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Pais abandonam vagas e
agravam espera em Cmeis
A evasão escolar será tema nesta semana de audiência pública na Câmara de Vereadores
e os números preocupam. Na rede municipal, um dos maiores problemas são os pais que
tiram os filhos dos Cmeis e não comunicam a baixa da vaga, prejudicando as 4 mil crianças

que esperam na fila. A secretária Márcia Baldini acompanha a situação de perto.
 Págs. 4 e 5

Acidentes
sobrecarregam
Samu e Siate
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FC Cascavel
abre 2a fase
com goleada
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Custo de uma
vida: R$ 60

Um rapaz de 17 anos foi morto ontem
no Bairro 14 de Novembro. Segundo

familiares, ele teria cobrado uma
dívida de R$ 60 quando o suposto

devedor lhe atingiu com duas facadas.
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Com uma coragem assombrosa, o ator, diretor teatral e
poeta Wanderlei dos Anjos encenou em Cascavel, em 1995,
a peça Woyzeck, do dramaturgo alemão Georg Büchner.

A peça, baseada na história real de um soldado que ma-
tou a amante, é odiada por todos os tipos de opressores,
sejam eles familiares, religiosos, políticos ou governantes.
Denuncia com crueza os truques usados para controlar co-
rações e mentes, com o resultado final de transformar “cida-
dãos de bem” em criminosos impulsivos.

Contra as expectativas de que ousou demais e fracassa-
ria, Wanderlei surpreendeu. Sua montagem, murro na cara
da sociedade omissa e governantes corruptos, conquistou
nove prêmios em festivais. Sinal de que naquela época o
pessoal já andava até aqui de mágoa.

Que mágoa? Eleger “novos” governantes a cada dois
anos, embarcando nas ilusões dos marqueteiros e seus ído-
los, maquiados de personagens que só existem na propa-
ganda, e a coisa só piorar, com mais crises e desigualdades.

Há pouco, em São Paulo, o também premiado ator Ma-
theus Nachtergaele protagonizou uma adaptação da peça -
Woyzeck, o Brasileiro - com texto de Fernando Bonassi e
direção de Cibele Forjaz.

A montagem de Wanderlei dos Anjos, aliás, já havia sido
um abrasileiramento do texto de Georg Büchner. Que, furio-
samente perseguido pelas autoridades denunciadas, mor-
reu no exílio, na Suíça, aos tenros 23 anos, em 1837.

Hoje temos uma democracia muito frágil, mas ainda ca-
paz de enraizar e dar frutos. A Alemanha progrediu. Também
chegará nossa vez.

NASCERÁ UMA FLOR
DESSE TERRÍVEL LODO?

 “Aquele foi o pior
momento, porque eu
percebi que não tinha
outro jeito. A pressão

aumentando. Quando deu
17h30, eu liguei para o

negociador e disse:
‘Acabou! Se ele não sair em

meia hora nós vamos
entrar’. E dei a ordem para
entrar. Às 18h, ele saiu”.

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

 Diretor-geral da PF,
Rogério Galloro, relata

em entrevista ao Estadão
detalhes das negociações

para levar o ex-
presidente Lula preso no

sábado 7 de abril.

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral

Clarice Roman
Editora-chefe

Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

Diretor

Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br

www. jho je .com.br

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Segunda

Curitiba

25
Terça

21
Segunda

23
Terça

7611

Fases da lua

F
o

n
te

: 
S
im

e
p

a
r

CRESCENTE

18/08 - 04h49
CHEIA

26/08 - 08h58
MINGUANTE

02/09 - 23h39
NOVA

11/08 - 06h59

10

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2067

02 11 13 26 32 59

Dupla sena
Concurso: 1825

27 30 32 36 43 481º sorteio

02 05 06 09 28 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1700

01 02 03 06 07 08 12
13 14 16 20 21 22 23 24

Quina
Concurso:  4748

09 28 31 36 71

Timemania
Concurso: 1217

04 12 31 56 61 69 80
TIME DO VILA NOVA/GO

Lotomania
Concurso: 1891

02 06 07 09 15 23 28
44 46 57 58 59 65 68

75 79 81 91 97 98

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05309

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

29.371
34.861

58.006
55.090

61.707

Dia da Sorte
Concurso: 036

02 07 11 12 13 16 27
JUNHOMÊS DA SORTE:

Opinião

Alceu A. Sperança é escritor
alceusperanca@ig.com.br
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Sem faltas em massa
Diferente de outras legislaturas, os vereadores de Cascavel
têm feito a lição de casa. Ironia do destino, Porto, que
tomou frente nas discussões sobre evasão escolar, esteve
entre os mais faltantes do plenário. Obviamente tal fato

não está relacionado ao desempenho no legislativo, mas é
uma prestação de contas aos eleitores. Diga-se de

passagem, as faltas em massa nas sessões acabaram desde
a aprovação de projeto em 2013 que obriga a

apresentação de justificativa. A manobra era usada
quando havia polêmica na tribuna.

