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A falta de acessibilidade, já constatada esta semana
em terminais de transporte público em Cascavel, causa
transtornos também nos distritos da cidade. Em Juvinópolis,
cadeirantes precisam ser atendidos do lado de fora da
Unidade de Saúde da Família ou contar com ajuda de
populares para superar os obstáculos no acesso à USF.
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Prefeitura dá
ultimato aos devedores
com ação conjunta

Open do Brasileiro
de Kart começa hoje
no kartódromo

GM é denunciada por
“blindar” denúncias

AÍLTON SANTOS

Após denúncias de abuso de autoridade e até assédio sexual, a GM (Guarda Municipal) de Cascavel se vê
envolta em nova denúncia. Desta vez por parte de um servidor que afirma que denunciantes são orientados a repassar denúncias de irregularidades diretamente ao diretor da Guarda, sem passar pela ouvidoria.
Ele aponta ainda a existência de tratamento diferenciado em casos investigados, além de interferência e
irregularidades na corregedoria. As denúncias foram entregues aos vereadores da Comissão de Segurança
Pública e Trânsito e são semelhantes às apresentadas pelo Sismuvel.
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CASCAVEL, 27 DE JUNHO DE 2019

“Aqui não!”, diz Paranhos
aos devedores do Paço

Um recente levantamento
da Secretaria de Finanças
apontou uma dívida de R$
635 milhões à Prefeitura de
Cascavel. O montante está
atrelado apenas aos cem
maiores devedores do município – acumulado por décadas;
muitos referentes impostos
atrasados e discussões judiciais sobre os repasses de
tributos por parte de instituições bancárias.
As cobranças na Justiça
estão em tramitação, mas
acabam barrando na única
Vara da Fazenda existente em
Cascavel que acumula milhares de processos – a demora
na avaliação representa um
prejuízo aos cofres públicos
que não consegue cobrar os
valores. Mas ontem o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) deu
um ultimato aos mais ricos
e também caloteiros. “Pessoas que não querem pagar
as contas na prefeitura terão
que pagar. Essa cidade tem
que ser justa. Há quem deve
e bate na prefeitura, pois
querem faturar mais um
pouco: aqui não! Chegou um
prefeito que diz: aqui não!
Aqui tem espaço para gente
séria, quem quer trabalhar e

ajudar. Não tem espaço para
quem quer mamar!”, declarou
o prefeito, sob aplausos no
lançamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos.
Uma ação conjunta no
Paço está em andamento
para fazer com que esses
valores sejam depositados na
conta do município – a necessidade de que os recursos
sejam pagos é grande, pois
a prefeitura enfrenta queda
nos repasses dos governos
federal e estadual.
PENHORADO
Devido uma dívida que
chega a R$ 28 milhões, herdeiros de Edi Siliprandi tiveram uma ingrata surpresa ao
tentar receber da prefeitura
dois precatórios de imóveis
utilizados pela prefeitura. O
montante de R$ 11 milhões,
assim que ficou disponível
para saque, foi penhorado
devido as dívidas pendentes
– maioria por tributos atrasados e multas. O recurso
agora fica em uma conta até
que a situação Judicial seja
resolvida – para que o juiz
possa estipular se o dinheiro
fica com os herdeiros ou volta
aos cofres públicos.

Mudança na destinação das verbas
Por meio de decreto, foram
abertos créditos adicionais de R$
6,1 milhões na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias): a maior
parte para saúde: R$ 518 mil para
equipar unidades básicas, R$ 2,6
milhões para o Cisop; Educação
R$ 100 mil para merenda; Assistência Social terá R$ 500 mil para
serviços e programas; na Agricultura quase R$ 820 mil em ações
de consertos de estradas rurais,
equipamentos para setor agropecuário e programa de inseminação artificial e no Meio Ambiente
R$ 470 mil para licenciamento
ambiental, equipamentos e
energia solar. Para que isso fosse
possível, foram anuladas ações na
Saúde: R$ 1 milhão para construção e reforma de unidades básicas, R$1,7 milhão para reforma

