Novas ambulâncias

DIVULGAÇÃO

O Consamu, que tem sede em Cascavel, recebe
hoje 31 ambulâncias, que vão abastecer toda a
região, que compreende 43 municípios.
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Estado garante Casa de
Custódia se houver área

Uma solução para o caos da cadeia pública de Cascavel pode sair do papel. O secretário
de Segurança Pública, Rômulo Marinho, garantiu que licita e inicia a construção da Casa
de Custódia ainda neste ano se houver a doação do terreno.
l Pág. 12
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O ministro
das Relações
Exteriores, Ernesto
Araújo, disse à
emissora americana CNN que o aumento das
queimadas nesta época do
ano são normais por causa das
condições climáticas. Segundo
ele, boa parte das discussões em relação à Amazônia
começa “de falsas premissas”.
“Queimadas e desmatamento
não são a mesma coisa”.
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“Estão
usando politicamente
a questão da
Amazônia”.

Será o fim do eSocial?

Nos últimos dias, empresários e profissionais que trabalham
com folha de pagamento foram pegos de surpresa com a fala do
secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, de
que o eSocial deixaria de existir a partir de janeiro do próximo ano.
A afirmação caiu como um balde de água fria sobre aqueles que
investiram pesado, seja na alocação de recursos humanos ou financeiros, para deixarem suas empresas aderentes às especificações
do projeto que vinha funcionando desde janeiro de 2018. Entretanto,
para os críticos do sistema de controle de informações relacionadas ao
trabalho, a notícia do fim do eSocial veio como um presente.
Acontece que, desde o início do novo governo, já era esperada uma simplificação do sistema. Muito se falava do excesso de
informações solicitadas, bem como das dificuldades sistêmicas
enfrentadas pelos contribuintes no envio dos dados ao ambiente
do eSocial. Mas, até então, seriam apenas simplificações. Tanto
que antes do citado posicionamento, a Portaria 716, de 4 de julho
de 2019, trouxe alguns ajustes, como, por exemplo, uma nova
mudança no cronograma de implantação.
Mas o que acontecerá após janeiro de 2020? Isso ainda é
uma incógnita, uma vez que não há qualquer dispositivo legal que
traga, claramente, quais serão as mudanças que acontecerão nas
atividades relacionadas à folha de pagamento.
Nem sequer saber se a extinção do eSocial se dará apenas
com a mudança do nome e redução de campos/informações, ou
se, de fato, outras plataformas serão criadas do zero. Porque,
de acordo com o secretário, a partir do ano que vem, o sistema
será substituído por outros dois: um da Receita Federal e outro de
Trabalho e Previdência.
De acordo com sites oficiais, a meta é simplificar o dia a dia do
empregador e, em consequência, estimular a geração de postos de
trabalho. Agora resta saber se, realmente, as coisas serão simplificadas e se isso vai melhorar a vida de empresários e profissionais
de Departamento de Pessoal.
O que é certo é que, seja extinção ou simplificação, tenha
o mesmo nome ou mude de nomenclatura, é preciso que todos
os profissionais estejam atualizados e aptos a correr atrás das
atualizações.
Paulo Pereira é especialista em Folha de Pagamento da Convenia
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IPC se dedicará Giro Político
ao planejamento

politica@jhoje.com.br

O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel)
enfrenta a grande demanda
de projetos apesar da
equipe considerada insuficiente para atender a
todos os setores do Executivo municipal. Para se ter
uma ideia, há apenas 15
projetistas vinculados ao
órgão que também precisam organizar intervenções
urbanas de maior urgência
e avaliar planejamentos
para garantir a cidade um
crescimento alinhado com
o desenvolvimento.
Ontem, o recém-nomeado presidente do IPC,
Edson Vasconcelos, em
reunião com o Concidade
(Conselho Municipal da
Cidade), deixou evidente
que o órgão passará por
uma grande reestruturação.
Entre as ações já definidas
está a dedicação integral
ao planejamento. “Precisamos desvincular o IPC da
demanda de projetos. Só
assim temos condições de
apontar ações. Hoje não
temos planos de médio e
longo prazos. Os projetos
atendem apenas as necessidades pontuais”, afirma o
presidente do IPC.
Na análise de Vasconcelos, o que faltou para Cascavel foi justamente planejar a
cidade a longo prazo e cita
como exemplo o Aeroporto
Regional do Oeste. “Agora,
essa proposta integrará o
Plano Diretor Metropolitano
Integrado e passará da força
local para uma consolidação
de maior abrangência. No
entanto, levou muito tempo
para que isso ocorresse”.
Outro apontamento feito

