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Multas a empresas já renderam R$ 1,7 milhão

ALTO RISCO

As queimadas ambientais não cessam e ontem uma
extensa área foi consumida pelas chamas na lateral da
BR-277 próximo ao viaduto de acesso ao 14 de Novembro,
prejudicando a visão de quem trafegava pela rodovia.
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Água: Ministério confirma
contaminação e pede a
suspensão de manancial

Nove meses depois do início do surto de diarreia que atingiu mais de 12 mil pessoas, o
Ministério da Saúde divulga relatório no qual afirma que o problema estava na água e pede que
seja suspensa a captação do Rio Saltinho pela Sanepar. Essa suspeita já havia sido divulgada
pelo HojeNews em março, mas sempre negada por todos os envolvidos. A Sanepar nega a
contaminação e ameaçou ir à Justiça contra a divulgação das análises.
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Que tarefa tenho para este mundo?

O teólogo Romano Guardini, de forma simples, nos diz que
Deus pronunciou uma palavra sobre mim e que é só minha.
Ele confiou a mim uma missão. Deu-me uma senha que serve
só para mim. Essa noção desperta em mim o sentido do meu
estar no mundo.
Se eu me perguntar: que rastro estou deixando nesse
mundo? Que história eu conto da minha história? Poderia dizer
que a minha tarefa é tornar perceptível essa palavra única de
Deus, pronunciada sobre mim e que se tornou carne em mim.
Fazendo isso, deixo o meu rastro pessoal, minhas marcas.
A cada ser humano é dada essa senha particular. É tarefa
de cada um descobrir a sua. Marcar o mundo positivamente é
utilizar essa senha e ter o acesso à verdade daquilo que sou e
do que sou convidado a fazer. A senha me dá acesso à resposta
da pergunta de “porque estou no mundo?” Eu e você estamos
no mundo para viver a única vida que Deus nos deu e para fazer
audível a palavra pronunciada e confiada a cada um.
Quando falamos que cada um tem uma missão muito especial, estamos trazendo a imagem da obra de cada um. Não estou
nesse mundo apenas para viver, para salvar a minha vida. Cuido
da minha vida, mas posso ajudar, servir, inspirar, deixar marcas
de amor. Ao escutar o meu coração e seus anseios profundos,
percebo que sou chamado a um projeto de amor, que pode se
expressar em muitas atividades ou, em simplesmente, ser o
melhor na situação que estou, sendo um bom pai, uma boa mãe,
um ótimo colaborador na entidade, no grupo ou na empresa.
A palavra missão também sintoniza com o propósito de vida.
Só que a diferença é que na missão, Deus me confia uma senha.
O mais importante é aquilo que eu descubro e faço sintonizado
com o amor Dele. Nisso, a nossa tarefa é fazer, por meio de
nossa vida, que esse mundo se torne um pouco mais iluminado,
mais caloroso, mais amoroso e mais humano.
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Multas a licitantes
renderam R$ 1,7 mi

Implantada após a primeira reforma administrativa, a Secretaria da Casa
Civil, da Transparência,
da Prevenção e Combate
à Corrupção completa
pouco mais de um ano e
meio de pleno funcionamento. Com apelo para
a redução das irregularidades na administração
pública, os resultados
são expressivos: de 99
processos instaurados,
nove resultaram em
advertências, 32 em suspensão das declarações

de idoneidade e 43 multas aplicadas. As empresas irregulares tiveram de
pagar R$ 1.772.340,45 à
prefeitura devido a danos
causados ao erário.
Ao todo, nesta administração, foram 79 processos administrativos
disciplinares contra servidores, 27 sindicâncias,
32 suspensões convertidas em multas e 14
demissões. No comando
desse trabalho, Cletírio
Feistler enfrenta o “jogo
duro” contra a corrupção.

HojeNews - A proposta
era incentivo à denúncia
de irregularidades; isso
aconteceu?
Cletírio Feistler: A maioria
das demandas atendidas pela
Corregedoria da secretaria é
originária de denúncias dos
próprios Setores da Administração: dos responsáveis dos
setores e secretários das pastas. Em relação aos processos
sancionadores, em face de
licitantes e contratados, geralmente se originam das fiscalizações realizadas pelos fiscais
dos contratos/serviços e dos
secretários. Há denúncias da
população que eventualmente
resultem em sindicâncias, processos disciplinares ou sancionadores, mas são poucas se
comparadas com as originárias
dos próprios setores.

HojeNews - O que avançou
no setor?
Feistler - A vinda dos setores
responsáveis pelas sindicâncias,
processos administrativos disciplinares e sancionadores para a
secretaria não permitiu somente
que o trabalho pelos setores continuasse, mas também resultou
em um acréscimo de pessoal
com experiência na secretaria.
Tivemos avanço significativo na
qualidade e no conhecimento
dos servidores. Uma das intenções é dar mais efetividade à Lei
Federal 12.846/2013, que trata
da responsabilização administrativa de pessoas jurídicas por atos
contra a Administração Pública e
cada vez mais melhorar o Portal
da Transparência, visando não
somente atender às exigências
dos órgãos fiscalizadores, mas
fazer uma gestão transparente,
pautada na publicidade e no
acesso de todos aos dados do
Poder Executivo municipal. Por
fim, há projetos visando à valorização dos servidores hoje lotados na secretaria, que, desde
que assumi a pasta, colaboram
de forma exemplar no atendimento das demandas, mesmo
diante de eventuais limitações
estruturais e orçamentárias, e
nunca deixaram de dar o máximo
para atender as demandas e exigências da administração.

HojeNews - Como combater os casos internos de
corrupção?
Feistler - A legalidade é
um dos principais norteadores
do serviço público. Verifica-se
que existe no Poder Executivo
municipal - quiçá nas demais
esferas do Poder Público - uma
rede de agentes compromissados em gerir a máquina pública
que presa pelos ditames
constitucionais.
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Tributos pagos no cartão

A Secretaria de Finanças de Cascavel está fazendo um
chamamento publico para celebração de Termo de
Cooperação que proporciona aos contribuintes alternativas
de quitação de tributos municipais por cartões de débitos
e crédito, sem restrição de bandeiras, para pagamento de
impostos, taxas e contribuições municipais. As instituições
interessadas devem retirar o edital no Portal do Cidadão no
endereço eletrônico https://cascavel.atende.net.

Homenagens

Para finalizar o período
de recesso parlamentar,
a Câmara de Cascavel
realiza hoje o que mais gosta:
homenagem. Em ato marcado
para as 9h, a Câmara recebe
a delegação paradesportiva
de Cascavel e a reconhece
pela participação nos Jogos
Paradeportivos do Paraná.
A proposta aprovada em
plenário foi do vereador
Romulo Quintino, líder do
Governo. Na segunda-feira,
os parlamentares retomam as
votações em plenário, claro,
com mais homenagens.

Em andamento

O vereador Jaime Vasatta
(Podemos) esteve reunido
com o diretor de Esportes de
Cascavel, Daniel Scalco, para
dar continuidade ao Projeto
da Praça Mirante em
benefício dos moradores
dos Loteamentos Lupattini,
Mirante, Piovesan e Santa
Fé. A ideia é usar uma área
pública para a instalação
da praça com quadra
poliesportiva, academia
para terceira idade e
playground.

Planejando a
pavimentação

O vereador Roberto Parra
(MDB) protocolou uma
indicação que pede ao
secretário de Agricultura
de Cascavel, Nei Haveroth,
que fixe meta anual para a
pavimentação asfáltica das
estradas rurais por meio de
um projeto de lei do Executivo
determinando quilometragem
mínima e valor mínimo de
investimento. Segundo o
vereador, a fixação de meta
daria aos moradores do interior
uma garantia de atendimento
anual dessa demanda.