da UPA Tancredo, R$883 mil do
Programa Residência Médica; do
Meio Ambiente foram retirados
R$ 220 mil de ações administrativas e fiscalização e da Agricultura R$ 1,6 milhão divididos em
consertos de estradas, alimentos
da agricultura familiar, compra
de maquinas pesadas. Em outro
decreto, foram abertos mais
R$ 4,2 milhões em créditos:
R$ 30 mil para suporte a serviços urbanos, R$ 2 milhões
p a ra p a ga r p r o fe s s o r e s ,
R$ 20 mil para Procuradoria Jurídica, R$ 1,7 milhão para implantar
o Programa Rua Segura, R$ 570 mil
para manter o quadro de servidores da
saúde e R$ 65 mil para parcerias com
entidades privadas. Também tiveram
que ser anuladas ações previstas na
LDO, no montante de R$ 2,6 milhões.
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Corte em prevenção

Para ampliar a liberação de verbas para o Cartão Vida Nova, a
administração municipal decidiu anular a dotação de R$ 200 mil
para implantação e manutenção do Programa de Orientação e
Conscientização de Perigo das Drogas. O recurso foi transferido por
meio de crédito suplementar ao Programa Cartão Benefício Vida
Nova, destinado a custear a recuperação de dependentes químicos
em parceria com casas, comunidades e clínicas escolhidas por meio
de chamamento público. Ano passado havia sido estabelecido na
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) R$ 300 mil ao cartão – agora
ao todo são R$ 500 mil.

Contrário

Ontem, no Dia Internacional
de Combate às Drogas,
Leonaldo Paranhos (PSC),
destacou que a necessidade
é investir principalmente em
prevenção. “As ações isoladas
tem um limite. Precisávamos
de uma estrutura, com
possibilidade de convênios e
verbas. O ideal é prevenção,
estrutura para orientação. É
isso que estamos fazendo”,
disse Paranhos.

Sem delongas

A proximidade entre o
presidente da Câmara, Alécio
Espínola (PSC), e o prefeito
surtem efeito em projetos que
tramitam em uma velocidade
além da normal. Ontem o chefe
do Executivo municipal elogiou
os parlamentares por avaliarem
em tempo recorde a proposta
que institui as políticas aos idosos
e o Fundo Municipal dos Idosos.
“Essa é nossa parceria com a
Câmara: não perder tempo. Não
podemos gastar energia com
burocracia”. O presidente do
Conselho Municipal dos Direitos
dos Idosos, Vanderlei Augusto
da Silva, agradeceu tamanho
empenho do Legislativo
municipal e os esforços
do Executivo.

Peço retirada!

Quase em coro, vereadores
decidiram pela retirada

de projetos na Câmara de
Vereadores: primeiro o
Fernando Hallberg (PDT)
sobre proposta de obrigar a
implantação de ventosas nos
cavaletes dos hidrômetros.
Depois, pela segunda vez, os
vereadores Olavo Santos (PHS)
e Jaime Vasatta (Podemos), na
proposta de obrigar assistentes
sociais e psicólogos nas escolas
públicas municipais. Esforços,
tempo e muito trabalho em vão!

Incansável

O vereador Paulo Porto (PCdoB)
não cansa: pediu mais uma vez
o que a prefeitura vem fazendo
para cobrar o IPTU Progressivo
– aquele que estipula impostos
mais altos em terrenos baldios
no centro da cidade, alvos
de especulação imobiliária. A
população perde, e muito, com a
demora na ocupação das áreas:
pois existe toda infraestrutura
(ônibus, coleta de lixo, escolas...)
sem que ela seja usada. A lei
6.698/2017 foi sancionada em
fevereiro do mesmo ano.

Definido

Os vereadores escolheram o
imóvel que vai homenagear o
deputado Tiago de Aomorin
Novaes, assassinado na rua do
condomínio onde morava: será
um Restaurante Popular a ser
construído na Rua Café Filho,
esquina com a Rua Natal Zanetti,
no Bairro Cascavel Velho.