IPC de casa nova

por ele está relacionado à readequação do Trevo Cataratas.
FORÇA-TAREFA
Como há muitos projetos
represados no órgão (cerca
de duas centenas), Vasconcelos pretende de imediato
fazer uma força-tarefa para
avaliar caso a caso: aqueles
com maior urgência terão
prioridade, sobretudo os
que possuem recursos disponíveis. Os demais terão
que esperar ou até obter
outros meios para que possam ser elaborados, como
parcerias com universidades
ou o caminho mais provável,
que é a contratação por
meio de licitação. “Há uma
demanda gigante que precisa ser atendida, com uma
capacidade técnica insuficiente. Estamos avaliando
a situação para melhorar a
avaliação interna, da gestão
e da tecnologia. Com isso,
vamos definir o que será
feito com a equipe interna
e o que deveremos contratar externamente para dar
vazão. A priori, contratar é
mais vantajoso”, afirma o
presidente do IPC.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

A nova gestão do IPC pretende implantar a independência
do órgão em relação ao Executivo municipal. E essa
emancipação ocorrerá inclusive de maneira física: o IPC será
transferido para o segundo andar de um prédio alugado
na esquina da Rua Pio XII com a Avenida Brasil (antiga
Secretaria de Saúde/Câmara Municipal). Com todas as
modificações, será adotada a plataforma BIM (no inglês
Building Information Model), que significa Modelagem/
Modelação da Informação da Construção, o que, de maneira
prática, dará uma continuidade permanente ao órgão,
independente da mudança de gestores. Pretende-se ainda
firmar parcerias com instituições estaduais, como o Sebrae
e a Fiep. “Essa performance vai possibilitar melhor controle
de execução e foco diante da nossa capacidade técnica para
buscar programas e planos”, explica Edson Vasconcelos,
presidente do IPC.

Interesse político

Convidado para assumir
a função, Vasconcelos
adianta que não tem
interesse algum com
envolvimento político.
Embora tenha sido sondado
para ocupar cargo de vice
de futuras candidaturas,
ele assegura que “dessa
água não beberá”. Além
de rejeitar qualquer cargo
partidário, está ciente que
enfrentará resistências
e ganhará desafetos. É
que o órgão deixará de
lado a política de boa
vizinhança aceitando tudo
que é projeto das demais
secretarias.

Nomeação à vista

Além de Vasconcelos, o
IPC teve um reforço de
peso requisitado pelo novo
presidente para dar conta

de toda estratégia para
fazer o órgão acontecer:
Orestes Hotz, que foi gerente
do Escritório Regional do
Sebrae em Cascavel. Com
experiência de sobra, ele
ficará encarregado de obter
recursos.

Faixa em vez de
lâmpada

Talvez esteja explicada
a precariedade que se
encontrava a situação da
iluminação pública de
Cascavel. Com baixo efetivo
para troca de lâmpadas e
poucos veículos disponíveis,
o caminhão com cesto
era comumente solicitado
pelas demais secretarias
para instalar faixas,
principalmente de trânsito.
Adelino Ribeiro, secretário
de Obras, mandou a galera
procurar as boas e velhas
escadas.

Liquidante da Cettrans

O economista Vander Piaia e o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) estão definindo os últimos passos para iniciar o
processo de extinção da Cettrans. Mesmo ainda sem ser
nomeado como liquidante, Vander vem conversando
com o prefeito, definindo as atividades e até tomando
conhecimento da situação da Companhia. A nomeação
deve ocorrer em dez dias.
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Estado libera novos
restaurantes e Ceasa
Inaugurado há sete anos, o primeiro Restaurante Popular de Cascavel ganhará reforços: duas novas
estruturas foram confirmadas pelo
governo do Paraná.
Prometidas há mais de três anos,
os restaurantes ficarão em áreas
diferentes para atender de maneira
ampla os moradores em vulnerabilidade social: um ficará no Bairro Cascavel Velho, zona leste, e outro no
Bairro Santa Cruz, zona oeste.
A confirmação foi feita ontem ao
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC),
que estava em Curitiba.
O governador Ratinho Junior (PSD)

vem a Cascavel no dia 20 deste mês
para assinar os convênios e autorizar
a liberação de verbas.
Além disso, outra cobrança antiga
tende a ser atendida: a construção
de uma nova estrutura para a Ceasa
(Central de Abastecimento). A atual
tem quase 40 anos e atende Cascavel e mais 30 cidades. O espaço
é considerado pequeno para
atender os permissionários e os
consumidores.
O terreno que deve ser liberado
para a obra ficará próximo ao Contorno Oeste - uma área rural particular que deverá ser adquirida pela

prefeitura, com autorização do Legislativo municipal.
O projeto já está pronto - a obra
será no formato de condomínio
autossustentável.
A obra está estimada em R$ 20
milhões e deve levar dois anos para
ser concluída. A estrutura antiga
deverá ser vendida para recompensar os cofres públicos.
As licitações serão aber tas
ainda neste ano pela Seab (Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento).

