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Educação faz pente-fino
nas escolas e nos Cmeis
A secretária de Educação, Márcia Baldini, resolveu ir a campo e visitar todas as
106 instituições de ensino de Cascavel. Ela iniciou um pente-fino em escolas e
Cmeis para identificar estrutura física, uniformes, merenda, e também quer sa-
ber de professores, funcionários e até dos aluninhos o que eles têm a dizer. O
resultado será usado para o planejamento de ação dos próximos dois anos.
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Procon divulga
pesquisa para
o Dia dos Pais

PÁGINA

11

De volta ao normal
Desde ontem o Lago Municipal voltou a ficar aberto no horário
normal, até as 22h. O que muda um pouco a rotina do local é a

presença de equipes da Vigilância Sanitária, que procuram por mais
macacos-pregos mortos, após terem encontrado um animal sem vida.
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Sem receber,
zeladoras já
cogitam greve

PÁGINA

14

Homem de 74
anos morre ao
cair de cerca

PÁGINA
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Cada vez com mais frequência Cascavel apa-
rece no cenário nacional como destaque em
rankings positivos. Desta vez, a cidade ficou com
o 12º lugar entre as 100 mais bem posicionadas
no Índice dos Desafios da Gestão Municipal, le-
vantamento feito pela consultoria Macroplan, que
pontua os principais desafios das cidades brasi-
leiras com base nas suas receitas e despesas.
Em 2006, o Município figurava na 49ª posição.

Quem vive na cidade percebe os avanços di-
ários. Quem vem de fora percebe mais ainda.
Além das novas obras residenciais, comerciais
e industriais, a transformação da logística urba-
na chama a atenção.

Cascavel é uma cidade grande preservando
alguns dos bons aspectos de cidade pequena.
Aqui você já encontra de tudo o que um grande
centro oferece. Seja de medicina de ponta, clíni-
cas de estética com tecnologias de última gera-
ção, instituições de ensino bem conceituadas,
profissionais liberais gabaritados, uma vida no-
turna agitada e aconchegante, uma gastronomia
requintada e caprichada, enfim, tem de tudo para
todos os gostos.

Esses rankings apenas confirmam o que
quem mora aqui já sabe. Mas divulga para o res-
tante do País e do mundo que aqui é uma boa
opção para se investir e morar.

CASCAVEL: DESTAQUE
NACIONAL

“Não era o que
eu queria, e

continuo
convencida de
que não era o
melhor para o

Brasil”

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

Presidente da Corte,
ministra Cármen

Lúcia, lamentou ter
“perdido” na votação

da proposta de
reajuste de 16,38% de

juízes, ocorrida na
noite de quarta-feira.
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PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE

18/08 - 04h49
CHEIA

26/08 - 08h58

MINGUANTE

04/08 - 15h19
NOVA

11/08 - 06h59

3

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Ao leitor

Megasena
Concurso: 2066

06 25 27 35 45 55

Dupla sena
Concurso: 1824

07 14 25 26 33 391º sorteio

01 17 30 34 39 402º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1699

04 05 06 08 09 10 13
14 15 16 19 21 23 24 25

Quina
Concurso:  4746

30 33 35 55 80

Timemania
Concurso: 1216

15 16 22 36 50 71 79
TIME DO FLUMINENSE-RJ

Lotomania
Concurso: 1889

09 13 14 18 29 34 44
46 47 51 52 55 58 67

77 79 81 82 83 93

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05308

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

41.794
85.718
27.151
59.389
42.048

Dia da Sorte
Concurso: 035

03 07 11 12 17 22 23
NOVEMBROMÊS DA SORTE:

 DIVULGAÇÃO
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Cascavel mais humana
Sem controle nas redes sociais, o flagrante da fiscalização
do ambulante no Centro de Cascavel foi longe: mais de 7
mil compartilhamentos, quase 300 mil visualizações em
todo o País. Ontem o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)

tratou de fazer um novo vídeo ao lado do ambulante Cezar
Eleandro de Souza Martins, apaziguando a situação. Entre
críticas e elogios, as contas foram acertadas de maneira

democrática e nada de “alho na cocada”. Celso aproveitou
a comoção nas mídias sociais para “inaugurar” sua Food
Bike neste sábado. Falta agora Paranhos dar um ponto
final na situação dos ambulantes que esperam o alvará

para trabalhar sem receio da fiscalização.

Interno
Resolvido o impasse, falta
agora resolver a crise
interna: os fiscais
executaram sua função e
como ficam agora as
futuras fiscalizações
ninguém sabe: terão
autonomia? Pelo menos
enquanto não se resolve a
liberação dos alvarás uma
trégua deverá ser mantida.

“Ciudad Del”
Cascavel
Embora existam tentativas
para regularizar o mercado,
é inegável a bagunça do
Centro: óculos, relógios e
CDs têm a venda proibida,

mas estão lá. Se o alho
trouxe tanto transtorno
agora, vale lembrar a
confusão do palhaço “Tico
Bonito” no antigo calçadão
em agosto de 2015: chegou
a ser preso e foi absolvido
pela Justiça após acusação
de desacato.

Cadê o circo?
O vereador Serginho Ribeiro
(PPL), membro da Comissão
de Cultura e Desporto,
pretende descobrir o
paradeiro dos materiais
circenses usados em um
projeto no Complexo
Esportivo Ciro Nardi, na
gestão do ex-prefeito
Edgar Bueno.

VIROU PANO DE PRATO?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Quem estava acostumado a ver a advogada Inês de
Paula envolvida em campanhas eleitorais, nesta, pelo
menos, tem ficado mais de escanteio. Parece que as
alianças com aliados não foram mantidas - por isso,
mudanças de planos.

 Quem estará ao lado do presidente Gugu Bueno (PR) na
campanha a deputado estadual é o advogado criminalista
Lauri Silva (PSDC) - que chegou a ser anunciado como
chefe de Gabinete de Paranhos no início do ano e sumiu!

As ex-secretárias Inês de Paula (Assistência Social) e
Judet Bilibio (Cultura) podem ter que voltar à Câmara
para dar explicações. A lona sumiu, o projeto acabou e
junto foram também outros materiais mais caros de
sonorização: “Vamos averiguar, já incluímos pedido de
informações por requerimento”, promete Serginho.

Construção
engavetada

Por ano, Cascavel gas-
ta mais de R$ 120 mil com
a locação das três estrutu-
ras que abrigam os Conse-
lhos Tutelares - Leste, Oes-
te e Sul. A conta poderia
ser reduzida com a constru-
ção de uma estrutura sub-
sidiada pelo FIA (Fundo
para Infância e Adolescên-
cia), no entanto, o projeto
em tramitação há quatro
anos está parado na Para-
ná Edificações, em Curitiba,
após sucessivos pedidos
de alterações e revisões.

A liberação do recurso
dependia do aval da ges-
tão anterior do Palácio do
Iguaçu, no entanto, saiu
Beto Richa (PSDB) sem
confirmar a obra.

Ao pedir exoneração do
cargo de secretária de Es-
tado da Família, Fernanda
Richa deixou um termo au-
torizando uma parceria futu-
ra para “conjunção de esfor-
ços de interesse comum”,
em um prazo de dois anos -
ou seja, bem longe do que
planejavam os envolvidos
com o atendimento a crian-
ças e adolescentes.

Os entraves existentes
são averiguados pelo vere-
ador Fernando Hallberg
(PPL), que recebeu a de-
manda de conselheiros
que atuam em Cascavel e
estão preocupados com o
atraso, visto que as estru-
turas alugadas oneram os
cofres públicos e, apesar

das adaptações, não são
os mais adequados para
os atendimentos.

Para que o investimen-
to fosse possível, o Muni-
cípio disponibilizou uma
área no Bairro Brasília,
Rua Pedro Raimundo com
Rua Heitor Vila Lobos. A
estrutura supriria a de-
manda do Conselho Tute-
lar Leste, representando
uma economia mensal de
R$ 2,8 mil aos cofres pú-
blicos municipais.