Fica Fundação!
Embora não reconheça, o
Executivo bem que vem
dando todas as cartas para
a Fundação Municipal de
Esporte e Cultura superar a
secretaria atual: tanto que
hoje entra em votação
projeto do Executivo
alterando o regimento. A
Fundação vai desenvolver
as principais ações
envolvendo cultura e
esporte e poderá captar
recursos - terá maior
autonomia administrativa,
inclusive com novos
cargos.

Turbulento
A sessão promete

discussões acirradas: entra
em votação o parecer
contrário da Comissão de
Redação e Justiça sobre
alterações no zoneamento
urbano, pedidos pelo
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC). Posição ferrenha da
bancada oposicionista.

Dia e mais dia!
Depois de aprovada lei
instituindo Dia do Gaúcho
- projeto de Fernando
Hallberg -, agora o
vereador Sebastião Madril
(PMB) propõe o Dia do
Mineiro, em pauta hoje.
Falta agora definir Dia do
Paulista, Dia do
Catarinense, Dia do
Carioca... quem mais?

LALALALALAVVVVVANDO A ROUPANDO A ROUPANDO A ROUPANDO A ROUPANDO A ROUPA SUJAA SUJAA SUJAA SUJAA SUJA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O candidato à Presidência da República pelo Partido
Novo, o engenheiro civil e administrador João Amoêdo,
estará em Cascavel hoje acompanhado do ex-técnico de
vôlei e “embaixador” da legenda, Bernardinho, para falar
sobre renovação na política, modernização do Estado e
fim de privilégios.

 O evento será às 19h, na Univel.

Fernando Hallberg cobra a Secretaria de Educação quanto
aos atrasos dos salários das zeladoras que ameaçam cruzar os
braços hoje em Cascavel.  São 170 servidores que recebem
por meio de contrato terceirizado. Manifestação está
marcada 8h30 em frente à prefeitura. Contudo, o atraso é
de responsabilidade da empresa contratada, pois os valores
já foram depositados para a empresa. A secretária Marcia
Baldini acompanha de perto a questão.

Protocolar e retirar um
documento tão importan-
te quanto o Alvará de Re-
gular Funcionamento sem
a necessidade de ter que
se dirigir uma, duas ou
várias vezes até a prefei-
tura não é apenas mais
uma ideia, mas uma rea-
lidade que já produz bons
frutos. Desde 1º de agos-
to, quando o sistema en-
trou em funcionamento,
até o dia 7, já foram pro-
tocolados 199 processos
e 130 alvarás emitidos
em até 48 horas.

O Alvará Fácil Online é
resultado da determina-
ção do prefeito Leonaldo
Paranhos para agilizar
processos na administra-
ção municipal, desburo-
cratizado o sistema e ga-
rantindo agilidade aque-
les que necessitam dos
serviços do Município. O
Decreto 14.305 que re-
gulamenta o alvará onli-
ne foi assinado pelo pre-
feito dia 31 de julho, na
presença de represen-
tantes de contadores e
contabilistas que partici-
param da implantação do
programa. De acordo com
Paranhos, esses profissi-
onais “têm papel funda-
mental nesse processo e

Alvará Fácil Online

são ferramenta importan-
te para o Município na ar-
recadação, que é a garan-
tia da sobrevivência dos
serviços da prefeitura”.

A partir da nova ferra-
menta disponível no Por-
tal da Prefeitura de Cas-
cavel, empresários e con-
tadores poderão emitir,
do próprio escritório, o
alvará de licença em até
48 horas, dependendo da
atividade. Alguns setores
podem levar três dias e
outros até 15, “porém,
conseguimos implemen-
tar a agilidade que era
uma reivindicação antiga
da classe dos contadores
e dos empresários”, com-
pletou o secretário de Fi-
nanças, Renato Segalla.

Antes do Alvará Fácil
Online, a estimativa era
de 21 a 70 dias, com
prazo médio de 45 dias
para a emissão

 TREINAMENTO

No início da semana

cerca de 70 contadores,

técnicos em

contabilidade e

escriturários realizaram

treinamento técnico na

prefeitura, monitorados

por servidores do setor

de alvará.
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Evasão atrapalha
distribuição de vagas

Problema antigo da maioria dos
municípios, em Cascavel a falta de
vagas nos Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil) é agrava-
da pelo descaso das próprias mães.
Relatório do PPCEE (Programa de Pre-
venção e Combate à Evasão Escolar)
mostra números preocupantes em
relação a encaminhamentos ao
programa nos Cmeis. Só em 2017,
ao menos 176 alunos que esta-
vam nos Cmeis simplesmente dei-
xaram de aparecer, sem que hou-
vesse qualquer registro.

