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 O contrato das obras de revitalização da Avenida Brasil vence
nesta semana, mas o Consórcio Paulitec não terá termo
aditivo. A decisão da prefeitura é fazer novas licitações.

 Págs. 10 e 11

Paulitec fora da Brasil

Dia dos Pais “magro”
O comércio de Cascavel está pessimista sobre

as vendas do Dia dos Pais. O Sindilojas diz que se
forem mantidas as vendas do ano passado “já

será um bom negócio”. A crise insiste em afastar
os consumidores.

 Págs. 08 e 09
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O recesso acabou

Fiscalização
O prefeito de Cascavel
Leonaldo Paranhos
aproveitou o final de
semana para vistoriar
obras em andamento no
Município. Ele fiscalizou a
transposição da Avenida
Europa que recebeu o
concreto cobrindo a ferragem.
Ele também esteve no bairro
Floresta onde acompanhou de
perto o asfalto que está sendo
feito sobre ruas
pavimentadas com pedras
irregulares. “É uma obra que
traz mais qualidade de vida”,
disse o prefeito.
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“Se as vendas do
momento forem

mantidas,
já será um negócio
para o momento

que vivemos.”

Da Editoria

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

Os trabalhos de
investigação do
vereador Celso
Dal Molin sobre

problemas na
educação na

gestão passada.

O
sucateamento

das
Defensorias
Públicas do

Estado,
inclusive em

Cascavel.
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Hoje é o último dia do recesso legislativo
na Câmara de Vereadores de Cascavel. A
partir de amanhã os parlamentares retomam
os trabalhos, com sessão agendada para o
período da tarde. Passado o primeiro se-
mestre, inevitavelmente as cobranças dos
vereadores e a fiscalização das ações do
prefeito ficarão mais fortes.

Nos primeiros seis meses, até mesmo a
oposição deu fôlego ao prefeito, mas verea-
dores oposicionistas garantem que a aparente
fragilidade foi opcional, motivada pelo bom
senso. É comum evitar críticas ferrenhas a
uma administração em início de mandato.

Por outro lado, o prefeito Leonaldo Para-
nhos não poupou esforços para colocar em
prática parte de suas promessas de campa-
nha e, em alguns setores, foi bem além da
expectativa. É o caso das licitações que trou-
xeram economias significativas ao Município
e ao mesmo tempo fornecimento de material
de qualidade, o que nem sempre acontecia.

Cabe aos vereadores o papel de fiscalizar,
mas também dar apoio ao prefeito. A união de
todos em prol do crescimento da cidade é o que
a população espera. Todos foram eleitos para
melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Leopoldo Furlan,
vice-presidente do Sindilojas

Estágio
As inscrições para o
Processo Seletivo
Simplificado de Estágio
Curricular não obrigatório
para estudantes que estejam
cursando o Ensino Médio
foram prorrogadas até o dia
2 de agosto. As vagas são
para atuar como auxiliar de
classe nas escolas e Cmeis
do Município. São 140 vagas
para auxiliar de regência de
classe e 10 vagas para
auxiliar de classe especial.
Inscrições pelo site
www.cascavel.pr.gov.br.

DIVULGAÇÃO
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Estudantes do Colégio Padre
Carmelo Perrone, em Cascavel, re-
alizaram uma ação comunitária e
promoveram a limpeza do pátio da
Associação de Moradores do Bair-
ro Pioneiros Catarinenses, do par-
quinho infantil da Escola Municipal
Ivone Varella e da calçada que fica
no entorno do Estádio Ninho da
Cobra, além de outras atividades.

O grupo de 15 estudantes se
reuniu antes para um café entre eles
e depois iniciaram os trabalhos,
coordenados pelo professor de His-
tória Edson Gavazzoni.

ENGAJAMENTO
Com frequência, os trabalhos são realizados para que os alunos vo-

luntários possam experimentar, na prática, o que é discutido em sala de
aula. “Eles sabem e entendem que temos que mudar, mas às vezes não
entendem que a mudança precisa passar necessariamente pelo engaja-
mento, seja ele nos trabalhos comunitários ou na política”, observa Ga-
vazzoni.

A ação aconteceu durante a manhã de sábado.

Um treinamento reuniu presidentes de Associações de Moradores de Bairros de Cascavel no último
sábado. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores e teve como foco orientações sobre vários temas.

Presidentes de bairros
DIVULGAÇÃO

As ações comunitárias são fei-
tas a partir de discussões que ocor-
rem em sala de aula e faz parte dos
diálogos de política e atualidade.
“Assim, quando abordamos temas

atuais e de caráter comunitário ou
político, sempre paramos na mes-
ma triste realidade: falta de atitude
e ação por parte das pessoas”, diz
o professor.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Atitude e ação
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Amamentar vale ouro

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Campanha pretende incentivar a
amamentação materna

Ampliar os índices de aleitamen-
to materno exclusivo até o sexto mês
de vida do bebê e até dois anos ou
mais com alimentação complemen-
tar é o que prevê a Campanha Agos-
to Dourado. Instituída por meio de
lei federal, a iniciativa também foi
incluída no calendário oficial de even-
tos de Cascavel por meio de projeto
de lei da Câmara de Vereadores.

Durante todo o mês de agosto, di-
versas atividades de conscientização,
incluindo palestras, reuniões e outras
ações serão realizadas pela Secreta-
ria de Saúde e parceiros, por iniciati-
va dos tutores da EAAB (Estratégia Ali-
menta Amamenta Brasil).

Profissionais de saúde do Municí-
pio, hospitais públicos e privados,
universidades e escolas técnicas par-
ticiparam recentemente de uma ca-
pacitação no auditório da prefeitura.

A abertura oficial da campanha
Agosto Dourado aconteceu na sex-
ta-feira com a 1ª Mostra Fotográfi-
ca “Amamentar Vale Ouro”. A cam-
panha também prevê iluminação ou
decoração de espaços com a cor
dourada e exposição fotográfica
entre os dias 2 e 31 de agosto, no
Shopping JL.

 No dia 5, ocorre o encontro Amamentar Vale Ouro, no Lago Munici-
pal de Cascavel, das 9h às 12h. Haverá apresentação cultural, músi-
cas clássica e pop rock, demonstração de como amarrar o sling  méto-
do canguru  e os seus benefícios no desenvolvimento dos bebês e no
vínculo com a mãe, pintura, contação de histórias, expresso brinca-
lhão, orientações sobre o manejo e benefícios do aleitamento mater-
no, aula de yoga e o mamaço no lago.

“M amaço”

 1ª Mostra Fotográfica
“Amamentar Vale Ouro”

 Dias 2 e 31 de agosto,
no Shopping JL
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Hoje é o último dia para inscri-
ções aos interessados em fazer
o curso preparatório de português
para o Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio) oferecido
pelo Colégio Estadual Brasma-
deira, em Cascavel.

As aulas ocorrerão em parceria
com acadêmicos do curso de Letras
da Unioeste (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná), câmpus de
Cascavel, que por meio de estágio
compartilharão conhecimentos com
estudantes do Ensino Médio.

As aulas serão realizadas às se-
gundas e às quartas-feiras das 19h
às 22h15 e a previsão é de que o cur-
so seja concluído no dia 13 de setem-

Guarda Patrimonial
O advogado Lauri da Silva disse
que vai recorrer da decisão do
juiz Eduardo Villa Coimbra
Campos, que negou a
equiparação dos agentes da
Guarda Patrimonial à Guarda
Municipal. Um grupo de dez
guardas patrimoniais havia
impetrado um mandado de
segurança reivindicando que
ambas as corporações tivessem
a mesma atribuição. No
entendimento do magistrado,
os agentes da Guarda
Patrimonial precisam fazer
outro concurso público para
ingressar na Guarda Municipal.
“Vamos analisar os
fundamentos da decisão
para fazer o recurso”, disse
o advogado.

Escola 1000
O Núcleo Regional da Educação
de Cascavel realizará na
próxima quarta-feira (2) a
assinatura do contrato e ordem
de serviço do Projeto Escola
1000 em quatro instituições de
ensino da regional. O programa
vai oferecer condições de
reformas e melhorias em
escolas. As assinaturas
acontecerão nos colégios
Castello Branco, José Ângelo
Baggio Orso, Francisco Lima da
Silva, além do Colégio do
Campo Rio Salto.

Curso para o Enem
bro.

Nos demais estabelecimentos
de ensino da rede estadual, pro-
fessores realizam essa prepara-
ção em aulas, com os conteúdos,
de acordo o planejamento.

O NRE (Núcleo Regional de Edu-
cação) de Cascavel informa que no
site da Secretaria de Estado da
Educação, no por tal www.d
iaadia.pr. gov.br há diversos links
com informações e simulados para
preparação de estudantes.

Alunos de outras escolas e a comu-
nidade em geral poderão participar. Mais
informações pelo telefone (45) 3323-
3005. O colégio está localizado na Rua
Boa Vontade, no Bairro Brasmadeira.

NOTAS

Alunos poderão fazer curso
preparatório gratuitamente

 As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de no-
vembro. No primeiro domingo o exame terá duração de cinco ho-
ras e meia e no segundo, quatro horas e meia. A expectativa é de
que três mil estudantes de Cascavel participem.

