PÁGINA

03

Contribuintes já
podem aderir ao Refic;
prazo vai até dia 30

PÁGINA

07

Cadeirante faz via sacra
para tentar passe-livre
e tem pedidos negados

PÁGINA

16

Grêmio vai ao Paraguai
em busca de vaga às
quartas da Liberadores

AÍLTON SANTOS

Edição 8290- Ano 43
(45)99975-1047
99975-1047
(45)

,1º/08/2019

jhoje.com.br
jhoje.com.br

@oparana
@oparanahoje
hojenews
news

Demora, queixas e acidentes
As obras de pintura na BR-277 têm tirado a paciência dos motoristas, que pedem
que elas sejam feitas em períodos de menor movimento. Eles relatam o medo de
acidentes. E ontem uma colisão aconteceu a 100 metros daquela que envolveu
sete veículos e resultou em três mortos, no domingo.
l Pág. 13

Cascavel projeta anel de
integração do interior
A Prefeitura de Cascavel tem uma meta ambiciosa: criar um anel de integração
ligando todas as comunidades rurais. O Município tem uma das maiores rotas
no campo, com 3,5 mil quilômetros de estradas rurais.
l Pág. 3
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Ao comemorarmos 50 anos da chegada do homem à
lua, vale relembrar que em 2015 o diretor-geral da Agência
Espacial Europeia (European Space Agency - ESA), Jan
Wörner, lançou a ideia de se criar uma aldeia na lua - o
projeto foi chamado “Moon Village”.
Wörner se inspirou no alto nível de cooperação
alcançado durante os trabalhos da Estação Espacial
Internacional; o Moon Village representa uma extensão
desse projeto, criando uma base permanente na lua.
O MIT (Massachusetts Institute of Technology), em
colaboração com a ESA e algumas empresas, está pesquisando o assunto, tentando demonstrar o potencial de
uma parceria internacional público-privada para promover
a exploração do espaço.
O projeto Moon Village centra-se, neste momento, na
necessidade de sistemas de habitação na lua a serem
utilizados em atividades de pesquisa, principalmente.
A equipe propôs um projeto localizado vizinho ao Polo
Sul lunar, onde há recursos como luz quase perpétua e
gelo nas crateras próximas, a fim de maximizar a utilização
de recursos ali disponíveis e diminuir a necessidade de
transportar produtos a partir da Terra.
Para os terráqueos, seria ótimo se esse projeto fosse
à frente...
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“Sou assim
mesmo. Não
tem estratégia. Se eu
estivesse preocupado
com 2022 não dava
essas declarações”.

‘‘
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Uma aldeia na lua?
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Área rural terá anel
integrado por asfalto
Com 3,5 mil quilômetros de estradas rurais,
a conser vação das vias é
cobrança constante dos
agricultores. Cascavel adotou nesta gestão municipal
o slogan Capital da Produção devido às riquezas
agrícolas e, sobretudo, os
potenciais a ser explorados.
HojeNews - Que avanço
pode ser verificado no interior de Cascavel?
Ney Haveroth - Atuamos
na manutenção das estradas
de maneira intensa, retomando
a conservação dos equipamentos. Conseguimos adequar até
o momento 20% das estradas
em situação emergencial, e as
demais estão em manutenção
leve. A atual gestão encontrou
equipamentos desmontamos,
três patrolas velhas, mal funcionando. Nesses dois anos
e meio foram compradas seis
novas e uma escavadeira hidráulica. Precisamos avançar agora
em máquinas reservas, no caso
de conserto de outras e, assim,
o serviço não para. Temos hoje
nove empresas com o Sisb (Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal) e
100 com o SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
HojeNews - Quais obras
estão em andamento?
Haveroth - Estamos concluindo sete quilômetros de calçamento em um trecho e outros
nove em outro. Terminamos 16
km para cascalhamento por
meio de convênio com a Itaipu,
licitamos mais 50 km de cascalhamento e outros 25 km de
asfalto para o interior.
HojeNews - Como será
a destinação fixa de verbas
para a agricultura?
Haveroth - A proposta é
que exista na legislação municipal a destinação de verbas
para a manutenção das estradas. Estamos fazendo estudos
para estipular quanto é necessário para manter as estradas.
Com essa referência, teremos
um parâmetro para investimentos no campo. Estamos
levando em consideração

Para o secretário de Agricultura, Ney Haveroth, o
investimento em infraestrutura para o tráfego rural é
extremamente necessário e,
por isso, estudos estão em
andamento para que seja
criado um anel de integração entre todas as comunidades rurais de Cascavel.

