão
analisadas pela Câmara

ARQUIVO JORNAL HOJE

Tanto os aspectos positivos
quanto os negativos do seu caráter tendem a ser notados, por
isso faça exercícios de auto-observação. Cor: Branca.
Se algo não vai bem, este não
é o momento de enfrentar grandes desafios. Aproveite o dia
para descansar e se fortalecer
emocionalmente. Cor: Azul.

Libra

É um momento positivo para organizar sua vida, inclusive financeira, embora seja prudente não
agir precipitadamente. Cor:
Amarelo.

Escorpião

Este é o momento propício para
articular novos contatos e estabelecer metas para sua vida.
Cor: Vermelho.

Você se sentirá mais motivado a
encarar novos desafios, na medida em que se permita novas
experiências na área. Acredite
em seu potencial! Cor: Verde

Sagitário

A Zeaxantina e Luteína são carotenóides presentes nas frutas e legumes
amarelo-alaranjados e nos vegetais verde-escuros. A alimentação rica em zeaxantina e luteína reduz as chances de
doenças oftalmológicas como a catarata e a degeneração macular, males que levam à cegueira.

Você se perceberá mais
afetivo(a) com as pessoas próximas, fortalecendo a ligação
espiritual com elas. Cor: Branco.

Suas amizades tendem a ser
seu maior foco de interesse
hoje, motivando-lhe a se engajar em atividades em grupo. Cor:
Branco.

Hoje você se perceberá mais
intuitivo(a) e aberto(a) a novas
experiências. Iniciar novos estudos tende a ser positivo. Cor:
Tons neutros

Capricórnio

O que é zeaxantina e luteína?

Momentos de descontração lhe
farão bem, embora seja prudente não arriscar-se em aventuras. Aposte nos seus sonhos.
Cor: Azul.

Sua libido lhe motivará a experimentar novas sensações, embora seja prudente não se lançar em
qualquer experiência. Prudência
é essencial. Cor: Vermelho

Aquário

A boa notícia é que uma pesquisa da
Universidade de Geórgia (EUA) mostra que o
consumo de dois nutrientes - luteína e
zeaxantina - reduz o risco de degeneração
macular em até 30%. Estas substâncias são
responsáveis pela pigmentação da mácula e
inibem a formação de radicais livres, principal
gatilho para a degeneração celular.

Áries

Atualmente a maior preocupação médica com a
s.
vida digital é o aparecimento precoce da catarata
e, principalmente, da degeneração macular, maior
causa de cegueira definitiva no mundo.
O oftalmologista alerta que já está comprovada a
maior chance de desenvolvermos estas doenças
por conta da alta exposição à luz azul emitida
pelas telas eletrônica

horóscopo

Touro

PESQUISAS
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O momento é propício a cultivar seus relacionamentos pessoais, buscando atividades que
valorizem a convivência. Cor:
Lilás.

Peixes

Quem passa horas trocando mensagens eletrônicas, navegando pela internet ou redes sociais conhece bem
a síndrome da visão no computador.
Olhos vermelhos, visão embaçada,
dor de cabeça e perda do sono são
os principais sintomas que atingem
todas as faixas de idade. Para o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do
Instituto Penido Burnier é o mal do
século. Estudos feitos pelo especialista mostram que quanto maior a
idade, mais frequente é a síndrome.
Apesar de ter uma prevalência de 75%
no país, atinge 30% das nossas crianças e salta para 90% dos brasileiros com mais de 40 anos.
A causa desta diferença é o maior
esforço visual para fixar as imagens
próximas conforme envelhecemos. A
partir dos 40 anos nosso cristalino perde a capacidade de focar a todas distâncias. O resultado é a redução da visão de perto que é mais exigida na frente do celular, tablet ou computador.