n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Correios entram em greve
a partir de terça-feira

Durante assembleias que ocorreram no Brasil inteiro na última
terça-feira, os trabalhadores dos
Correios decidiram pelo caminho da
greve unificada. A greve tem data
marcada para começar na próxima
terça-feira (10), às 22h.
De acordo com a secretária de
Comunicação do Sintcom-PR (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios
do Paraná), Silvana de Souza, haverá
uma assembleia na terça-feira para
definir a organização no dia seguinte.
Em Cascavel, a assembleia será
às 18h30, em frente ao Centro de
Entrega, na Rua Maranhão com a
Avenida Carlos Gomes. “Nós vamos
trabalhar a conscientização de cada
trabalhador de que a greve é necessária para que possam manter o
emprego”, explica Silvana.
Entre os pedidos dos trabalhadores estão o aumento salarial acumulado pela inflação de 3,1% - o
oferecido pela empresa é de 0,8%
-, a não privatização da empresa e
a não retirada de 19 cláusulas que
garantem direitos trabalhistas.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Aílton Santos / Arquivo

GREVE unificada começará no dia 10 em todo o Brasil

Posicionamento dos Correios

De acordo com os Correios, desde o início a empresa participa das negociações
com os representantes dos trabalhadores e sob medição do TST (Tribunal Superior
do Trabalho). Ao todo, foram dez encontros registrados em ata.
Em nota, a empresa diz que durante as reuniões foi apresentado aos trabalhadores a situação econômica dos Correios e as propostas para o acordo dentro das
condições possíveis, considerando o prejuízo acumulado de R$ 3 bilhões.

Na Semana do Brasil, CDL faz Fecom Queima de Estoque

A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas
de Cascavel) promove a Fecom (Feira do
Comércio de Cascavel) - Especial Queima
de Estoque na Semana do Brasil. A feira
ocorre de hoje (5) até domingo, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, com horário especial todos os dias,
inclusive sábado.
Um dos eventos mais tradicionais do
oeste do Estado vem com uma estrutura
apta a atender a todos os consumidores
de Cascavel e de toda a região, com playground, 120 estandes dos mais variados
segmentos, incluindo calçados, confecções, acessórios em geral, moda infantil,
prestadores de serviços, concessionárias
de veículos, móveis, estofados, empresas

de decoração, entre vários outros, todos
R$ 3 milhões em negociações durante os
com a mesma premissa: descontos de
quatro dias da feira, fomentando a ecoaté 70% em produtos e serviços. Mas
nomia local e regional, consolidando a
atenção, essas ofertas são exclusivas
Fecom uma das maiores feiras de varejo
para os visitantes da Feira do Comércio
do Estado do Paraná.
de Cascavel.
ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS DA
Haverá ainda shows
acústicos com artistas
FECOM ESPECIAL QUEIMA DE ESTOlocais e regionais e, é
QUES NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
claro, uma ampla praça
Quinta
feira (5)
das 19h às 23h
de alimentação para
das 19h às 23h
atender os consumidores. Sexta feira (6)
As expectativas são Sábado (7)
das 10h às 23h (feriado)
as melhores. Tanto que a
Domingo (8)
das 10h às 21h
CDL aguarda uma moviLOCAL:
Centro
de
Eventos
e Convenções
mentação financeira
de Cascavel
de aproximadamente
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Consamu recebe 31
ambulâncias novas

Será realizada nesta quinta-feira (5) às 9h30, nas dependências da Amop, em Cascavel,
a solenidade de entrega de 31
ambulâncias ao Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste). A
solenidade contará com a presença
do secretário estadual de Saúde,
Beto Preto; do presidente do Consamu e prefeito de Palotina, Jucenir Stentzler, prefeitos e secretários
municipais de Saúde, deputados e
outras autoridades.
O serviço Samu 192 opera na
região oeste do Paraná e possui
a finalidade de executar ações e
serviços na área de regulação das
urgências, transporte de pacientes
graves e atendimentos pré-hospitalares ligados à Política Nacional
de Atenção às Urgências do SUS,
entre outras ações atinentes à

saúde, na forma pactuada com
os gestores do SUS, dispondo de
recursos provenientes da União, do
Estado e de entes consorciados.
Abrangendo os 43 municípios
que integram a 10ª e a 20ª Regionais de Saúde da região oeste do
Paraná, o Consamu totaliza uma
população de 945 mil habitantes e
mantém a sede em Cascavel, onde
está localizado o Complexo Regulador Macrorregional Oeste.
Há, ainda, outras 15 bases
descentralizadas localizadas nos
municípios consorciados de Assis
Chateaubriand, Capitão Leônidas
Marques, Três Barras do Paraná,
Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora,
Santa Helena, Palotina, Santa
Tereza do Oeste, Toledo, Céu Azul,
Quedas do Iguaçu e Corbélia.