Giro Político

politica@jhoje.com.br

A pizza da CPI

O vereador Paulo Porto fez questão de se manifestar sobre
a condenação, pela juíza Raquel Fratatonio Perin, dos
irmãos Fabio Junior e Felipe Cecchetto, o pai Oilson Paulo
e o tio Zerbine Barnard à pena de dois anos de detenção
e dez dias multa por fraude em licitação para beneficiar
a empresa FJ Cecchetto. “Em novembro de 2016 fui voto
vencido na chamada CPI das Horas Máquinas e entreguei
relatório separado pedindo apuração das
denuncias ao Ministério Público. Passados
quase quatro anos, a Justiça condenou
os acusados provando que estávamos
certos em insistir na apuração dos fatos.
O tempo segue sendo o senhor da razão”.
Para ler a íntegra da sentença, passe o
leitor de QR Code do seu celular.

Horas Máquinas
gastos com combustível, sinalização de frota e manutenção,
enfim, algo bem concreto, com
base na capacidade do Município para gastar.
HojeNews - Como incentivar a permanência da população no campo?
Haveroth - Há um projeto
em andamento para criarmos
um anel de integração das comunidades. Temos grandes possibilidades de novos convênios com
a Itaipu para infraestrutura, trechos de estradas não contemplados, criando um anel de ligação
das principais comunidades até
o centro urbano. Com o acesso
mais facilitado e maior investimento, acreditamos reduzir o
êxodo rural garantindo qualidade
de vida aos moradores. Temos
uma população rural de 25
mil moradores e pretendemos
garantir melhor infraestrutura a
todos, com pavimentação neste
anel em um trecho já existente.
HojeNews - Como suprir
a falta de cascalho?
Haveroth - Pretendemos
adquirir um britador. O custo estimado é de R$ 3 milhões. Com
o uso das britas, acreditamos
que o tempo de conservação
seja maior, reduzindo gastos
com servidores e equipamentos
para obras constantes.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo
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O pedido de abertura da
CPI partiu do vereador
Celso Dal Molin. A
comissão era formada
pelos vereadores Luiz
Frare, Robertinho
Magalhães e Paulo Porto.
O “faz-tudo” do ex-prefeito
Edgar Bueno, Ivan Serafin
Borges, acusado de ser o
articulador do esquema,
também é réu no processo,
mas deve ser julgado
separadamente por um
pedido de dificuldade
mental.

Estação Cidadania

O prefeito Leonaldo
Paranhos homologou
a licitação para a
revitalização da antiga
área do Terminal de
Transbordo Leste, que será

transformada na Estação
Cidadania, com áreas de
lazer, recreação e cidadania.
A Construtora Dinâmica
Ltda foi a vencedora com
valor de R$ 467.948,29. O
contrato para a execução das
obras deve ser assinado nos
próximos dias.

Calmaria

O ambiente na Câmara de
Vereadores de Cascavel está
tranquilo esta semana por
conta do recesso. Mas as
coisas devem mudar a partir
da próxima semana. Hoje
(1º) será divulgada a pauta
das sessões de segunda e
terça-feira, quando retomam
as discussões. A extinção
da Cettrans deverá estar
no centro dos debates
e promete pôr fogo no
Legislativo.

Refic I

O prefeito Leonaldo Paranhos sancionou ontem (31) a lei aprovada
pela Câmara de Vereadores que implantou o Refic/2019. A partir
desta quinta-feira (1º) os contribuintes que possuem dívidas com
o Município já podem procurar a Secretaria de Finanças para
aderir ao programa e pôr as contas em dia.

Refic II

Para facilitar o acesso, a prefeitura colocou à disposição
dois lugares para receber a população, uma na Sede
Administrativa do Bairro Floresta e outra na própria
prefeitura. A expectativa é de que sejam arrecadados cerca
de R$ 20 milhões com o plano de refinanciamento das
dívidas. O prazo para adesão vai até 30 de agosto.
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Espaço APAExonado
FOTOS: VANDRÉ DUBIELA/ASSESSORIA APAE