O RISCO DA LUZ AZUL

Gêmeos

Dieta blinda
olhos dos
riscos do PC
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Mostre-se disposto(a) a colaborar com familiares e colegas de
trabalho, valorizando o potencial da atuação em equipe. Cor:
Cinza.
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N o velas
• REDE GLOBO
Malhação
Urubu leva o caderno de Beto, deixando-o chateado. Aline também convence Léo a participar do concurso.
Afrânio foge de Vilma para não dar
aulas de direção para ela. Beto conta
para Bernardo que Urubu roubou seu
caderno. Betina fica horrorizada e garante que vai resolver a situação.
A força do querer
Ivana sai de casa sem a mala e
Joyce se preocupa com a filha. Zeca
convence Abel a ir ao show de Mere.
Leila vê Eugênio e Irene se beijando.
Ivana conhece Tereza Brant e se identifica com sua história. Biga sugere
que Nonato faça seu show no Balada
Jeiza. Bibi revela a Aurora que Rubinho queria que ela alugasse um galpão perto do presídio.
Novo Mundo
Chalaça conta a Joaquim sobre
sua vingança. Amália reconhece a joia
que está com Domitila e Peter fica intrigado. Dom Pedro nomeia os Embaixadores do Brasil com a ajuda de

Leopoldina. Anna se enfurece com o
presente que recebe de Thomas.
Pega Pega
Athaíde não cede aos apelos de
Lígia para não viajar com Ulla. Malagueta avisa a Maria Pia que Luiza entrou em uma boate. Douglas se surpreende ao ver Malagueta na boate.
Júlio sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito planejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. Luiza
avisa a Eric que decidiu voltar para a
faculdade.
SBT

• SBT

No limite da paixão
Rebeca diz a Rosália que Maria
Madalena é a verdadeira mãe de
José Alfredo. Maciel se confessa
com o padre Jesus e, cinicamente,
pergunta quando pode voltar para
marcar a data de seu casamento religioso com Maria Madalena. O padre Jesus, chocado com tudo que
Maciel acaba de confessar, diz
que está obrigado a calar tudo que
acaba de ouvir, mas jamais realizará o casamento dele com Maria

Madalena. José Alfredo começa a
recuperar os sentidos e chama
pela mãe.
O que a vida me roubou
Adolfo e Josefina voltam para casa
e se surpreendem ao encontrar Vítor
com Nádia e a filha. Adolfo pede a Amélia que acompanhe sua irmã e sobrinha
para que Pedro não desconfie de nada.
Graziela está trancada no quarto.
Carinha de anjo
Gustavo fica impressionado com
a transformação de Cecília e a chama de irmã, mas Cecília pede para
que ele não lhe chame mais assim.
Na sequência, Gustavo explica como
foi o acidente de Dulce. Cecília chora
e se sente culpada por tudo:
• BAND
Mil e uma noites
Sherazade se sente impotente diante do interesse insistente de Onur.
Irritada com a situação de Fusun, Nadide tenta achar uma solução. Onur
não gosta do que ouviu Kerem dizer
sobre Sherazade. Sherazade e Kerem ficam presos no elevador.
BAND

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

• RECORD - O RICO E O LÁZARO

Absalom se irrita
Absalom
com um
um cliente
cliente
com
da oficina
oficina
da

Zac fica indignado com Joana e tenta beijá-la a força. Samira finge ser Talita para enganar Elga.
Abednego lamenta a recusa de Naomi. Samira e Talita conseguem enganar Zelfa e Elga. Neusta
visita Joaquim na prisão. Zac procura Asher e avisa que Joana rompeu o noivado. Dana diz ter
gostado de Rafael. Irritado, Zac humilha um de seus clientes. Bêbada, Shag-Shag ofende Hurzabum. Namnu e Arioque falam sobre amor.
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Cascavel sedia encontro de
Bibliotecas Paranaenses
gente@jhoje.com.br

Ecocataratas promove
Comando Educativo
A concessionária Ecocataratas realiza hoje, às 9h, um
comando educativo em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária
Federal), no pátio do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU
4), localizado no quilômetro 574 da BR-277, em Cascavel.
oOo
Esta campanha faz parte das ações realizadas pela
concessionária e visa orientar os usuários sobre segurança
viária. Haverá a entrega de panfletos com dicas de segurança
na ocorrência de neblina, fenômeno evidente
nessa época do ano.

A Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos será pela
segunda vez, a sede do Encontro de Bibliotecas Públicas,
organizado pela Biblioteca Pública do Paraná.
OoO
O evento segue até amanhã na sala de cinema Lala Schneider.
As vagas são limitadas às bibliotecas públicas que fazem parte
da Rede de Bibliotecas Públicas do PR em nossa região, as
inscrições estão sendo feitas através da BPP (em Curitiba).