Contas polêmicas

Rendeu discussão nos
grupos políticos ontem
a notícia de que o TCE
apresentou ressalvas às
contas da Prefeitura de
Cascavel referente a 2018.
E, em tempo recorde
(algo inédito), o portal da
prefeitura divulgou resposta,
reforçando que as contas
não foram rejeitadas e
explicando tintim por tintim
os apontamentos que, no
geral, tratam-se apenas de
desacertos técnicos.

Dois pesos...

Nos grupos de WhatsApp ninguém estava interessado no
que o TCE disse ou o que a prefeitura deixou de fazer. A
discussão era mais à frente: se a Câmara de Vereadores
já reprovou duas prestações do ex-prefeito Edgar Bueno
“aprovadas com ressalvas” pelo TCE, o que faria agora
com situação semelhante do atual chefe do Executivo? De
toda sorte, falta um tantão até que o relatório final seja
concluído e outro tanto até chegar à Câmara.
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Ministério da Saúde confirma:
a água estava contaminada
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores apresentou ontem (1º) relatório com resultado da análise feita
pelo Ministério da Saúde sobre o
surto de diarreia em Cascavel de
dezembro do ano passado a maio
deste ano. O relatório aponta a
presença de Cryptosporidium hominis, protozoário humano encontrado em água bruta no ponto de
captação do Rio Saltinho, corroborando a hipótese de a fonte de
transmissão ser a rede de abastecimento de água da Sanepar.
No dia 7 de março, o Jornal HojeNews publicou reportagem que
revelava que no dia anterior uma
reunião na prefeitura já tratava
da contaminação do Rio Saltinho.
Contudo, mais uma vez a informação foi negada tanto pela Sanepar
quanto pela prefeitura. Ou seja, se
tivessem tomado as providências
naquela ocasião, centenas de pessoas não teriam ficado doentes.
Agora, a recomendação do Ministério da Saúde é suspender a
captação de água do Rio Saltinho
para abastecer a população. “Até
que esse rio tenha um tratamento
e fique em condições, não se pega
água dele para que não venha trazer esse excesso de protozoários
para a estação de tratamento e
depois para as residências. Esse
rio deve ser interditado para resolver essas questões”, sugere o vereador Celso Dal Molin.
Em resposta aos questionamentos do Ministério da Saúde, a Sanepar
destacou que desde janeiro já realizava o monitoramento de protozoários
em seu manancial no Rio Saltinho.
Para o vereador Celso Dal Mo-

lin, a empresa deveria ter assumido
o problema e orientado a população
quanto aos cuidados necessários
no consumo da água naquela ocasião: “Não estamos condenando
a Sanepar, que tem uma estrutura
boa e eficaz, mas faltam detalhes,
algumas questões básicas quando
se fala em protozoários, por isso
a participação da empresa nessa
reunião era importante”, disse, referindo-se ao encontro de ontem,
quando nenhum representante da
Sanepar esteve presente.

Números que assustam
Conforme a Secretaria de Saúde, nos
cinco primeiros meses deste ano o
número de pessoas que procuraram
as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) com os sintomas de diarreia
chegou a 12.233, praticamente o total
atendido durante todo o ano de 2018.
Os atendimentos nas UPAs Tancredo
Neves, Veneza e Brasília pularam de 25
por semana para uma média de 555
durante o período, em alguns períodos
ultrapassando mil casos. Contudo,
esses números são muito maiores
porque não foram registrados os casos
atendidos na rede particular de saúde.
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Comissão quer que Sanepar
banque o custo com o surto
Segundo o secretário de Saúde, Thiago Stefanelo, o impacto
financeiro com os tratamentos durante o surto de diarreia que atingiu Cascavel no início do ano não
foi pequeno. O custo, considerando horas extras e insumos para
os atendimentos, chegou a cerca
de R$ 1,644 milhão a mais do
que a média mensal.
O vereador Celso Dal Molin
afirmou que vai notificar a empresa para que ela faça ressarcimento desse valor aos cofres
públicos municipais, se não em

espécie, mas através de parcerias e investimentos na saúde
pública de Cascavel. Caso não
haja um posicionamento da Sanepar com relação a isso, ele
promete, através da Comissão
de Direitos do Consumidor, tomar outras providências.
Ontem foi cogitada também a
possibilidade de a Sanepar ser multada pela Secretaria de Meio Ambiente devido à contaminação da água
tratada. Essa questão ainda será
avaliada, segundo o secretário de
Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Sem a presença da Sanepar,
Comissão divulga relatório que
aponta contaminação da água
durante o surto de diarreia
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Saúde

Blindagem dos mananciais

O secretário de Meio Ambiente,
Wagner Yonegura, falou do projeto de
blindagem dos mananciais que abastecem Cascavel: “Esse projeto está em
fase final de elaboração. Ele contempla a blindagem de todos os mananciais e nascentes até a captação do Rio
Cascavel. Num segundo momento até
o Rio São José. Todas as fontes já estão
identificadas. Nós vamos blindar para
proteger e evitar a contaminação e
fazer a recuperação das matas ciliares
no entorno de cada nascente desde
a cidade até o local da captação num
total de 9 quilômetros. O projeto tem
início pelo Rio Cascavel e pelo São José
e posteriormente atingirá todos os rios
da região”.

n Reportagem: Celso Romankiv
Foto: Aílton Santos

Fiscalização
nega contaminação e faz ameaças
contínua Sanepar
O gerente regional da Sanepar, Renato Mayer Bueno, foi convidado para parti-

Demora na comunicação e nas ações

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Cascavel,
Beatriz Tambosi, no início de janeiro a Sanepar já tinha conhecimento da presença do protozoário na captação de água e a demora em comunicar as autoridades pode ter colaborado com o surto de diarreia no Município: “Se a Secretaria de Saúde tivesse tido conhecimento do problema antes, algumas ações para
evitar o surto poderiam ter sido desencadeadas antes também”.
Além disso, no primeiro fim de semana de março chegou a Cascavel uma equipe
do Ministério da Saúde para acompanhar a situação. Em reunião com autoridades da saúde local no dia 1º, sexta-feira véspera do feriado de Carnaval, os técnicos
sugeriram que fosse dado alerta para a população ferver a água antes de consumir.
Contudo, esse alerta só chegou à população mais de uma semana depois, no dia 11
de março. E, mesmo assim, sempre que se manifestava, a Sanepar insistia que não
havia necessidade de ferver a água e que atestava sua qualidade.

Para a diretora de Vigilância
Sanitária da Prefeitura de
Cascavel, Maria Fernanda, a
ação de fiscalização e análise
da qualidade da água deve
ser contínua. “Nós temos que
pensar não só na questão
da água que chega às nossas
casas, mas nos mananciais. Por mais que se
filtre ou se ferva, se a água dos nossos mananciais estiver contaminada, vai refletir na água
tratada. Precisamos criar um conselho para gerenciar de modo contínuo e permanente todo
o manancial de água aqui, em Cascavel”.
Para a médica de vigilância e saúde Lilimar
Mori, da 10ª Regional, “o Ministério da Saúde já esteve aqui, ajudou na investigação e o
relatório é esse que está sendo apresentado
para a população de que há um problema na
água, na água de consumo. Não podemos
ter problemas na água. Temos que fazer
uma parceria forte com a Sanepar para
resolver esses problemas”.