Hemocentro definido

Após análises da Casa Civil, batido o martelo para quem assume a
direção do Hemocentro: Jean Moura. Ele já atuou no gabinete de
Gugu Bueno (PL) e também foi muito tempo diretor da Defesa Civil
em Cascavel. “Assumo esse novo desafio com metas de melhorar o
serviço; terei assistência técnica e vamos buscar meios para que o
Hemocentro não sofra com falta de tipos sanguíneos”.
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Redução de velocidade
A redução da velocidade máxima
permitida na Avenida Brasil, no
trecho entre as ruas Marechal
Cândido Rondon e Riachuelo, que
passa de 60 Km/h para 40 Km/h,
tem dividido opiniões entre os cascavelenses. A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) afirma que o trecho foi
escolhido devido a grande movimentação de pedestres, que ficou
ainda mais intensa após o início
do transporte coletivo na Avenida.
Há quem concorde com a

Orientação

A Cettrans tem ações educativas
de orientação e conscientização
programadas a partir de terça-feira
(2), às 14h. A sinalização vertical
já está instalada e a sinalização
horizontal ainda será realizada. O
investimento é de R$ 120 mil.

justificativa e aprove a medida. A
vendedora Vanessa Pereira, que
usa o transpor te coletivo todos
os dias aprova a medida. “A Avenida Brasil é muito movimentada,
sempre tem muitas pessoas transitando, mesmo que dependemos
do ônibus, que pode demorar um
pouco mais, a sensação de segurança será maior e inclusive acidentes podem ser evitados”, afirma.

HOJE NEWS, 27 DE JUNHO DE 2019

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Aílton Santos

Educação e fiscalização

Mas para outros a educação deve ser mais importante do que a sinalização.
“Não é apenas uma questão de mudar as placas. As pessoas têm que ser reeducadas no trânsito, saber respeitar o lugar do outro e conviver em harmonia”,
lembra a representante comercial Lenice de Oliveira.
Já o aposentado Silvio Clementino acredita que a mudança é válida, mas teme
pela fiscalização. “É um trecho de grande movimento, os carros precisam sim
andar de uma forma a evitar acidentes e até atropelamentos, mas quem vai
fiscalizar se essa medida está sendo cumprida? Serão instalados radares aqui?
Ou é só uma medida de fachada?” questiona.
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Espaço APAExonado
A Apae de Cascavel conta com
um grupo de capoeira e já
realizou várias apresentações

Encontro de Capoeira Inclusiva na Apae
A Apae de Cascavel é referência
no atendimento às pessoas com
deficiências em diversas áreas.
Entre elas, consta a prática de
atividades físicas regulares. Um
dos exemplos é a capoeira, fruto
do trabalho voluntário de Orli Santos Rosa, o Mestre Ciência, coordenador do grupo de capoeira da
Apae de Cascavel. Agora, todos os
olhos estão voltados para o dia 31
de agosto, data em que ocorrerá
o Encontro de Capoeira Inclusiva
APAExonada, reunindo capoeiristas

Vem aí a Ovelha Fest APAExonada

A Ovelha Fest deste ano terá um tempero mais que especial: a
Apae de Cascavel. Toda a renda obtida com a venda dos convites
será revertida para contribuir com o arrojado projeto de revitalização estrutural da Apae.
A 3ª Ovelha Fest APAExonada, organizada pela Sociedade Rural
do Oeste do Paraná, será no dia 28 de agosto, a partir das 11h,
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, na BR
277, km 596, bairro Santos Dumont.
O cardápio não poderia ser diferente: ovelha recheada, com
legumes e assada. Ao adquirir o convite, os participantes podem
levar como lembrança para casa o prato alusivo ao evento. Mais
informações podem ser obtidas pelo (45) 3228-2526.