Enem 2017
 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin
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 Corrimões da escada de aces-
so aos banheiros caídos, forro de
PVC destruído, telhas e estruturas
que desabaram e ficaram no chão,
além de estilhaços de vidros por
toda a parte. Esta é a situação de
uma área que deveria ser de lazer
para a população do Jardim Vene-
za, região sul de Cascavel. No local
há uma academia ao ar livre  e qua-
dras poliesportivas, mas tudo pre-

cisa de reformas.
Leonel dos Santos, morador do

bairro, mostra descontentamento
com a falta de cuidado e a destrui-
ção provocada por vândalos. “Pre-
cisa de guardas para manter a se-
gurança. Já faz três anos que a es-
trutura do banheiro está abandona-
da. A partir das 3, 4 horas da tarde
começam a chegar os usuários de
drogas aqui”, relata.

Moradores denunciam
que espaço tem sido usado

por usuários de drogas

LORENA MANARIN

Revitalização
Segundo a prefeitura, a reclamação sobre a questão de segurança será
encaminhada para a Guarda Municipal com pedido de mais atenção à
região. A revitalização do espaço está prevista em um cronograma de

trabalhos da Secretaria de Esporte e Lazer. O Jardim Veneza fica na região
do Bairro Cascavel Velho, que recebeu o primeiro Território Cidadão,

programa de descentralização das atividades da prefeitura.

Precisando
de reformas

Capela mortuária
Uma antiga reivindicação da
comunidade do Bairro Alto
Alegre e região foi avaliada
pelo prefeito Leonaldo
Paranhos, com o
superintendente da Acesc, Beto
Guilherme, e um grupo de
moradores. Trata-se da
construção da Capela
Mortuária, que irá atender pelo
menos quatro bairros e mais
quatro loteamentos no entorno,
entre as ruas Osvaldo
Aranha e Curitiba.
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Faltando duas
semanas para o Dia
dos Pais, o comér-
cio cascavelense
ainda está tímido
para a data. No
maior shopping a
céu aberto da cidade,
na Avenida Brasil, as
lojas estampam as liqui-
dações de inverno com descontos de
até 50%, mas nada ainda alusivo à
comemoração do segundo domingo
do mês de agosto.

Este pode ser um indicativo que
a expectativa dos lojistas está bem
pé no chão.

Segundo o vice-presidente do
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e
do Comercio Varejista de Cascavel
e região Oeste do Paraná), Leopol-
do Furlan, se as vendas se manti-
verem nos mesmos patamares do
ano passado, já há muito para se

Ainda em crise
Lojistas apostam em Dia dos Pais “magro”

Comércio está mais empenhado com as liquidações do que com o Dia dos Pais

comemorar. “A ex-
pectativa está bem
realista, se der um
crescimento de 1%
ou 2% já será ex-
celente. Aliás, se
as vendas do ano

passado forem man-
tidas, já será um bom

negócio para o momen-
to em que vivemos”, considera.

 Para o comerciante, nem mesmo o saque das contas inativas do
FGTS deverá estimular o consumo. “Acreditamos que quem tinha que
sacar já sacou e muita gente aproveitou para pagar as contas, tirar o
nome do SPC. São pessoas que voltaram a ficar aptas para o consumo
a prazo, mas o que defendemos é o consumo consciente senão, as
pessoas que comprarem neste Dia dos Pais e deixarem de pagar suas
contas estarão negativadas para o Natal, que é o nosso principal mo-
mento de vendas”, alerta.

F GTS

 A sensação
que tenho é
que estamos

vivendo o
momento

crítico agora

Para Leopoldo, o pior da crise
ainda não passou. “A sensação que
tenho é que estamos vivendo ele [o
momento crítico] agora. No mesmo
período do ano passado nós não
encontrávamos vagas para estacio-
nar na região central da cidade, mas
hoje, não precisa andar muito para
achá-las. É o comércio que está
mais parado”, completa.
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 Reserva de
segurança

Além do dinheiro mais
escasso, Leopoldo Furlan

acredita que, com as
incertezas econômicas e

políticas vividas pelo País,
muitos tenham optado em

fazer uma reserva financeira
em vez de colocar o dinheiro
no mercado.  É exatamente

isso que está fazendo a
diarista Elaine de Oliveira. “Eu
fiquei desempregada no ano

passado e resolvi fazer diárias.
Não tenho registro em carteira
e nem sempre tenho trabalho.

Então em vez de gastar,
preciso guardar um pouco
para ter uma reserva nos

momentos mais delicados”,
afirmou, ao lembrar que,

desta vez, o pai será agraciado
apenas com uma

lembrancinha.

Inadimplência
em queda

O Indicador de Registros de
Inadimplentes caiu 1,5% no

primeiro semestre de 2017 em
Cascavel. Os números são da Boa

Vista SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito). No

resultado interanual – junho de
2016 a junho de 2017 - a

inadimplência obteve queda de
3,6%, enquanto nos dados

mensais de junho contra o mês
anterior o índice cedeu 1%.

O indicador de recuperação de
crédito, por sua vez, recuou 8,9%

nos valores acumulados no ano
até junho. Já no valor interanual,

a recuperação diminuiu 13%
enquanto nos dados mensais de

junho contra o mês anterior o
índice cedeu 3,5%.

1,5%
Foi a queda da

inadimplência no
primeiro semestre

Para Leopoldo Furlan, uma alternativa será a de os varejistas
intensificarem suas liquidações, queimando os estoques de inver-
no. “Neste caso, as vendas se confundem e não sabemos o que
será vendido em decorrência das liquidações ou para o Dia dos Pais,
mas melhor é vender tudo agora, liberar e o estoque para se prepa-
rar para a próxima estação”. Desta forma, as compras das coleções
primavera/verão deverão ganhar as vitrines em breve e a torcida é
por sacolas cheias com vendas expressivas.

Promoções
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A polêmica e
milionária
obra de
revitalização da

Avenida Brasil em Cascavel
não deve ser concluída
pela Paulitec, consórcio
que venceu a licitação e foi
contratado pelo Município
para executar serviços por
meio do PDI (Programa de
Desenvolvimento
Integrado). Na sexta-feira
(4) vence o contrato e a
Prefeitura de Cascavel
decidiu não autorizar
termo aditivo de prazo.
“É muito mais econômico
encerrar o contrato com
eles e quando as demais
obras forem necessárias
faremos novamente a
licitação”, revela o
secretário de Obras o vice-
prefeito do Município,
Jorge Lange, em entrevista
ao Hoje News.
Confira.

REVITALIZAÇÃO
PDI: Paulitec não vai
concluir as obras

Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

Avenida Brasil
“Há obras que não podem ser feitas agora, como a retirada do terminal
Leste, abertura da Rua Jacarezinho, que vai cruzar a Avenida Brasil, recolo-
cação de paver quando forem retirados os postes de iluminação pública no
calçadão. No nosso entendimento, há coisas que ficaram, por falta de pla-
nejamento, muito distantes das etapas previstas pela obra e que não foram
realizadas em sincronia”.

Rigor nas licitações
“O Departamento de Compras da pre-
feitura está melhorando o sistema de
fiscalização e qualificação de licitação.
Estamos convidando mais empresas
exigindo e deixando claro aos empre-
sários que não trabalhamos mais com
aditivos de preços. Aditivos de execu-
ção são coisas que acontecem, pois até
na obra em casa não é possível fazer
uma reforma sem ter problemas. O
que não se pode é apresentar um pro-
jeto de acordo com o que foi solicita-
do e mais à frente incluir itens esque-
cidos. Isso prejudica todo o sistema de
licitação”.

Cliente que paga bem
“Temos tomado o cuidado de elaborar
bem o termo de referência e qualidade
do que está se querendo comprar e isso
fazemos no local de origem, na secre-
taria que irá comprar, para licitar pro-
dutos de qualidade, obras que sejam
bem executadas. Também ampliamos
a fiscalização. Baixamos decreto nas
obras de asfalto, por exemplo, vamos
ampliar os corpos de prova do que foi
executado. A prefeitura é um cliente que
paga bem, em dia, mas quer ser um cli-
ente exigente e ter produtos de quali-
dade. Queremos pagar aquilo que nós
contratamos, não queremos pagar me-
nos nem receber mais”.

Avanço em asfalto
“Ao mesmo tempo em que seguimos as obras da gestão passada, iniciamos outras,
como o recape asfáltico de todo o Bairro Floresta. A empresa trabalha há pratica-
mente 30 dias e entregará os serviços dentro do prazo de 90 dias, incluídas galerias
de águas pluviais. Somente uma rua do bairro não será recapada, por falta de con-
dições. Estamos preparando a licitação de recuperação de diversas vias, como Ave-
nida Assunção e Avenida Rocha Pombo e para a Avenida Carlos Gomes trabalha-
mos um projeto. Muitas obras deverão ser lançadas. Evidentemente que temos
problemas de orçamento que herdamos do governo passado. Por isso vamos ter
que adequar o do próximo ano ao nosso plano de governo. Isso já vai aparecer no
Plano Plurianual, no qual vamos contemplar recursos para atender”.

Obras previstas
“A obra Barão do Rio Branco está prati-
camente concluída e foi dado o aditivo
de prazo de 30 dias para conclusão dos
serviços em função da aplicação de as-
falto que não ficou de acordo com a nor-
ma. O terminal Leste está concluído. Para
frente ficarão licitações da Avenida Tan-
credo Neves, Terminal Oeste, Terminal
Nordeste, e aberturas de novas vias, cu-
jas etapas já estão programadas”.

Problemas herdados
“Nesse início de governo herdamos muitas obras paradas, algumas retoma-
mos, outras já foram concluídas, como a UBS (Unidade Básica de Saúde) do
Pioneiros Catarinenses e a do Jardim Presidente. Elas ainda não estão inaugu-
radas, pois seguimos a fase de aquisição de móveis e contratação de funcioná-
rios. O mesmo também ocorre com obras de asfalto. Replanejamos todo o
PDI, porque entendemos que muita coisa não foi feita no momento ideal e
houve diversas mudanças. No projeto da Avenida Tancredo foram muitas, para
que não se repetissem os erros verificados na Avenida Brasil”.