cipar da reunião ontem, mas disse que tinha um compromisso fora da cidade e
não enviou representante. Mais tarde, a empresa divulgou nota para a imprensa, na qual volta a negar qualquer contaminação e responsabilidade pelo surto
de diarreia e ainda faz ameaças devido à divulgação do laudo do Ministério da
Saúde. Confira a íntegra: “A Sanepar reitera e garante a qualidade da água distribuída para a população de Cascavel. As análises realizadas pela Companhia, pelo
laboratório contratado pela Sanepar e pelo Instituto Adolpho Lutz, atestam essa
qualidade e confirmam que não há presença de protozoários nocivos à saúde
humana na água entregue para a população.
Assim que detectou a presença de protozoários no rio Saltinho, em janeiro de
2019, a Sanepar fez a imediata comunicação do resultado à Secretaria Estadual
de Saúde (SESA), através do SISÁGUA, conforme relatórios da própria SESA. E,
imediatamente, ampliou as medidas de prevenção no sistema de abastecimento, visando garantir a segurança e a qualidade no fornecimento da água.
A Secretaria Municipal da Saúde de Cascavel em nota, distribuída no dia 27
de março, informou que nas amostras coletadas da água tratada e que é distribuída pela Sanepar não foi detectada a presença de nenhum protozoário,
o que corrobora os teste de laboratórios.
A Sanepar garante que toda a água distribuída para a população de Cascavel
e em todo o Estado do Paraná segue rigorosamente todos os padrões de
potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
Por fim, a Sanepar comunica que tomará medidas judiciais para que informações distorcidas e inverídicas sejam evitadas”.

04

LOCAL

HOJE NEWS, 02 DE AGOSTO DE 2019

Ministério da Saúde confirma:
a água estava contaminada
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores apresentou ontem (1º) relatório com resultado da análise feita
pelo Ministério da Saúde sobre o
surto de diarreia em Cascavel de
dezembro do ano passado a maio
deste ano. O relatório aponta a
presença de Cryptosporidium hominis, protozoário humano encontrado em água bruta no ponto de
captação do Rio Saltinho, corroborando a hipótese de a fonte de
transmissão ser a rede de abastecimento de água da Sanepar.
No dia 7 de março, o Jornal HojeNews publicou reportagem que
revelava que no dia anterior uma
reunião na prefeitura já tratava
da contaminação do Rio Saltinho.
Contudo, mais uma vez a informação foi negada tanto pela Sanepar
quanto pela prefeitura. Ou seja, se
tivessem tomado as providências
naquela ocasião, centenas de pessoas não teriam ficado doentes.
Agora, a recomendação do Ministério da Saúde é suspender a
captação de água do Rio Saltinho
para abastecer a população. “Até
que esse rio tenha um tratamento
e fique em condições, não se pega
água dele para que não venha trazer esse excesso de protozoários
para a estação de tratamento e
depois para as residências. Esse
rio deve ser interditado para resolver essas questões”, sugere o vereador Celso Dal Molin.
Em resposta aos questionamentos do Ministério da Saúde, a Sanepar
destacou que desde janeiro já realizava o monitoramento de protozoários
em seu manancial no Rio Saltinho.
Para o vereador Celso Dal Mo-

lin, a empresa deveria ter assumido
o problema e orientado a população
quanto aos cuidados necessários
no consumo da água naquela ocasião: “Não estamos condenando
a Sanepar, que tem uma estrutura
boa e eficaz, mas faltam detalhes,
algumas questões básicas quando
se fala em protozoários, por isso
a participação da empresa nessa
reunião era importante”, disse, referindo-se ao encontro de ontem,
quando nenhum representante da
Sanepar esteve presente.

Números que assustam
Conforme a Secretaria de Saúde, nos
cinco primeiros meses deste ano o
número de pessoas que procuraram
as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) com os sintomas de diarreia
chegou a 12.233, praticamente o total
atendido durante todo o ano de 2018.
Os atendimentos nas UPAs Tancredo
Neves, Veneza e Brasília pularam de 25
por semana para uma média de 555
durante o período, em alguns períodos
ultrapassando mil casos. Contudo,
esses números são muito maiores
porque não foram registrados os casos
atendidos na rede particular de saúde.

LOCAL

CASCAVEL, 02 DE AGOSTO DE 2019

Comissão quer que Sanepar
banque o custo com o surto
Segundo o secretário de Saúde, Thiago Stefanelo, o impacto
financeiro com os tratamentos durante o surto de diarreia que atingiu Cascavel no início do ano não
foi pequeno. O custo, considerando horas extras e insumos para
os atendimentos, chegou a cerca
de R$ 1,644 milhão a mais do
que a média mensal.
O vereador Celso Dal Molin
afirmou que vai notificar a empresa para que ela faça ressarcimento desse valor aos cofres
públicos municipais, se não em

espécie, mas através de parcerias e investimentos na saúde
pública de Cascavel. Caso não
haja um posicionamento da Sanepar com relação a isso, ele
promete, através da Comissão
de Direitos do Consumidor, tomar outras providências.
Ontem foi cogitada também a
possibilidade de a Sanepar ser multada pela Secretaria de Meio Ambiente devido à contaminação da água
tratada. Essa questão ainda será
avaliada, segundo o secretário de
Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Sem a presença da Sanepar,
Comissão divulga relatório que
aponta contaminação da água
durante o surto de diarreia
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CONFIRA
a íntegra do
relatório do
Ministério da
Saúde

Blindagem dos mananciais

O secretário de Meio Ambiente,
Wagner Yonegura, falou do projeto de
blindagem dos mananciais que abastecem Cascavel: “Esse projeto está em
fase final de elaboração. Ele contempla a blindagem de todos os mananciais e nascentes até a captação do Rio
Cascavel. Num segundo momento até
o Rio São José. Todas as fontes já estão
identificadas. Nós vamos blindar para
proteger e evitar a contaminação e
fazer a recuperação das matas ciliares
no entorno de cada nascente desde
a cidade até o local da captação num
total de 9 quilômetros. O projeto tem
início pelo Rio Cascavel e pelo São José
e posteriormente atingirá todos os rios
da região”.

n Reportagem: Celso Romankiv
Foto: Aílton Santos

Fiscalização
nega contaminação e faz ameaças
contínua Sanepar
O gerente regional da Sanepar, Renato Mayer Bueno, foi convidado para parti-

Demora na comunicação e nas ações

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Cascavel,
Beatriz Tambosi, no início de janeiro a Sanepar já tinha conhecimento da presença do protozoário na captação de água e a demora em comunicar as autoridades pode ter colaborado com o surto de diarreia no Município: “Se a Secretaria de Saúde tivesse tido conhecimento do problema antes, algumas ações para
evitar o surto poderiam ter sido desencadeadas antes também”.
Além disso, no primeiro fim de semana de março chegou a Cascavel uma equipe
do Ministério da Saúde para acompanhar a situação. Em reunião com autoridades da saúde local no dia 1º, sexta-feira véspera do feriado de Carnaval, os técnicos
sugeriram que fosse dado alerta para a população ferver a água antes de consumir.
Contudo, esse alerta só chegou à população mais de uma semana depois, no dia 11
de março. E, mesmo assim, sempre que se manifestava, a Sanepar insistia que não
havia necessidade de ferver a água e que atestava sua qualidade.