Estrutura

O Consamu conta com a equipe do NEP (Núcleo de Educação Permanente), que
atua no treinamento de novos profissionais, na educação continuada das equipes e na capacitação e participação em eventos públicos, objetivando o acesso
eficiente aos usuários do serviço 192. Suas atividades são desenvolvidas por
equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e condutores socorristas, com o intuito de maximizar a interdisciplinaridade necessária ao desenvolvimento das suas atividades. Hoje o consórcio dispõe de 28 unidades móveis de
urgência, sendo 19 unidades móveis de suporte básico, seis unidades móveis de
suporte avançado, duas motolâncias, um veículo de intervenção rápida (VIR) e
uma unidade de serviço aeromédico (helicóptero).
Com a ampliação da frota, o Consamu passará a ter 38 unidades móveis de
urgência, sendo 27 unidades móveis de suporte básico, oito unidades móveis de
suporte avançado, duas motolâncias, um veículo de intervenção rápida (VIR) e
uma unidade de serviço aeromédico (helicóptero).
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Das 31 viaturas
que estão sendo
entregues:
*6 viaturas são Unidades de Suporte
Básico, recebidas pelo governo federal,
para ampliação das novas bases descentralizadas do Consamu nos municípios
de: Cafelândia, Catanduvas, São José das
Palmeiras, Terra Roxa, Tupãssi e Vera Cruz
do Oeste;
*2 viaturas são Unidades de Suporte
Avançado, recebidas pelo governo federal, com a finalidade de ampliação de
frota nos municípios de Palotina e de
Santa Helena;
*2 viaturas são Suporte Básico, também
recebidas do governo federal, para os
municípios de Cascavel e Toledo com a
finalidade de ampliação de frota.
*19 viaturas recebidas pelo governo
federal, com a finalidade de renovação
de frota, porque as viaturas que estavam
em operação possuíam mais de oito anos
de uso, estando depreciadas, devido ao
tempo que se encontravam em operação
no serviço e;
*2 viaturas de Suporte Avançado, doadas
pelo governo do Estado do Paraná, para
renovação de frota dos municípios de
Guaíra e Toledo.
Totalizando um investimento de

R$ 6.201.726
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REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Beto é rude com Guga, e diz que o amigo
nunca gostou de Meg. Lellê, Paco e João Estrela
admiram os clipes de Nanda e Raíssa, que trocam provocações. Beto decide pedir um tempo
a Meg, que termina o relacionamento dos dois.
Anjinha não consegue contar a verdade a Neide
sobre o suposto bilhete de Marco. Milena e Thiago
se incomodam com a proximidade entre Jaqueline
e Daniel. Montenegro, Sophia, Lellê e Paco ajudam
Raíssa e Nanda a se prepararem para o concurso.
Jaqueline afirma a Thiago que quer estar com ele, e
não com Daniel. Filipe e Rita se beijam.

chegada da polícia e consegue fugir. Almeidinha e
Tomás chegam ao quarto de Dalila.
A DONA DO PEDAÇO
Rock afirma a Agno que é apenas seu amigo.
Abdias se apresenta para Sílvia. Maria da Paz
pede ajuda a Eusébio para descobrir o paradeiro
de suas sobrinhas. Britney consegue seu emprego
de volta. Agno garante a Fabiana que fará de tudo
para afastar Rock dela. Maria diz a Régis que só
acreditará em seu amor se ele se tornar um homem
bom. Vivi pede que Chiclete tenha cuidado com
Camilo. Cornélia aposta todo o dinheiro de Eusébio.
Fabiana revela o mistério de Agno a Cássia. Maria
da Paz procura Camilo.