Tito Muffato
“Concluímos o projeto da Avenida Tito
Muffato. Ele está aprovado e conse-
guimos financiamento do Paraná Cida-
de. Deveremos já nos próximos dias
receber autorização para licitação da
obra orçada em R$ 7,5 milhões. Toda
a extensão da avenida será reconstru-
ída. Vamos refazer todo o trecho, pois
não há base, meio-fio em muitos pon-
tos, galeria de água pluvial, boca de
lobo, calçadas e sinalização. Vamos
começar do zero e oferecer uma ave-
nida totalmente nova”.

Não à corrupção
“O prefeito determinou a ampla investigação e acompanhou mês a mês o con-
sumo de combustível que apontou focos de desvio. Houve a detenção de funci-
onários que foram afastados do serviço por furto. Eles responderão processo
administrativo e a gente espera a punição. A determinação do governo é: não à
corrupção e não ao desperdício. Onde houver indícios vamos buscar verificar a
verdade dos fatos e punir aqueles que tiverem conduta errada”.

Terminal de Passageiros
“O secretário de Planejamento e Urbanismo,
Fernando Dillemburg, se reuniu com a equipe
de arquitetos e transformou o projeto mais
robusto, com cerca de 5 mil m2 de área, me-
lhorando muito a qualidade do serviço que será
prestado. Reavaliamos os valores por conta

do crescimento da obra e nesse momen-
to buscamos com a Secretaria de Es-

tado de Infraestrutura e Logística na
SAC (Secretaria de Aviação Civil) a

complementação de recursos,
estimados em R$ 15 milhões,

para a conclusão do terminal.
O mais correto de dizer é

que essas obras sejam re-
tomadas no início do pró-

ximo ano”.

Provisório
“A conclusão do terminal de pas-
sageiros pode ficar para depois.
Podemos obter autorização
dos voos maiores operando de
forma precária com o antigo
terminal que é baixo, mas
com algum tipo de obras, a
exemplo de Brasília e São
Paulo, que são estandes
para o embarque e de-
sembarque. Nossa ideia
era terminar o novo ter-
minal em 2017, mas não
será possível em função
das mudanças no proje-
to e de nova licitação
para conclusão”.

ISSO PREJUDICA
TODO O SISTEMA

DE LICITAÇÃO

 Aeroporto
“Nós tomamos a decisão de acelerar a liberação do aeroporto para voos de grande
porte em função de que ainda não mudamos os hangares de lá que é um compro-
misso assumido há alguns anos. Todos os empresários vencedores das licitações
estão com projetos em análise pela prefeitura e devemos liberar nos próximos dias
o alvará de construção, para que a área seja utilizada aos novos voos. Vamos tam-
bém construir o estacionamento das aeronaves que precisa no mínimo estar a 150
metros do eixo da pista e isso será licitado nas próximas semanas.”
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A polêmica e
milionária
obra de
revitalização da

Avenida Brasil em Cascavel
não deve ser concluída
pela Paulitec, consórcio
que venceu a licitação e foi
contratado pelo Município
para executar serviços por
meio do PDI (Programa de
Desenvolvimento
Integrado). Na sexta-feira
(4) vence o contrato e a
Prefeitura de Cascavel
decidiu não autorizar
termo aditivo de prazo.
“É muito mais econômico
encerrar o contrato com
eles e quando as demais
obras forem necessárias
faremos novamente a
licitação”, revela o
secretário de Obras o vice-
prefeito do Município,
Jorge Lange, em entrevista
ao Hoje News.
Confira.

REVITALIZAÇÃO
PDI: Paulitec não vai
concluir as obras

Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

Avenida Brasil
“Há obras que não podem ser feitas agora, como a retirada do terminal
Leste, abertura da Rua Jacarezinho, que vai cruzar a Avenida Brasil, recolo-
cação de paver quando forem retirados os postes de iluminação pública no
calçadão. No nosso entendimento, há coisas que ficaram, por falta de pla-
nejamento, muito distantes das etapas previstas pela obra e que não foram
realizadas em sincronia”.

Rigor nas licitações
“O Departamento de Compras da pre-
feitura está melhorando o sistema de
fiscalização e qualificação de licitação.
Estamos convidando mais empresas
exigindo e deixando claro aos empre-
sários que não trabalhamos mais com
aditivos de preços. Aditivos de execu-
ção são coisas que acontecem, pois até
na obra em casa não é possível fazer
uma reforma sem ter problemas. O
que não se pode é apresentar um pro-
jeto de acordo com o que foi solicita-
do e mais à frente incluir itens esque-
cidos. Isso prejudica todo o sistema de
licitação”.

Cliente que paga bem
“Temos tomado o cuidado de elaborar
bem o termo de referência e qualidade
do que está se querendo comprar e isso
fazemos no local de origem, na secre-
taria que irá comprar, para licitar pro-
dutos de qualidade, obras que sejam
bem executadas. Também ampliamos
a fiscalização. Baixamos decreto nas
obras de asfalto, por exemplo, vamos
ampliar os corpos de prova do que foi
executado. A prefeitura é um cliente que
paga bem, em dia, mas quer ser um cli-
ente exigente e ter produtos de quali-
dade. Queremos pagar aquilo que nós
contratamos, não queremos pagar me-
nos nem receber mais”.

Avanço em asfalto
“Ao mesmo tempo em que seguimos as obras da gestão passada, iniciamos outras,
como o recape asfáltico de todo o Bairro Floresta. A empresa trabalha há pratica-
mente 30 dias e entregará os serviços dentro do prazo de 90 dias, incluídas galerias
de águas pluviais. Somente uma rua do bairro não será recapada, por falta de con-
dições. Estamos preparando a licitação de recuperação de diversas vias, como Ave-
nida Assunção e Avenida Rocha Pombo e para a Avenida Carlos Gomes trabalha-
mos um projeto. Muitas obras deverão ser lançadas. Evidentemente que temos
problemas de orçamento que herdamos do governo passado. Por isso vamos ter
que adequar o do próximo ano ao nosso plano de governo. Isso já vai aparecer no
Plano Plurianual, no qual vamos contemplar recursos para atender”.

Obras previstas
“A obra Barão do Rio Branco está prati-
camente concluída e foi dado o aditivo
de prazo de 30 dias para conclusão dos
serviços em função da aplicação de as-
falto que não ficou de acordo com a nor-
ma. O terminal Leste está concluído. Para
frente ficarão licitações da Avenida Tan-
credo Neves, Terminal Oeste, Terminal
Nordeste, e aberturas de novas vias, cu-
jas etapas já estão programadas”.

Problemas herdados
“Nesse início de governo herdamos muitas obras paradas, algumas retoma-
mos, outras já foram concluídas, como a UBS (Unidade Básica de Saúde) do
Pioneiros Catarinenses e a do Jardim Presidente. Elas ainda não estão inaugu-
radas, pois seguimos a fase de aquisição de móveis e contratação de funcioná-
rios. O mesmo também ocorre com obras de asfalto. Replanejamos todo o
PDI, porque entendemos que muita coisa não foi feita no momento ideal e
houve diversas mudanças. No projeto da Avenida Tancredo foram muitas, para
que não se repetissem os erros verificados na Avenida Brasil”.

Tito Muffato
“Concluímos o projeto da Avenida Tito
Muffato. Ele está aprovado e conse-
guimos financiamento do Paraná Cida-
de. Deveremos já nos próximos dias
receber autorização para licitação da
obra orçada em R$ 7,5 milhões. Toda
a extensão da avenida será reconstru-
ída. Vamos refazer todo o trecho, pois
não há base, meio-fio em muitos pon-
tos, galeria de água pluvial, boca de
lobo, calçadas e sinalização. Vamos
começar do zero e oferecer uma ave-
nida totalmente nova”.

Não à corrupção
“O prefeito determinou a ampla investigação e acompanhou mês a mês o con-
sumo de combustível que apontou focos de desvio. Houve a detenção de funci-
onários que foram afastados do serviço por furto. Eles responderão processo
administrativo e a gente espera a punição. A determinação do governo é: não à
corrupção e não ao desperdício. Onde houver indícios vamos buscar verificar a
verdade dos fatos e punir aqueles que tiverem conduta errada”.

Terminal de Passageiros
“O secretário de Planejamento e Urbanismo,
Fernando Dillemburg, se reuniu com a equipe
de arquitetos e transformou o projeto mais
robusto, com cerca de 5 mil m2 de área, me-
lhorando muito a qualidade do serviço que será
prestado. Reavaliamos os valores por conta

do crescimento da obra e nesse momen-
to buscamos com a Secretaria de Es-

tado de Infraestrutura e Logística na
SAC (Secretaria de Aviação Civil) a

complementação de recursos,
estimados em R$ 15 milhões,

para a conclusão do terminal.
O mais correto de dizer é

que essas obras sejam re-
tomadas no início do pró-

ximo ano”.

Provisório
“A conclusão do terminal de pas-
sageiros pode ficar para depois.
Podemos obter autorização
dos voos maiores operando de
forma precária com o antigo
terminal que é baixo, mas
com algum tipo de obras, a
exemplo de Brasília e São
Paulo, que são estandes
para o embarque e de-
sembarque. Nossa ideia
era terminar o novo ter-
minal em 2017, mas não
será possível em função
das mudanças no proje-
to e de nova licitação
para conclusão”.