de diversas partes do Paraná e de
outros estados.
A direção geral do encontro
ficará por conta do Mestre Tucano,
do Rio Grande do Sul, com a coordenação do Mestre Ciência, de
Cascavel. O encontro será no
ginásio de espor tes de Apae de
Cascavel, a partir das 15h. Haverá
batizado e troca de cordas. Outras
presenças confirmadas são a do
Mestre Nescau, de Foz do Iguaçu,
e do Mestre Japonês, do Grupo
Kauande, de Toledo.
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Cadeirante consultado na rua
A busca de atendimento médico
para o cadeirante Pedro Fernandes, de 52 anos é sempre uma
batalha. Ele mora em Juvinópolis, distrito de Cascavel, e
muitas vezes é consultado pelo
médico fora da USF (Unidade
de Saúde da Família) do distrito.
Sua, esposa Maria Gonçalina Fernandes, 52, conta que a falta de
acessibilidade no local faz com
que ela não consiga levar o marido
até o interior da Unidade.
“O meio-fio da entrada é muito
alto, não tem como passar com a
cadeira. Pela por ta dos fundos
é mais baixo, mas os funcionários falam que a entrada só é
permitida para os funcionários,
aí quando não tem ninguém pra
me ajudar a levantar a cadeira, as
consultas dele são feitas fora da
unidade”, conta Maria.
Ela afirma que precisa de pelo
menos duas pessoas para ajudar
a levantar a cadeira e nem sempre
é fácil conseguir ajuda.

AÍLTON SANTOS

Projeto de reforma da UBS

A moradora Maria do Carmo conta que a população já
buscou providências junto à prefeitura para adequação
do meio-fio e que a resposta recebida foi de que a USF
será reformada. Mas a promessa deixa os moradores
receosos e desconfiados, pois para que a reforma seja
realizada a Unidade teria que ser transferida temporariamente para salão catequético do distrito. “Sabemos que
não vai acontecer, porque para que os atendimentos
possam ser feitos no salão ele precisa passar por uma
série de adequações e até agora nada disso começou a
ser feito”, explica Maria.
Além da falta de acessibilidade, a estrutura da USF
também é precária, em dias de chuva a UBS fica alagada. “A unidade tem várias goteiras, tem que por baldes por todo o espaço. Nós estamos cansados disso.
Eles nunca te dão uma resposta negativa, eles sempre
dão uma resposta positiva para você ficar na expectativa” complementa, indignada, Maria do Carmo.

Sem solução

Pedro afirma que o problema vem
se arrastando desde novembro do ano
passado, quando uma pavimentação da
rua teria sido iniciada. “Desde o ano passado está assim. Em fevereiro nós fomos
cobrar e eles falaram que viriam analisar o
meio-fio, mas até agora nada. Isso é uma
vergonha” afirma, indignado.
Os moradores contam que existia um
projeto para asfaltar as ruas que passam
ao redor da unidade, mas o projeto “saiu
dos trilhos” antecipadamente. “Ano passado o prefeito Leonaldo Paranhos veio
até o distrito para uma inauguração e a
população cobrou a construção do asfalto,
após um dia foi jogada uma massa de
asfalto em frente ao posto. O meio-fio foi
construído alguns meses depois e ficou
aí do jeito que está”, afirma a moradora
Maria do Carmo.
A prefeitura foi procurada pela reportagem do Jornal Hoje News, mas não se
pronunciou sobre o assunto.
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apresenta

28 e 29 de Junho/2019 - 20 horas

se importa com os comentários e que quer

e confessa que, para ela, é João. Yasmin

Ele diz que delas serão o reino dos céus.