SBT

ÓRFÃOS DA TERRA
l
Laila sente-se mal e Jamil a leva para o hospiAS AVENTURAS DE POLIANA
tal. Dalila foge do salão de festas. Almeidinha avisa
Pendleton mostra o novo quarto de Ester.
aos convidados sobre o envenenamento, e Abner
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Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Se você está procurando mudar seu estilo de vida,
as portas estão se abrindo na direção certa, então
esqueça suas hesitações. A melhor maneira de se
sentir mais à vontade é fazendo alguma atividade
física, então comece a fazer algum exercício
Você vai ter uma infeliz tendência a idealizar
o passado - saia desse caminho! Se você for
longe demais com isso, correrá o risco de
estragar seus relacionamentos atuais.
Suas variações de humor vão lhe trazer sorte agora é a hora de fazer alguns novos contatos.
Você estará mais sensível ao frio, use roupas
quentes e movimente-se mais.
Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos. Não se deixe distrair com bobagens, você precisa de espaço para refletir.
Sua vitalidade está em alta, durma mais
para mantê-la assim.
Você está em um estado de espírito brincalhão e mais relaxado e seu otimismo é muito
oportuno. Você está em boa forma e poderá se
aproveitar disso de maneira prática. Você terá
que parar antes de ficar totalmente desgastado.

"Interno",
em PIB
Região da
França onde ocorreu
a invasão
aliada na
2ª Guerra
O tipo de
zumbido
no ouvido
(Med.)

(?)-stop:
o voo sem
escalas
(inglês)
Tecido
resistente
e flexível
da orelha

Faz produzir um
barulho

BANCO

Emprestar
(dinheiro)
com juros

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Veste
rasgada do
mendigo

Grito de
surpresa
Bário
(símbolo)

Refrescarse (bras.)
Ouro, em
espanhol

Letrasímbolo
do Partido
Verde

Consoante
de ligação
em "cafeteira"

Opera
Mamífero
de tromba
curta

Sufixo de
"nitrila"
(Quím.)

Agir
como o
aparteante
Fina
(?)
Zeppelin,
banda de
"Kashmir"
(?) Gore,
Nobel da
Paz em
2007

Laís
Souza,
ex-ginasta

Jorge (?),
escritor de
"Capitães
de Areia"
55

Solução

U

Você pode facilmente chegar a um acordo e
a um compromisso firme e vai se orgulhar de
suas realizações. Você deve ser capaz de ver
as consequências de seus excessos e ganhar
ao gastar sua energia na mesma proporção.

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

(?) loco:
no próprio
local
(latim)

S

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que você tem. Tudo o que
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você
está em boa forma, mantenha o esforço que tem
feito com os alimentos e tudo vai ficar bem.

O timbre
de voz de
Paulo
Szot (pl.)

Meridional
(abrev.)

O M O S
P
M E
A R I T
R
R O
T U P R

Sua cabeça está nas nuvens e você não está motivado a agir. No aspecto prático, você é tímido, mas
o seu estado de ânimo, por outro lado, não poderia
ser melhor! Retomar uma atividade de lazer que não
envolva atividade física seria ideal para você.

"Endereço"
de micros

Filosofia política de
Margaret Thatcher
Parte interna
e macia do pão
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Você está lutando pelos seus objetivos com coragem e
determinação. Mantenha os olhos abertos, há aliados
úteis no seu caminho hoje. Você ficará melhor equipado
para enfrentar as suas obrigações se gastar energia de
forma mais saudável e equilibrada.
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Sucesso de Cartola
Guarani e "Máximo",
nos anos 1970
xavante em MDC
Subdivisão da loja
(Mat.)
(Geog.)
de departamentos
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Parece que você está procurando problemas,
quando a sua necessidade de perfeição é causa
principal da existência desses problemas. Sua
energia não conhece limites - nada pode pará-lo!
Você poderia beber água com mais regularidade.

O 21 é
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síndrome
de Down
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Você ainda terá que fazer uma pausa eventualmente. Você não tem motivação para cuidar
de si mesmo, uma tendência ao excesso pode
ameaçar a sua saúde.

www.coquetel.com.br
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Um conselho de fora vai tirar você de um impasse.
Esteja aberto para as sugestões das pessoas que
o cercam. Sua forma física está cada vez melhor
e é hora de praticar um esporte. É hora de se
movimentar e não ficar no lugar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.
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CASA DE CUSTÓDIA:

Secretário garante
obra, mas pede terreno
A construção da Casa de Custódia, que abrigaria presos provisórios e resolveria o problema da
superlotação da Cadeia Pública de
Cascavel, foi confirmada ontem
(4) pelo secretário de Segurança
Pública, Rômulo Marinho, em reunião com o vereador Rafael Brugnerotto (PTB). “Nós trouxemos até
o secretário a situação da cadeia;
nesta quarta-feira eram 162 detentos ali no espaço para 16. O que
resolveria a situação seria a Casa
de Custódia, que abrigaria esses
presos, e, diante disso, o secretário prometeu que, se a prefeitura
doar o terreno, ele garante a licitação e o início da obra até dezembro
deste ano”, conta o vereador.
Ele disse que o prefeito Leonaldo Paranhos, presente na reunião, garantiu que vai estudar um
possível local para a construção.
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21
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A existência de uma verba de
R$ 15 milhões para a construção
da Casa de Custódia havia sido
citada pelo juiz da VEP (Vara de
Execuções Penais), Paulo Damas,
na última semana, em entrevista
ao HojeNews, mas a informação foi
negada pela assessoria da Sesp.
A obra de ampliação da PIC
(Penitenciária Industrial de Cascavel) em 334 vagas também está
em tramitação e não deve sofrer
alteração por conta da construção
da Casa de Custódia.

Presos no antigo
Cense I

Outra situação proposta ao
secretário Rômulo Marinho pelo
vereador Rafael Brugnerotto
para amenizar temporariamente
a situação da Cadeia Pública é a
possibilidade de transferir alguns
presos para o prédio que abrigava
o Cense I, no Bairro Coqueiral.
“O imóvel fica na Avenida Brasil
e está sem uso. Nós vamos fazer
uma vistoria no local e verificar
a possibilidade. Além disso, essa
autorização para o uso depende
também de uma conversa entre as
Secretarias de Justiça e Segurança
Pública”, explica Brugnerotto.
O prédio do Cense ao qual o
vereador se refere chegou a ser
interditado pela Justiça devido à
falta de condições para abrigar
menores em conflito com a lei.

Nove acidentes com moto
A quarta-feira (4) foi complicada
no trânsito cascavelense. Pelo menos
nove acidentes envolvendo motocicletas
foram registrados. No primeiro dele, às
11h30, entre as Ruas Antônio Massaro
e Presidente Emílio Médici, no Jardim
Veneza, Soeli Fátima da Silva Lara, 42
anos, teve ferimentos moderados.
O segundo aconteceu logo depois,
na Rua Mobral, Bairro Maria Luíza, Atílio
da Silva Júnior teve ferimentos moderados e foi encaminhado à UPA Tancredo.
No início da tarde, dois acidentes
na mesma região e ao mesmo tempo.
O motociclista Glaudson Domingues, 28
anos, ficou ferido em uma colisão com

NA COLISÃO da Rua
Paraná, o motociclista
teve ferimentos moderados

um carro na Rua Jacarezinho próximo
ao Zoológico de Cascavel. A outra batida
foi na Rua Fortunato Bebber. Um carro e
uma moto bateram e duas pessoas que
estavam na moto se feriram. Onorino do
Prado, 54 anos, e Enilda Correia do Prado,
50 anos, foram encaminhados ao hospital.
Cerca de 30 minutos depois uma
batida entre um carro e uma moto foi
registrada na Rua Paraná, no Centro.
O motociclista Alexandre Klaime teve
diversos ferimentos e foi encaminhado
à UPA Tancredo.
O sexto acidente envolvendo moto
aconteceu no Bairro São Cristóvão. Adilson
dos Santos, 45 anos, ficou ferido ao bater
em um carro do portal de notícias CGN.
A sétima vítima de acidente envolvendo carro e moto foi Lucineia Monteiro Borges, 27 anos, ferida em uma
batida na esquina das Ruas Manaus e
Osvaldo Cruz, no Bairro Cancelli.
Por volta das 16h, uma colisão entre
um carro e uma moto aconteceu no
Bairro Neva, na esquina das Ruas Presidente Bernardes e Cuiabá. Leonardo
Chagas, 23 anos, teve ferimentos graves
e foi encaminhado à UPA Tancredo.
A nona ocorrência foi na Rua Sete
de Setembro com a Rua Santa Catarina,
no Centro. Um motociclista ficou ferido
ao colidir em um veículo. Ele teve ferimentos moderados e foi encaminhado
à UPA Tancredo.
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GM apreende jovens
com drogas em jogos
DOIS adolescentes foram apreendidos com drogas
Os guardas municipais - inspetores e alunos - que fazem a
segurança nos Jogos Escolares
da Juventude, organizados pelo
COB (Comitê Olímpico Brasileiro),
apreenderam dois adolescentes
fazendo uso e venda de drogas
em frente a colégios. Contra um
deles já havia um mandado de
apreensão em aber to.