Apae prepara Tarde de Autógrafos
Quatorze alunos do Ensino Fundamental da Apae de Cascavel já
têm compromisso marcado para
o dia 16 de agosto. Na oportunidade, eles vão participar da Tarde
de Autógrafos de livros que eles
mesmo escreveram e desenharam,
com orientação de professores do
setor pedagógico da Apae, dentro
do projeto de Incentivo à Leitura, da
Editora Estante Mágica. “Trata-se de
um projeto totalmente gratuito que
torna cada criança autora do próprio
livro e que causa um reflexo positivo no desenvolvimento da pessoa
com deficiência”, destaca Suzana
Neves, coordenadora do Ensino
Fundamental da Apae de Cascavel.
Para ela, a leitura e a escrita
são essenciais para a evolução e
o aprendizado do aluno.
CRIATIVIDADE
Cada aluno teve liberdade para
escolher o tema do livro. Alguns
optaram em contar sua história
dentro da instituição e outros
ousaram com a criação de histórias
extraídas da própria imaginação.
VERSÕES
Essa é a primeira vez que o

projeto conta com a participação de
pessoas com deficiência, gerando
a necessidade de mudanças na
plataforma de conteúdo. Além do
livro físico, será possível encontrar
versões como E-book e pockets.
A imaginação foi para o papel
e, a partir disso, muitas histórias
foram criadas pelos alunos.
O livro também reser va um
espaço para uma pequena biografia, com foto, do autor do livro. A
iniciativa já oportunizou a chance
de escrever um livro a mais de 400
mil alunos, de quatro mil escolas e
mil municípios do País.
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Dengue: casos cresceram
5.567% em um ano
A Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de
Cascavel divulgou no fim da tarde
dessa quar ta-feira (31) o fechamento parcial do ano epidemiológico
da dengue correspondente a agosto
de 2018 a julho de 2019. Nesse
período foram notificados 3.419 casos
suspeitos de dengue; 1.649 foram
descartados (1.262 por critério laboratorial e 387 por critério clínico epidemiológico); 175 foram inconclusivos e
1.587 casos positivos.
O registro de pessoas com
a doença é 5.567% maior que
o registrado no ciclo passado
(17/18), quando houve 28 pessoas infectadas, e 3.350% maior
que no anterior (16/17), quando

foram confirmados 46 casos de
dengue em Cascavel.
Neste ano, três pessoas morreram em decorrência da doença.
A diretora do Departamento de
Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, explica que o grande mutirão
de limpeza realizado em Cascavel a partir de abril “surtiu efeito
positivo no combate à dengue na
cidade, contudo, mesmo com o
clima frio, é preciso redobrar os
cuidados básicos para eliminação
dos focos do mosquito transmissor
da dengue, pois o município continua registrando casos e o apoio
da população no combate ao vetor
transmissor é fundamental para
evitar novos casos da doença”.

Segundo ela, a inspeção semanal nas residências deve integrar a
rotina da população verificando possíveis locais que possam acumular
água, como calhas, ralos de banheiros não utilizados, vasos e pratos de
plantas, pratos de alimentação dos
animais de estimação, reservatório
de água da geladeira e ar-condicionado, acondicionamento incorreto de
resíduos sólidos (lixo), garrafas pet
e de vidro, lajes, cacos de vidros em
cima de muros, plantas que acumulam água, caixas de água e tonéis de
armazenamento de água de chuva,
plantas que acumulam água, piscinas não utilizadas frequentemente
devem ser limpas e tratadas corretamente, entre outros.

Agosto Dourado, um mês dedicado à amamentação
No dia 6 de agosto será realizado o lançamento oficial da campanha Agosto Dourado
e está prevista uma série de atividades para
incentivar a prática da amamentação no Município de Cascavel.
As ações foram elaboradas pelas Tutoras da
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB)
da Secretaria de Saúde, que apoiam a causa
e mostram a importância da amamentação.
Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde de 2018, apenas 38% dos
bebês são alimentados exclusivamente com
leite materno até os seis meses de vida no
continente americano e só 32% continuam
amamentando até os 24 meses, que apontam
baixos índices de aleitamento.
A alimentação saudável tem início com o
aleitamento materno e a introdução alimentar
infantil. Esses são fatores que impactam na prevenção e redução da obesidade adulto e infantil,
desnutrição e mortalidade infantil, e mortalidade
por doenças crônicas não transmissíveis.
Dados do Ministério da Saúde de 2011
indicam que a obesidade está associada a
essas doenças, que já alcançaram um total
de óbitos em 72% no Brasil.