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

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você precisa acelerar o ritmo de seus projetos
hoje a fim de trazê-los para uma conclusão
bem sucedida. A turbulência mental que você
está atravessando atualmente poderia levá-lo
a fazer muitas coisas fisicamente.
Você vai sair facilmente de uma luta. O que
parecia insuperável se transformará em algo
positivo. Seus ligamentos precisam ser tonificados e fortalecidos - vá com calma com
seus movimentos.
As discussões com pessoas próximas estão
começando e você vai precisar acelerar suas
atividades. Seus hábitos alimentares poderiam
receber algumas mudanças e é o momento
ideal para começar uma dieta.
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BANCO
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O calor das pessoas ao seu redor será muito
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo
de hoje, tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais de si mesmo.
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Expresse-se sem falsa modéstia, a mensagem será transmitida. Cuidado com o
sistema digestivo e dê uma boa olhada em
sua dieta, certificando-se de que você tem
a nutrição que realmente precisa.
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Linhagem
nobre
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Sua autoconfiança faz com que as pessoas
gostem e confiem em você automaticamente.
Seus altos níveis de energia irão ajudá-lo a
fazer um balanço de forma construtiva. Não
se distraia em vão.
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Você precisa fugir da realidade da vida
diária. Faça um favor a você mesmo e faça
uma pausa, você vai se sentir fisicamente
exausto e precisa recarregar suas baterias. Durma mais!
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Você será capaz de dar livre curso à criatividade. Saia de sua concha e aproveite ao
máximo o presente! Por outro lado, sua saúde
será variável. O principal será equilibrar as
suas atividades ao longo do dia.
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Você terá que usar sua astúcia para obter
satisfação. Faça um esforço para cooperar,
vai ser bom para você! Você terá mais energia
do que o normal e tem uma necessidade de
liberdade. Ceda um pouco.
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Use suas conexões para que você tenha a
chance de ver as mudanças que pretende fazer.
Ajude os outros. Não seja orgulhoso demais para
ouvir as necessidades básicas do seu corpo,
você tem razão em pensar que precisa relaxar.
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Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se
sinta culpado por fazê-lo, caso contrário pode
se sentir esgotado. Você não tem uma dieta
equilibrada - seria uma boa ideia parar e olhar
o que está fazendo errado.
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Os conflitos que estão acontecendo não vão
atingir você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito bem! O contato humano será a
melhor forma de acalmar sua mente.
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www.coquetel.com.br
www.coquetel.com.br
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POLÍCIA

GM: servidor acusa diretor
de interferir em denúncias
Após denúncias de agressões
e abusos de autoridade na GM
(Guarda Municipal) de Cascavel,
desta vez a acusação é outra. Um
servidor que já atuou como ouvidor
no órgão acusa o diretor da GM,
Coronel Avelino Novakoski, de
inter ferir em denúncias que chegavam até a ouvidoria.
Em um documento ao qual a
reportagem do Jornal Hoje News
teve acesso, o servidor afirma que
além das condições precárias para
receber denúncias, como a falta de
um número específico para isso,
algumas situações eram encaminhadas diretamente ao diretor da
Guarda, sem passar pela ouvidoria,
que as encaminharia à corregedoria para investigação.
“Alguns denunciantes eram
orientados a se dirigir diretamente à sala do diretor, sem
passa pela ouvidoria (...) há certa
parcialidade em condução e indicação de processos com alguns

servidores”, afirma o denunciante
no documento.
Ele cita ainda que de acordo
com a legalidade o diretor não
poderia interferir na corregedoria.
“É uma instituição independente,
sem poder de receber inter ferência, o que não acontece em nossa
corregedoria só pelo fato de o diretor insistir em manter uma pessoa
inabilitada no cargo de corregedor”, complementa o denunciante.
O documento teria sido entregue aos vereadores da Comissão
de Segurança Pública e Trânsito. O
recebimento do documento foi confirmado pelos vereadores, que agora
devem encaminhar a denúncia ao
Ministério Público e à Polícia Civil.
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Outra denúncia

Os Vereadores da Comissão de Segurança Pública e Trânsito já apuram
denúncias com o mesmo teor trazidas
pelo Sismuvel (Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel) sobre
possíveis irregularidades na contratação do corregedor da GM e também
na diferenciação de tratamento da
corregedoria em casos envolvendo
servidores.
Neste caso, a Prefeitura nega a irregularidade, assim como o diretor da
Guarda, Coronel Avelino Novakoski.
A Secretária de Políticas sobre Drogas
e Proteção à Comunidade, Rosely
Vascelai, já foi oficiada, mas ainda
não respondeu aos vereadores. De
acordo com a Prefeitura o documento
foi recebido dia 18 e ela têm 20 dias
para se manifestar.