De acordo com a diretoria da GM,
os guardas realizam a abordagem de
todos em atitude suspeita nas proximidades dos ginásios onde ocorrem
as competições nacionais.
Os alunos que fazem parte da
nova turma da GM em formação participam das atividades como forma
de ter contato com a realidade vivida
pelos profissionais nas ruas.
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Utilidade Pública:
atendimento da 15ª SDP
Começaram ontem as obras
de reforma do hall de entrada da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel e, por isso, os atendimentos à população e o acesso à
unidade acontecem no auditório
durante o dia. À noite, quando a
equipe não está trabalhando na
obra, o atendimento será mantido
pela porta principal. A reforma
deve durar de 10 a 15 dias. A
Polícia Civil pede a compreensão
da comunidade e reforça que os
reparos visam melhorar o espaço
para o atendimento do público.
AÍLTON SANTOS

Acusado de matar idosa vai a júri

Vai hoje a júri popular no Fórum Estadual de Cascavel Valdiney Correa Piccini.
Ele é acusado de ter matado Grinaura Alves Vasconcelos, de 58 anos. O crime
aconteceu no dia 5 de julho de 2016, na Rua Rio Pajeu, Bairro Brazmadeira,
em Cascavel. De acordo com os autos do processo, Valdiney teria atirado
contra Grinaura. A vítima foi morta dentro de casa. O atirador esperou o
marido dela sair da residência para cometer o crime. A acusação é de homicídio simples. O réu responde ao processo em liberdade e já tem diversas
passagens pelo setor policial, entre elas tráfico de drogas.

ATENDIMENTO ao público acontece no auditório da SDP
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A fase regional Amarela dos Jogos Escolares da Juventude reúne
726 atletas de 14 a 17 anos de
idade em Cascavel. Eles vêm dos
Estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás,
Espírito Santo e Paraná. Seus familiares, como não poderia deixar
de ser, acompanham “com o coração” na competição.
“Para nós, pais, o coração fica
sempre apertado, com saudade
de tê-la aqui por perto, de saber
como está, mas ao mesmo tempo ficamos felizes por saber que é
uma conquista dela, de tudo que
vem sendo trabalhado desde o início do ano, e de anos anteriores.
É uma felicidade que não tem saudade que consiga abafar, a alegria
supera”, diz Ana Paula diretamente de Cachoeiro de Itapemirim, no
Espírito Santo.
Ela é a mãe da jogadora de vôlei Aischa Pedrosa Vasconcellos,
de 15 anos, aluna do IPE (Instituto
de Pesquisas Educacionais) e que
disputa esta etapa da competição
escolar pela primeira vez.
Ana Paula diz que o contato com
a filha nesses dias em Cascavel
tem sido por mensagens em aplicativo de celular, nos horários
em que a jovem tem o telefone
“liberado” para uso. Já os resultados ela acompanha pelas redes sociais e pelo grupo de pais
no WhatsApp, que é alimentado
pelo treinador da equipe.
“Acompanhar os jogos assim
é um misto de empolgação e
aflição, por não estar ali pessoal-

mente”, diz Ana Paula, que
deixou dicas de compor tamento para a filha antes do
embarque: “sempre tem o
pedido para ela se comportar adequadamente, respeitar a todos e nunca se esquecer dos princípios que
vêm de casa, que é o mais
importante”.

Pedidos “extras”

Fila de Ana Paula, Aischa se lembra de
ainda mais pedidos da mãe: “ela pede
sempre para eu ter juízo, obedecer e não
fazer ela passar vergonha. E até agora
eu estou conseguindo fazer isso”, diz a
atleta, rindo de sua resposta. Sobre a distância de casa, a jovem diz que a equipe
passou por dificuldades para chegar aonde chegou, e que o grupo se tornou uma
família. “A saudade existe, mas estamos
felizes por estarmos todos juntos aqui”.

FÁBIO DONEGÁ

Coração de mãe nos Jogos em Cascavel
WILLIAM LUCAS/COB

Com atleta experiente, a
preocupação é “basicazinha”

LÍVIA e AISCHA, no destaque, têm
obedecido ao pedido de ficar com o
grupo do Espírito Santo em Cascavel

Dia decisivo em três modalidades
A fase regional Amarela dos Jogos Escolares da Juventude segue com intensas
disputas em Cascavel. Nesta quinta-feira (5), penúltimo dia da programação, serão definidos cinco campeões, restando 11 a serem conhecidos
amanhã. Vale lembrar que os finalistas das quatro modalidades, nos dois
naipes e divisões de idade, garantirão
vaga na fase nacional, que será realizada
em novembro em Blumenau (SC).