Em resposta ao Hoje

News, o setor de engenha-
ria da Paraná Edificações
informou que o projeto es-
taria na fase de implanta-
ção, em seguida passaria
para apreciação do estudo
de viabilidade - assim seria
corrigido - e por último seria
analisado o caixa do Esta-
do para saber se a constru-
ção é possível.  “Encami-
nhamos um decreto sobre
a composição dos conse-
lhos e aguardamos ansio-
sos pela liberação, pois
será a primeira sede pró-
pria. Além disso, a estrutu-
ra vai dar melhores condi-
ções de atendimento: hoje
o Conselho Leste atende
na Rua Erechim, o ideal
seria que estivesse do ou-
tro lado da BR-467 onde
estão as maiores deman-
das”, afirma o secretário
de Assistência Social, Hu-
dson Moreschi Júnior.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Candidatos frente
Os candidatos à Presidência da

República participaram nessa quin-
ta-feira do primeiro debate das elei-
ções 2018. Em pouco mais de qua-
tro horas, Alvaro Dias (Podemos),
Cabo Daciolo (Patriotas), Ciro Go-
mes (PDT), Henrique Meirelles
(MDB), Jair Bolsonaro (PSL), Geral-
do Alckmin (PSDB), Guilherme Bou-
los (Psol) e Marina Silva (Rede) se
apresentaram, questionaram, con-
testaram e apresentaram algumas
de suas propostas de governo. O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
preso e condenado pela Lava Jato,
tentou participar do encontro, mas
teve o pedido negado pela Justiça.

No primeiro bloco do debate pre-
sidencial da Band, um dos desta-
ques foi o embate entre Guilherme
Boulos e Jair Bolsonaro. O candi-
dato do Psol foi para o ataque e
chamou o deputado de racista,
machista, homofóbico, além de o
acusar de ter uma funcionária fan-
tasma em seu gabinete.

Visivelmente desconfor tável,
Bolsonaro até tentou explicar a his-
tória de “Dona Val”, mas preferiu
não estender a discussão e até
abriu mão de seu tempo de respos-
ta na tréplica. Outro momento de
atenção foi quando Marina Silva
questionou Alckmin sobre sua ali-
ança com o centrão.

Outro momento ocorreu no ter-
ceiro bloco e arrancou risos da pla-
teia. Boulos ironizou durante per-
gunta a Meirelles e disse que ele
era um dos “50 tons de Temer”.

Meirelles demorou a responder,
desconcertado, e então disse que
era “candidato do emprego, da ren-
da e do crescimento econômico”.

Confira um resumo de cada
candidato.

Ciro vai ajudar a pagar dívidas
Com um discurso mais técnico e tentando
formular propostas, Ciro Gomes criticou a
reforma trabalhista, disse que tem solução
para tudo, desde “que me deixem
trabalhar”, e prometeu ajudar os
endividados a pagar as contas.

Marina quer SUS eficiente
Ao citar algumas vezes suas chagas

pessoais, como alfabetização aos 16
anos de idade e restrição ao emprego,

Marina Silva disse que o SUS (Sistema
Único de Saúde) precisa ser

implementado corretamente para
atender ao que foi proposto

originalmente.

“Abra o olho”,
repetiu Alvaro

Alvaro Dias cresceu ao longo do
debate, atacou sutilmente

repetindo “abra o olho” após
alguma fala mais controversa,

enalteceu a Lava Jato e enfatizou a
necessidade de continuar o

combate à corrupção e usou isso
para justificar seu mote, a
refundação da República.
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Candidatos frente
Meirelles e
seu currículo
Henrique Meirelles adotou um
discurso técnico e usou seu
currículo como ministro da
Fazenda e presidente do Banco
Central para argumentar que
conhece o sistema econômico e
que ajudou a tirar o País da crise
no Governo Lula. “Não se cria
emprego no grito, mas com
política econômica correta. Sou
candidato do emprego, da renda
e do crescimento econômico”.

Um Bolsonaro comedido
Ao contrário do que se

apresentou até agora, Jair
Bolsonaro evitou polêmicas e não

reagiu aos ataques e até tentou
ser simpático com os “colegas”.

Voltou a defender o armamento
dos civis, elogiou os colégios

militares como alternativa para
melhorar a educação básica, e

criticou o aparelhamento político.
“Alguém sabe o nome do ministro
da Educação? E o da Saúde? Não,

sabe por quê? São pessoas insignificantes colocadas lá para
trabalhar pela coligação do partido. (...) O único que pode

romper esse sistema é Jair Bolsonaro”.

Daciolo estreia com ênfase
Com discursos que mais
pareciam um exaltado
culto evangélico, Cabo
Daciolo nunca abria ou

terminava uma fala sem
citar Jesus. Foi o mais
crítico do debate, mas
suas respostas soaram
vazias e demagógicas.

“Glória a Deus! Essa aqui
representa a velha

política do Brasil”, disse,
referindo-se aos candidatos e ao tempo em que estão na vida
pública. “Chega! Chega! Essa é a velha política que engana o

povo. (...) Essa é a hora de mudar tudo”.

Boulos: Quem é a Val?
Guilherme Boulos protagonizou os principais ataques do debate,
especialmente contra Jair Bolsonaro. Foi dele a desconfortável pergunta:
“Quem é a Val?”, que fez com que Bolsonaro até abrisse mão de tempo de
tréplica. “A Val é funcionária fantasma (...) que cuida dos cachorros dele
[Bolsonaro] em Angra [RJ]”, e continuou: “O Brasil sabe que você é racista,
machista e homofóbico, mas 27 anos de deputado, aprovou dois projetos e
comprou cinco imóveis”. Boulos também foi o único que lembrou de Lula,
“preso injustamente”, e de Michel Temer, “enquanto Temer está solto em
Brasília”, e a que repetiu várias vezes: “Você um dos 50 tons de Temer”.

Alckmin defende
as reformas

Geraldo Alckmin
defendeu a reforma

trabalhista e a
necessidade de

avançar as reformas
política,

previdenciária e
tributária. Quer

institui o voto
distrital misto e

simplificar o sistema
tributário, unificando

cinco impostos em
um, o IVA.

a frente
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 Um verdadeiro pente-fino vem
sendo realizado em escolas e Cmeis
(Centros Municipais de Educação)
de Cascavel. A secretária de Educa-
ção, Márcia Baldini, está visitando

Pente-fino nas instituições

 Dificuldades já identificadas
Até agora a secretária Márcia Baldini visitou dez das 106 instituições de ensino e

algumas questões já foram identificadas: “Há escolas que pequenos reparos já
resolvem os problemas de estrutura, por exemplo. Já em outras, como a Hermes
Vezzaro, no Santo Onofre, a situação da estrutura física lá é muito complicada.

Nós precisamos viabilizar uma reforma geral e ampliação da escola, com a
construção de um novo bloco”, revela. Márcia ressalta a preocupação com
professores e alunos: “Temos algumas questões no sentido operacional que
precisamos redimensionar como a atenção à formação continuada e saúde

mental do professor. Por isso, eu também me reúno com os funcionários e os
professores das escolas para entender quais são as demandas na visão deles.

Outro fator que nos preocupa é a aprendizagem dos alunos, então faço visitas
nas salas de aula, converso, ouço os estudantes, porque nós precisamos ver

como está a situação, o que pode ser feito e como pode ser melhorada”.

Relatório
Todas as informações levantadas
nas visitas serão reunidas em um

relatório que deve guiar o
planejamento de ações da

secretaria para os próximos dois
anos. “Esse relatório será

inicialmente apresentado ao
prefeito [Leonaldo Paranhos],

mostrando nossas fragilidades e
principais dificuldades e

posteriormente é sobre essas
informações que será pautado o

planejamento das nossas ações em
2019 e 2020”, detalha Márcia

Baldini.  A secretária avalia ainda o
trabalho realizado até o momento:

“Temos muitas demandas na
Secretaria de Educação.

Trabalhamos com prioridades,
então o que era de mais urgente já

teve encaminhamento, no
momento estamos com 29 obras

em andamento e nos próximos dias
mais quatro devem ser licitadas.