Sem resposta

A reportagem do Jornal Hoje News tentou contato com o denunciante, mas
não houve retorno. Também não houve sucesso no contato por telefone com o
diretor da Guarda, Coronel Avelino Novakoski. O teor da denúncia foi enviado à
Prefeitura, que também não se pronunciou.

Viatura na contramão causa
acidente com morte
Uma jovem de 28 anos morreu e outra
ficou ferida em um grave acidente
registrado no início na tarde de ontem na
BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido
Rondon. A batida aconteceu no trecho
duplicado e envolveu três carros.
De acordo com testemunhas teria sido
causada por uma caminhonete da Polícia
Rodoviária Estadual, que teria saído de
um posto combustíveis próximo á rodovia
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e trafegava na contramão. Dois veículos
que vinham em sentido contrário bateram de frente com a viatura.
O impacto foi tão forte que ambos os
carros ficaram destruídos. A motorista de
um dos carros morreu na hora e a outra
ficou ferida. As condutoras dos veículos
eram amigas e se dirigiam à Cascavel para
participar de um curso.
A viatura caiu na canaleta da pista e o
condutor teve ferimentos leves. A
Polícia Rodoviária Estadual confirmou
que, a princípio, a viatura estava na
contra mão de direção, mas aguarda
informações da Polícia Rodoviária
Federal e perícias para verificar as
reais causas do acidente. Um Procedimento Administrativo da Polícia
Militar será instaurado para apurar
as causas do acidente bem como
responsabilidades.

Atenção à neblina

No momento do acidente havia
neblina, o que dificultava a visibilidade. Tanto a neblina quanto o
nevoeiro são fenômenos comuns no
inverno, por isso é preciso redobrar o
cuidado e a atenção ao pegar a estrada.
Respeitar os limites de velocidade e trafegar com os faróis acesos são medidas
que podem evitar acidentes.

POSICIONE
o leitor de QR
Code do seu
celular e veja
a cobertura
no local do
acidente
n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos
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FEMINICÍDIO:

Acusado de matar
por tráfico vai a júri

Acusado de matar a esposa
porque ela teria se descuidado do
trabalho em um ponto de tráfico de
drogas, Jeferson Tonin Magalhães
dos Santos será julgado hoje pelo
crime de feminicídio, no Fórum
Estadual de Cascavel.
Ele é acusado de matar
Caline Alves Pires de Morais
com sete tiros. O crime aconteceu no Bairro 14 de Novembro
em março do ano passado.
De acordo com os autos do processo, o assassinato teria ocorrido
porque Jeferson e a família atuavam no tráfico de drogas na região
e Caline deveria ficar em casa
durante todo o dia para assumir a
posse da droga guardada no local
caso uma abordagem policial acontecesse, já que ela não tinha passagem policial.
Na data do crime, Caline teria
saído de casa por alguns minutos,
deixando o ponto de tráfico com

a irmã de Jeferson, já condenada
pelo crime de tráfico de drogas.
Quando a vítima voltou á residência foi surpreendida pelo
acusado, que a agrediu verbalmente e retirou do colo dela o
filho de 2 anos do casal, e a
obrigou a entrar no quarto onde a
matou com sete tiros.
As qualificadoras do crime são
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que
ela foi executada. Jeferson também é acusado de um homicídio
registrado em Joinville (SC). Ele
está detido no Complexo Médico
Penal de Pinhais e deve par ticipar do júri por videoconferência.
Ele está preso há cerca de cinco
meses. Jeferson estava foragido
e foi detido em janeiro, após se
envolver em um acidente grave na
BR-163, em Quatro Pontes.

n Reportagem: Cláudia Neis
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DH confirma ligação
de assassinado
com Sandro Rossi