DIVULGAÇÃO

Mônica Guiço, Luana Baierle (Loja do Cervejeiro) e
Fernanda Viola no evento realizado pela
Cervejaria Providence

Pensaram que eu era
surrealista, mas nunca
fui. Nunca pintei
sonhos, só pintei a
minha própria
realidade.
Frida Kahlo

Novas vozes
O Coral Municipal de
Cascavel esta com inscrições
abertas. A cada seis meses o
coral recebe novas vozes e
não é preciso experiência em
canto. A seleção será
exclusivamente nesta
sexta-feira (28) das 18h30
às 20h no auditório 03 do
Teatro Municpal Sefrin Filho.
Informações - Secretaria
Municipal de Cultura fone: (45) 3902-1370

KEILA E GUSTAVO à espera de Valentina, no
clique de Vera e Grasi fotografias

O belo casal FABIANA INDRAS e ANDRÉ
STAFFEN nas lentes de Vera e Grasi
fotografias
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Práticas Construtivas e Gerenciamento
de Obras e Serviços é a nova oferta
Curso de pós-graduação voltado a arquitetos e engenheiros foi lançado neste semestre na Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, com ênfase nas Práticas
Construtivas e Gerenciamento de Obras e Serviços. O objetivo da especialização é capacitar os profissionais para o campo de gestão
de obras, desenvolvimento e avaliação dos
processos construtivos com qualidade.

Saiba mais sobre a especialização na página www.unipar.br.
Inscrições encerram no próximo mês, quando também inicia o curso
DIVULGAÇÃO

Mais especificamente, o curso tem como
proposta preparar o profissional para gerenciar recursos, tempo e mão de obra em obras
de construção civil, planejar e cumprir os cronogramas físicos-financeiros, fazer avaliações
de viabilidade financeira de empreendimentos, dominar técnicas para produção de concreto em obras, gerenciar equipes de produção de alta performance, dominar as boas
técnicas de construção e evitar patologias,
e buscar soluções para problemas de engenharia em obras.
Cada disciplina foi pensada individualmente, visando atender aos objetivos do
curso e demanda moderna, incluindo assuntos como: Boas Práticas de Fundações, de
Revestimentos e Acabamentos, de Vedações
e Impermeabilizações; Concretos Especiais;
Construção Enxuta; Construções em Estruturas Pré-Moldadas; Desempenho de edificações (NBR 15575:2014); Empreendedorismo e Inovação; Estudo de Impacto de Vizinhança; Logística do Canteiro de Obras; Gerenciamento de obras; Gestão financeira e
análise da viabilidade de empreendimentos
imobiliários; Orçamento e Licitações de
Obras; Noções de segurança no trabalho;
Sustentabilidade na Construção Civil; Programação e Controle de Obras com MS-Project;
e Tecnologia do Concreto Estrutural.
As aulas iniciam no próximo mês, em regime quinzenal, às sextas à noite e aos sábados pela manhã. As inscrições seguem até
agosto e podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. Mais informações também são
obtidas online ou pelo telefone (45) 3321-1300.

Profissionais de Arquitetura e de Engenharia Civil têm oportunidade de
especialização em Cascavel
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Julho já contabiliza
111 incêndios
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

50
40
03
07

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

473
1.076
574
975

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.504
1.375
129
31

Contrabando
na rodoviária

Populares denunciam que moradores de outros bairros jogam entulhos, o que pode ter causado o incêndio
Sem previsão de chuvas regulares pelo menos até agosto, a onda
de incêndios ambientais assustam
a população. Se pela manhã a neblina tem encoberto os prédios mais
altos, na parte da tarde é a fumaça
que tem causado grandes problemas na cidade. No fim do dia, moradores de diversos bairros de Cascavel têm convivido com o cheiro
forte do resultado dos quatro ou
cinco incêndios diários na cidade.
Segundo um levantamento feito

A tenção

pelo Hoje News junto ao Corpo de
Bombeiros, até ontem os militares
já haviam combatido 111 incêndios
somente no mês de julho. Um deles
foi na tarde de ontem, no cruzamento das ruas Maxakalis com Tchucarramães, no bairro Santa Cruz.
Segundo populares, que acionaram os bombeiros, moradores de
outros bairros têm levado entulhos
e lixo nos terrenos baldios do bairro e, com isso, causado incêndios
constantes na região.