SECOM

Programação:

No dia 6 de agosto será realizado o lançamento oficial da campanha com
a capacitação de atualização sobre aleitamento materno e introdução
alimentar infantil para médicos e enfermeiros das unidades de saúde e
nutricionistas da rede, no auditório do Tribunal do Júri Unipar;
Haverá ainda Exposição Fotográfica, no Shopping JL, durante o mês de
agosto. E a realização de orientações sobre aleitamento materno e introdução alimentar em salas de esperas e reuniões de grupos que as unidades de saúde durante o mês.
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Cadeirante não consegue
isentar transporte público

Em junho do ano passado a
vida de Gerson Ribeiro Afonso
mudou drasticamente. Durante o
expediente, ele caiu sentado segurando uma caixa de frango de aproximadamente 18 quilos. Com a queda,
fraturou um osso da coluna: “Eu bati
a coluna na esteira. Além da fratura,
cinco cartilagens se romperam porque elas já estavam gastas”.
Desde então, Gerson não consegue andar e usa uma cadeira
de rodas para se locomover. Ele
depende do transporte público para
ir até o local onde faz fisioterapia,
pegar remédios na farmácia básica
e ir ao posto de saúde.
Como está sem trabalhar desde
o acidente e recebendo apenas um
salário mínimo pelo auxílio-doença,
Gerson já tentou isentar a tarifa
do transporte público três vezes e
recebeu três nãos.
Ele levou o laudo médico até a
ValeSim, que encaminhou o pedido
de isenção à Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transpor te e
Trânsito), que negou a solicitação.

Reversível

A esperança de Gerson Afonso é
também seu principal problema. É
que até agora os laudos indicam que
a possibilidade de reverter o quadro
e ainda não está descartado que ele
volte a andar. Mas, para isso, precisa
dos exames e do tratamento, prejudicados pelo próprio poder público.
Assim, a resposta que Gerson obteve
da Cettrans é que, “considerando
que o laudo informa que a deficiência apresentada não acarretou a
perda da função motora definitiva
e irreversível, a Comissão Partidária
do Passe Livre decide pelo indeferimento do pedido”.

Gerson gasta cerca de R$ 60
por mês só em deslocamentos.
Para ele, dinheiro que faz falta: “Eu
não consegui me aposentar por
invalidez. Com um salário mínimo
preciso comprar alimentação, aluguel e os remédios”.
A morfina é um dos remédios
que ele consegue pegar na farmácia
básica, mas nem todos estão disponíveis, como as cartilagens. Cada
caixa custa R$ 120 e Gerson precisa
de três caixas por mês, mas não tem
dinheiro para comprá-las.
“Se eu conseguisse andar, não
estaria lutando para isentar o valor
da passagem. Eu estou pedindo
socorro para quem puder me ajudar”.

Na Justiça

A Lei Municipal 3.500/2002 assegura que pessoas com deficiência
têm direito ao transporte público
gratuito. Quando questionada, a
Cettrans informa que o pedido foi
indeferido três vezes em razão de o
solicitante não se enquadrar nos critérios previstos em lei, mediante os laudos médicos apresentados. Acrescenta
ainda que, caso o requerente tenha
alguma indagação sobre o processo,
deve procurar a Cettrans ou questionar
judicialmente. Sem alternativa, Gerson
pretende recorrer à Justiça.

GERSON está sem andar há mais de um ano
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Aílton Santos

Exames

A condição de Gerson Afonso é agravada pela própria lentidão do sistema público.
Ele aguarda há oito meses para fazer dois exames pelo SUS: uma eletroneuromiografia, que custa R$ 800, e uma ressonância magnética, que custa R$ 600.
Segundo ele, esses exames vão apontar em qual parte da coluna está o problema:
“Só depois que eu fizer os exames é que os médicos poderão passar o tratamento
na parte específica em que há a lesão”. E, então, ele poderá até voltar a andar.
Enquanto aguarda os exames, Gerson prepara uma rifa para tentar pagar a eletroneuromiografia, solicitada com urgência pelo médico.
Os exames também determinarão se ele precisará de cirurgia. “Por enquanto, os
médicos descartaram a cirurgia, porque tem 95% de chance de não dar certo e eu
posso continuar sem andar ou até ficar paraplégico”.
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Você está insistente, mas, ao mesmo tempo,
flexível e tem uma maneira de persuadir, reunindo e motivando aqueles que o rodeiam.
Apesar de passar a sensação de fadiga, você
está em boa forma hoje.

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Para qual
lugar
(pop.)

6

Você controla muito melhor suas emoções agora
e isso vai permitir que você seja mais perspicaz
sobre as pessoas que o rodeiam. Você vai ter
um bom desempenho mesmo depois de uma
atividade intensa, você está em excelente forma!

Livres de
impostos

Peças que
substituem partes
do corpo

5

As exigências feitas por outras pessoas estão
gastando suas energias. Sua variação entre
ação e apatia está lhe dizendo que você está
cavando profundamente em suas reservas, por
isso modere seu entusiasmo.