A DH (Delegacia de Homicídios) de
Cascavel que investiga o assassinato de Filipe Raphael Ciqueira
Chagas, 31 anos, morto a tiros na
manhã de segunda-feira (24) na
Rua Pio XII, confirmou que uma
das linhas de investigação do
caso é uma ligação entre a vítima
e o empresário Sandro Rossi,
alvejado com mais de 20 tiros
em abril e que morreu no último
dia 18, após passar quase dois
meses internado no HU (Hospital
Universitário).
Outra linha tem como base a vida
pregressa da vítima, que já tinha
passagens pelo setor policial por
crimes como: como roubo agravado, associação criminosa, receptação, tráfico de drogas, lesão
corporal, injúria e embriaguez.
De acordo com a polícia, pelo
menos 10 dos cerca de 17 tiros
disparados acertaram Filipe que
morreu na hora.
A delegada Chefe da 15ª SDP,
afirma que apesar do número
elevado de mortes violentas já
registradas no mês de junho (5
mortes), o número de homicídios
deste ano ainda é considerado
menor do que no ano passado.
Até o momento são 15 homicídios
em Cascavel, no mesmo período
do ano passado eram 18 mortes
violentas registradas.
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400 pilotos no BR de Kart
O Campeonato será disputado
em Cascavel e faltando menos de
um mês para o início das atividades de pista 400 pilotos já confirmaram a inscrição nas 20 categorias que estarão em disputa.
Principal disputa do kar tismo
no País, o Campeonato Brasileiro dará aos par ticipantes a

Agora é Liga Futsal

Goleado por 7 a 0 pelo Palmas
em jogo que marcou o início do
returno da Série Ouro do Paranaense, na noite de terça-feira,
em Palmas, o Cascavel Futsal
tenta retomar a concentração
para novo desafio na temporada, desta vez contra um dos
líderes da (Liga Nacional de
Futsal), o Tubarão, em duelo
marcado para sábado, às 19h,
no Ginásio da Neva.
A equipe catarinense, atual
campeã estadual em final disputada com o Joaçaba, ex-time
de Cassiano Klein, atual Cascavel Futsal, chegou a liderar
a classificação da LNF 2019,
mas atualmente é a quarta
colocada com 22 pontos, a três
do líder Magnus.
Já a Serpente paranaense é
quem tem o melhor aproveitamento na Liga Nacional nas
últimas rodadas. Vem de cinco
vitórias consecutivas, incluindo
uma sobre o Magnus e outra
sobre o Marechal, último adversário do Tubarão – empataram
por 5 a 5.
Esses dois triunfos cascavelenses foram como visitante.
Os outros três da sequência
vitoriosa foram no Caldeirão da
Neva, onde o Cascavel novamente espera contar com sua
torcida em grande número,
neste sábado.

isenção de pagamento de pneus
e aluguel de motores em algumas classes, além da chance de
concorrer a vagas gratuitas para
o Mundial Kar t.
Os portões do Kartódromo Delci
Damian estarão abertos entre os
dias 15 e 27 de julho.
Até agora a categoria Cadete

tem a confirmação de pilotos 34
inscritos. Destaque também para
as categorias F4 Sênior, com 30
inscritos, Júnior Menor, com 29, e
Sênior A, com 25.
As inscrições continuam abertas, podendo ser preenchidas no
site da CBA por meio do endereço
eletrônico: http://www.cba.org.br/.
MARIO FERREIRA

Depois do terceiro lugar no último sábado na 2ª etapa do Campeonato Sul Brasileiro de
Kart, resultado que o leva a mesma posição na classificação do campeonato, o cascavelense
Akyu Myasava está pronto para o Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competição será disputada desta quinta-feira a sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.
Correndo em casa, Akyu irá disputar a categoria Cadete.