Servidores da Receita Federal
apreenderam ontem, durante fiscalização na rodoviária de Cascavel, diversos volumes de mercadorias contrabandeadas do
Paraguai. Os produtos estavam
em um ônibus que saiu de Foz
do Iguaçu e tinha como destino
a cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com o auditor fiscal
da Receita, Sérgio Barbieri, a mercadoria não possuía comprovação
fiscal. “Ao todo foram 32 volumes
de produtos, divididos entre eletrônicos e brinquedos, apreendidos
em um ônibus de linha”.
RECEITA FEDERAL

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santons

De acordo com o tenente-coronel Fernando Schuming , do Corpo de
Bombeiros, a população precisa ficar atenta às queimadas e acionar os
militares o mais rápido possível. “Pedimos à população que evite fazer
queimada, quer seja de lixo ou mesmo a limpeza de terrenos nessa época do ano. Além de ser proibido e gerar multa, causa inúmeros problemas
não só aos bombeiros, mas também a saúde”.
Segundo ele, os estragos em Cascavel tem sido grandes. “São áreas
extensas, nos mais variados bairros da cidade, o que dificulta bastante o
combate às chamas”.

Dentro dos 32 volumes estavam eletrônicos e brinquedos
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Alvejado com 25 tiros
Uma tentativa de assassinato
ocorrida ontem, em Foz do Iguaçu, contra Douglas Ricardo de Oliveira, de 29 anos, trouxe a tona
um atentado ocorrido há três anos
em Cascavel.
Na fronteira, Douglas seguia
em um Vectra, com placas de
Cascavel, que foi alvejado por 25
tiros, no cruzamento das ruas
Rio Claro com Paulo de Freitas,
no Jardim Lancaster.
Apesar do grande número de disparos, Douglas foi ferido por dois
tiros nas costas. A namorada dele
estava de carona, e não ficou ferida. Segundo a jovem, o veículo foi
fechado por uma motocicleta e um
Citroën C3. Em estado grave, Dou-

glas foi encaminhado ao Hospital
Municipal de Foz. Com ele, a polícia
encontrou uma pistola calibre 380.
Em fevereiro de 2014, Douglas
já havia sido vítima de outro atentado em Cascavel. Ele estava em um
Zafira, na Rua Potiguaras no bairro
Santo Onofre. O tipo do crime foi
praticamente o mesmo ocorrido
ontem, na fronteira.
Segundo a polícia, Douglas e
Claudemir da Silva Souza estavam
no veículo, chegando em uma residência, quando foram cercados por
criminosos. Ao todo foram disparados 30 tiros no veículo.
Douglas e Claudemir foram feridos e encaminhados ao Hospital
Universitário e Cascavel. Claudemir

morreu dois dias depois.
Na época, Sidinei Atanagildo
dos Santos, que teria efetuado os
disparos, foi detido em Santa Catarina. Rudinei Roque Cechetti,
que também estaria envolvido no
crime é considerado foragido, assim como um terceiro integrante,
que estaria dirigindo o veículo Focus usado no crime.
Os dois homens teriam vido a
Cascavel a negócios e o alvo dos
atiradores, segundo investigações
da Delegacia de Homicídios em
2014, o alvo seria Douglas.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Lorena Manarin

EM 2014, Douglas
Ricardo de Oliveira
conseguiu se salvar de
uma execução em Cascavel

Ao todo foram
disparados
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tiros no
veículos.
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Número de feridos
cai 3% em Cascavel
Com uma frota de
mais de 218 mil veículos, Cascavel registrou
até ontem, 1.510 acidentes em 2017. Somente na quarta-feira,
em menos de 12 horas,
foram sete. Um dos primeiros a ser atendido
pelos socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e Emergência) foi no Mulher estava com os dois filhos, que não se feriram por estar
cruzamento entre as na cadeirinha
ruas Vista Alegre e Tupiniquins, no bairro Esmeralda.
mas de acidente de trânsito que preA colisão envolveu dois veículos cisaram encaminhamento hospitalar
Gol e, em um deles, estavam duas somente este ano na cidade. O núcrianças, uma de dois e outra de mero é alto, mas comparado com o
quatro anos que, por estar na ca- mesmo período do ano passado,
deirinha, não se feriram. A mãe de- segundo o relatório do Corpo de Bomles, Amanda Cristina Ferdinande beiros, 3% menor. De 1º de janeiro a
Daniel, de 24 anos, teve ferimen- 26 de julho de 2016 foram 1.933.
tos leves e precisou ser levada a
 Reportagem: Tissiane Merlak
UPA Brasília.
Foto: Aílton Santos
Amanda foi uma das 1880 víti-