Então, agora é preciso avaliar quais
serão os próximos passos”, enfatiza.

todas as instituições municipais,
tanto as que estão em funcionamen-
to quando as que estão em obras e
avaliando uma série de questões,
tanto estruturais quanto operacio-
nais dos espaços escolares. “Faço
uma análise completa, avalio: estru-
tura física interna e externa, mobili-
ário, distribuição de materiais, for-
mação continuada, uniforme esco-
lar. Inclusive provo a merenda, con-
verso com alunos, professores e di-
retores para identificar como está a
situação de cada uma das institui-
ções”, explica Márcia.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Arquivo

SECRETÁRIA vistoria instituições municipais
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 10 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elder Ribeiro dos Santos e Simone Magalhães de Oliveira

2- Romeu Jose Ferrari Junior e Camila Vargas Neves

3- Dirceu Pichonkoski e Francielle Cristina Mainardi

4- João Maria Farias Pachico e Nair Varela

5- Ivonei Ribeiro e Amanda Luciano Ribeiro

6- Valdevino Ribeiro e Rosalina Gumz

7- Luiz Ramos da Silva e Paula Pereira dos Santos

8- Valdecir Alves de Azevedo e Terezinha Aparecida de Paula

9- Pedro Henrique Almeida da Luz e Ana Carolina Tamarozzi

10- Claudio Reis da Conceição e Luciana Pavan Bonotto

11- Genuir Paulo de Almeida e Luciana Aparecida Ferreira

12- Paulo Henrique Peplinski e Renata Gomes de Paula

A logística reversa, o impacto
dela no cotidiano das empresas e
das comunidades e a adoção de ati-
tudes e hábitos responsáveis para
a preservação do meio ambiente
foram debatidos ontem no 1º Fórum
da Câmara Técnica de Meio Ambi-
ente, realizado na Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel).

O industrial Carlos Strzaulsko-
wski, coordenador da Câmara Téc-
nica de Meio Ambiente, falou da ne-
cessidade de, gradualmente, um
número maior de empresas e de
pessoas de se integrar aos concei-
tos da logística reversa. “Todos de-
vemos entender mais sobre o uso
dos recursos naturais e de como as
empresas, de forma preventiva e
responsável, entendam e pratiquem
o rege a legislação ambiental”.

Mas o que é logística reversa?

Você sabe o que é
logística reversa?

Tecnicamente, a logística reversa é
um “instrumento de desenvolvimen-
to econômico e social caracteriza-
do por um conjunto de ações, pro-
cedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição
dos resíduos sólidos ao setor empre-
sarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produ-
tivos, ou outra destinação final ambi-
entalmente adequada”. Ou seja, é o
ciclo do produto, desde sua produ-
ção, seu consumo e, especialmen-
te, seu fim, que deve ser o mais cor-
reto possível, muitas vezes sendo
devolvido à indústria de origem.

Benefícios
O engenheiro ambiental e de segurança

no trabalho pela UFPR, Mitsuyoshi
Tanabe, informou sobre o que é, a

importância, os critérios e os

benefícios da logística reversa. A
mudança, que começa pelas pessoas

na empresa, ocorre a partir da criação
de uma cultura que deve envolver todos

em um detalhado processo de agir de
forma ambientalmente responsável.

Tanabe deu detalhes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, em

vigência desde 2010, com definições da
adequada destinação de materiais.

Dentro dos conceitos da logística, há
aspectos associados à questão da

geração desnecessária, compactação,
reutilização, tratamento e disposição
final ambientalmente corretas. Alguns

desafios, devido à sua dimensão,
contribuem para aperfeiçoar a

aplicação prática da legislação,

principalmente quanto às áreas de
agrotóxicos, pilhas e baterias,

lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.

Mudança de
 hábitos

Um dos pontos mais relevantes da

discussão ambiental e da relação do

meio com as empresas está na

responsabilidade compartilhada,

conforme Mitsuyoshi Tanabe:

“Todos devemos e precisamos focar

em hábitos e atitudes de proteção,

uso racional de recursos e produção

eficiente de itens para consumo”.

O engenheiro citou ainda sobre

aspectos da Lei de Crimes

Ambientais, como de lançar

resíduos sólidos ou rejeitos in natura

a céu aberto e de não manter

informações atualizadas e

disponíveis quanto à respectiva

legislação. Os inscritos receberam

informações também sobre tipos e

o que é licenciamento ambiental.
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 Devido aos inúmeros casos
de descarte de lixo, animais mor-
tos, bichos de estimação aban-
donados, ponto de desova de car-
ros roubados e o desrespeito ao
meio ambiente, Reginaldo Antu-
nes reuniu os moradores da Co-
munidade Rio da Paz, Quilômetro
Cinco, fizeram uma “vaquinha”,
arrecadaram R$ 17 mil, e agora
tentam devolver a paz ao local.

Parte do dinheiro foi destinada
para a compra de câmeras de mo-
nitoramento que estão sendo ins-
taladas em quatro pontos pela co-
munidade. Um dos equipamentos
já está em funcionamento e nós
próximos dias um portal com a men-
sagem de “Bem-vindos à Comuni-
dade Rio da Paz Km 05” será insta-
lado na estrada. Lá também have-
rá uma câmera.

Sorria, você está
sendo filmado!

Os moradores terão acesso às
imagens por meio de aplicativo de
celular. E motoristas e pedestres
serão avisados de que estão sen-

Coleta
comunitária
Para inaugurar esses

equipamentos, neste
sábado a comunidade vai
se reunir, por volta das 9h,

para coletar o lixo na
localidade. Segundo
Reginaldo Antunes, a

Secretaria de Meio Ambi-
ente de Cascavel vai

mandar dois caminhões e
uma máquina para ajudar

na limpeza do local.

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos

do filmados. O objetivo é coibir
ações criminosas.

Outra parte da vaquinha foi re-
vertida para a confecção e a insta-
lação de placas de educação que
alertam sobre as práticas ilegais.
“Tivemos que fazer isso. Sempre
aparece um monte de bicho morto,
animais domésticos abandonados,
lixo, entulho, aparece de tudo aqui,
na comunidade. Agora vamos ten-
tar identificar os autores com as
câmeras e exigir punição”.

Parcerias com a Guarda Munici-
pal e a Prefeitura de Cascavel se-
rão buscadas para que a vigilância
tenha eficácia.

As placas citam a Lei Municipal
6.376/2014, que trata sobre o
descarte irregular de lixo e entulhos,
e também o artigo 32 da Lei Fede-
ral 9.605/98, que trata sobre o
abandono de animais.

LIXO e pedaços de carro são facilmente encontrados no local

PLACAS avisam motoristas e pedestres sobre o monitoramento da comunidade
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Vigilância procura por
mais macacos mortos
Depois de a Secretaria de

Meio Ambiente ter encontrado um
macaco-prego morto no Parque
Ecológico Paulo Gorski, em Cas-
cavel, equipes da Vigilância Am-
biental passaram a tarde de quin-
ta-feira (9) na área de mata averi-
guando se havia outros animais
em óbito. No local, dez pessoas
faziam esse trabalho.

Esse foi o terceiro episódio de
morte de macaco-prego na região
do Lago Municipal neste ano, o que
alerta para possíveis casos de fe-
bre amarela ou raiva. Nos dois pri-
meiros foi descartada a hipótese
de ambas as doenças.

Já do animal encontrado ontem
- uma fêmea adulta da espécie Sa-

pajus nigritus, sem sinais externos
de violência -, material foi coletado
e encaminhado à 10ª Regional de
Saúde de Cascavel, que é respon-
sável pelo envio ao Lacen (Labora-
tório Central do Estado) para análi-
se. O prazo para o resultado dos
exames é de no mínimo 30 dias.

Horário estendido
 A presença de animais silvestres no parque fez com que a

Secretaria de Meio Ambiente, há algumas semanas, modificasse
temporariamente o horário de abertura e fechamento do lago como
forma de prevenção a acidentes.

Antes da captura da onça-parda, em 17 de julho, a pista de
caminhada do Lago esteve fechada e somente os atletas da cano-
agem puderam frequentar o espaço, sempre com muita cautela.