ISSO PREJUDICA
TODO O SISTEMA

DE LICITAÇÃO

 Aeroporto
“Nós tomamos a decisão de acelerar a liberação do aeroporto para voos de grande
porte em função de que ainda não mudamos os hangares de lá que é um compro-
misso assumido há alguns anos. Todos os empresários vencedores das licitações
estão com projetos em análise pela prefeitura e devemos liberar nos próximos dias
o alvará de construção, para que a área seja utilizada aos novos voos. Vamos tam-
bém construir o estacionamento das aeronaves que precisa no mínimo estar a 150
metros do eixo da pista e isso será licitado nas próximas semanas.”
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Fim do recesso
Hoje é o último dia do recesso na Câmara de Vereadores de
Cascavel, que a partir de amanhã inicia o segundo período
legislativo de 2017. Provavelmente já no primeiro dia do

retorno aconteça uma sessão extraordinária. Três projetos de
leis de autoria de vereadores estarão em debate e um deles, o
de número 47/2017, de autoria do vereador Pedro Sampaio,

propõe a instituição do Dia da Capoeira.

Fecom
Também estará em discussão
o Projeto de Lei 65/2017, de
autoria dos vereadores Josias
de Souza e Carlinhos
Oliveira, normatizando a
participação de expositores
na Feira do Comércio de
Cascavel (Fecom) e o Projeto
de Lei 75/2017, de iniciativa
do Policial Madril, alterando
dispositivo da Lei Municipal
6.716/2017.

Requerimentos
A pauta da Câmara desta
terça-feira (1) prevê ainda a
aprovação de cinco pedidos
de dilação de prazo de
requerimentos não
respondidos. Outros
requerimentos estarão na
pauta. Um referente ao
Código Tributário Municipal,
outro sobre as matrículas em
Cmeis e escolas e o terceiro
sobre a cedência de dentista
à Unioeste.

Em debate
Já tem data marcada (dia 3),
às 16h, a reunião que vem
sendo estendida aos 21
vereadores para explicar e
debater, antecipadamente, da
proposta do Projeto de Lei 87/
2017 que regulamenta as
atividades do CMDCA de
Cascavel. Presenças
confirmadas do secretário de
Assistência Social; diretores e
do presidente do Conselho da
Criança e Adolescente.

Pavimentando
Sem afastar-se totalmente, o
presidente da Câmara, Gugu
Bueno, aproveitou bem o
recesso parlamentar
percorreu praticamente todos
os Municípios do oeste
pavimentando sua
candidatura a deputado
estadual. A dobradinha
dentro da própria sigla
parece estar pavimentada e
consolidada.

RESTRIÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Requerimento 264/2017 do vereador Dal Molin certamente
trará à cena mais um desmando da gestão passada na
educação. Seu foco se volta agora à compra de toldo para
escolas....

 Na última sexta-feira, os vereadores do bloco da
transparência enfrentaram o cancelamento de uma reunião,
marcada às pressas por sinal, com o prefeito Paranhos...

 Outro requerimento com pedido de dilação de prazo é o que
cobra informações sobre os ônibus do transporte público.

O Projeto de Lei 65/2017, previsto para ser debatido esta
semana na Câmara, tenta restringir a participação de
comerciantes de outras cidades na Fecom.

Prefeitura é
condenada
 O Município de Casca-

vel foi condenado a pagar
R$ 7.105,20, com correção
monetária, à empresa Oze-
lame Construções Civis,
referente à diferença do
valor global de uma licitação
e o que foi efetivamente
pago à construtora. A sen-
tença foi proferida na sex-
ta-feira pelo juiz substituto
Osvaldo Alves da Silva e
publicada na edição de sá-
bado do Diário de Justiça.

Na ação, que foi inicia-
da em 2013, a construto-
ra alegou que venceu o
processo licitatório para
reparo da estrutura metá-
lica da cobertura do giná-
sio da Escola Maria Mon-
tessori, no Bairro Coquei-
ral, pelo valor global de
R$ 20.986,57. Após a
conclusão da obra, a pre-
feitura teria alegado que
não foi necessária a reali-
zação de todos os servi-
ços licitados e que, por
isso, pagaria somente o
valor de R$ 13.881,37 e

notificou a empresa para
apresentar fatura com
esse valor.

Segundo a construtora,
para não ser prejudicada
emitiu a nota no valor soli-
citado pela prefeitura e
posteriormente uma série
de notificações para tentar
receber a diferença. Sem
sucesso, decidiu ingressar
com a ação judicial.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

   Foto: Secom

Braga Côrtes diz que
Município ainda não foi notificado

DEFESA
Na ação, a Prefeitura de Cascavel se defendeu ale-

gando que o valor cobrado não corresponde ao valor
dos serviços prestados. Sustentou ainda que o crité-
rio de julgamento “global” da licitação refere-se ao julga-
mento da proposta e não à execução do contrato. Além
de condenar o Município a pagar a diferença corrigida
monetariamente, o magistrado também fixou em 10% o
valor dos honorários advocatícios que também deverão
ser pagos pela Prefeitura de Cascavel. Cabe recurso.

OUTRO LADO
O secretário de Assuntos
Jurídicos, Luciano Braga

Côrtes, disse que a
Prefeitura ainda não foi
notificada da decisão e
que só se manifestará

após conhecer os
fundamentos da sentença

judicial.
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Na noite de sábado (29), empre-
sários e comerciantes da região
norte, em Cascavel, em jantar festi-
vo com mais de 600 participantes,
comemoraram na Associação Glo-
boaves os dez anos de fundação e
atividades do Núcleo Territorial Acic
Norte – Região Norte Meu Orgulho.

Os ex-coordenadores que estive-
ram à frente do núcleo foram home-
nageados. O ato festivo foi coman-
dado pelo atual coordenador, Jua-
rez Tadeu de Araújo. Em discurso,
ele lembrou o quanto foi importan-
te a mobilização do comércio e dos
líderes empresariais da região nor-

Dez anos da Acic Norte

Casa POP Conserto Correição
A Casa POP prestará atendimentos à
população em situação de rua em nova
estrutura. A Secretaria de Assistência
Social já identificou alguns imóveis para
a mudança. A escolha de novo espaço
ocorre por conta da demanda de
atendimentos e necessidade de ampliar
serviços e programas como o Construa
Cidadão. A estrutura oferece
acolhimento provisório a pessoas em
situação de rua e desabrigo.

Mecanismo essencial do programa
Crack É Possível Vencer, o micro-
ônibus utilizado como base móvel
aguarda por conserto para votar à
ação. Durante atividade na região
norte da cidade o veículo foi atingido
por raio e sofreu danos. “Alguns
equipamentos já estão sendo
reparados ou repostos, mas ainda não
é possível precisar a data final para
tanto”, afirma em nota a prefeitura.

A Corregedoria-Geral do Ministério
Público Federal (MPF) inicia amanhã
uma série de correições ordinárias na
Procuradoria da República no Paraná.
No total, serão 16 procuradorias
localizadas no interior do estado que
passarão por correição que tem como
objetivo verificar a regularidade do
serviço, a eficiência e pontualidade dos
procuradores. Em Cascavel a correição
acontece no dia 17 de agosto.

te que resultou na união para mu-
dar a realidade local.

Araújo lembrou que os bairros da
região norte eram esquecidos pe-
los governos e sua população era
discriminada em todos os sentidos,
até mesmo no cadastro de traba-
lho. “Nesses dez anos, mudamos

 Homenagens
No ato festivo, a Acic Norte homenageou os ex-coordenadores do

núcleo setorial com uma placa de bronze, entre eles o primeiro coorde-
nador, Juliano Bauer, líder idealizador da jornada (2007/2008). Na se-
quência: Aires Oldoni (2008/2009), Leozir Schmidt (2009/2010), Ivori
Gluzezak (2010/2011), Valdair Cardoso (2011/2012), Silvano Fabian
(2012/2013) e Carlinhos Oliveira (2014/2015).

a realidade e crescemos; vieram
empresas de porte; o comerciante
acreditou e investiu e até institui-
ções técnicas se instalaram”, dis-
se ele, referindo-se ao IFPR. Juarez
ressaltou que os líderes fizeram a
diferença transformando uma região
em apenas uma década.

Núcleo Territorial
prestou homenagens a
todos os ex-coordenadores

 DIVULGAÇÃO
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A falta de veículos na USF (Uni-
dade de Saúde da Família) do Bair-
ro Brasmadeira, em Cascavel, im-
pede de pacientes com limitações
receber a visita mensal de equipe
para acompanhamento dos proble-
mas de saúde.

Um dos pacientes do bairro e que
sofre de enfisema era atendido pelo
Paid (Programa de Assistência e In-
ternamento Domiciliar), que garante
a prestação de serviços na casa de
pessoas com maior dificuldade de
se deslocar até a unidade de saúde.

Após alta da equipe, ele buscou
por acompanhamento na USF do

LICITAÇÕES SUSPENSAS
Licitação na modalidade de pregão eletrônico previa a compra de veí-

culos de passeio novos tipo SUV, hatch, furgão e utilitários tipo ambulân-
cia de simples remoção em atendimento aos setores de serviços e cen-
tral de transporte da Secretaria de Saúde para renovação da frota no
período de um ano. Entretanto, no Órgão Oficial do dia 27 de julho foi
publicado aviso de suspensão do pregão eletrônico nº 143/2017 em
virtude de impugnações e questionamentos.

Brasmadeira e recebia a visita de
médica, assistente social e enfer-
meira uma vez ao mês.

Há dois meses, os profissionais
da unidade não comparecem na
casa desse e de outros pacientes
do bairro. Eles foram informados
pela equipe da unidade de que as
visitas estavam suspensas devido
à falta de veículos.