BANCO
BANCO
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Hoje o dia será muito animado. Os encontros
serão agradáveis e reforçarão sua confiança.
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a
reflexão e a ação, entre a atividade física e o
relaxamento. Ouça o seu corpo.
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Você vê mais claramente o que precisa fazer.
Você tem uma ideia mais clara das suas necessidades e conseguirá transformá-las em um
triunfo. Você conseguirá um melhor equilíbrio
entre descanso e atividade.
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Seu otimismo é claramente sentido por aqueles
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao
seu redor. Você está saudável, terá reflexos
melhores e se sentirá mais leve.
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inglês
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Vale a pena fazer um esforço extra para os
outros. Não é? Pergunte a si mesmo. Você
está exagerando as coisas e pensando muito.
Você precisa se afastar mais vezes, o que lhe
permitiria encontrar soluções mais fáceis.
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Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o seu
caminho. Seja tolerante, nem todos serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o
fígado e não exagere nos prazeres da mesa.
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Você não tem dificuldade em se afirmar e
pôr fim a relacionamentos doentios, sem
arrependimentos! Você mostra maior contenção no gasto de energia hoje e você deve
encontrar um melhor equilíbrio.

Cada uma
das duas
divisões
doVeneno
cérebro
paralisante
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condide origem
cional da
amazônica
pena
Avô (Dir.)
do
patriarca
Noé
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O dia parece estar em movimento rápido.
Você vai ter que se movimentar, mas isso
vai ser satisfatório. Uma discussão com pessoas experientes talvez provará que seus
excessos são prejudiciais.
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O tempo que vai passando o leva a dar uma
olhada em sua vida. Você pode recomeçar!
Fique calmo, você estará envolvido em um
sentimento de paz e bem-estar. Você estará
muito tranquilo.

www.coquetel.com.br
Recursos característi-
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Você vai receber uma boa notícia. Então,
abra o seu e-mail sem se preocupar! Não
aceite as coisas tão facilmente. Você vai se
sentir melhor se fizer um esforço com você
mesmo. Vá mais devagar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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POLÍCIA

Acusado de matar pai na
frente do filho vai a júri
Senta hoje no banco dos réus do
Fórum Estadual de Cascavel Douglas
Lopes da Silva, o Dodo. Ele é acusado
de matar Rodrigo Zelinski Rego, 26 anos.
O crime aconteceu na Rua Jaborá, Bairro
Brasmadeira, no dia 10 de julho de 2016.
Conforme os autos, o réu chegou à

casa da vítima e o chamou até o portão,
quando atirou diversas vezes contra ele.
O filho de Rodrigo presenciou o crime.
A acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de crime praticado por meio que dificultou a defesa
da vítima, já que ele atirou assim que a
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

vítima apareceu no portão.
O júri havia sido agendado para 30 de
maio, mas a principal testemunha não
compareceu e por isso foi remarcado para
esta quinta-feira. O réu está preso.

n Reportagem: Cláudia Neis

Polícia investiga agressão de paciente em UPA

Margarete Harms procurou a Polícia
Civil na madrugada de ontem (31) para
registrar Boletim de Ocorrência contra
um médico que atua na UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília, em
Cascavel. Ela afirma que ele a agrediu
verbalmente e que, ao perceber que ela
gravava a consulta no celular, ele teria
apagado os arquivos do aparelho. “Ele viu
que eu estava gravando o que ele estava
me dizendo, me chamando de viciada e
falando que estava colocando água no
lugar de remédio, então ele arrancou
o celular da minha mão e apagou os

arquivos”, denuncia.
Ela diz que foi agredida pelo profissional ao tentar recuperar o aparelho. “Quando
fui pegar o celular de volta ele apertou meu
pescoço e me empurrou contra a parede”.
Margarete fez ontem, no IML (Instituto
Médico Legal), exame de corpo de delito.

O QUE DIZ A SECRETARIA
Questionada sobre a situação, a
Secretaria de Saúde informou que o
caso está sendo tratado pela direção e
envolve situações muito delicadas que
serão mantidas sob sigilo em proteção

à paciente, que já teve outros incidentes
registrados em outras unidades da rede
municipal de saúde.
A secretaria acrescenta que o médico
foi ouvido preliminarmente, mas será
ouvido novamente para prestar informações e esclarecimentos detalhados, assim
como servidores do plantão. Conforme a
secretaria, a paciente fez 84 consultas na
UPA Brasília este ano.
A Comissão de Saúde da Câmara de
Vereadores acompanha a situação e
afirma que está analisando a versão da
paciente e também do médico.