Ontem a secretaria instalou placas de orientação e advertên-
cia quanto a possíveis “encontros” com animais silvestres e a
pista voltou a ficar aberta até as 22h. Vale lembrar que o Municí-
pio possui corredores ambientais criados por programas da Itaipu
Binacional, o que torna comum a presença ou pelo menos a pas-
sagem de animais silvestres por Cascavel e região.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

PROCEDIMENTO é considerado normal ao encontrar um animal morto em área de mata
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 Depois de quatro anos de crise,
mais filhos decidiram presentear os
pais neste domingo. Em Cascavel,
o Procon resolveu dar uma mãozinha
para quem vai às compras e prepa-
rou pesquisa de alguns dos produ-
tos masculinos mais procurados
nesta época do ano.

E olhe a importância: sabe aque-
le chinelo básico que todo pai pre-
cisa? O Procon encontrou variação
de 351%. “A empresa enviou o va-
lor de um chinelo bem diferente dos
demais, gerando essa grande dife-
rença. O consumidor também tem
que saber que realmente terá isso,
pois a composição do produto alte-
ra completamente o preço”, expli-
ca a responsável pela pesquisa e
agente de defesa e proteção do
consumidor, Patrícia Ângela Finato.
Nesse caso, o menor valor foi de
R$ 19,90 e o maior, R$ 89,90.

O objetivo da pesquisa, segundo
ela, é mostrar aos filhos as diversas
opções e os valores. “A partir dali o
consumidor tem acesso aos produ-
tos com preços que caibam no bol-
so. Nós sempre tentamos ajudar a
população a encontrar produtos para
qualquer finalidade, e essa data não
podia ficar de fora”.

Patrícia explica que é difícil rea-
lizar a pesquisa na área de confec-
ção e calçados. “Diferente de quan-
do fizemos da cesta básica, nesse
caso, nem sempre as lojas terão
exatamente os mesmos produtos.
Se pegarmos os celulares, que tam-
bém constam na pesquisa, a varia-
ção é pequena, pois os produtos
são praticamente idênticos”.

Na área de tecnologia, no caso
de smartphones analisados, a di-
ferença foi de R$ 100, ou 16,69%.

Foram procuradas 19 empresas
para realizar a pesquisa, 78 tipos
de produtos constaram no levanta-
mento. Os trabalhos foram realiza-
dos de 6 a 8 de agosto.

Filhos: de olho no preço

 RECOMENDAÇÕES
O coordenador do Procon, Otto dos Reis, passou algumas recomendações para

hora de comprar o presente de Dia dos Pais: “O consumidor sempre deve

solicitar o cupom fiscal, é fundamental, caso necessite trocar o produto. Nesses

casos, se apresentarem defeito de fábrica, produtos de curta duração, os mais

perecíveis, possuem 30 dias para troca e os mais duráveis, como eletrônicos, 90

dias”. Ele alerta que a loja é obrigada a trocar produtos com defeito, mas,

como de tradição e costume, acabam trocando por motivos de numeração,

gosto do presenteado e outras questões. “Por lei, é obrigada a troca só quando

há defeito no produto, mas os comerciantes trocam também por outros

motivos, até porque acaba sendo uma estratégia de fidelização dos clientes”.

No caso da internet, o coordenador informou que o comprador tem até sete

dias para se arrepender da compra e cancelar o pedido.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá/Arquivo

ÁREA de confecções e calçados foram as mais

difíceis de realizar a pesquisa de preço, segundo o

Procon

A pesquisa está disponível em: www.cascavel.pr.gov.br/procon/arquivos/20180809102527.pdf
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Três instituições de ensino su-
perior de Cascavel terão de devol-
ver os valores cobrados pela expe-
dição de diploma aos alunos que
concluíram os cursos a partir de
2005. A decisão é da Justiça Fe-
deral em resposta a uma ação mo-
vida pelo Ministério Público Fede-
ral. Os valores deverão ser devol-
vidos com as devidas correções.

A ação envolve a Unioeste
(Universidade Estadual do Oes-
te do Paraná), a FAG (Faculdade
Assis Gurgacz), a Univel (União
Educacional de Cascavel) e a an-
tiga Unipar (Universidade Pan-
Americana), além de uma insti-
tuição de Cafelândia.

O MPF entrou com ação porque

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

Restituição do diploma
as universidades cobravam a emis-
são dos diplomas inclusive em pa-
pel simples. A partir da demanda,

O que dizem as instituições
A Unioeste informou que interpôs todos os recursos cabíveis e, após a intimação,

está levantando o número de diplomas e analisando a forma de restituir a taxa

cobrada, já que se trata de recursos públicos. “A universidade, pela sentença,
tem 12 meses para efetuar as devoluções para quem a solicitar”, informou.

Segundo a Unioeste, desde agosto de 2007 a emissão é isenta.

A FAG informou que não cobra taxa de registros e expedições de diplomas,

fornece gratuitamente o documento em papel comum (tamanho A4) e, em

caso de diploma em papel especial - papel moeda, pergaminho, pele de

carneiro, entre outros -, existe a cobrança pelo fato de o documento ser
confeccionado em papel diferenciado.

A instituição pede aos formados que verifiquem se o diploma é em papel

comum (A4 tipo cartolina) ou papel especial. Se o egresso pagou pelo

documento em papel comum, poderá solicitar a devolução do valor,

mediante requerimento protocolado na instituição de ensino e direcionado

à Secretaria Acadêmica.  A Univel informou que só poderá se pronunciar
sobre o caso na segunda-feira.

as instituições mantiveram a co-
brança apenas quando a emissão
era em papel especial.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 01- CÉSAR AUGUSTO LUZ SUENAGA E JULIANA APARECIDA RAMOS ALVES
02- JOÃO VITOR LAGE LEAL E LUCIANE LIMA DOS SANTOS
03- DIEGO MARQUES PEREIRA E DELCI SMENTCOVSKI
04- ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR E MAYARA DANUSA ARTUNK
05- LUCAS DOMINGOS WINSKI E CAMYLLA PAES CORREA
06- HAMILTON MARTINS DE SOUZA E IZELMA BONSERE
07- ANDERSON RODRIGO WACHHOLZ DE SOUZA E ELISABETH LOUREIRO GOMIG
08- RODRIGO FRANCISCO COSTA SLOMPO E JULIANA OLIVEIRA
09- TITO ISAIAS JOÃO RONDINHO E ADRIANA ROSADA
10- DANIEL FERNANDES DA SILVA E IRINEIA AMARAL PINTO
11- LUCAS DA SILVEIRA E JAQUELINE CAMARGO DA SILVA
12- LEMUEL BERGSTEN BATISTA E KARLA FINATTO ANSBACH
13- YGOR FERNANDO PILARSKI E ALESSANDRA WOLICKI
14- HELIO COPPO JÚNIOR E APARECIDA DE LOURDES MOURA
15- OSIAS LUIZ E MICHELI FERNANDA LIMA
16- HELLIEL ALISSON FERREIRA RODRIGUES E THAINARA PENAFIEL ABREU
17- FERNANDO KAMIYA GNOATTO E JOYCE CRISTINA DA SILVA
18- DIEGO MEDEIROS GUEDES E PATRICIA DA SILVA E SILVA
19- MAICON JOSÉ GALESKY E GABRIELI KREFF DA COSTA
20- DOUGLAS BATISTELLA E VIVIAN APARECIDA NASCIMENTO LIMA
21- AUCEDIR RIBEIRO E ANDRÉIA EVA DOS SANTOS
22- MANOEL SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR E BIANCA EVANISSA DA SILVA GOMES
23- RENAN LUIZ TRINDADE E INGRIDI TAINARA VIANA SILVA
24- JEAN LUCAS MARQUES DOS SANTOS E KARINI GONÇALVES DOS SANTOS
25- WELLINTONN ALAN PEREIRA PASINATTO E MARCIA WEBBER RAMOS
26- MARCOS WILLIAM DAS NEVES SILVA E ALINE DO NASCIMENTO COSTA
27- JOSEMAR MATOS DOS SANTOS E FÁTIMA DOS SANTOS

Cascavel, 10 de agosto de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

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

 A partir de segunda-feira os
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) poderão ter as ativi-
dades interrompidas em Cascavel.
As zeladoras terceirizadas amea-
çam greve geral em função do atra-
so dos salários pela empresa res-
ponsável pela contratação.