Gestante fica ferida em colisão no Centro

Carro que trafegava na Rua Visconde do Rio
Branco ficou com a frente destruída
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Cerca de uma hora depois, uma
gestante ficou ferida em outro acidente, no cruzamento da rua Visconde do Rio Branco com Rio de Janeiro, na área central.
Segundo testemunhas, Aline
Muniz de Araújo, de 32 anos, descia pela Rua Visconde do Rio Branco com um HB20, teria avançado a
preferencial atingindo uma Montana da Sanepar, que rodou na pista.
Grávida de 16 semanas, Aline foi
atendida pelo Siate (Serviço Intergrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) e encaminha para o Hospital
São Lucas com ferimentos leves. Já o
motorista da Montana, não se feriu.

Giro da
Violência
R$ 50 mil em pensão
Policiais militares prenderam ontem, na
Avenida Brasil esquina com a rua Rio
Negro, no bairro São Cristóvão, um
homem que devia mais de R$ 50 mil em
pensão alimentícia. Ele foi abordado
pelos policiais que, ao consultar a ficha
do homem, descobriram que contra ele
havia um mandado de prisão expedido em
março deste ano, em Laranjeiras do Sul.

Barra de chocolate
Um adolescente de 14 anos foi detido
ontem, pela Polícia Militar, ao furtar
barras de chocolate de um mercado no
Jardim Colméia. De acordo com
informações da PM, funcionários do
estabelecimento viram quando o garoto
pegou cinco barras e colocou dentro da
roupa. Eles acionaram a polícia e o
menino foi levado a 15ª SDP (Subdivisão
Policial). Na terça-feira, uma mulher foi
detida furtando peças de picanha em
outro mercado da cidade.

Dinheiro por sexo
Policiais civis encaminharam ontem
até a 15ª SDP um homem acusado de
estar oferecendo dinheiro a uma
adolescente de 15 anos para que a
menor tivesse relações sexuais com
ele. Segundo a polícia, eles se
conheceram em um evento, onde ela
participava como modelo, e desde
então vem dando presentes a menina.
O homem, conforme a polícia teria um
jornal impresso em que ele publica
fotos de pessoas em cadernos sociais.

Cabeça no muro
Um homem foi preso ontem, pela
Polícia Militar, depois de agredir e bater
a cabeça da esposa em um muro, na rua
Públio Pimentel, no bairro Alto Alegre.
Vizinhos teriam acionado a polícia ao
ver que a mulher, de 44 anos, estava
sendo agredida. Apesar de estar a dois
anos juntos, esta foi a terceira vez que
o homem é detido pelo crime de
violência doméstica.
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Parceria forte
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos
de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V
do Código Civil Brasileiro.

Dois nomes que integram o grid
da nova Copa Truck confirmaram,
ontem, a atuação em dupla na 31ª
Cascavel de Ouro. A prova de 5 de
novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux vai marcar os 50
anos de história da corrida mais tradicional do automobilismo do Sul do
País e terá David Muffato e Beto Monteiro revezando a pilotagem do GM
Celta número 23 da equipe SenseiSorbara Motorsport.
Em casa, Muffato buscará sua terceira vitória na tradicional corrida –
foi campeão em 1994 ao lado de
Edgar Favarin e Gilson Reikdal na pilotagem de um protótipo Aldee, e em
2004 formando dupla com Ruy Chemin em um Ford Escort. “Vamos ver
se conseguimos o terceiro título. É
uma prova especial, sobretudo agora, chegando a 50 anos com uma
premiação grande”, diz o piloto, citando os R$ 100 mil que serão entregues aos vencedores.

David Muffato

“Correr em dupla com o Beto vai
ser ótimo, até brinquei com ele que
vai ser um carro com dois caminhoneiros”, comenta Muffato. “Volto a
participar da Cascavel de Ouro por
uma estrutura mais forte e muito bem
organizada, vamos caprichar”.
O pernambucano Beto Monteiro também ficou satisfeito com a
formação da dupla. “Para mim é
bacana. David é um cara da terra, conhece tudo, e vai ser legal a
gente representar a Copa Truck
em um esquema bom como o da
equipe”, diz o piloto que disputou
a Fórmula Truck de 2002 a 2016
e conquistou os títulos brasileiros
em 2004 e 2013. Neste ano é um
dos nomes da Copa Truck e também disputa a Stock Car, além de
competições de kart e provas de
longa duração do automobilismo
norte-americano, na liga FARA
USA, que tem suas etapas em pistas da Flórida.