Uma das famílias até cogitou
buscar a médica na USF para que
pudesse fazer a visita e avaliar o
quadro de saúde de um paciente,
mas não houve autorização para que
isso ocorresse.

Faltam veículos
para a Saúde

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin

 Esforço para
resolver

A Secretaria de Saúde de
Cascavel confirma a informação

de que não há quantidade
suficiente de veículos para
atender a toda a demanda

dentro do Município, mas que
há esforços para resolver

esse impasse.
“Nem sempre é possível

realizar os deslocamentos e
efetuar os atendimentos

domiciliares. O Município está
focado na economia em todos
os processos licitatórios para

que possa ter dinheiro em caixa
e investi-lo no atendimento de
demandas como essa”, afirma,

em nota, a secretaria.

Equipe da USF do Brasmadeira está sem
veículo para visita a pacientes
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A importância do agricultor
e da agricultora

(25 e 28 de Julho)
O agricultor e a agricultora são im-

portantes, pois são eles quem cultivam
os alimentos que comemos diariamen-
te. Sem eles a variedade de alimentos
não seria tão grande. As frutas, as ver-
duras e os legumes têm uma grande im-
portância pois contêm muitas vitaminas.

Os pequenos já sabem a importância de se produzir alimentos sem agrotóxicos.
Aos poucos, estão construindo a horta da escola.

(Texto dos alunos do 5o ano Marina,
Leonardo, Arthur, Pedro, João, Felipe e

Samuel, alunos do 5o ano, Ecola
Monteiro Lobato)

  O que é que
todos têm dois,
você tem um e
eu não tenho

nenhum?

2 - O que é que
tem na cabeça,

mas não é
cabelo; tem no
poço, mas não

é água?

Qual a palavra
de 7 letras que,
se tirarmos 5,

ficam 11?

Ligue os números de 1 a 42 e
descubra a figura.

ou
Butterfly

Com B começa.
Um Bê parece

Quando se fecha.

Quando se abre
É um deleite!
Vira enfeite

Em qualquer brecha.

Butterfly se diz assim:
BÃ... TER... FLAI!

Em inglês no meu jardim
Ela voa, vem e vai.

Ai, ai,ai, sua sapeca!
Sobe, desce, tão inquieta

Sacudindo meu olhar
Como se fosse peteca!

BORBOLETA! (Evelyn Heine)

Pra que tanta agitação
Nesse voo

amanteigado?

É por toda a aflição
Que viveu no seu

passado.
Já ficou um bom

tempão
Feito um ser paralisado

1 - A letra "O" das palavras. 2 - letra c - 3 - é a palavra "ABACAXI". Se
tirarmos "abaca", fica o "XI" (onze, em números romanos).

RESPOSTA DA CHARADA

CRIANÇA18

FOTOS: DIVULGAÇÃO

1

2

3
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Á
ri

es

Não convém alimentar o clima de
competição no trabalho. Quanto mais
discreta for a sua atuação profissio-
nal, maior será o seu sucesso.
Cor: amarelo

horóscopo

To
ur

o

Bom dia para expandir sua área de
atuação profissional. Lembre-se, po-
rém, de que precisa ter objetivos. Pro-
blemas inesperados podem afetar a
sua vida. Cor: cinza

Li
br

a

Bom dia para quem deseja conquistar
maior autonomia no trabalho. Não con-
vém ficar na dependência dos outros.
Tenha cuidado com a interferência da
família. Cor: azul

E
sc

or
pi

ão

As atividades que envolvam um gran-
de público como feiras, exposições,
clubes recreativos ou publicações con-
tam com ótimas energias.
Cor: tons pastel

G
êm

eo
s Quanto mais independente você for

neste dia, maiores as chances de se
dar bem. Novas oportunidades prome-
tem. Cuidado com possíveis rivais no
trabalho. Cor: vinho

C
ân

ce
r Novas experiências e oportunidades

poderão enriquecer o seu currículo.
Procure organizar a sua agenda para
não receber críticas. Cor: verde

Sa
gi

tá
ri

o Excelente astral para quem trabalha
em casa ou por conta própria. Não brin-
que com dinheiro e fuja de confrontos
com autoridade. Mantenha os senti-
mentos bons. Cor: marrom

C
ap

ric
ór

ni
o Há momentos na vida da gente em que

a impulsividade é muito bem-vinda,
este é um deles. Entretanto, convém
ter cuidado com brigas em família.
Cor: vinho

Le
ão

Jogue-se no trabalho de rotina e mos-
tre a sua capacidade de inovação. Te-
nha cuidado, porém, para não entrar
em divergência com pessoa de poder.
Cor: bege

V
ir

ge
m

O setor profissional conta com ótimas
vibrações, principalmente se lida com
atividades competitivas ou de lazer.
Sentimento de nostalgia pode surgir.
Cor: verde

A
qu

ár
io Sua coragem e poder de iniciativa nem

sempre são aparentes, mas tudo indi-
ca que conseguirá o que deseja. É hora
de agir sem confrontos desnecessári-
os. Cor: cinza

Pe
ix

es

O estímulo que precisa pode vir das
pessoas do seu convívio. É hora de
colocar mais energia em tudo que fi-
zer. Cor: azul-claro.

ANJO UMABEL
Quem nasceu no dia 31 de julho
está sob influência desse anjo. Será
muito amoroso(a) e sensível. Tem
consciência da forma correta de agir
e sua inteligência está a serviço da
potência angelical. Introvertido (a)
e afetuoso (a), não se adapta a
mudanças repentinas. Tradicionalis-
ta, mantém-se fiel e apegado aos
valores transmitidos e ensinados
pelos pais. Dotado(a) demuita in-
tuição, está aberto às
coisas que estão a
sua volta, apesar de
não se envolver. Para
sentir-se bem em uma
posição social ou de tra-
balho, precisa acreditar
como se fosse uma reli-
gião; necessita suporte
ideológico.

Protege-me, ó Deus, pois em ti
me refugio.  Ao Senhor declaro:
"Tu és o meu Senhor; não te-
nho bem nenhum além de ti".
Quanto aos fiéis que há na ter-
ra, eles é que são os notáveis
em quem está todo o meu pra-
zer. Grande será o sofrimento
dos que correm atrás de outros
deuses. Não participarei dos
seus sacrifícios de sangue, e os
meus lábios nem mencionarão
os seus nomes. Senhor, tu és a
minha porção e o meu cálice;
és tu que garantes o meu futu-
ro.  As divisas caíram para mim
em lugares agradáveis: Tenho
uma bela herança!

SALMO DO DIA
Salmo 16:1-6
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Mais que um passatempo, fazer
crochê acalma, alivia o estresse,
melhora  a concentração e, para
muitos, pode ser a cura!

Após o fim de um relacionamento,
Willian Martins viu-se mergulhado em
uma profunda depressão, aos 19 anos
de idade. E foi na arte de fazer crochê,
de ponto em ponto, que ele
recomeçou a vida.
Willian conta que desde pequeno seu
sonho era fazer pintura em tecidos. Ele
morava com a família em uma cidade
pequena e, devido ao seu quadro
depressivo, mudou-se para um sítio. Na
época, algumas mulheres da comunidade
participavam de um curso de pintura em
tecidos, promovido pela prefeitura local.
“Mesmo sendo o meu sonho aprender a
pintar em tecidos, eu me inscrevi no
curso apenas para fazer amizades, pois
me sentia muito só”, conta.

Depressão:
O ponto que

cura é
do crochê

INSPIRAÇÃO
Desde então Willian nunca mais abandonou
agulha e linha e buscou aperfeiçoar seus
pontos e suas peças, inspirando-se em alguns
dos maiores artesãos do País nessa técnica.
O sonho seguinte era conhecer uma das mais
famosas feiras de artesanato do Brasil, a Mega
Artesanal, que ocorre anualmente em São
Paulo. E em 2013, a convite de um pintor,
Willian conheceu pessoalmente um dos maiores
nomes da arte do crochê, Marcelo Nunes, da
Revista Criando Tapeçaria. Orgulhoso, Willian
conta que Marcelo elogiou seus trabalhos e
disse que teria um futuro brilhante como
artesão. Ele voltou para casa com vários kits de
revistas e de coleção de fios que o incentivou a
ter novas ideias e criações.

SOLIDÃO
Durante seis meses ele acompanhou o
trabalho das mulheres mas sem interesse em
aprender devido à depressão. Só que tudo
começou a mudar quando ele viu algumas
delas fazerem os biquinhos de crochê para
dar melhor acabamento às peças.  “Eu
comecei a fazer os biquinhos e descobri que
não era a pintura o meu sonho e sim o
crochê. Depois que aprendi, eu fazia as
minhas próprias peças e não só o que a
professora ensinava”.
No ano seguinte, Willian procurou trabalho
na mesma prefeitura. Foi contratado e se
tornou professor das mulheres que
faziam o curso onde ele foi apenas para
 fazer amizades.

A CURA
A arte que o ajudou a superar a depressão o
levaria mais longe. Em 2015, Willian foi
novamente à Feira Mega Artesanal de São
Paulo, mas dessa vez patrocinado pela
renomada Linhas Círculo, e pôde conhecer a
artesã Cristina Luriko, da Revista Barroco.
Hoje, aos 25 anos e com mais de 400
peças produzidas, entre roupas e jogos de
tapetes e de mesa, a depressão é coisa do
passado. Willian agora tem novos planos e
projetos para o futuro. Um deles é assinar
sua própria coleção.
Atualmente trabalha como vendedor em uma
loja de bijuterias e cria outros artesanatos
sem abandonar sua maior paixão, a arte de
fazer crochê. Todas as suas peças são feitas
sob encomenda.
Contato: (45) 99845-7220

“Nunca
mais tomei
remédio”
Willian Martins
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gente@jhoje.com.br

“E cada homem é um livro onde o
próprio Deus escreve.”