Os depósitos deveriam ter
sido feitos na segunda-feira pas-
sada, porém, até agora nenhuma
das 170 zeladoras recebeu o sa-
lário. “Só hoje [ontem] atendi mais
de cem ligações de servidoras
que estão preocupadas. A situa-
ção é complicada”, afirma Daia-
ne Paes, auxiliar administrativo
do Siemaco (Sindicato dos Empre-
gados em Empresas de Asseio,
Conservação e Limpeza).

Hoje as zeladoras pretendem
assinar termo de adesão à greve,
a partir das 8h30, na sede do Sin-
dicato, para cumprir com os trâ-
mites legais da greve - mantida
até que os salários sejam depo-
sitados. O rendimento mensal das

Zeladoras ameaçam greve
zeladoras é de R$ 1.076, além de
vale-alimentação de R$ 385.

Em nota, a Secretaria Munici-
pal de Educação informa que os
pagamentos para a empresa RR
Serviços foram efetuados dentro

do prazo contratual. Também in-
forma que “a empresa já foi noti-
ficada para a realização imediata
do pagamento dos funcionários
que atuam nos serviços de limpe-
za das escolas e Cmeis”.

Empresa cobra
repactuação
A empresa responsável pelos
salários das zeladoras é de Curitiba
e mantém contrato com a
prefeitura desde 2014. A cobrança
da empresa é por uma
repactuação dos valores da
contratação. “Estamos com
acúmulo seguido de prejuízos,
trabalhando no vermelho. Fizemos
vários pedidos de repactuação dos
contratos, todos negados. Logo
em 2015 houve dissídio e não
tivemos a adequação”,
argumenta o gerente da
empresa, Rodrigo Ribeiro.  Ele
garantiu que na segunda-feira
(13) os salários serão depositados
nas contas das zeladoras.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 A Petrobras informou ontem (9)
que conseguiu reaver R$ 1,034 bi-
lhão no âmbito da Operação Lava
Jato. O dinheiro foi devolvido por
meio de acordos de colaboração e
leniência celebrados com pessoas
físicas e jurídicas pelo Ministério
Público Federal.

De acordo com a Petrobras,
essa é a maior restituição recebi-
da em um único período. Desde o
início da Lava Jato, a companhia já
recebeu R$ 2,5 bilhões.

“A companhia, que é reconheci-
da pelas autoridades como vítima
dos atos desvendados pela opera-
ção, seguirá adotando as medidas
cabíveis contra empresas e indivídu-
os que lhe causaram prejuízos. A
Petrobras atua como coautora do
Ministério Público Federal e da União

R$ 1 bilhão da Lava Jato
em 16 ações de improbidade admi-
nistrativa em andamento, além de
ser assistente de acusação em 51
ações penais”, diz a nota.

Desde que foi instaurada, a

Operação Lava Jato investigou vá-
rios esquemas de corrupção en-
volvendo a estatal petrolífera, ex-
diretores, funcionários e presta-
dores de serviço.

 O presidente Michel Temer sancionou, com um veto, a Lei 13.703/18 que
estabelece a Política de Frete Mínimo para o Transporte Rodoviário de Cargas. A

política foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as
estradas de todo o País em maio. Foi vetado o parágrafo que previa anistia a

multas judiciais e de trânsito aplicadas durante a greve dos caminhoneiros. O
texto da lei está publicado na edição de ontem (9) do Diário Oficial da União e
não fixa os valores, mas cria as regras para que a ANTT (Agência Nacional de

Transportes Terrestres) defina o piso, levando em conta fatores como os custos
referentes ao óleo diesel, pedágios e especificidades das cargas. A lei especifica
que os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do

transporte, definidos e divulgados nos termos da ANTT, com priorização dos
custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. A ANTT publicará duas vezes por

ano, até os dias 20 de janeiro e 20 de julho, norma com os pisos mínimos
referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado.

Quem não cumprir a tabela (a partir de 20 de julho) terá de indenizar o transportador
em valor equivalente a duas vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido.

Lei do frete sem anistia



Luzia confessa que está sendo chantageada por Remy, e Beto
não gosta. Ícaro e Rosa se amam, mas o rapaz a acusa de ter se

vendido para Laureta e pede que ela se afaste dele. Doralice
visita Maura e Selma e se dispõe a ajudá-las com a gravidez.

Roberval arma contra Edgar.  Nice faz sucesso no restaurante de
Cacau. Gorete resiste às investidas de Tomé. Laureta tenta fazer

com que Rosa revele o paradeiro de Luzia. Ícaro descobre que
Manuela se uniu à família de Narciso para traficar drogas. Karola

insinua a Beto que Remy está envolvido com Luzia.

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

 � REDE GLOBO

 GLOBO  � SEGUNDO SOL

MALHAÇÃO
Flora e Tito voltam a namorar, mas

Alex os interrompe. Flora comenta com
Úrsula sobre sua insegurança com re-
lação à primeira vez. Tito lamenta com
Kavaco as implicâncias da turma so-
bre sua virgindade. Talíssia e Verena
aconselham Flora, que se incomoda
com a falta de privacidade. Gabriela
sugere que Marcelo leve Dandara ao Le
Kebek para se entrosar com os alunos.
Tito comenta com Heitor seu incômodo
com o mundo virtual.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth manda Xavier elimi-

nar Vicente. Josephine pede que Ed-
mundo não condene Brandão. Xavier
manda Virgílio vigiar Mário/Mariana.
Amélia agradece Ema por tê-la ajudado

com Jorge. Josephine procura Rômulo.
Susana engana Olegário. Julieta fica
constrangida com os comentários de
Ofélia. Virgílio segue Mário/Mariana até
a oficina e Otávio defende Luccino do
irmão. Rômulo incentiva Brandão a falar
com Edmundo. Aurélio consola Julieta.
Charlotte pede para conversar com Lí-
dia. Brandão procura Edmundo. Darcy
impede Xavier de atentar contra Vicente.
Edmundo não acredita na versão de Bran-
dão. Charlotte e Lídia se entendem.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas vai embora antes de ver

Samuca afastar Betina. Dom Sabino se
impressiona com o comportamento de
Betina, e Carmen tenta tranquilizar o
empresário. Marocas é hostil com Sa-
muca. Waleska critica Elmo por não
conseguir um trabalho. Vera Lúcia es-
conde de Marciana a peça que pegou

da casa de Carmen. Waleska obriga Eli-
seu a ir com ela para a base naval. Nico
e Kiki saem das cápsulas criogênicas.
Dom Sabino fala com Nico, e Samuca o
leva para a Criotec. Eliseu se recusa a
falar com Waleska. Barão apreende a
carroça de Eliseu. Agustina desperta.

JESUS
Jesus resiste à provocação de Sa-

tanás. Pilatos manda chamarem Chu-
za. Zelote e Barrabás conversam com
Tiago Justo, irmão de Jesus. Claudia en-
tende Joana e diz que conversará com
Pilatos. Helena conversa com Deborah.
Pilatos chama a atenção de Chuza. Je-
sus é tentado pelo Satanás novamente.
Muitas pessoas chegam para serem ba-
tizadas por Batista. Em Cafarnaum, Si-
mão Pedro pesca com habilidade. Jesus
resiste à tentação de Satanás. André fala
sobre seu irmão, o pescador Pedro.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Poliana diz para Luísa que se sentiu

muito bem com o tio e as primas, mas
que só faltou ela lá. Mário e Benício
fingem estar doentes para ficar em
casa. Helô diz aos professores que um
caso grave aconteceu na escola além
da acusação plantada contra uma me-
nina negra bolsista. A coordenadora
pede ajuda aos professores para implan-
tarem um projeto para os alunos com
objetivo de todos respeitarem as dife-
renças, sejam elas quais forem.

ASAS DO AMOR
Gulsum se distrai com um menino

no parque e acaba perdendo o filho da
Leyla. Leyla, Hasmet e Ezgi vão encon-
trar Gulsum na delegacia. Alper faz a
gravação do programa e descobre que
Ruzgar sumiu. Canan manda uma gra-
vação do beijo de Alper e Leyla para a
casa de Hasmet. Burak avisa a Simge
e Ayla que o Ruzgar desapareceu. Si-
mge encontra o envelope com o pendri-
ve contendo a gravação do beijo entre
Alper e Leyla, coloca na estante.