ARCO REAL EIRELES

FAÇA NOSSO
ORÇAMENTO

c o n s t r u t o r a

45 3039-5941
Shopping Central Park
Av. Brasil, 6282 - Centro
Sala 102 | 10º Andar

SAIA DO
ALUGUEL
CONHEÇA
NOSSAS
CONSTRUÇÕES

Reformas e gessos
em geral

02
19
02
03
24

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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277: Mais um acidente
em trecho em obras
AÍLTON SANTOS

Após o registro de dois acidentes
graves em um intervalo de 72 horas
em trecho que passa por pintura na
BR-277, no perímetro urbano de Cascavel, motoristas reclamam dos transtornos e pedem que as obras sejam realizadas à noite ou no fim de semana,
quando há menos movimento.
O médico-veterinário Mauri Nunes
seguia com a família para Foz do Iguaçu
na tarde de ontem (31) e lamentou ficar
parado por cerca de dez minutos perto
do Contorno Oeste, onde uma grande
fila se formou: “O sol está muito quente
para ficar parado. O bebê estava dormindo, mas por conta do calor acordou,
sem contar que temos um compromisso
com hora marcada em Foz e não estava
nos planos ficar parado. E, quando o
trânsito é liberado, vira uma confusão
do pessoal com pressa e aumenta o
risco de acidente”.
ACIDENTES
A colisão entre um caminhão e uma
van escolar foi registrada no fim da

MOTORISTAS reclamam de lentidão por conta
das obras na pista
manhã de ontem no perímetro urbano
da BR-277. O caminhoneiro disse
que tentou desviar de um carro que
saiu da marginal e acessou a pista,
quando bateu na van que vinha no
sentido contrário. Apesar do for te
impacto, ninguém de feriu.
A colisão aconteceu a 100 metros
do local do acidente que envolveu sete
veículos e terminou com três mortes
no último domingo. A batida aconteceu
quando um caminhão avançou sobre os
veículos que estavam parados em um
bloqueio por conta das pinturas na pista.

O que diz a Ecocataratas?

Questionada sobre as reclamações, a Ecocataratas informou que as obras são executadas durante o dia para garantir maior segurança aos usuários e aos trabalhadores
da obra. A concessionária confirmou que o tempo de retenção dos veículos para a
execução das obras de conservação do pavimento e pintura da sinalização é de cerca
de dez minutos no sistema siga e pare. As obras só devem ser finalizadas em 30 dias.

POLÍCIA
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Família diz que
jovem morto não
tinha desavença

Familiares de Matheus Henrique
Mattoso Amaro, 18 anos, que
morreu ontem no HU (Hospital Universitário) de Cascavel,
pedem por justiça.
Mãe da vítima, Marise Mattosso
Amaro foi ao IML (Instituto
Medico Legal) liberar o corpo
e, emocionada, pediu o esclarecimento do crime: “É muita
dor perder um filho, ainda mais
dessa forma. Só quero que a
justiça seja feita”.
Outros familiares que estiveram no local disseram não
saber de fato que possa ter
levado ao crime.
Matheus foi baleado na cabeça
na madrugada de domingo (28)
quando participava de uma
festa em uma casa no Conjunto
Riviera. Testemunhas disseram
que um assassino entrou no
local com capacete e atirou
conta a vítima. O disparo transfixou a cabeça de Matheus.
O caso é investigado pela
Delegacia de Homicídios, mas
nenhum suspeito foi preso.
Matheus foi a 21ª vítima da violência em Cascavel este ano.
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No Brasileiro de Judô
Duas das atletas mais vitoriosas da história recente do judô
cascavelense tentarão escrever seu
nome no rol de campeões nacionais
neste fim de semana, no Campeonato Brasileiro Sub-15 da modalidade, que será realizado sábado e
domingo no Rio de Janeiro.
As jovens Gabriela Paixão Militão da Silva (meio-pesado, até 64
kg) e Emily Kauani da Rosa dos
Santos (pesado, até 73 kg) serão
as únicas competidoras de Cascavel na competição que tem 388
judocas de todo o País inscritos.
As duas se classificaram para a
competição nacional ao se sagrarem campeãs paranaenses, há um
mês, em Londrina. Na categoria
de Gabriela no Brasileiro, estão
os campeões de 20 estados. Já
a categoria de Emily tem 19 campeões estaduais.
Apesar de jovens na idade,
Gabriela e Emily tem vasta experiência na modalidade. Este ano,
Emily venceu também os Jogos
Escolares do Paraná e se classificou para a fase nacional da competição, repetindo o feito de 2018,