David Muffato iniciou carreira no kart, passou pela Fórmula 3 sulamericana e pelo Paranaense de Marcas & Pilotos, de onde saiu como
campeão em 1999 para estrear na Stock Car, categoria em que foi
campeão brasileiro em 2003. Desligou-se da Stock Car em 2013 e é
piloto de caminhões de forma regular há quatro temporadas. Neste
ano, esteve no pódio da etapa do último domingo (16) em Fortaleza
como terceiro colocado.

João Guilherme Slobodzian
Keylla Regina Casagrande
Ozeias José de Lima
Erenice Aparecida Borges de Lima
João Aparecido Cordeiro
Lenira Aparecida de Lima
André Luiz de Bortoli
Jhéssica Bruna Soares
Lindomar Luiz Bacin
Rosangela Subirai
William do Nascimento
Cathiane Fátima de Mello
Claudecir Victali Dias
Juliana Beralde
Adalto Martins de Souza
Michelle Pereira Marques
Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva
Felipe Castro da Silva
Rosario Hinojosa Lazo
Alvani Eising Alves
Adriana Fontana
Joélson Nunes da Silva
Simone Cristiele de Oliveira Floriano
Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na
forma da lei.
Cascavel, 27 de julho de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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HANDEBOL FEMININO
A equipe de handebol feminino FAG/Cascavel foi o grande
destaque das modalidades coletivas na 57ª edição dos Jups (Jogos Universitários do Paraná), encerrados terça-feira em Ponta
Grossa. A equipe cascavelense
conquistou o título - seu nono na
competição - com uma campanha
com 100% de aproveitamento,
com cinco vitórias e 173 gols marcados e 30 sofridos.
A empreitada nos
Jogos foi premiada
no último dia do
evento, quando,
após quatro vitórias
em quatro jogos, sobre UFPR (45 a 0),
UEPG (40 a 4), Positivo (32 a 4) e UFPR/
Curitiba (34 a 1), o
time cascavelense
enfrentou na quinta e
última partida a Unicesumar/Maringá,
que também tinha
quatro vitórias nos
quatro disputados. E
como esperado, a
decisão foi equilibrada, com vitória do
time do Oeste por
apenas um gol de diferença: 22 a 21.
Camisa 10 da
FAG, a estudante de fisioterapia Mariana
Cristina Brembatti disse que o empenho das meninas
da Unicesumar, que tiveram muita
garra e determinação, engrandeceu
o campeonato: “elas começaram
com um jogo muito corrido, mas
nós conseguimos entrar no ritmo
delas e levamos a vitória”.

173
gols em
cinco jogos e nove
título nos Jups

No fim, a campanha que culminou com o nono título da equipe cascavelense na competição consagrou
o melhor desempenho durante o campeonato. A FAG terminou a disputa
com 173 gols marcados e 30 levados. Já as adversárias na final fizeram 138 gols e tomaram 55 no total.

Equipe cascavelense foi campeã
invicta em Ponta Grossa
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Cobras d’água na piscina
Os atletas cascavelenses que
nadam pela Associação Atlética Comercial não se intimidaram com as
baixas temperaturas da última semana e se destacaram no Campeonato Estadual de Inverno Luciano
Cabrine, realizado de quinta-feira a
sábado, em Curitiba.
Com 16 competidores dentre os
375 de 22 clubes do Estado, o Comercial terminou a competição na
quinta colocação da classificação
geral, com 36 medalhas conquistadas, sendo 13 de ouro, 11 de prata
e 12 de bronze.
Destaque para os jovens Hiuri
Selzler Silva, que conquistou sete
medalhas e estabeleceu novo recorde estadual nos 1500m, e Letícia
Herrera, que conquistou cinco ouCOMERCIAL

ros e foi convocada para a seleção
paranaense que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções, e
para a veterana Ana Lucietto, que
subiu quatro vezes ao lugar mais
alto do pódio e que teve uma maratona de competição, pois também
disputou os Jogos Universitários,
em Ponta Grossa, no período.
“Foram marcas excelentes,
para terminar primeiro semestre
literalmente com ouro. Foi uma
competição muito forte e que reuniu atletas das categorias infantil, juvenil, júnior e sênior”, resume o técnico Rui Comin sobre o
torneio e o desempenho da equipe, que até a última etapa do Paranaense de Inverno estava em
terceiro na classificação geral.