 � SBT

 � RECORD

 � BAND

Valentim
questiona

Karola
sobre seu
passado

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

A Lua favorece mudanças hoje. Apro-
veite o momento para se livrar do que
não usa mais. Quem pensa em trocar
de emprego pode se dar bem agora.
Cor verde.

To
ur

o

Bom dia para se aproximar de alguém e
estabelecer novos laços. Os relaciona-
mentos estão em alta e você pode se
entender melhor com um colega se usar
a diplomacia. Cor cinza.

G
êm

os

Com a atenção focada no trabalho,
você tem tudo para render nas tare-
fas. Não será fácil dar conta de tudo o
que precisa ser feito, mas não desani-
me! Cor amarelo.

C
ân

ce
r Com a Lua em seu paraíso astral, você

conta com excelentes energias para cui-
dar dos seus interesses. Aposte no char-
me, na criatividade e na sua lábia para
se destacar no trabalho. Cor verde.

Le
ão

Nesta terça, assuntos domésticos ga-
nham mais importância, assim como a
relação com os familiares. O astral é
favorável para quem sonha em com-
prar a casa própria! Cor verde.

V
ir

ge
m Você terá habilidade de sobra para se

expressar e estabelecer novos conta-
tos. Se lida com o público ou com cli-
entes, vai se sair melhor. Cor cinza.

Li
br

a  Além de contar com habilidade para
lidar com dinheiro, você também pode
faturar mais se mantiver segredo so-
bre as suas coisas. Cor rosa.

E
sc

or
pi

ão A Lua entra em seu signo. Bom mo-
mento para correr atrás dos seus inte-
resses. Se precisar de ajuda ou con-
selho, procure um amigo. Cor verde.

S
ag

it
ár

io Se depender das estrelas, você tem mais
chance de conseguir o que deseja man-
tendo seus interesses escondidos. Se
está a fim de conquistar algo novo, guar-
de suas ideias a sete chaves. Cor cinza.

C
ap

ric
ór

ni
o Nesta terça, a companhia dos amigos

será bem-vinda. Planos para uma vi-
agem ou visita a um amigo tem tudo
para correr melhor do que espera. Cor
amarelo.

A
qu

ár
io Você vai se importar com o que as

pessoas pensam a seu respeito, por
isso, pode ser a hora certa para fazer
algumas mudanças e tentar um novo
visual. Cor verde.

 P
ei

xe
s As estrelas mandam boas energias

para os estudos. Sua curiosidade para
aprender está em alta. Aproxime-se
dos colegas e troque informações. Cor
cinza.
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Tudo rosa
Dia 4 de outubro o Coral do
Movimento Cascavel Rosa se

apresenta no Teatro
Municipal de Cascavel, às
20h, com a participação

especial do Coral de Itaipu.
E dia 27 de outubro tem a
Caminhada Rosa, às 16h,
no Lago Municipal. Tudo

em prol da saúde e da
prevenção ao câncer.

A coluna deseja a todos um feliz Dia dos Pais, em especial para
 Alison e seu filho Aylan, de apenas 3 meses

Teófilo Rodrigues
da Cruz, que

comemora 102
anos neste

domingo ao lado
família. Muita

saúde!

MICHELLE GALVÃO

Felicidades!

Valdemar Zin, Aparecida
Cobra, Donato Coimbra,

Paulo Roberto Mella,
Mariana Souza Feliberto,
Priscila Gomes Marisca,

Marcos Lira Sonda.

Jantar Dançante
Amanhã, às 20h, tem Jantar Dançante promovido pelo

CTG Rodeio da Tradição. A animação é por conta do

Grupo Som Três. Convite individual, R$ 40. Mais

informações pelo telefone 99125-9054. O endereço é

Rua Epitácio Pessoa, 135, Parque São Paulo.

Não basta termos um bom
espírito, o mais importante

é aplicá-lo bem.

René Descartes
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 30

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

Um acidente de trabalho cus-
tou a vida de Luiz França de Je-
sus Torres na tarde de ontem na
Rua Souza Naves, esquina com a
Rua Joaquim Távora, Bairro Par-
que São Paulo, em Cascavel.

Conforme o Corpo de Bombeiros,
que atendeu a ocorrência, o homem
tinha 74 anos e estava arrumando
uma cerca no local, quando caiu,
bateu a cabeça em uma mureta ao
lado de casa e morreu. Com a que-
da, ele quebrou o pescoço.

O socorro foi acionado, mas o

Acidente fatal

Aposentado há 12 anos, o tenen-
te Ademir Pereira Sampaio viveu boa
parte da existência dentro da Polícia
Militar. De 1975 até 2006, ele traba-
lhou em todos os setores da polícia.

Começou na carreira de praça,
como soldado, de uma vontade que
partiu de um momento inusitado. “Eu
trabalhava em um hotel e meu colega
de trabalho bebeu, pegou uma arma
que estava lá e atirou em um vidro
temperado. Ficou um buraco, que ta-
pamos com um cartaz. A polícia che-
gou lá perguntando se tínhamos ouvi-
do um tiro. Passei a conversa nos
policiais, porque um dia antes tinha
havido um assalto num comércio ao
lado. Eu vi aqueles militares cheios
de armas, munições e pensei: vou
entrar para a polícia”, conta, com bom
humor, o tenente que é um ícone da

Polícia Militar local. A corporação no
Paraná comemora hoje 164 anos de
serviços à comunidade.

Ele morava em Foz do Iguaçu
onde, na época, não tinha batalhão
de polícia e veio a Cascavel reali-
zar o sonho: “Trabalhei no policia-
mento urbano, foi guarda de trânsi-
to, trabalhei como plantonista e
fazia as pautas dos acidentes de
trânsito para julgamento do Detran
[Departamento de Trânsito], que na-
quela época fazia esse trabalho e
até transcrevia o resultado desses
julgamentos e passava às partes

homem já estava morto.
Há possibilidade de que ele te-

nha passado mal, o que teria pro-
vocado a queda.

O IML (Instituto Médico Legal) foi
acionado para recolher o corpo.

Esse é o segundo acidente de
trabalho com morte em pouco tem-
po em Cascavel. No dia 30 de agos-
to, um homem morreu no hospital
depois de alguns dias internado.
Valmir Vicente Timóteo caiu de um
prédio, ficou em estado grave e não
resistiu aos ferimentos.

SOLENIDADE
Em comemoração aos 164 anos da

Polícia Militar do Paraná, uma

solenidade reúne militares,

bombeiros e outras autoridades

hoje, a partir das 9h, no pátio do 6º

BPM (Batalhão de Polícia Militar),

em Cascavel.

IDOSO morreu ao bater a cabeça em mureta

DE 1975 a 2006, tenente atuou em todas as

áreas do 6º BPM

interessadas. Depois que fui pro-
movido para sargento, resolvi fazer
o concurso de oficial, passei e as-
sumi a carreira. Só não trabalhei no
Serviço Reservado da Polícia. De
resto, fiz tudo”, brinca.

Uma vida na PM

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Giro da
Violência

Prisão por furto
Um homem foi preso por furto na
noite de quarta-feira. Foi na Rua Sete
de Setembro, Centro de Cascavel. A
equipe do Pelotão de Choque fazia
patrulhamento pelo local quando
abordou um homem que havia furtado
diversos objetos de um veículo que
estava estacionado em via pública. O
suspeito foi preso em flagrante e
levado à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Tráfico de drogas I
Duas pessoas foram presas por tráfico de
drogas na noite de quarta-feira pela
equipe da Polícia Militar da UPS Sul. A
abordagem foi realizada na Rua Francisco
de Paula Alves, Bairro Cascavel Velho.
Com os rapazes, foram encontrados seis
gramas de crack e um grama de maconha.
Os rapazes foram presos e levados à
carceragem da 15ª Subdivisão Policial.