FOTOS: ARQUIVO ATLETAS

GABRIELA E EMILY (ao centro, na foto) se classificaram ao Brasileiro ao vencer o Paranaense
quando foi terceira colocada, bem
como Gabriela, que este ano não
conseguiu repetir a conquista estadual nos Escolares.
O Brasileiro de Judô também não
é novidade para as duas. Emily vem
de um terceiro lugar conquistado
ano passado, enquanto Gabriela
já disputou uma final da competição com apenas 12 anos de idade,
em 2017. O resultado (prata) lhe
DIVULGAÇÃO

Equipe da categoria sub-9 do Cascavel Country Club foi a campeã da Chave Prata do
Campeonato Regional de Futsal, encerrado na última semana.

credenciou a competições maiores
ela correspondeu: foi campeã pan-americana e sul-americana.
Neste fim de semana, no Rio
de Janeiro, Gabriela tenta melhorar o resultado do Brasileiro 2018
– não conseguiu chegar ao top 7
-, enquanto Emily tenta repetir o
pódio conquistado na edição passada, realizada, em Blumenau,
mas no degrau mais alto.

Sub-19

Lanterna do Grupo I da 2ª fase do
Paranaense de Futebol Sub-19,
com duas derrotas (Paraná Clube
e Operário, ambas por 1 a 0) e um
empate (1 a 1 com o Coritiba), o FC
Cascavel tenta se manter vivo na
competição neste fim de semana,
no início do returno. O time
cascavelense desafiará o Operário
amanhã, às 15h, em Ponta Grossa,
em busca de pontos preciosos
para não se despedir antecipadamente do campeonato. A Serpente
aurinegra tem apenas um ponto na
chave, a três do Operário, terceiro
colocado. Coritiba e Paraná Clube
lideram empatados com cinco pontos e duelarão sábado pela rodada.
Depois de visitar o Fantasma, o FC
Cascavel fará duas partidas seguidas dentro de casa.
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Na final do Estadual de BCR

DIVULGAÇÃO
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A equipe Cascavel/Apac/
Unimed se destacou na
2ª etapa do Campeonato
Paranaense de Basquete em
Cadeira de Rodas, no fim
de semana, em Umuarama.
Os atletas, dirigidos pelo
técnico Rodrigo Zini,
classificaram-se para disputar
o título de 2019 entre as
quatro melhores equipes do
Paraná. A Série A conta
ainda com Kings/UEM/
UMPM/Maringá, Tubarões/Copel/Telecom/MM/
Ponta Grossa e Tigres/
Unipar/Umuarama. Já a
disputa do título da Série
B será entre UDF/Harpia
da Fronteira/Foz do Iguaçu,
Lobos/ADFG/Guarapuava
e Pernas Preciosas/Londrina.

Valores Olímpicos em Cascavel
Um encontro de sensibilização
com professores das redes municipal e estadual de ensino e integrantes do COB (Comitê Olímpico
do Brasil) deixará o clima de Jogos
Escolares mais próximo de Cascavel nesta sexta-feira, na Prefeitura
de Cascavel.
Das 8h30 às 11h o encontro no
Paço discutirá a implementação do
Transforma - o Programa de promoção dos Valores Olímpicos do COB
- nas escolas da cidade.

JOGAM HOJE
21h30

LIBERTADORES
Libertad x Grêmio

21h30
21h30

SUL-AMERICANA
U. Católica x Independiente
Wanderers x Corinthians

21h30

SÉRIE B
Sport x Coritiba

20h

SÉRIE C
Remo x Tombense

A iniciativa, que ocorrerá no
auditório da prefeitura, faz parte
das ações dos Jogos Escolares da
Juventude, que terão uma de suas
regionais sediada em Cascavel, no
período de 2 a 6 de setembro.
Com objetivo de engajar os professores para a implantação dos cursos

VOV (Valores Olímpicos para a Vida)
e Cievo (Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos), o COB
vai apresentar o Transforma para
diretores, coordenadores pedagógicos e professores para que possam par ticipar das turmas dos
cursos desenvolvidos pelo COB.