Para a diretora de Vigilância
Sanitária da Prefeitura de
Cascavel, Maria Fernanda, a
ação de fiscalização e análise
da qualidade da água deve
ser contínua. “Nós temos que
pensar não só na questão
da água que chega às nossas
casas, mas nos mananciais. Por mais que se
filtre ou se ferva, se a água dos nossos mananciais estiver contaminada, vai refletir na água
tratada. Precisamos criar um conselho para gerenciar de modo contínuo e permanente todo
o manancial de água aqui, em Cascavel”.
Para a médica de vigilância e saúde Lilimar
Mori, da 10ª Regional, “o Ministério da Saúde já esteve aqui, ajudou na investigação e o
relatório é esse que está sendo apresentado
para a população de que há um problema na
água, na água de consumo. Não podemos
ter problemas na água. Temos que fazer
uma parceria forte com a Sanepar para
resolver esses problemas”.

cipar da reunião ontem, mas disse que tinha um compromisso fora da cidade e
não enviou representante. Mais tarde, a empresa divulgou nota para a imprensa, na qual volta a negar qualquer contaminação e responsabilidade pelo surto
de diarreia e ainda faz ameaças devido à divulgação do laudo do Ministério da
Saúde. Confira a íntegra: “A Sanepar reitera e garante a qualidade da água distribuída para a população de Cascavel. As análises realizadas pela Companhia, pelo
laboratório contratado pela Sanepar e pelo Instituto Adolpho Lutz, atestam essa
qualidade e confirmam que não há presença de protozoários nocivos à saúde
humana na água entregue para a população.
Assim que detectou a presença de protozoários no rio Saltinho, em janeiro de
2019, a Sanepar fez a imediata comunicação do resultado à Secretaria Estadual
de Saúde (SESA), através do SISÁGUA, conforme relatórios da própria SESA. E,
imediatamente, ampliou as medidas de prevenção no sistema de abastecimento, visando garantir a segurança e a qualidade no fornecimento da água.
A Secretaria Municipal da Saúde de Cascavel em nota, distribuída no dia 27
de março, informou que nas amostras coletadas da água tratada e que é distribuída pela Sanepar não foi detectada a presença de nenhum protozoário,
o que corrobora os teste de laboratórios.
A Sanepar garante que toda a água distribuída para a população de Cascavel
e em todo o Estado do Paraná segue rigorosamente todos os padrões de
potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.
Por fim, a Sanepar comunica que tomará medidas judiciais para que informações distorcidas e inverídicas sejam evitadas”.
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Autorizada construção da
Escola da Transparência
Nesta sexta-feira (2), no salão
comunitário do Bairro Floresta,
zona norte de Cascavel, o prefeito
Leonaldo Paranhos e a secretária
de Educação, Marcia Baldini, assinam ordens de ser viço de duas
impor tantes obras para a rede
municipal: a construção da Escola
da Transparência e a segunda e
última etapa da reforma da Escola
Municipal Aníbal Lopes, também
do Floresta. A assinatura será às
9h30, no salão comunitário do
Bairro Floresta. Nos dois casos, as
obras serão iniciadas neste mês.
Com esses dois investimentos,
o atendimento da rede municipal
será ampliado significativamente

em termos de qualidade de ensino
e de número de alunos.
A Escola Municipal da Transparência, no valor de R$ 6,5 milhões,
é fruto do resultado obtido nas três
últimas licitações dos kits de uniforme escolar, que ocorreram a
partir de 2017, por isso leva esse
nome. A unidade será construída
em local de grande crescimento
populacional e atenderá a demanda
de pelo menos cinco loteamentos
na região do Floresta.
A concepção do projeto visa ao
atendimento em tempo integral de
alunos de quatro a dez anos de
idade, ou seja, do pré ao 5º ano.
A unidade terá fachada composta

por pele de vidro, que proporcionará visão total dos ambientes
internos. A escola terá 4.093,69
metros quadrados.
PARTE FINAL
Já a Escola Municipal Aníbal
Lopes receberá a segunda e última
etapa de uma grande revitalização do
prédio. Essa fase da obra foi licitada
em R$ 2,42 milhões e contemplará
rede elétrica, acessibilidade e adequação de saídas de emergência, a
reconstrução da cobertura dos blocos das salas de aula e do administrativo, a reconstrução de parte do
muro e ainda a adequação do passeio público no entorno da escola.

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

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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Greve dos Correios

01- VALDEMIR MALANCHEN E ALICE BUENO GONÇALVES
02- EDUARDO RAFAEL CORRÊA DE SOUZA E LAIS CARLA ROCHA
03- VALDECIR CORREA DE LOURENA E LILIANE KAREN DE LIMA
04- CLAYTON ANDRÉ SCHNEIDER E GREYCE KELLY DE MORAES
05- ELI ALEXANDRE PEREIRA E FABIANA ZANCHIN DE MORAIS
06- VITOR DE PAULA SILVA E BÁRBARA GOMES DA SILVA DOLLO
07- TIAGO ALCANTARA E SILVIA APARECIDA IANQUES
08- MARCOS JÚNIOR SCHNEIDER DALMÁS E VANESSA BRUM
Marina Esteves Santos – Titular
09- RICARDO ZILE DOS SANTOS E CAROLINE GOMES
CHERVINSKI
Jefferson
Esteves Santos – Escr. Autorizado
10- CLAYTON RODRIGO DE OLIVEIRA E JESSICA FRANCISCA AURELIO
11- ARLEI LUÍS SCHNEIDER E CLAUDETE SAMPAIO Nascimento,
DE OLIVEIRA
casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
12- ÉDERSON DOS SANTOS FONTANA E JULIANE MARQUES
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
13- JOÃO VITOR LAGE LEAL E LUCIANE LIMA DOS SANTOS
inventário e partilha de bens.
14- JOÃO EDUARDO PESCARA E JULIANA TOPPE EDITAL DEMarina
PROCLAMAS
Esteves Santos – Titular
Faço
saberBREDA
que pretendem
casar-se
os
15- VICTOR HUGO DELGADO CORRÊA E MIRIAM CRISTINA
CAMPOS
Jefferson
Esteves
Santose apresentaram
– Escr. Autorizado
documentos
exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
16- JEFERSON DA SILVA E ELISANGELA DOS SANTOS
RODRIGUES
doNascimento,
código
Brasileiro, os
contraentes:
óbito,
autenticação, rec. de firma,
17- DENILSON CALIXTO FRANÇA E MARIA APARECIDA
DAVIDCivil casamento,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
18- DAVID DA SILVA DIAS E ANDRESSA IZIDORO DE OLIVEIRA
inventário
e
partilha
de
bens.
19- SERGIO ZYCH DAL OLMO E ISABELA KARINE ANTONOVICZ
EDITAL DE PROCLAMAS
20- JADER FERREIRA DE MORAES E MARIA SALETE OLIVERIO
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
21- FABIANO TICIANI E ELAINE NEVES DE SOUZA
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
22- ANTONIO GUSTAVO PASTORI E EMANUELLE PALERMO
do código Civil Brasileiro, os contraentes:
23- LEONARDO FERNANDO BERTUOL E JAQUELINE LUZA
24- ANDRÉ ROHDE E DANIELA TEIXEIRA
25- MARCELO BEZERRA E MARCIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ
26- EMERSON DE LIMA SANTIAGO E JOICE CONTREIRA
27- OSNI DE DEUS E MARISTELA DE FATIMA JUVENCIO
28- DIOLEI SANTOS DO NASCIMENTO E JHENIFFER STEPHANI SILVA GANDIN
29- NATHAN ROSSETIN DA COSTA E NATHALIA NASCIMENTO TSCHURTSCHENTHALER HONMA GOMES DE SÁ
30- MARCELO DOS SANTOS E ROSEMERI DE ALMEIDA
31- ELISSANDRO APARECIDO TAVARES E ELIANE ALBERTON DE OLIVEIRA
32- CLÉBERSON INHAIA MENDES E BIANCA MINOSSO DA SILVA
33- MARCOS ROBERTO OTANI E NOELI APARECIDA DO CARMO
34- ELOIR RENZ E ELIANE FERREIRA
35- ANDERSON JOSE BATISTA DE SOUZA E KARINA CAMPOS DA COSTA
36- JOSE NATALIO RODRIGUES E LUCIMARA RODRIGUES ALVES
37- ADEMIR ANUNCIAÇÃO DE NOVAIS E MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
38- LUCAS WILLIAM DA SILVA E VANESSA DE LIMA FERNANDES
39- EVERTON MARTINS DA SILVA E KANANDA SANTOS DE MATOS
40- LUIZ ADRE DOS SANTOS E MARIA DA GRAÇA SOARES MARTINS
41- LUIZ CARLOS DE SOUZA E EUNICE LUFT
42- MARCOS PÉRICO E VIVIANE SILVA DA LUZ
43- JOSE NELSON SONTAG E LOURDES TEODOROWICZ
44- PAULO ELISEU OLIVEIRA COSTA E ELIANE CORREA
45- AVILSON DO PRADO E CLARICE LISODETE ROCHA
46- VALDEVINO VALTER DA SILVA E SOLANGE APARECIDA STIEVEN
47- VALDOIR DE OLIVEIRA E SUELI MARIA DE ARAUJO
48- ANDERSON RAFAEL BATISTA BARBOSA E GABRIELE APARECIDA DIEDRICH
49- SIDNEY DE LIMA E ALINE LUZIA DE OLIVEIRA
50- THYERRY EDMUNDO SOUZA RODRIGUES E JULIANA GRANCE PEREIRA
51- MARCOS ANTONIO FORNALSKI E ADRIANA ANTUNES DE RAMOS
52- JHOCEAN CHRISTIANO DA SILVA E JULIANE OLEINICZAK
53- JEAN NILSON PRESTES E KARLA DE MEIRA RICHARD
54- ROBSON JULIANO ORO E MARIANA REGINA BRODOLONI
55- FELIPE DE PAULA LIMA E ÉRIKA QUADROS OLIVEIRA
56- GINO TAVARES E ROZILDA GOMES DOS SANTOS
57- LUIS ALVES RIBEIRO E LEIDIANE DA SILVA PACÓ
58- EDSON APARECIDO BENTO E SILVANA DA CRUZ
59- MARCELO OKPES E FERNANDA RENATA GUIMARÃES DE ALMEIDA
60- PAULO CESAR SILVEIRA E FRANCIELE NUNES DE CARVALHO
61- GEOLSIR DOS SANTOS E JOSIANI DA SILVA HUHN
62- JOSÉ ORLANDO BATISTA DE SANTANA FILHO E GISELI CRISTINA PEREIRA
63- JULIANO RAPOSA E KELLEN DOS SANTOS LIMA
64- CLAUDEMIR RAMOS E DAIANE DOS SANTOS