Tráfico de drogas II
Um homem de 68 anos e outro de 26
anos foram presos na noite de quarta-
feira no Bairro Cancelli, em Cascavel,
por tráfico de drogas. A abordagem do
Pelotão de Choque aconteceu na noite
de quarta-feira na Rua Alberi Antonio
Richardi, depois que a polícia recebeu
denúncias de que os suspeitos
estavam com drogas. A PM revistou os
suspeitos e a casa deles e encontrou
dois gramas de crack e dinheiro. Os
dois foram encaminhados à cadeia.

Arrombamento em empresa
Uma empresa foi alvo de arrombamento
na madrugada de ontem. O
estabelecimento fica na marginal da
BR-277, Bairro Cataratas, em Cascavel.
Os ladrões fizeram um buraco na parede
do estabelecimento comercial e levaram
uma quantia em dinheiro e uma
televisão. A Polícia Militar atendeu a
ocorrência, registrou boletim e a
Polícia Civil investiga o caso.

 Foram dez anos como réu em um
processo de homicídio e, ontem,
Ronivon Rodrigues dos Santos teve
o nome limpo na Justiça. Ele foi ab-
solvido do da morte de Otávio Ma-
chado de Souza em júri popular rea-
lizado no Fórum de Cascavel.

No processo, Ronivon era acu-
sado de assediar Otávio e de man-
dar matá-lo ao ser rejeitado. Alexs-
sandro de Souza foi apontado como
contratado para a execução do cri-
me, mas ele já está morto.

O crime aconteceu no dia 10 de ju-
nho de 2009, quando Otávio foi alveja-

Absolvido do crime
do com vários diversos disparos de
arma de fogo na Rua Aníbal Cúri, Lotea-
mento Fag, zona oeste de Cascavel.

De acordo com o advogado de
defesa de Ronivon, Marcelo Navar-
ro, ele não tinha ligação com o ati-
rador e isso ficou provado durante
o julgamento, que durou poucas
horas. “Levei todas as testemu-
nhas, pessoas da família, e os ju-
rados entenderam que ele não era
culpado”, disse o advogado.

A Promotoria Pública também
pediu absolvição do suspeito pelo
mesmo motivo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 Briga de família

Duas pessoas ficaram feridas
devido a uma briga de família na
noite de quarta-feira no Jardim Clau-
dete, em Cascavel. O caso aconte-
ceu na Rua Manaus, esquina com
a Rua Manoel Ribas.

O irmão da mulher ferida teria
atingido-a com golpes de faca e tam-
bém ferido o marido dela.

Os dois foram atendidos pelo
Corpo de Bombeiros e levados para
atendimento hospitalar com feri-

CONFUSÃO deixa dois feridos

mentos moderados.
O suspeito da agressão foi pre-

so pela Polícia Militar. E a Delega-
cia de Homicídios investiga o caso.

Todo trabalho dos bombeiros e da
polícia foram mostrados pela repor-
tagem do Jornal Hoje News e o vídeo
pode ser conferido no Youtube, no
endereço https://bit.ly/2ATTgj5.
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Voleibol
A cidade de Marechal Cândido

Rondon recebe neste sábado a

segunda etapa classificatória da

Série B do Campeonato

Paranaense de Vôlei Adulto

feminino. As disputas, que serão

realizadas no Clarindo Bortolon,

na Vila Gaúcha, terminam após a

quarta rodada já no domingo. As

quatro melhores classificadas vão

garantir as vagas para a etapa

final que será realizada nos dias

15 e 16 de setembro. Cascavel é

representada na competição pelo

time da AABB, que ocupa a sexta

e última posição na classificação e

que no sábado enfrenta o vice-

líder Marechal e o penúltimo

colocado Imbituva, e no domingo

enfrenta o líder Caramuru e o

quarto colocado Toledo.

Pedal Pais e Filhos
O Autódromo Internacional de

Cascavel “troca” os carros pelas

bicicletas neste sábado, com a

realização do Pedal Pais e Filhos.

O evento, promovido pela

Associação dos Ciclistas de

Cascavel, é gratuito e conta com

o apoio da Secretaria de Cultura e

Esporte, que disponibilizará ônibus

para transportar os participantes.

Ele partirá do Ciro Nardi às 13h e

fará mais de uma viagem ao

autódromo, onde haverá diversas

opções de atividades. Para os

bikers, haverá um percurso de

cerca de 1,5 quilômetro por

estrada de terra, voltada ao

público infantil e com apoio dos

organizadores.

Encerrada a fase classificatória,
os playoffs do Campeonato Parana-
ense de Futebol Sub-19 começam
neste sábado para as 12 equipes
que seguem na disputa pelo título
de campeão da temporada 2018.
Dono da segunda melhor campa-
nha dentre os 23 times que inicia-
ram a competição, o FC Cascavel
estreia nesta etapa do Estadual em
um clássico regional com o Foz do
Iguaçu, às 15h na Associação Atlé-
tica Coopavel.

As duas equipes fazem parte do
Grupo D, que tem ainda Maringá FC
e Paraná Clube, que também me-
dem forças às 15h deste sábado,
no norte do Estado. O detalhe é a
presença dos dois finalistas de
2017 na chave, o campeão Paraná
e o vice FC Cascavel.

Após conquistar o primeiro lugar nas fases municipal, regional e macrorregional
da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, a equipe do Colégio Cristo Rei,
que completa dez anos sob a batuta do técnico Pedro de Almeida Souza Filho,
sagrou-se campeã, ontem, da fase final da categoria A (15 a 17 anos) dos Jogos.
Com isso, garantiu vaga para os Jogos Escolares da Juventude, fase nacional da
competição escolar, que será de 12 a 16 de setembro em Natal (RN).

 VELHO CONHECIDO
O duelo contra o Foz logo na estreia da segunda fase do Paranaense Sub-19

reedita o compromisso da primeira rodada da competição deste ano para o FC

Cascavel. Na ocasião, atuando na casa do adversário, o time cascavelense

goleou por 5 a 1, no fim de abril. No segundo turno, em casa, a Serpente

Aurinegra voltou a vencer: 3 a 1, no fim de junho.

Agora é pra valer
 ASSESSORIA

Já os jogos da primeira rodada
do Grupo E são Apucarana x Londri-
na e Atlético x Batel, e do Grupo F
são Coritiba x Operário e Toledo x
Cianorte. Após turno e returno, as
duas melhores equipes de cada cha-
ve seguirão adiante na competição.

JEPS
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SÉRIE OURO

HOJE
20h SJ dos Pinhais x Marechal

SÁBADO
20h30 Toledo x Marreco
19h Cascavel x São Lucas
20h30 Umuarama x Foz Cataratas

A DEFINIR
Matelândia x Pato Futsal

Folga: Campo Mourão

8ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Marechal 42 18 13 3 2 68 33 35
2º Marreco 40 18 13 1 4 72 35 37
3º Pato Branco 40 18 12 4 2 68 36 32
4º Cascavel 34 18 11 1 6 56 48 8
5º C. Mourão 32 19 10 2 7 59 40 19
6º Foz Cataratas 31 19 9 4 6 54 35 19
7º Palmas 26 18 8 2 8 50 48 2
8º Umuarama 25 18 7 4 7 33 40 -7
9º Matelândia 20 19 6 2 11 49 67 -18
10º SJ dos Pinhais 18 18 5 3 10 43 62 -19
11º São Lucas 17 18 5 2 11 45 70 -25
12º Toledo 13 18 4 1 13 35 61 -26
13º Guarapuava 4 19 1 1 17 22 79 -57

Dia dos Pais na Neva
Embalado por três boas vitóri-

as no Estadual e sem perder há
seis jogos no Ginásio da Neva,
contando também a Liga Nacio-
nal, o Cascavel Futsal conta com
a união familiar para tentar ven-
cer o São Lucas neste sábado, às
19h, pela oitava rodada do Cam-
peonato Paranaense.

É que a diretoria da Serpente
Tricolor preparou uma promoção
especial para o Dia dos Pais, que
será comemorado domingo. Ingres-
sos válidos para duas pessoas
podem ser adquiridos antecipada-
mente a R$ 15. “Essa promoção,
além de incentivar os filhos a leva-
rem os pais ao ginásio, também
visa àqueles que têm um avô que
consideram pai, ou um ‘paidrasto’,
ou uma mãe que ao mesmo tempo
é um pai, um amigo... enfim, para
qualquer pessoa que queira fazer
a torcida valer em dobro neste fim
de semana”, explica o supervisor
do Cascavel Futsal, Paulo Rocha.