Ouros e recorde nos Jogos Universitários
10 medalhas de ouro
05 medalhas de prata
06 medalhas de bronze

Tenistas em casa,
em Maringá
A cidade de Maringá será o centro
das atenções para os tenistas de
todo o Estado de hoje até
domingo, com a realização do
Interclubes Paranaense de Classes,
o maior torneio por equipes do
Brasil. São mais de 1.200 tenistas
inscritos, formando 436 equipes e
representando 39 clubes de 17
cidades do Paraná, o recorde
absoluto em duas décadas de
competição. Dentre os
participantes estarão 40 atletas do
Comercial, sendo o mais jovem com
14 anos de idade. A maioria da
equipe, entretanto, será formada por
tenistas das categorias adultas. Todos
estarão em busca de pontos para o
ranking paranaense, além do título
estadual e a melhor colocação para
o clube cascavelense na
classificação por equipes.
“Não temos a pretensão de ser
campeão paranaense geral, até
porque iremos com poucos atletas
se comparado com algumas equipes,
mas em algumas categorias temos a
pretensão, sim, de trazer o título
individual para o Comercial”, explica
o técnico Edemárcio Maciel.

A veterana e vitoriosa nadadora Ana Lucietto (foto) aumentou sua
coleção de medalhas nos Jogos Universitários com a conquista de
cinco medalhas de ouro e o estabelecimento de novo recorde nos
400m livre durante a 57ª edição da competição, realizada na semana
passada, em Ponta Grossa, em paralelo com as disputas do
Campeonato Estadual de Inverno Luciano Cabrine, realizado em
Curitiba d no qual também se destacou, com quatro ouros. Assim,
a nadadora da Associação Atlética Comercial que representou a
Unipar nos Universitários voltou para casa com nove medalhas de
ouro e uma de bronze na bagagem, no saldo das duas disputas.
Outros atletas do clube que se destacaram - esses representando a
Unioeste - foram Bruno de Conti (dois ouros, uma prata e três
bronzes), Keila Priscila dos Santos (dois ouros e um bronze),
Leonardo Ribeiro (um ouro, três pratas e um bronze) e Leonardo
Borges (uma prata e um bronze). No total, foram 21 idas ao pódio
para buscar 10 medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze.

RADAR

Cascavel e o oeste do Paraná precisam ficar
atentos para uma tentativa de isolamento que estaria sendo arquitetado por “forças contrárias” ao desenvolvimento regional. Representantes classistas
locais preferem não comentar publicamente, mas
nos bastidores mostram preocupação com um movimento nortista que estaria de olho na Ferroeste.
Há um estudo em andamento para viabilizar a
construção de uma nova ferrovia ligando Dourados
(MS) ao Porto de Paranaguá. Em todas as discussões sobre o traçado desta ferrovia, a ligação entre
o Mato Grosso do Sul e Cascavel sempre foi dada
como certa. As forças contrárias estariam agindo
para desviar o traçado para a região Norte do Paraná, o que prejudicaria a região.
Outra preocupação é com movimentos que têm
interesse na privatização da Ferroeste. É hora de
união das autoridades locais e representantes classistas em defesa do oeste paranaense, uma das
regiões mais prósperas do Estado. Uma comitiva
de empresários da região seguiu para uma audiência restrita com o governador do Paraná, Beto Richa, e diretores da Ferroeste para tentar colocar os
planos regionais nos trilhos.

NOTAS
 Aterro sanitário

 Expo Construindo

O prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos,
acompanha na manhã de
hoje a instalação da
geomembrana na nova
célula aberta no aterro
sanitário de Cascavel. Com
12 mil m2 de área, o espaço
terá vida útil de
aproximadamente 12
meses. A construção da
célula foi executada com
maquinário próprio,
gerando uma economia de
aproximadamente R$ 400
mil reais.

A 3ª edição da Expo
Construindo, que começa
hoje e prossegue até
domingo, decidiu
transformar o Centro de
Eventos numa sala de aula,
além de uma feira. Os
profissionais da arquitetura
vão poder aprender como
se posicionar através do
marketing digital, em uma
palestra didática do diretor
da agência de marketing
de performance Amexcom,
Marcos Eduardo
Serralheiro.