Sealguém
alguémsouber
souberde
dealgum
algumimpedimento,
impedimento,oponha-o
oponha-ona
naforma
formada
daleileino
noprazo
prazode
dequinze
quinzedias.
dias.
Se
O referido é verdade e dou fé.
O referido é verdade e dou fé.
CASCAVEL, 02 DE AGOSTO DE 2019
Marina Esteves Santos
Marina Esteves
TitularSantos
www.cartorioestevessantos.com.br
Titular
Rua Sãowww.cartorioestevessantos.com.br
Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Em assembleias por todo o Brasil,
os trabalhadores dos Correios
decidiram não paralisar os
serviços, mas manter o estado de
greve até 31 de agosto.
A decisão foi tomada pelos
trabalhadores após o ministro
Renato de Lacerda Paiva, vicepresidente do TST (Tribunal
Superior do Trabalho), propor a
prorrogação do Acordo Coletivo
2018/2019, que venceria ontem,
para conseguir um tempo
maior de negociações entre os
trabalhadores e os Correios.
Os trabalhadores pedem a
reposição da inflação de 3,1%,
a não retirada dos direitos e a
não privatização da empresa.
A proposta dos Correios é de
0,8% de aumento e o corte de
algumas gratificações.

Refic 2019

Um total de 651 contribuintes
aproveitou o 1º de agosto
para renegociar dívidas com o
Município de Cascavel, primeiro
dia de Refic 2019. Desses, 550
contribuintes foram atendidos na
prefeitura, onde renegociaram
R$ 1.060.959; já na Sede
Administrativa da Região Norte,
mais 61 aderiram ao Refic
renegociando R$ 55.902,
totalizando R$ 1.116.861,00,
volume considerado positivo
pelo secretário de Finanças,
Renato Segalla.
O Programa de Recuperação
Fiscal 2019, autorizado por meio
da Lei 7.018/19, segue até o dia
30 deste mês, oportunizando
o refinanciamento de dívidas
tributárias e não tributárias,
vencidas até 28 de fevereiro
deste ano, inclusive a quem
possui dívidas em processo de
execução fiscal. A expectativa,
segundo Segalla, é de renegociar
cerca de R$ 20 milhões.
O atendimento na prefeitura e
na Sede Administrativa da Região
Norte é de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 17h, sem intervalo
para o almoço.
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Veum
r
a
p
po e
r
a
h
gan
O Ç Ã O
M
O
R
P

Poupe com a
gente e ganhe
números da
sorte para
concorrer.

R$ 1,5 300
milhão chances
Mais de

em prêmios de ganhar

Saiba mais em:

vempoupareganhar.com.br
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características
essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A,
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível
para pagamento pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora
0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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• REDE GLOBO

Espelho da vida

REDE
GLOBO
Isabel
se assusta ao provocar o espíriAv. Brasil •8065
– Centro
– CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX
45-3224-5420

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
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REDE GLOBO
MALHAÇÃO

Rita e Jaqueline tentam convencer Camelo a não
da vida
que, e Graça conclui que os doisacabar
são ir- com a festa. Milena flerta com Daniel. Carla tem
emailEspelho
cartorio.cvel@gmail.com
– registrocivil2cascavel@gmail.com
mãos.
Dora
reclama
com
Graça
de
sua
Isabel se assusta ao provocar o espíriuma crise de ciúmes por causa de Karina. Jaqueline se survida humilde. Piedade impede que
Cris/ ao ver Milena e Daniel se beijando. Nanda pergunta
preende
to de Felipe. Teresa HABILITAÇÃO
brinca com Henri-DE CASAMENTO Julia vá à delegacia falar com Danilo.
a Camelo qual a tática de Raíssa para o concurso. Neide
Eugênio se revolta contra Maristela ao
que,Apresentaram
e Graça conclui
que
os dois
são irconta para Carla que viajará com Marco. Anjinha repreende
neste
Oficio
os documentos
de habilitação para casamento,
ver Henrique comnos
Teresa. Cris/Julia reMarco por estar envolvido com Neide. Lígia comenta com
mãos. Dora
reclama
com
Graça
de
sua
uma intimação para depor a fatermos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civilcebe
Brasileiro.
Joaquim que Rita possa ter sofrido uma violência sexual.
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
vida humilde. Piedade impede que Cris/
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
ÓRFÃOS DA TERRA
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
casar com Gustavo.
Fauze conta a Jamil que aceitou se unir a Dalila
1- WILLIAM BONATO E DAMARIS PEREIRA FALCÃO
Eugênio
se revolta contra Maristela ao
porque a vilã lhe disse que é sua irmã. Rania desconfia
Verão 90
2- MAURO
GILBERTO
LERNER
E ROSANA
proximidade
entre Santinha e Laila. Padre Zoran comuver
Henrique
com Teresa.
Cris/Julia
re- DE SOUZA
Janaína pede a Herculano quedanão
a
nica a Aline e Caetano que eles serão padrinho afetivos de
procure mais. Horácio liga para o detetive
3- ROQUELINO
KELLERER
NADIRaVICENTE
cebe
uma intimação
paraEdepor
faentristece
com o relacionamento
de Eva não conse
“Malhação”,
Rafael e Gabriela
Lopes ao ver Vanessa e Galdino Salma.
saindo Bóris seEm
vor
de Danilo.
Eugênio
ameaça
a vida MARTINS
ajuda Jamil e Laila a despistar Dalila.
4- MARCOS
VINICIO
BOMFIM
E GENEZILDA
do hotel. Herculano pede demissãoeaOmar.
Mer- Missade
entender.
Heitor
permite
que
Tito
e Garoto leiam
decidem terminar o relacionamento e se
cedes. João se surpreende com aLetícia
maté- e Faruq
de
Danilo,CEZAR
caso Cris/Julia
se recuse
que encontraram. Tito descobre que sua mãe nã
5- MAICO
DE ANDRADE
E ALINEaBEATRIZ DE PAULA
ria sobre o Patotinha Mágica, comtornar
menti-amigos. Cibele tem um sonho com Davi
casar com Gustavo.
acidente de carro que tirou a vida de seu pa
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana

Tito pede Flora em na

6- MAYKON RAFAEL PERES E KEROLIN ANDRESSA DOS SANTOS
A DONA
DO PEDAÇO
o retorno
de Flora à escola. Marcelo a
beijando João. Vanessa fica eufórica ao celebram
Começa
a audiência
dode
divórcio
de Agno
Lyris. Alex e Fl
na
com
o pedido
Rafael
para eregistrar
7- LUCIANO BARBOZA
E NYCÉIA DOS SANTOS ROSA saber por Jerônimo que ela trabalhará
VerãoBIANCO
90
com as ofensas de Jô. Amadeu não
PopTV. Gisela se desespera com Ellen
o pedi-se chateianome.
Titosobre
pedeAgno,
Florae em
namoro.
Alex prom
consegue
provar
sua
teoria
Lyris
perde
8- RODRIGO
LEALaBARBOSA
MAYARA
Janaína pede
HerculanoEque
não aALVES DE OLIVEIRA
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
reaproximar
de Paulo.
Tito seBeatriz
apresenta para
a causa.
Régis
se preocupa com
Lyris e Gladys.
fica
surpresa
ao
encontrar
Moana
no
aparprocure
HorácioE liga
paraMIZAEL
o detetive
9- AILTOmais.
GENGUINI
BIANCA
POPOWICZ
o rapaz.
Gabriela
vê conSolange com R
recebe o presente elogia
de Sabrina
por engano.
Britney se
tamento de João.
sola com Zénão
Hélio. Márcio
fala com Stephanie
e descobre
Em
“Malhação”,
Rafael
e
Gabriela
conseguem
se
Lopes
ao
ver
Vanessa
e
Galdino
saindo
10- FLAUBERT ANTONIO DE SOUZA DA SILVA FERREIRA E MARILENE NARCISO
Jô. Otávio
irritao aofica
saber
surpresa. Poliana
verdinheiro
Rubens feito
pagarpara
por tudo
que fez.seCom
O sétimo guardião o desvio de
2º OFÍCIO
REGISTRO
CIVIL
do hotel. Herculano pede
demissão DE
a Merentender.
Heitor
permite
e Garoto
as
Beatriz
recebeu
oleiam
presente
de
Sabrina.
Cosme
des-se preocupa cada
Luísa
pretexto
de ver
Jonhy, Teresa
vaicartas
à casa
Eurico
inaugura aque
antenaTito
deque
telefo11- JEFERSON ROBERTO DE OLIVEIRA E LETICIA
APARECIDA
ZANELA
liga
as
câmeras
de
segurança
da
casa
de
Otávio.
Antero
cedes. João se surpreende
com
a
matésituação financeira. Mire
e ao vernão
Aída pensa
em provo- no
nia em
Serro descobre
Azul, e Valentina eque
Olavo de Mariano
5º de
TABELIONATO
DEencontraram.
NOTAS
que
Tito
mãe
morreu
estranhasua
o comportamento
de Chiclete.
12-Se
JOÃO
ARCANJO
Ecom
JOSEFA
DE BARROS
cá-la.
Teresa diz a Mariano
que foi ver Jo- cola e, chateada, desa
cerimônia.
alguém
souber
impedimento,
oponha-o nadiscursam
formanada
lei. Mirtes prepara
ria
sobre
oGOMES
Patotinha
Mágica,algum
mentiAv. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL
– PR - FONE/FAX
45-3224-5420
mas que
já quepai.
está ali Todos
eles poderiam Luca diz a Mirela que a
site
de notícias
deseucarro
que ofensivas.
tirou Geandro
a vidanhy,de
seu
13- sobre
LEVI DA
TEIXEIRA
E VANDA
APARECIDA acidente
LEMOS
ras
ele.SILVA
Codorna
fotografa
Moana
se surpreende com o comportamento de aproveitar e sairljuntos.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Libra

Escorpião
Sagitário
Capricórnio

Aquário
Peixes

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

O som da
letra "X"
Sugestões
práticas

Sua Alteza Real
(abrev.)

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual
Acolá
Mateus Solano, em
"Pega Pega"

Peixe comestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês
Duração
do
ramadã
islâmico

Tempestade com
ventos
circulares Borboleta
de alta ve- com asas
locidade
cor de
laranja

Interjeição de incitamento

Raiz
cúbica de
um bilhão
(Mat.)

Aflitivos;
torturantes

BANCO

65

Solução

&

Você prefere colaboração em vez
de lutas de poder. Suas relações
com os outros serão muito bem
sucedidas. Seria benéfico assumir uma atividade esportiva que
irá desenvolver e reforçar o seu
sistema cardiovascular.

Roentgen
(símbolo)

Armação
da cesta
de
basquete

6

Você terá tempo para se concentrar em um projeto pessoal,
mas não comente nada ainda.
Você vai rever a sua saúde e
o seu estilo de vida diária e vai
trabalhar em algumas mudanças
benéficas.

"Canção
do (?)",
de Gonçalves Dias

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

Divisão
administrativa do
Executivo
estadual

Linhagem
nobre

&

As exigências ao redor de
você estão gastando suas
energias. Tente não deixar
que isso o distraia. A fadiga
lhe causa desgaste físico e
você precisa dormir melhor
antes de recomeçar.

A sorte está esperando por
você, mas muito neste contexto.
Cuide bem do seu sistema urinário e beba mais líquidos.
Você precisa rever suas prioridades no que diz respeito ao
seu estilo de vida.

Certamente, em
inglês

5

Sua lucidez vai fazer com que você
se sinta muito útil, por isso não
hesite em expressar sua opinião.
Será fácil mergulhar em um trabalho que use o seu cérebro. Não se
esqueça de seguir para outra coisa
depois para refrescar a cabeça.

Ela não vai lhe decepcionar, apenas
se faça as perguntas certas. Você
poderia fazer algumas mudanças
nos seus hábitos alimentares para
ter equilíbrio. É o momento ideal
para começar uma dieta e comer
mais produtos frescos.

Veneno
paralisante
de origem
amazônica
Avô do
patriarca
Noé
(Bíbl.)
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Você se relacionará melhor com as
pessoas que o rodeiam. Você receberá uma boa notícia pelo correio. O
espírito de otimismo que prevalece é
o que lhe dá um desejo de escapar,
levando-o a excessos perigosos,
especialmente na parte muscular.

Você está diante de uma situação
que não pode ser tratada isoladamente. Cuide bem do seu sistema renal e cuidado com excessos. Você está muito tentado
pelos prazeres da mesa e seu
fígado precisa de um descanso.

Entidade
integrada
por 193
países
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Você precisa ser mais receptivo
aos outros, você vai ter uma
tendência a resolver os seus
próprios problemas. Tenha
cuidado como o que você diz
e aceite as diferenças.