 Victor Hugo

DIVULGAÇÃO

Palestra
O empresário Carlos Wizard, mago das franquias no Brasil,
fará palestra em Cascavel dia 12 de setembro. O evento é
uma promoção da Acic e será relizado no  Anfiteatro Emir
Sfair, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, às

19h. Mais informações pelo telefone 3321-1400.

Acic Norte
O jantar festivo pelos dez anos da Acic Norte, capitaneado
pelo atual coordenador Juarez Tadeu, recebeu cerca de 600
pessoas na Associação Globoaves e registrou a presença do
prefeito Paranhos; do presidente da Câmara, Gugu Bueno;

do deputado federal Nelson Padovani e do deputado
estadual Adelino Ribeiro.

38a Expovel
A Sociedade Rural do Oeste do Paraná faz o pré-

lançamento da 38ª edição da Expovel no próximo sábado
(5). A Expovel 2017 será de 10 a 15 de novembro no

Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

 Cladis Vendrame (à direita) curtindo as merecidas férias ao
lado das amigas Amanda de Oliveira Ramos e Ju Ram

A modelo TAINARA ANDRADE, fotografada
por Rodrigo Marconato

Telona
O Circuito de Cinema de

Cascavel vai apresentar  o
filme “Envelhescência”

oOo
“Envelhescência”, dirigido e

produzido por Gabriel
Martinez, é um

documentário que conta a
história de seis pessoas que

se reinventam após
completarem 60
anos de vida.

oOo
O evento é nesta

quinta-feira, às 15h, no
Centro Cultural Gilberto

Mayer. A entrada gratuita.

Lisandra Garmus com
Jefferson Silveira
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procura Abel, e Mere se apresenta como
sua mãe. Edinalva convida Mere para
ficar em sua casa. Jeiza conforta Zeca.
Nazaré tenta acalmar Abel. Rubinho co-
menta com Bibi que cuidará da contabi-
lidade de Sabiá. Leila discute com Caio
por causa de Bibi.

CARINHA DE ANJO SBT
Gustavo traz até o quarto de Dul-

ce Maria a psicóloga Alessandra
(Mylla Christie). A profissional con-
versa com a carinha de anjo. Estefâ-
nia mostra para Vitor o quadro que
ganharam de Silvestre. O casal abre
a embalagem para ver a pintura e
acham lindo. Solange não entende
a pintura e diz que não gostou. Hay-
dee anda pela casa reclamando so-
zinha do filho estar se envolvendo
com uma mulher mais velha.

NO LIMITE DA PAIXAO
Vicente chega à igreja completa-

mente bêbado e diz a Mirna que não
pretende se casar com uma prostitu-
ta. Uma enfermeira faz nova coleta de
sangue em Rogério. Moisés pede a ela
que aproveite e meça a pressão de
dona Josefa. Lucília aproveita o mo-
mento e se oferece para levar as
amostras de sangue para o laborató-
rio. Rogério procura Ana Cristina e
pergunta o que aconteceu na noite em

 • SBT

N  o  velas
RECOR • O RICO E LÁZARO

MALHAÇÃO
Lica acorda ao lado de Felipe. Tina

chega em casa de manhã e foge de
Mitsuko. Fio reclama com Ellen por não
terem dormido juntos. Keyla discute
com Tato por causa de Deco, e Benê
oferece ajuda ao rapaz. Julinho pro-
cura por Josefina. Keyla pede a Benê
para não contar a ninguém que Deco
é o pai de Tonico.

NOVO MUNDO
Fred pede ajuda a um cúmplice

para salvá-lo de Thomas. Domitila afir-
ma que terá um filho homem. Chalaça
descobre que Benedita também está
grávida de Dom Pedro. Joaquim teme
que a prisão de Fred os impeça de tê-
lo como aliado.

PEGA PEGA
Sabine promete a Adriano que vai

assumi-lo como companheiro no open
house. Malagueta fica tenso quando
Nelito lhe conta sobre o sumiço do car-
rinho de chá. Dilson leva Dom a um
baile funk. Eric diz a Douglas que quer
contratar um show da Rúbia para a
inauguração do Carioca Palace.

A FORÇA DO QUERER
Abel tenta fugir de Mere. Ivana se

reconhece com as roupas de Ruy. Zeca

que a fotografaram. Ana Cristina diz
que tentou explicar a Otávio que não
aconteceu nada, mas ele não acredi-
tou. Otávio pede a Ana Cristina que
conversem mas ela diz que não adi-
antará, pois ele não tem sentimentos
e julga as pessoas injustamente.

MIL E UMA NOITE BAND
Fusun defende o irmão da ira de

Burhan. Sherazade recebe ameaças
por telefone. Bennu desconfia que a
irmã usa drogas. Kerem não aceita a
aproximação entre Sherazade e Onur
e investe em Bennu. Burhan repreen-
de Ali Kemal e o culpa pela manifesta-
ção na empresa. Onur é ameaçado por
concorrentes que oferecem suborno a
Sherazade. Fusun compra remédios
para depressão. A mãe de Onur não
aceita o amor do filho por Sherazade.
Bennu e a irmã Melek fazem as pa-
zes. Sherazade leva um tiro na porta
de casa.

 • BAND

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

 Lior tenta defender Naomi e é açoitado por Larsa. Asher reencontra o
príncipe Aksumai. Matias brinca, dizendo não ter pressa de casar. Shag-Shag
abandona a Casa da Lua. Durante uma cerimônia simples, Zadoque abençoa

a união entre Rebeca e Hurzabum. Matias também se casa com Gadise.
Abraçada a sua trouxa, Shag-Shag escuta a cantoria do casamento do lado

de fora. Matias se declara para Gadise.  Zac e Zelfa falam sobre Joana. Asher
diz que o príncipe Aksumai está na cidade. Amitis presenteia Gadise. Nabuco-

donosor autoriza a luta entre Nebuzaradã e Asher. Aspenaz fala que um
escravo Asher está trabalhando no palácio. Joana não acredita que é seu

grande amor. Sammu fala em casar com Nebuzaradã.

 • REDE GLOBO

Sammu-Ramat  desconfia que
Nebuzaradã não possa ter filhos
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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O fim de semana foi marcado por
violência e duas tentativas de ho-
micídio em Cascavel. Logo pela
manhã de domingo, um adolescen-
te de 15 anos foi atendido na UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília ferido por um disparo de
arma de fogo.

O menor estava na companhia de
amigos e todos usavam drogas. Um

Duas tentativas
de homicídio

dos jovens efetuou um disparo e atin-
giu a perna do adolescente. A irmã
da vítima, ao ver o ferimento, bus-
cou atendimento médico. A Polícia
Militar registrou o caso e até ontem
à noite ninguém havia sido detido.

Pouco tempo depois, a equipe
policial foi mobilizada para uma si-
tuação no Parque São Paulo. Um
homem de 36 anos, identificado

como Lureci Mendes, foi ferido no
tórax e no ombro por golpes de faca,
em casa, na Rua Padre Anchieta.

Uma mulher de 58 anos, que
mora com a vítima, é suspeita de
cometer o foi encaminhada à Dele-
gacia da Polícia Civil para prestar es-
clarecimentos.

O homem foi socorrido pela equi-
pe do Siate e encaminhado ao HU.

DIVULGAÇÃO

 Vítima foi agredida com capacetes e ficou gravemente ferida

Um jovem de 23 anos ficou gra-
vemente ferido ao ser linchado na
Praça dos Mosaicos, no Bairro
Cancelli, em Cascavel, na madru-
gada de ontem.

Testemunhas relataram que um
grupo de aproximadamente dez jovens
agrediu a vítima com capacetes.

Luiz Henrique Oliveira Silva pre-
cisou ser entubado por socorristas
do Siate até o encaminhamento ao
HU. A Polícia Militar ainda está em
busca dos agressores.

E spancado

Homem de 36
anos foi ferido por
golpes de faca no
Parque São Paulo

DIVULGAÇÃO

Duas tentativas
de homicídio
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 51
Homicídios 41
Latrocínios 03
Confrontos 07

Roubos 477
Furtos 1.078
Veículos (furtos/roubos) 580
Outros 975

Acidentes 1.507
Colisões 1.378
Atropelamentos 129
Mortes 31

Vítima tentou correr, mas foi atingida por diversos disparos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Um homem foi assassinado a
tiros na Rua Benjamin Constant, no
Parque São Paulo, em Cascavel, no
início da noite de ontem. Pelo me-
nos dez disparos de pistola calibre
380 foram efetuados contra a víti-
ma, que ainda tentou correr dos ati-
radores em direção à BR-277.

Cleiton Marcelo Padilha, 36
anos, foi atingido no tórax, no abdô-
men e na cabeça. Socorristas, mé-
dico e oficial de área do Siate fo-
ram mobilizados para prestar aten-
dimentos à vítima ainda no local,
mas ela não resistiu.

O crime ocorreu em frente à
empresa Bobato Madeiras. Ao che-
garem ao local, policiais militares

Homem é morto a tiros
isolaram a área.

Ainda não foram repassados
detalhes do que teria motivado o
homicídio.

Um homem que tentava se
aproximar da vítima foi detido pela
PM e encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial) para prestar
esclarecimentos. Ele disse que
havia repassado R$ 50 para o ra-
paz buscar drogas.