A decisão
do Copom
em reduzir a
taxa básica
de juros em
1 ponto
percentual

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

Cascavel
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

Além de Letícia Herrera, na equipe
juvenil, o Comercial terá Tauana
Eduarda Lopes na seleção paranaense
que disputará o Brasileiro de Seleções,
pela categoria infanto-juvenil. Ela
obteve índice pelo Sul-Brasileiro,
realizado em maio em Porto Alegre.
Para Letícia, o próximo compromisso
será neste fim de semana, pelos Jogos
Escolares, em Apucarana.

Marilda Thomé
Paviani,
coordenadora do
Minha Casa, Minha
Vida em Cascavel

Da Editoria

O silêncio do
ex-secretário
Valdecir Nath
sobre as
denúncias
feitas por Dal
Molin

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta

Sexta
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MEDALHAS NO PARANAENSE DE INVERNO

COPA DO BRASIL
Santos* ? (?) x ? (?) Flamengo*

Hiuri Selzler Silva

Letícia Herrera

100m peito ......... prata
200m peito ......... ouro
100m borboleta .. ouro
200m borboleta .. ouro
200m medley ...... ouro
400m medley ...... ouro

Ana Lucietto

400m livre .......... ouro
800m livre .......... ouro
100m costas ........ ouro
200m costas ........ ouro
200m medley ... bronze

Quinta

 24  7

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

Ensolarado

CRESCENTE
30/07 - 12h23

Sol de América* (?) ? x ? (?) Ponte Preta*

200m borboleta .. prata
400m medley ...... prata

U. Católica* (?) ? x ? (?) Fluminense*
Corinthias* (?) ? x ? (?) Patriotas*

JOGAM HOJE
COPA DO BRASIL
Atlético-PR x Grêmio

21h45
Rafaela Kupick

100m livre ....... bronze

Felipe Mussinato

200m borboleta .. ouro
200m costas ........ ouro
100m borboleta .. prata
200m livre .......... prata
800m livre .......... prata

Isadora Schell

1500m livre ..... bronze

Emanuele Schmith

200m costas ........ ouro
100m costas ........ prata

Mariana Fonseca

200m borboleta .. prata

Higor Selzler

400m livre ....... bronze

Gustavo Wiebbling

SUL-AMERICANA
19h15 Arsenal Sarandí x Sport
21h45
Ind. Medellín x Racing

1500m livre ..... bronze

Emily Campos

200m borboleta .. prata
400m medley ...... prata

8h35

Sexta

Lotofácil

Ensolarado

Parcialmente
nublado

Fases da lua
NOVA
20/07 - 06h45

SUL-AMERICANA

João Vitor Beckert

* Nas oitavas de final

Megasena
Nublado com
poucas nuvens

* Na semifinal

Boston River* (?) ? x ? (?) C. Portenõ*

 22  9

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

Fonte: Simepar

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

1500m livre ........ ouro
400m livre .......... prata
400m medley ...... prata
200m livre ....... bronze
200m costas ..... bronze
200m medley ... bronze
400m costas ..... bronze

Cruzeiro* ? (?) x ? (?) Palmeiras*

AMISTOSO
B. de Munique x Internazionale

Curitiba

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

DE ONTEM
Botafogo* ? (?) x ? (?) Atlético-MG*

Concurso: 1952

09 21 36 38 52 53
Quina

Concurso: 1542

02 03 05 07 08 10 11 13
15 16 17 20 21 22 24

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

Direção Geral
Clarice Roman
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AÍLTON SANTOS

“As famílias que
estavam na lista e não
entregaram a
documentação e não
reagendaram
também já estão
automaticamente
excluídas”.

FORÇAS OCULTAS
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FOTOS: LORENA MANARIN
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Concurso: 4439

33 50 56 62 74

Lotomania

Concurso: 1782

05 06 12 17 22 23 26
33 34 40 45 51 67 74
79 80 81 84 89 00

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1672

Federal

Concurso: 5200

03 14 17 23 24 25

1º prêmio

03 05 13 29 35 43

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1061

02 10 13 23 28 34 44
TIME DO

MARILIA/SP

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

350.000
18.000
15.000
12.000
10.888

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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