Não se preocupe muito com as
coisas que você não pode fazer
nada a respeito - você está pronto
para realmente viver. Respire mais
profundamente, isso vai lhe ajudar a
encontrar a calma que você precisa
para as mudanças que está fazendo.

© Revistas COQUETEL

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva
A rulê é
(?) elétrica, produdupla
ção da usina nuclear

Relativo
Feio;
ao peito desarmo(Anat.)
nioso
Matemática (abrev.)

Recursos característiAto públi- cos da
co comum prosa machadiana
após a
morte de
um artista
famoso
(pl.)

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.

Não confie no julgamento
superficial que você ouve,
verifique por si mesmo. Sua
força moral e sua coragem
vão compensar a sua falta de
energia. Você tem problemas
para dormir.

www.coquetel.com.br
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horóscopo
Você deveria seguir a sua
intuição e não questionar
tudo sempre. Faça pausas
durante o dia. Você precisa
voltar atrás considerando o
seu estado nervoso.
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POLÍCIA

GDE prende ladrões
que filmaram crime
O GDE (Grupo de Diligências
Especiais) prendeu ontem (1º) o
segundo homem suspeito de participar de um assalto a três idosos
no fim do mês de junho na Comunidade de São Braz, em Cascavel.
As vítimas foram rendidas e amarradas. Um casal havia sido preso dias
depois de posse dos aparelhos celulares das vítimas, mas negaram participação no crime, foram autuados
por receptação, e liberados.
Havia a suspeita de que o homem
era um dos autores do crime e,
durante as investigações, ela se
confirmou e o mandado de prisão foi

expedido. Após a prisão dele, outro
suspeito foi preso ontem.
De acordo com as vítimas, ele
estava armado e havia feito ameaças durante o roubo. Ele ficou em
silêncio durante o depoimento.
O delegado do GDE Thiago Teixeira revela que o crime foi filmado
pelos ladrões. “Um deles gravou
vídeo registrando o roubo, mostrando as três vítimas amarradas.
Nós conseguimos também localizar
esse vídeo”.
Com a prisão dos dois, o inquérito policial será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.

AÍLTON SANTOS

Incêndio atrapalha tráfego

AS CHAMAS se espalharam
rapidamente na vegetação seca

AÍLTON SANTOS

Um incêndio em vegetação registrado na tarde de ontem (1º) às margens
da BR-277 próximo ao viaduto que dá
acesso ao Bairro 14 de Novembro perímetro urbano de Cascavel - prejudicou a visibilidade dos motoristas
que trafegavam na rodovia. “A situação estava bem complicada em um
trecho. O vento jogava a fumaça bem
densa na pista e era difícil enxergar”,
afirma o representante Ygor Santos,
que passou pelo local.

Por conta da vegetação seca e do
vento forte, o Corpo de Bombeiros precisou de reforços e levou mais de duas
horas para controlar as chamas.
Inicialmente, os próprios bombeiros
sinalizaram a pista com cones para evitar possíveis acidentes. A Ecocataratas
foi acionada e atuou na sinalização e na
orientação aos motoristas.
Pelo menos mais três incêndios em
vegetação foram registrados ontem (1º)
pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel.

A FUMAÇA atrapalhou a visibilidade
dos motoristas em diversos momentos
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Jovem foi morto
um dia depois
de deixar prisão

A Delegacia de Homicídios, que
investiga a morte de Matheus
Henrique Mattoso Amaro, 18
anos, ocorrida no dia 31, revela
que ele havia saído da Cadeia
Pública de Cascavel - por meio
de um alvará de soltura - um dia
antes do crime. Ele estava preso
por furto qualificado e tráfico de
drogas. “A DH já tem uma linha
de investigação e ouviu algumas
pessoas que estavam presentes
quando o crime aconteceu.
Todas as testemunhas relataram
que o atirador entrou no local
de capacete e, mesmo tendo
mais pessoas na casa, disparou
apenas contra Matheus, que
foi atingido com pelo menos
dois tiros na cabeça”, detalha a
delegada Raísa Scariot.
Familiares disseram não ter
conhecimento de desavenças
que possam ter relação com o
crime. A mãe de Matheus, Marise
Mattoso, foi condenada pela
morte do pai dele e cumpre a
pena em regime semiaberto.
O CRIME
Matheus foi alvejado na
madrugada do último domingo
(28), quando estava em uma festa
no Jardim Riviera, em Cascavel.
Um rapaz chegou ao local com um
capacete e disparou contra Matheus,
fugindo em seguida. O rapaz
morreu na manhã do dia 31 no HU.
Informações sobre o caso podem
ser passadas de forma anônima
pelos telefones 190 e 197.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
19
02
03
24
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Cascavel Futsal no G3?

AÍLTON SANTOS

Em bom momento na temporada, com resultados dentro de
quadra, entrosamento no grupo
de jogadores e apoio da torcida,
o Cascavel Futsal tenta neste fim
de semana dar um salto ainda
maior de confiança. Em duelo
direto pelas primeiras posições
na tabela de classificação da
Liga Nacional, a Serpente desafia
o Campo Mourão neste sábado, às
19h, pela 16ª das 19 rodadas da
primeira fase.
O time cascavelense vem de
uma vitória de virada sobre o Minas
que o fez ultrapassar a equipe

Desfalques e
dúvidas

Para o duelo na Arena UTFPR, o técnico Cassiano Klein ainda não conta
com os lesionados Adeirton e Murillo,
e desta vez nem com o suspenso
Rabisco. Já Edimar e Wilsinho, fora
das últimas três partidas para tratamento médico, são dúvidas, assim
como os alas Claudinho e Bichinho,
apresentados nesta semana.

mourãoense na tábua de posições e chegar à quarta colocação,
a melhor dentre os representantes
do Paraná na competição.
Com 28 pontos, o Cascavel é
o quar to colocado e poderá chegar ao grupo dos três primeiros
da Liga Futsal se triunfar neste
fim de semana, na casa do adversário. Com 27 pontos, o Campo
Mourão, sétimo colocado, pode
dar um salto ainda maior na
classificação e chegar à vice-liderança, ou à terceira colocação, dependendo do resultado do
duelo de ontem à noite entre o

Só jogão

Este será o terceiro jogo entre
Cascavel e Campo Mourão no ano.
As duas equipes são as que mais
investiram para reformular seus
elencos para esta temporada no
Paraná. Nos dois jogos anteriores,
ambos pela Série Ouro do Estadual,
a Serpente levou a melhor por 3 a
2: em casa, há 20 dias, e na Arena
UTFPR, há quatro meses.

Bom de Bola

Terminam hoje as inscrições para a fase municipal dos Jogos Escolares Bom
de Bola em Cascavel. O mapa ofício, preenchido (digitado) e assinado e
carimbado pelo diretor do estabelecimento de ensino, deverá se entregue na
Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, no Ciro Nardi, até às 17h desta
sexta-feira. A competição será realizada de 12 a 17 de agosto nas classes A
(15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos) nos naipes feminino e masculino.

líder Corinthians e o vice-líder Carlos Barbosa. Em seis jogos como
mandante na Liga, o Carneiro do
noroeste tem cinco vitórias.