O corpo da vítima foi encaminha-
do ao IML (Instituto Médico Legal)
de Cascavel. O crime será investi-
gado pela Delegacia de Homicídios.
Esse é o sexto homicídio por arma
de fogo registrado apenas no mês
de julho.
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Giro da
Violência
Incêndio em forro
A expectativa de moradores do Bairro
Pioneiros Catarinenses era garantir o
almoço da família, mas, ao
acenderem o fogo na churrasqueira,
as chamas atingiram o forro da casa.
O caminhão do Corpo de Bombeiros
foi até o local, mas quando a equipe
chegou os moradores já tinham
conseguido controlar o fogo.

Um Toyota Corolla com placas
de Santa Tereza do Oeste ficou
destruído ao capotar na marginal
da BR-277, no Bairro Santos Du-
mont, em Cascavel, na noite de
sábado (29).

O motorista é um jovem de 19
anos que seguia na rodovia quan-
do, ao perder o controle da dire-

Jovem fica ferido
ao capotar Corolla

CARLOS GOMES
Outro capotamento foi registrado na região do Bairro Universitário, em

Cascavel, na noite de sábado.
O condutor de uma Parati seguia pela Rua Rio da Paz e, ao acessar a

Avenida Carlos Gomes, perdeu o controle da direção, bateu no canteiro
central da via e capotou o veículo.

Apesar dos estragos na Parati, o motorista Altemir Antonelo, de 52
anos, não teve ferimentos graves. Ele foi atendido por socorristas do
Siate, mas não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

Incêndio e moto
Apesar de ter localizado a
motocicleta que havia sido furtada, a
proprietária não conseguiu recuperar
o veículo na tarde de domingo (30).
Ela avistou a moto em frente a uma
casa na Rua Visconde de Guarapuava,
no Bairro Cancelli, mas  antes da
chegada da Polícia o suspeito do
furto fugiu novamente e algumas
quadras adiante incendiou a
motocicleta.

Motociclista ejetado
Um motociclista de 22 anos ficou
gravemente ferido ao se envolver em
batida contra um carro na Rua
Uirapuro, no Bairro Floresta, em
Cascavel, na tarde de sábado (29).
Com o impacto, o jovem foi
arremessado contra outro veículo
estacionado. Ele sofreu escoriações e
trauma em tórax e foi encaminhado ao
Hospital Universitário em estado grave.

AILTON SANTOS

ção, saiu da pista, subiu em um
barranco e capotou na via margi-
nal da rodovia.

O condutor, Dikson Luis Pasqua-
le, sofreu ferimentos na cabeça e
no braço. Ele recebeu atendimentos
da equipe do Siate e foi levado à
UPA (Unidade de Pronto-Atendimen-
to) do Veneza.

Capotamento aconteceu na marginal da BR-277

AILTON SANTOS
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POS. TIME PGJ V E D GPGCSG
1º Marreco 27 13 8 3 2 56 28 28
2º Cascavel 26 13 8 2 3 54 38 16
3º  Pato 24 12 7 3 2 36 20 16
4º Guarapuava 20 13 5 5 3 36 35 1
5º Foz Cataratas 20 13 5 5 3 31 28 3
6º Marechal 19 11 5 4 2 30 23 7
7º Campo Mourão 19 14 5 4 5 36 34 2
8º São Lucas 15 13 4 3 6 24 37  -13
9º Umuarama 14 14 3 5 6 38 36 2
10º Toledo 8 13 2 2        9 19 50 -31
11º Caramuru 2 13 0 2 11 20 51 -31

SÉRIE OURO

Umuarama 5x3 São Lucas
Toledo 2x7 Campo Mourão

Cascavel 4x1  Caramuru
TERÇA-FEIRA

20h15 Marechal x Marreco
QUARTA-FEIRA

20h30 Pato Branco  x  Foz Cataratas
Folga: Guarapuava

15ª RODADA

Vitória e vice-liderança

TRÊS PONTOS
“Foi um jogo difícil, como esperávamos. Eles vieram fechados e não foi

fácil furar essa barreira, mas conseguimos os três pontos que era o nosso
objetivo principal para nos mantermos na luta pela liderança. Agora é tra-
balhar para o restante da temporada”, disse Jorginho.

Nesta segunda-feira, o elenco cascavelense folga, mas amanhã as ativi-
dades já serão com vistas ao próximo compromisso, marcado para sábado
diante do Campo Mourão, fora de casa.

CELSO DIAS

Jorginho marcou duas
vezes na vitória de sábado

Vitorioso por 4 a 1 no duelo
com o Caramuru, na noite de sá-
bado, na Neva, o Cascavel Fut-
sal inicia a semana na vice-lide-
rança da Série Ouro do Parana-
ense, com 26 pontos, um a me-
nos que o líder Marreco.

Sem Ernandes, Issamu e Ra-
fael, suspensos, o time cascave-
lense sentiu dificuldades diante de
um adversário que estava dispos-
to a não acumular nova derrota
no campeonato. Ainda assim, Jor-
ginho deu tranquilidade ao abrir
o placar, que terminou com a van-
tagem mínima dos donos da casa
no primeiro tempo.

Na segunda etapa Batata am-
pliou e se juntou a Ernandes na
artilharia do Estadual, com 14
gols cada um. A partir daí, foi só
construir o resultado. O terceiro
gol foi contra, do capitão do Ca-
ramuru, Biro. Na sequência, Jor-
ginho foi novamente às redes,
antes de Biro descontar e fechar
o placar em 4 a 1.

Cascavel joga
sábado diante do
Campo Mourão,

fora de casa
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Após 17 rodadas disputadas,
o líder Corinthians segue invicto
no Brasileirão 2017. Neste do-
mingo (30), diante de 45 mil tor-
cedores, o Timão empatou com
o Flamengo em 1 a 1 em São
Paulo. Nos outros dois jogos ini-
ciados às 16h, os visitantes fi-
zeram a festa. Em Curitiba, o
Atlético/MG bateu o Coritiba
por 2 a 0. Em Salvador, o Sport
levou a melhor sobre o Bahia e
venceu por 3 a 1.

Na Arena Corinthians, o Fla-
mengo buscou tomar a iniciativa
da partida e pressionar a saída
de bola do líder. Com a defesa
sólida, o líder Corinthians não se
desesperou e saiu na frente.
Mortal no contra-ataque, Jô re-
cebeu lançamento de Balbuena
e finalizou cruzado para superar
o estreante Diego Alves, 1 a 0.

Na etapa final, o Rubro-Ne-

Corinthians empata com
o Flamengo na Arena

Coritiba perde em casa
No Couto Pereira, o Atlético (MG)
contou com dois pênaltis a favor na
etapa inicial contra o Coritiba. O jogo
marcou a reestreia do técnico Marcelo
Oliveira, mas o placar foi negativo
para o time paranaense que perdeu
por 2 a 0.  No primeiro pênalti, Fábio
Santos converteu e abriu o placar aos
12 minutos. No segundo, aos 24,
Wilson pegou a cobrança de Cazares e
salvou o Coritiba. Na volta do
intervalo, o duelo seguiu
movimentado com chances de gols
para os dois lados, mas foi o Galo
que marcou novamente. Aos 27
minutos, Rafael Moura aproveitou a
sobra da defesa e ampliou: 2 a 0.

Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 na Arena Corinthians

DANIEL AUGUSTO JR/CORINTHIANS

gro foi para cima e chegou ao em-
pate aos 25 minutos. Após cobran-
ça de escanteio, Juan ajeitou para
Réver emendar um voleio e deixar
tudo igual, 1 a 1. Aproveitando o
bom momento, o Flamengo teve a

chance da virada, mas Diego
finalizou por cima do gol de
Cássio. Na reta final, Pedro
Henrique quase fez contra, Di-
ego Alves evitou o segundo de
Jô e a igualdade persistiu.

SIRLI FREITAS/CHAPECOENSE

Após nove rodadas o Atlético (GO) voltou a vencer

Chapecoense
é vaiada

A Chapecoense foi vaiada
pela torcida na manhã de on-
tem após perder para o Atléti-
co de Goiás na Arena Condá.
Após nove rodadas, o Atlético
voltou a vencer e ganhou novo
ânimo no Brasileirão. O Dragão
mostrou poder de reação e ven-
ceu de virada por 2 a 1. Ape-
sar do fim do jejum, o time goi-
ano segue na lanterna da com-
petição, com 12 pontos. Com
21, a Chape desperdiçou a
chance de encostar no G-6.
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Dois empates fecharam o do-
mingo (30) de Série A. Em Porto
Alegre, Grêmio e Santos ficaram
no 1 a 1 e mantiveram a vanta-
gem do líder Corinthians. Vice-lí-
der, o Tricolor gaúcho soma 33
pontos, oito a menos que o Timão.
Já o Peixe tem 31 e continua dez
pontos atrás do rival paulista. Em
Belo Horizonte, também não hou-
ve vencedor no confronto entre
Cruzeiro e Vitória e o placar se
manteve inalterado.