Principal palco da competição em
Cascavel, com quatro quadras em uso,
o ginásio da FAG terá três decisões hoje
à tarde, todas às 15h45. A do handebol
feminino de 15 a 17 anos será na Quadra
A, a do vôlei feminino de 12 a 14 anos
será na Quadra C e a do vôlei feminino
de 15 a 17 anos será na Quadra D. Antes
dessas disputas haverá a definição dos
terceiros colocados, às 14h30.
O basquete feminino de 12 a 14 anos

EQUIPE capixaba de 15 a 17 anos
do IPE disputa o título do vôlei
feminino nesta quinta-feira
também definirá hoje o campeão, às
15h45, no Ginásio da Unopar. Já o futsal
masculino de 15 a 17 anos tem a disputa
do título marcada para o Ginásio Sérgio
Mauro Festugatto, também às 15h45.
No futsal de 12 a 14 anos, hoje será
dia de definição dos finalistas. No feminino as semifinais serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto e no masculino as
semifinais serão no CIE Alice Martelli, às
8h15 e às 9h30, nos dois locais.

Também de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, a mais de 1.700 quilômetros de distância de Cascavel, a mãe da jogadora de vôlei Lívia Moreira de Pariz, de
14 anos e aluna do IPE (Instituto de Pesquisas Educacionais), diz que a preocupação e
“basicazinha”, pois a jovem já tem experiências em competições longe de casa.
“O adolescente às vezes é meio descuidado, então peço sempre para ela não
esquecer roupas, itens pessoais e deixar tudo organizado, para não esquecer
nada para trás. Mas com ela é bem tranquilo, está acostumada a fazer viagens.
Ainda assim sempre a orientamos, sobre quem vai encontrar, para não se
aproximar de estranhos, estar sempre em grupo com as amigas, não se afastar
do grupo e não ficar sozinha. Há preocupação, fico receosa, mas eu e o pai
dela damos total apoio. É um esporte que ela gosta muito. Torcemos muito por
ela, para que conquiste tudo o que deseja. É o sonho dela e ela ama o que faz,
então, apoiamos há bastante tempo”, diz Aline, mãe de Lívia.
E Lívia, no bom sentido, realmente tem dado motivos para seus pais se preocuparem, pois nos últimos anos as viagens foram cada vez mais longe para
competir. “Comecei a jogar voleibol há três anos e já conquistei vários títulos.
Em 2016 estive na fase final dos Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa
(PB) e no ano passado disputei em Saquarema (RJ) o Campeonato Brasileiro de
Seleções, com a equipe do Espírito Santo. E com a campanha aqui em Cascavel,
já nos classificamos para competir em Blumenau (SC)”, diz a jovem de 14 anos,
referindo-se à fase nacional desta edição dos Jogos Escolares, que será em
novembro na cidade catarinense.
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a minha rádio é

Final antecip

ESTÁ NO AR A

MASSA FM
CASCAVEL

Um dia depois do encerramento da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na disputa, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.
Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Fardamento numerado
A CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) divulgou, ontem (4),
com qual camisa cada jogador da
Seleção irá atuar nos amistosos
contra Colômbia e Peru, amanhã (6)
e terça-feira (10), respectivamente.
Destaque na Copa América,
Richarlison fica com a camisa nove,
na ausência de Gabriel Jesus. Já
Alex Sandro, lateral da Juventus,
herda a camisa seis de Filipe Luís.
Estreante na seleção, Ivan
recebeu a camisa número 12.
Entre os goleiros, Wever ton fica
com a 1, mas o provável titular
é Ederson, com a habitual 23. Já
no ataque, outros novatos são
Vinícius Junior e Bruno Henrique,
que serão os números 19 e 21,
respectivamente.
De volta ao time depois do
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tes, as
rani joga
Para
gigante
color e
panhas
ram da
tos: o
(7 a 0)
com a F
o Cruze
Marília
Linense

NUMERAÇÃO DA SELEÇÃO
PARA OS DOISSul-Americano
AMISTOSOS
começa nesta qu

Com o ânimo renovado com a primeira parcela da venda de
Jhonny Lucas já na conta e a possibilidade de estreia de reforços,
o Paraná Clube, que já vê positivamente a sequência sem derrotas,
desafia o CRB nesta quinta-feira (5) pela 21ª rodada da Série B, às
19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Tricolor Paranaense
acumula apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Vem de
empate em casa com o Vila Nova, mas o momento é positivo, pois,
mesmo que não vença, também não tem sido derrotado, o que o faz
estar a três pontos do G4, a um triunfo simples de entrar no grupo
dos quatro primeiros – deixaria o Sport, quarto colocado, para trás,
nos critérios de desempate.
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