LIGA FUTSAL
Pos. Time

1ºCorinthians
2ºCarlos Barbosa
3ºMagnus
4ºCascavel
5ºJoinville
6ºTubarão
7ºCampo Mourão
8ºPato Futsal
9ºFoz Cataratas
10º Assoeva
11º Atlântico
12º Marreco
13º Marechal
14º Joaçaba
15º Minas
16º Intelli
17º São José
18º Blumenau
19º Jaraguá

PG J V

33
30
29
28
27
27
27
25
21
20
19
17
14
14
13
13
12
10
10

15
14
15
15
14
14
14
15
16
15
13
15
14
14
14
14
15
12
14

10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3

E D GP GC SG

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

2
2
4
5
3
3
3
4
9
7
6
6
8
8
9
7
9
10
10

41
43
61
30
42
47
37
32
40
42
35
44
36
25
29
34
28
19
31

16ª RODADA

20h15
20h15
19h
20h15
20h15
13h30
20h15

QUARTA-FEIRA (31/7)
Foz Cataratas 5x0 Assoeva
ONTEM
Corinthians x C. Barbosa
HOJE
Blumenau x Jaraguá
São José x Intelli
SÁBADO
Campo Mourão x Cascavel
TERÇA-FEIRA (6)
Joinville x Joaçaba
QUARTA-FEIRA (7)
Magnus x Marechal
SÁBADO (17/8)
Pato x Atlântico
QUARTA-FEIRA (28/8)
Minas x Tubarão

30
24
38
26
28
34
28
31
38
41
34
52
40
40
35
46
45
35
49

11
19
23
4
14
13
9
1
2
-1
1
-8
-4
-15
-6
-12
-17
-16
-18
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Modalidades têm outra chance
com novo chamamento público

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes publicou, ontem,
dois importantes editais, no Diário Oficial do Executivo. O primeiro
diz respeito a alterações no cronograma de datas do Chamamento
Público 01/2019, publicado no
início do ano visando à contração
de entidades organizadas da sociedade civil para gerir modalidades
espor tivas não profissionais da
cidade até dezembro de 2020.
O início da parceria com as
associações habilitadas foi alterado de 1º de julho para 12 de
agosto, por conta do atraso na
emissão de documentos por parte
do Conselho Municipal de Direitos

da Criança e do Adolescente necessários para a firmação do convênio.
O segundo edital, o Chamamento 06/2019, também publicado no Diário Oficial de ontem,
tem como objetivo contemplar as
modalidades que ficaram de fora
(não receberam propostas ou tiveram propostas desabilitadas ou eliminadas na fase documental) do
Chamamento 01/2019.
O Chamamento 06/2019
abrange algumas categorias e
naipes das seguintes modalidades: atletismo, badminton, boxe,
capoeira, Ciclismo, futebol, futebol
americano, futebol sete, futsal, jiu-jítsu, caratê, rúgbi, skate, tênis, tiro,

SÉRIE A

SÉRIE B

Pos. Time
1ºSantos
2ºPalmeiras
3ºFlamengo
4ºAtlético-MG
5ºSão Paulo
6ºInternacional
7ºAthletico-PR
8ºCorinthians
9ºGoiás
10º Botafogo
11º Grêmio
12º Bahia
13º Ceará
14º Fortaleza
15º Vasco
16º Cruzeiro
17º Fluminense
18º Chapecoense
19º CSA
20º Avaí

PG
29
27
24
21
21
20
19
19
17
16
16
16
14
14
13
10
9
9
7
5

J
12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
9
8
7
6
5
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0

E
2
3
3
3
6
2
1
4
2
1
4
4
2
2
4
4
3
3
4
5

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

GP
17
20
25
18
15
15
20
12
12
10
13
11
13
13
12
9
16
11
3
5

GC
8
6
13
14
7
10
12
7
14
12
13
12
11
18
18
18
21
20
20
16

SG
9
14
12
4
8
5
8
5
-2
-2
0
-1
2
-5
-6
-9
-5
-9
-17
-11

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

13ª RODADA
19h
19h
11h
16h
16h
19h
19h
19h
20h
A definir

SÁBADO
Ceará x Fortaleza
Fluminense x Internacional
DOMINGO
Santos x Goiás
Avaí x Botafogo
Bahia x Flamengo
Atlético-MG x Cruzeiro
Corinthians x Palmeiras
Vasco x CSA
SEGUNDA-FEIRA
Grêmio x Chapecoense
Athletico-PR x São Paulo

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

19h15
20h30
21h30
11h
16h30
16h30
17h
19h
19h15

ONTEM
Sport x Coritiba
HOJE
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

voleibol, vôlei de praia e xadrez. O
valor máximo deste chamamento
é de pouco mais de dois milhões
de reais (R$ 2.276.150,00), com
período de execução de 1º/11/2019
a 31/12/2020 e de vigência de
1º/11/2019 a 29/2/2021.
JOGAM HOJE
19h15
20h30
21h30
20h

SÉRIE B
Londrina x Atlético-GO
Botafogo-SP x Oeste
Guarani x Bragantino
SÉRIE C
Santa Cruz x Imperatriz
LEC

Melhor mandante na Série B do Brasileiro,
o Londrina tem uma missão importante
nesta sexta-feira para se manter no topo
dessa estatística e ficar ainda mais perto do
topo da tabela de classificação da competição. Terceiro colocado com 23 pontos,
o Tubarão recebe o vice-líder Atlético-GO, que tem 24 pontos, para um duelo
direto pela segunda posição, às 19h15,
no Estádio do Café. Em busca da quinta
vitória em seu sétimo jogo em casa – perdeu
apenas um -, o Londrina tem os retornos dos
zagueiros Sílvio, de suspensão, e Augusto, de
lesão, para o lado esquerdo da zaga, ao lado
de Marcondes. O restante dos titulares deverão ser os mesmos da vitória sobre o Paraná
Clube. Assim, o atacante Luidy (foto), autor
de dois gols, deve novamente iniciar o jogo
no banco de reservas.
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COB

Os Jogos Pan-Americanos Lima
2019 seguem com intensas disputas
durante todo o fim de semana no
Peru. A competição será encerrada
no próximo domingo (11), e cada
dia o Brasil conquista novas medalhas
e atletas alcançam feitos históricos.
Depois de a ginástica artística (melhor
campanha) e o taekwondo (a paulista
Milena Titoneli se tornou a primeira
brasileira campeã da modalidade em
Jogos Pan), neste sábado será a vez
do surfe brasileiro confirmar um feito
inédito. A carioca Chloé Calmon
garantiu ontem a primeira medalha da
história do surfe brasileiro em Jogos
Pan-Americanos ao vencer a argentina Maria Gil Boggan por 12,83
a 9,70. Agora ela vai enfrentar a
canadense Mathea Dempfle-Olin por
uma vaga na final. Invicta na competição, a brasileira do Longboard pode
até perder o confronto que terá uma
segunda chance de chegar à decisão.
E mesmo que perca as duas próximas
baterias, o bronze já é dela.

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES
Libertad* ?x? Grêmio*
* Na próxima fase
SUL-AMERICANA
Wanderers* ?x? Corinthians*
* Na próxima fase
SÉRIE B
Sport ?x? Coritiba
LIGA FUTSAL
Corinthians ?x? C. Barbosa

Fórmula 1

O circo da Fórmula 1 chega à Hungria neste fim de semana, com a
12ª etapa da temporada 2019. Os
primeiros treinos livres estão marcados para esta sexta-feira, às 6h
e às 10h, pelo horário brasileiro.
As atividades serão transmitidas
ao vivo pelo SporTV 2. No sábado
haverá o terceiro treino livre, às
7h, e o classificatório, às 10h,
com transmissão pelo SporTV 3. A
corrida de domingo está marcada
para as 10h10 com transmissão
em rede aberta pela TV Globo.

Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina
de vôlei estreou com vitória no
Pré-Olímpico ao vencer Camarões
sem dificuldades por 3 sets a 0
(25/14, 25/13 e 25/16), ontem,
no ginásio do Sabiazinho, em
Uberlândia (MG). A equipe do
treinador José Roberto Guimarães
voltará à quadra nesta sexta-feira
para enfrentar o Azerbaijão, às
14h15, e no sábado para enfrentar a República Dominicana, às
10h. A TV Globo transmitirá ao
vivo os confrontos.