Ingressos individuais também
podem ser adquiridos antecipada-
mente, a R$ 10. Na bilheteria da

O time cascavelense, que tem apresentado um bom futsal mes-
mo nos tropeços recentes, engatou uma sequência de vitórias
que o fez saltar na tabela de classificação e chegar à quarta posi-
ção no Paranaense. A Serpente Tricolor vem de vitórias sobre Cam-
po Mourão (5 a 3), Umuarama (5 a 1) e Toledo (4 a 2), sendo
apenas a sobre os umuaramenses dentro de casa. Aliás, no Gi-
násio da Neva o Cascavel Futsal não sabe o que é perder desde o
dia 6 de junho, quando foi derrotado pelo Marreco na 11ª ro-
dada do Estadual. De lá para cá foram seis jogos no
local, entre Série Ouro e Liga Nacional, com
cinco vitórias e um empate.

Neva, no dia do jogo, as entradas
custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10
(meia) e válidas apenas para aces-
so individual.

Para esse jogo, o técnico Nei Vic-
tor não conta com o ala Adeirton,
que foi expulso no meio de semana
em Campo Mourão. Já o fixo Rafael
é dúvida por lesão. Ele será reavali-
ado no dia do confronto.
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Rival indigesto
Tradicional equipe do salonismo

paranaense, o São Lucas é um rival

indigesto na Série Ouro, apesar de

frequentar a 11ª e antepenúltima

colocação na classificação deste ano.

O duelo entre as equipes no primeiro

turno é uma prova disso. Em casa, o

time de Paranavaí venceu o Cascavel

por 5 a 4, mesmo placar que aplicou

no hoje líder Marechal.

 A série invicta



ESPORTE 23
CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2018

        SÉRIE B
19h15 Goiás x CSA

20h30 Boa Esporte x Londrina

21h30 Coritiba x S. Correa

           FRANCÊS
15h45 Olympique x Toulouse

          INGLÊS
16h Man. United x Leicester

              BRASILEIRÃO
16h Ceará x Atlético-PR

19h Bahia x América-MG

             SÉRIE B
16h30 Guarani x Fortaleza

16h30 São Bento x B. de Pelotas

16h30 Criciúma x Atlético-GO

16h30 CRB x Oeste

19h Juventude x Figueirense

              SÉRIE C
17h Bragantino x Cuiabá

17h V. Redonda x Joinville

17h Tombense x Botafogo-SP

17h Luverdense x Operário

17h Ypiranga x Tupi

19h30 Santa Cruz x Salgueiro

19h30 ABC x Atlético-AC

19h30 Remo x Náutico

19h30 Botafogo-PB x Juazeirense

19h30 Confiança x Globo

           FRANCÊS
12h Nantes x Mônaco

15h Angers x Nîmes

15h Lille x Rennes

15h Montpellier x Dijon

15h Nice x Reims

15h S. Etienne x Guingamp

              INGLÊS
8h30 Newcastle x Tottenham

11h Bournemouth x Cardiff

11h Fulham x C. Palace

11h Huddersfield x Chelsea

11h Watford x Brighton

13h30 Wolverhampton x Everton

           AMISTOSO
16h05 A. de Madri x Internazionale

        BRASILEIRÃO
11h Atlético-MG x Santos

11h Paraná Clube x Botafogo

16h Chapecoense x Corinthians

16h Flamengo x Cruzeiro

16h Sport x São Paulo

19h Palmeiras x Vasco

19h Grêmio x Vitória

            INGLÊS
9h30 Liverpool x West Ham

9h30 Southampton x Burnley

12h Arsenal x Man. City

            FRANCÊS
10h Lyon x Amiens

12h Bordeaux x Strasbourg

16h PSG x Caen

    SUPERCOPA DA ESPANHA
17h Barcelona x Sevilla

      SUPERCOPA DA ALEMANHA
15h30 E. Frankfurt x B. de Munique

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

SÉRIE A

SÁBADO
16h Ceará x Atlético-PR
19h Bahia x América-MG

DOMINGO
11h Atlético-MG x Santos
11h Paraná x Botafogo
16h Chapecoense x Corinthians
16h Flamengo x Cruzeiro
16h Sport x São Paulo
19h Palmeiras x Vasco
19h Grêmio x Vitória

SEGUNDA-FEIRA
20h Fluminense x Internacional

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 35 17 10 5 2 27 15 12
2º Flamengo 34 17 10 4 3 28 12 16
3º Internacional 32 17 9 5 3 23 12 11
4º Grêmio 30 17 8 6 3 18 8 10
5º Atlético-MG 27 17 8 3 6 30 25 5
6º Palmeiras 27 17 7 6 4 25 15 10
7º Corinthians 26 17 7 5 5 21 13 8
8º Cruzeiro 25 17 7 4 6 14 14 0
9º Fluminense 22 17 6 4 7 19 21 -2
10º América-MG 21 17 6 3 8 18 23 -5
11º Botafogo 21 17 5 6 6 17 21 -4
12º Sport 20 17 5 5 7 18 24 -6
13º Vasco 19 15 5 4 6 21 25 -4
14º Vitória 19 17 5 4 8 20 32 -12
15º Santos 18 17 4 6 7 17 20 -3
16º Bahia 18 16 4 6 6 18 22 -4
17º Chapecoense 18 17 3 9 5 17 23 -6
18º Ceará 15 17 3 6 8 11 20 -9
19º Atlético-PR 14 16 3 5 8 17 19 -2
20º Paraná 13 17 3 4 10 8 23 -15

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
Avaí 1x0 Vila Nova

Paysandu 0x4 Ponte Preta
HOJE

19h15 Goiás x CSA
20h30 Boa Esporte x Londrina
21h30 Coritiba x S. Corrêa

SÁBADO
16h30 Guarani x Fortaleza
16h30 São Bento x B. de Pelotas
16h30 Criciúma x Atlético-GO
16h30 CRB x Oeste
19h Juventude x Figueirense

20ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 37 19 11 4 4 28 13 15
2º CSA 34 19 9 7 3 26 17 9
3º Avaí 32 20 8 8 4 28 17 11
4º Atlético-GO 30 19 8 6 5 30 27 3
5º Vila Nova 30 20 8 6 6 17 14 3
6º Ponte Preta 29 20 8 5 7 24 18 6
7º Guarani 29 19 8 5 6 27 23 4
8º Figueirense 29 19 8 5 6 26 23 3
9º Coritiba 28 19 7 7 5 22 20 2
10º Goiás 27 19 8 3 8 24 25 -1
11º Paysandu 24 20 6 6 8 19 26 -7
12º São Bento 24 19 5 9 5 20 21 -1
13º Juventude 24 19 5 9 5 17 20 -3
14º Criciúma 23 19 6 5 8 19 21 -2
15º Oeste 23 19 5 8 6 20 25 -5
16º B. de Pelotas 21 19 5 6 8 17 20 -3
17º Londrina 21 19 5 6 8 19 23 -4
18º CRB 21 19 5 6 8 15 22 -7
19º S. Corrêa 16 19 4 4 11 18 27 -9
20º Boa Esporte 14 19 3 5 11 14 28 -14

O primeiro turno do Brasileirão será encerrado neste fim de semana com 19ª rodada,
marcada para iniciar às 19h deste sábado com Ceará x Atlético-PR, em Fortaleza
(CE). O duelo opõe duas equipes que lutam desesperadamente para deixar a zona
de rebaixamento. O time paranaense é o penúltimo colocado e não deixará o
grupo dos quatro últimos nem com vitória fora de casa. Já a equipe cearense,
antepenúltima colocada, pode deixar a incômoda zona em caso de triunfo. Na
parte de cima da tabela, o São Paulo defende a liderança contra o Sport às 16h
de domingo, mesmo dia e horário no qual o Flamengo reencontra o Cruzeiro no
Maracanã, quatro dias depois de ter sido derrotado pela Raposa pela Libertadores.

CBF
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