Brigando na parte de cima da

Grêmio e Santos empatam

CRUZEIRO X VITÓRIA
No Mineirão, o Cruzeiro criou as principais chances de gols, mas

esbarrou na grande atuação do goleiro Fernando Miguel e o duelo
terminou zerado. Na estreia do técnico Vagner Mancini, o Leão segurou
as investidas da Raposa e garantiu um ponto fora de casa. Já o time
mineiro chega ao quarto jogo sem vitórias no Brasileirão. Com o resul-
tado, o time baiano segue na vice-lanterna com 13 pontos. Com 23, o
Cruzeiro ocupa a nona posição.

tabela, Grêmio e Santos protago-
nizaram um confronto direto equi-
librado. As redes da Arena do Grê-
mio balançaram na reta final do pri-
meiro tempo. Aos 44 minutos, o
Peixe saiu na frente. Após cobran-
ça de escanteio de Jean Mota, Da-
vid Braz aproveitou desvio de Bru-
no Henrique e completou para o
gol, 1 a 0. A resposta tricolor foi
imediata e, aos 46, Fernandinho
deixou tudo igual. O atacante mos-
trou oportunismo, pegou o rebote
de Vanderlei e empatou, 1 a 1.

Filho de Abel Braga
é sepultado
Morto no sábado, o velório do
filho mais novo de Abel Braga
aconteceu na madrugada de
ontem nas Laranjeiras, sede do
Fluminense. Vários atletas,
dirigentes e treinadores estiveram
no local para demonstrar apoio e
prestar solidariedade ao atual
comandante do clube tricolor
carioca. Após o velório, corpo de
João Pedro foi enterrado no
cemitério Memorial do Carmo, na
Zona Norte do Rio.
Dentre os presentes, destacam-se
os atletas do atual elenco do
Tricolor Carioca, o presidente do
Fluminense Pedro Abad, os
companheiros de profissão Cuca e
Tite, além de dirigentes e
jogadores que já haviam trabalho
com Abel Braga.

Grêmio empatou em
casa com o time paulista

 LUCAS UEBEL/GRÊMIO
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 31 de julho de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

O Atlético realizou na ma-
nhã de ontem mais um treino
no CAT Alfredo Gottardi. Foi o
último antes do jogo de hoje
contra o Vasco da Gama. A
partida está marcada para às
20h no Estádio Raulino de Oli-
veira, em Volta Redonda.

Os jogadores do Furacão
se apresentaram para o ex-
pediente pela manhhã.
Meia hora depois, os atle-
tas subiram ao gramado e
iniciaram as atividades.

Jogos em campo reduzi-
do e trabalhos de transição
ofensiva com finalizações fi-
zeram parte do dia atletica-

Furacão enfrenta o Vasco

Equipe paranaense treinou na manhã de ontem

Dois jogos
abriram a rodada
Duas partidas abriram a 17ª
rodada do Brasileirão no
sábado. O Palmeiras subiu na
tabela de classificação da
Série A. O Verdão bateu o
Avaí por 2 a 0 no Allianz
Parque, em São Paulo. Com
três vitórias e um empate nas
últimas quatro rodadas, a
equipe paulista acumula 29
pontos e vai dormir na quarta
colocação.  No Rio de Janeiro,
Botafogo e São Paulo
protagonizaram um duelo
cheio de reviravoltas e
emoção até o fim. Em jogo
de sete gols, o Tricolor
mostrou poder de reação,
marcou três vezes na reta
final da partida e alcançou o
triunfo por 4 a 3.

FABIO WOSNIAK/SITE OFICIAL

no, que contou ainda com um
treino tático e jogadas de
bola parada.

 Na sequência, a delega-
ção atleticana seguiu para
o Aeroporto Afonso Pena. O
Furacão desembarca no Rio
de Janeiro às 13h40 e se-
gue direto para Volta Redon-
da. A viagem tem duração
de duas horas e meia.

 Em 16 rodadas, o Ru-
bro-Negro soma 17 pontos
e ocupa a 17ª posição. O
Vasco da Gama, adversário
atleticano desta segunda-
feira (31), tem 23 pontos e
está na oitava colocação.
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Megasena
Concurso: 1953

09 26 29 42 43 45

Dupla sena
Concurso: 1674

07 13 18 25 31 491º sorteio

03 09 16 24 30 362º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1543

01 02 06 07 08 09 12 13
15 17 19 20 23 24 25

Quina
Concurso: 4442

02 15 33 39 78

Timemania
Concurso: 1063

06 26 34 42 44 70 74
TIME DO MIXTO/MT

Lotomania
Concurso: 1783

09 12 15 16 20 28 31
 37 44 49 53 57 60 64

74 76 80 84 88 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5201

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Operário avança
na Série D

O Operário de Ponta Grossa ven-
ceu na tarde de ontem o Espírito
Santo por 1 a 0, mesmo placar do
primeiro jogo. Com isso, a decisão
sobre quem avançaria para as quar-
tas de final foi para os pênaltis e os
paranaenses levaram a melhor. Ven-
ceram por 4 a 2.

O jogo foi no Estádio Germano
Krüger, em Ponta Grossa. O único gol
da partida foi marcado pelo atacante
Schumacher, aos 24 minutos do se-
gundo tempo. Na disputa de pênal-
tis, o goleiro Simão se destacou, pe-
gou a cobrança de Edmar Chazinho
e o time paranaense venceu por 4 a

2. Marcelinho também desperdiçou
uma cobrança para os capixabas.

Quem também avançou foi o URT,
de Minas Gerais. Jogando em Nova
Lima (MG), o URT empatou com o Vi-
lla Nova em 1 a 1 e avançou, graças
ao gol marcado fora de casa. Jogo de
ida terminou empatado sem gols. O
URT largou na frente com Rafael Oller.

Com o empate sem gols no jogo
de ida, o Villa Nova passou a precisar
da vitória para se classificar. Os man-
dantes ainda empataram com Rafael
Morisco, aos sete minutos do segun-
do tempo, mas não alcançaram a vi-
rada e ficaram pelo caminho.

TIME PARANAENSE levou a melhor no jogo de volta

DIVULGAÇÃO

BOTAFOGO 3 X 4 SÃO PAULO
PALMEIRAS 2 X 0 AVAÍ

CHAPECOENSE 1 X 2 ATLÉTICO
CORINTHIANS 1 X 1  FLAMENGO

CORITIBA 0 X 2  ATLÉTICO
BAHIA 1 X 3 SPORT

GRÊMIO 1 X 1 SANTOS
PONTE PRETA X FLUMINENSE  (Adiado)

CRUZEIRO 0 X 0 VITÓRIA
VASCO X ATLÉTICO (PR) (jogam hoje)

17ª RODADA

QUARTA-FEIRA 02/08
Sport x Fluminense

Chapecoense  x Bahia
Atlético MG  x  Corinthians

Vitória x Ponte Preta
Botafogo x Palmeiras

Santos x Flamengo
Atlético GO x Grêmio

QUINTA-FEIRA 03/08
Atlético PR x Avaí

Vasco x Cruzeiro
São Paulo x Coritiba

PRÓXIMA RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Corinthians 41 17 12 5 0 27 8 19
2° Grêmio 33 17 10 3 4 32 18 14
3° Santos 31 17 9 4 4 19 11 8
4° Palmeiras 29 17 9 2 6 26 18 8
5° Flamengo 29 17 7 8 2 25 14 11
6° Sport 27 17 8 3 6 27 21 6
7° Botafogo 24 17 6 6 5 20 18 2
8° Vasco 23 16 7 2 7 21 26 -5
9° Cruzeiro 23 17 6 5 6 18 16 2
10° Atlético-MG 23 17 6 5 6 19 19 0
11° Ponte Preta 21 16 6 3 7 19 21 -2
12° Chapecoense 21 17 6 3 8 23 30 -7
13° Fluminense 21 16 5 6 5 24 24 0
14° Bahia 19 17 5 4 8 21 22 -1
15° São Paulo 19 17 5 4 8 20 22 -2
16° Coritiba 19 17 5 4 8 17 24 -7
17° Atlético-PR 17 16 4 5 7 14 22 -8
18° Avaí 17 17 4 5 8 10 20 -10
19° Vitória 13 17 3 4 10 16 29 -13
20° Atlético-GO 12 17 3 3 11 15 30 -15

SÉRIE A
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Mais 16.119 candidatos inscri-
tos no primeiro concurso público
deste ano da Prefeitura de Casca-
vel fizeram as provas ontem. As
provas foram divididas em dois pe-
ríodos, pela manhã e tarde na
Unipar e Univel.

Na Unipar, 8.927 pessoas esta-
vam inscritas para as provas. Já na

16 mil prestam concurso

 O concurso para o cargo de
monitor de biblioteca permanece
suspenso, sendo que os
candidatos deverão aguardar
publicação de Edital quanto aos
procedimentos que serão
adotados em decorrência do
processo judicial que está em
julgamento na 2ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Cascavel.

AÍLTON SANTOS

 TEMER DISCUTE DENÚNCIA
Depois de passar a tarde no Rio de Janeiro, tratando dos desdobra-

mentos do Plano Nacional de Segurança Pública, o presidente Michel
Temer recebeu na noite de ontem no Palácio da Alvorada, ministros e
lideranças partidárias e governistas do Congresso Nacional para ana-
lisar as perspectivas da votação da denúncia prevista para ser apreci-
ada quarta-feira (2) na Câmara dos Deputados.

Segundo o vice-líder do governo, deputado Beto Mansur (PRB-SP),
foi feita também uma análise do rito da votação no plenário da Câma-
ra. O vice-líder disse que o encontro foi conduzido em clima de confian-
ça de que o governo conseguirá impedir o prosseguimento da denún-
cia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Na Univel mais de sete mil pessoas
estavam inscritas para o concurso

Univel foram 7.189 em vários cargos.
No domingo passado, dia 23,

foram realizadas as provas para os
cargos de zelador, agente comuni-
tário de saúde, professores e pro-
fessor de educação infantil, na Uni-
par. Dos 5.792 candidatos inscritos,
20,56% não fizeram as provas, to-
talizando 1.191 ausências.

S uspenso