Daniel Scalco é o novo diretor de Esportes

Quase um mês após a exoneração de Cleber Fonseca, o secretário de Cultura e
Esportes Ricardo Bulgarelli, confirmou o nome de Daniel Scalco, o Chimia, para
ocupar o cargo de Diretor de Esportes de Cascavel.
Ele já ocupou funções na secretaria em vários períodos e gestões: de 2001 a
2004, de 2005 a 2007 e também no período de 2009 a 2012, além de fazer
parte da gestão do atual prefeito Leonaldo Paranhos desde 2017.
“É uma alegria muito grande estar retornando a casa onde já trabalhamos
muito e prol do nosso esporte. A Secretaria de Cultura e Esporte é muito ampla,
com centenas de atendimentos diários às pessoas que procuram todos os dias.
Espero desempenhar o melhor possível o papel à frente do esporte, com o
desafio de atender e dar boas condições aos atletas de todas as modalidades
sem esquecer-se de uma atenção especial aos bairros e obras no setor”, disse o
novo diretor da Secretaria de Esportes.
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Atacante do Grêmio que ganhou destaque na seleção
depois do último jogo, Everton está na mira do futebol
europeu e agora, jogando “no quintal em casa” contra
o Paraguai, tem nova chance para brilhar. Após iniciar
como reserva nos dois primeiros jogos na Copa América, “Cebolinha” assumiu a titularidade e justificou a
aposta diante do Peru: marcou um gol, deu assistência, infernizou a zaga adversária e foi protagonista na
goleada por 5 a 0. Com o pouco tempo em campo
e os dois gols, é o artilheiro da seleção brasileira na
competição e um dos goleadores do torneio, ao lado
de Philippe Coutinho, que também balançou as redes
duas vezes, mas titular nos três jogos da primeira fase.

Brasil x Paraguai vale
uma vaga na semifinal
final paraCIVIL
enfrentar o Paraguai,
Sem ter levado
nenhumDE
golREGISTRO
2º OFÍCIO
às
21h30,
na Arena do Grêmio,
durante toda a fase
de
grupos
5º TABELIONATO DE NOTAS
da competição da Copa América em Por to Alegre.
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420
A seleção paraguaia é uma
2019, o Brasil entra em campo
“pedra
no sapato” da Canarinho.
hoje à email
noitecartorio.cvel@gmail.com
pelas quar tas de
– registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

OFÍCIO
DE REGISTRO
CIVIL
Apresentaram neste2ºOficio
os documentos
de habilitação
para casamento, nos
5º
TABELIONATO
DE
NOTAS
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

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

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

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.
1- EVERSON LOURENÇO DOS SANTOS E ANDRIELI DE ANDRADE DE ALMEIDA
2- MADSON COSTA CAVALHEIRO E LARISSA ROSA ELZER
3- RAUBER SECCO E ELISSANGELA ALVES COELHO
4- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
5- EDSON LUIS DE SOUZA E TATIANE APARECIDA SCHENBERGER
6- ALEX FRIEDERICH E ANA ROSA PARCIANELLO
7- JULIO CESAR RANGEL E KELLI APARECIDA DE SÁ

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
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Nas duas ultimas edições da competição, as equipes se enfrentaram
justamente na decisão pela vaga
na semifinal e o Brasil acabou eliminado nos pênaltis após empate
no tempo normal. Ou seja, seguir
sem levar gol hoje é uma boa para
os brasileiros, mas desde que os
atacantes aproveitem as oportunidades e façam as redes balançarem. Caso contrário, existe a possibilidade de nova queda, desta vez
com a defesa invicta.
Além do confronto, outra situação que preocupa as equipes é a
condição do gramado da Arena, o
que fez Brasil e Paraguai adotarem
uma programação diferente ontem,
na véspera da partida, sem a tradicional atividade de reconhecimento
de campo. Para complicar a situação do gramado da Arena, a condição climática prevê instabilidade
para Porto Alegre
Quem avançar de Brasil x Paraguai terá pela frente na semifinal,
em Belo Horizonte, o vencedor da
partida entre Venezuela e Argentina, que medirão forças amanhã
a tarde, no Rio de Janeiro.
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