O Transforma

O Transforma contribui para a formação integral do ser humano.
A partir de uma inédita parceria entre o Comitê Olímpico do Brasil e
escolas públicas e privadas, ele tem como objetivo difundir os ideais
positivos do Movimento Olímpico para a sociedade por meio de dois
pilares: ações e cursos, envolvendo crianças, jovens, diretores,
coordenadores pedagógicos e professores de todas as disciplinas.
O objetivo do programa é levar a temática olímpica para o
ambiente escolar, oferecendo aos professores instrumentos e
recursos para que usem o esporte como argumento em todas as
disciplinas e proporcionando um processo de ensino-aprendizagem
prazeroso. Além disso, contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, em consonância com as Competências Gerais
da Base Nacional Comum Curricular.
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Coritiba x Sport

Equipe que mais ascendeu na tabela de classificação da Série B na última rodada,
saltando cinco posições e chegando ao G4, o Coritiba desafia o Sport nesta
quinta-feira em busca de ascensão ainda maior no campeonato, às 21h30, na
Arena Pernambuco, em partida isolada que abre a 14ª rodada. Se vencer, o Coxa
dormirá na vice-liderança e chegará à sua quinta partida seguida sem derrota.
Já o Leão ostenta invencibilidade ainda maior. Não perde há sete rodadas, mas
só venceu uma vez nas últimas cinco rodadas. Com isso, caiu da quarta para a
sexta colocação – o Sport é quem menos perdeu na competição, apenas uma vez.
Artilheiro da Série B com nove gols, metade dos tentos do Coxa na competição,
Rodrigão está suspenso e desfalca o Coxa. Ele também é líder em assistências,
empatado com Giovanni, que também cumpre suspensão esta noite.

Grêmio x Libertad
O Grêmio visita o Libertad nesta
quinta-feira, às 21h30 (de Brasília),
no Defensores Del Chaco, no Paraguai, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O
Imortal pode perder até por um gol
de diferença para avançar de fase.
Será o quar to duelo entre as
equipe em 2018. Pela fase de
grupos, os paraguaios levaram a
melhor em Porto Alegre, com vitória por 1 a 0, enquanto o Tricolor
venceu por 2 a 0 a volta pela fase

classificatória em Assunção e pelo
jogo de ida das oitavas na Arena.
Pelo Grupo H da primeira fase, aliás,
o Libertad avançou como líder, com
12 pontos, enquanto a equipe gaúcha ficou em segundo, com 10.
Sem o zagueiro Pedro Geromel,
suspenso após ser expulso no primeiro jogo, o Imortal irá a campo
com: Paulo Victor; Leonardo Gomes,
David Braz, Kannemann e Cortez;
Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Corinthians misto no Uruguai

O Corinthians visita o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília),
pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será no Estádio Nacional, na capital uruguaia. Após ter vencido a primeira partida por 2 a 0, em
Itaquera, a equipe do técnico Fábio Carille entra em campo podendo perder por até um
gol de diferença para avançar às quartas de final e encarar o Fluminense, que terça-feira
eliminou outro uruguaio, o Penãrol. Com a vantagem construída em casa, o Carille deve
poupar alguns titulares esta noite, de olho no clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo
Brasileirão. O 11 inicial corintiano deve ser formado por: Cássio; Fagner, Gil, Henrique e
Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Clayson; Vagner Love.

SÉRIE B
Pos. Time
1ºBragantino
2ºAtlético-GO
3ºLondrina
4ºCoritiba
5ºParaná
6ºSport
7ºCRB
8ºBotafogo-SP
9ºPonte Preta
10º Figueirense
11º Cuiabá
12º Oeste
13º Operário
14º B. de Pelotas
15º Vila Nova
16º Criciúma
17º São Bento
18º Vitória
19º Guarani
20º América-MG

PG
27
24
23
22
22
22
20
20
19
19
17
17
15
14
14
13
12
11
10
10

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
7
7
6
6
5
6
6
5
4
4
3
4
4
3
3
3
3
2
2

E
3
3
2
4
4
7
2
2
4
7
5
8
3
2
5
4
3
2
4
4

D
2
3
4
3
3
1
5
5
4
2
4
2
6
7
5
6
7
8
7
7

GP
19
18
16
18
13
17
17
15
17
13
13
12
12
9
9
8
14
14
8
8

GC
7
12
12
13
13
12
14
13
14
9
14
8
15
14
12
14
19
25
14
16

14ª RODADA
21h30
19h15
20h30
21h30
11h
16h30
16h30
17h
19h
19h15

HOJE
Sport x Coritiba
AMANHÃ
Londrina x Atlético-GO
Botafogo-SP x Oeste
Guarani x Bragantino
SÁBADO
B. de Pelotas x Vitória
São Bento x Ponte Preta
Criciúma x Operário
Paraná x América-MG
CRB x Cuiabá
Vila Nova x Figueirense

SG
12
6
4
5
0
5
3
2
3
4
-1
4
-3
-5
-3
-6
-5
-11
-6
-8