Situação que complica a vida de
pais que aguardam na fila por vaga.
“Com os Cmeis nós temos um gran-

CMEIS

de problema quando, em caso de
mudança de bairro ou cidade, os
pais não nos comunicam. A vaga fica
sem ser preenchida e só descobri-
mos isso por meio do programa, o
que leva tempo. Depois de a insti-
tuição fazer o registro da falta da
criança, que precisa estar ausen-
te por pelo menos cinco dias con-
secutivos, o Programa vai à busca
da família e, até descobrir a mu-
dança, outro aluno poderia estar
ocupando a vaga”, alerta a secre-
tária de Educação, Márcia Baldini.

Ela ressalta a necessidade de
baixar a vaga que não será mais
ocupada. “Quando passarem por

Audiência Pública
O PPCEE (Programa de Prevenção e
Combate à Evasão Escolar) foi
implantado em Cascavel em 2011 e
realiza o acompanhamento de
situações de estudantes que se
ausentam do espaço escolar por um
período mínimo de cinco dias
consecutivos ou de sete dias no mês.
Mas a ideia da Comissão de
Educação da Câmara de Vereadores
de Cascavel é tornar o Programa
uma política pública municipal e a
mudança será discutida em
audiência pública nesta quarta-feira,
dia 15 de agosto, às 19h, no plenário
da Casa de Leis. “A necessidade de o
programa virar política pública é
porque assim ele fica independente do
governo ou do chefe do Núcleo de
Educação, por exemplo, e não
corre o risco de acabar numa troca
de governo, por exemplo”, explica o
vereador Paulo Porto, que faz
parte da Comissão de  Educação
da Câmara.
Opinião que é compartilhada pela
secretária de Educação, Márcia
Baldini. “O Programa já existe e
funciona muito bem e o maior
benefício que a lei traria é a
garantia de permanência dele no
Município”, ressalta.

Evasão por série
GRAVEDados do estudo mostram as séries que mais registram encaminhamentos de

evasão no Município: Pré I e Pré II foram as séries que mais realizaram
encaminhamentos, 165 cada um, seguido do quarto ano, com 152, e do
quinto ano, com 134. Esses últimos registros, de acordo com a Secretaria
de Educação, estão relacionados à entrada dos estudantes na adolescência.
“Essa fase é complicada. A entrada deles na adolescência é caracterizada
por uma maior resistência também, até rebeldia. Então os pais precisam estar
ainda mais atentos nessa fase, para que casos de ausência escolar não
aconteçam”, reforça a secretária.
Ainda de acordo com o relatório das instituições municipais, a escola que
mais registrou encaminhamentos foi a Maria Tereza Abreu Figueiredo, com
59 informes, seguida da Escola Edison Pietrobelli, com 55 situações, Artur
Carlos Sartori, com 45 encaminhamentos em 2017.
O percentual de encaminhamentos na rede municipal de ensino em 2017 foi de
3,61%, ou seja: 1.070 alunos dos 29.631 matriculados deixaram de frequentar
a escola. Número considerado baixo pela Secretaria de Educação: “Nós temos
baixa evasão e baixamos o número com o passar dos anos, mas ainda é um
número preocupante que deve ter a nossa atenção”, acrescenta Márcia.

alguma questão de mudança, os
pais precisam nos avisar e desisti-
rem da vaga. Só assim consegui-
mos convocar outros alunos rapi-
damente e diminuir a fila de espe-
ra, que hoje já chega a 4 mil crian-
ças” em Cascavel.
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O PROGRAMA
Hoje o programa é realizado por meio de uma parceria entre o Município e o
Estado. O coordenador do programa, José César Sagrillo, reafirma a
necessidade de mais segurança para a realização do trabalho: “A legalização do
Programa vai definir as obrigações de cada um dos parceiros e vai dar mais
segurança em relação a uma equipe formada, que este ano até agora não temos.
Além de dar uma personalidade jurídica para as ações do Programa, que seria
um avanço para nós já que não há registro de outro programa com esse
atendimento semelhante ao nosso no Estado e talvez nem no País, então é
preciso valorizar o que nasceu aqui”.
Uma maior cobrança dos gestores públicos também será discutida durante a
audiência pública: “Precisamos criar uma política pública que não puna apenas
os pais dos alunos, como existe hoje, mas que puna também os gestores, visto
que a evasão às vezes é consequência da má qualidade do ambiente escolar e
da falta de vagas”, defende Paulo Porto.

Amanhã você confere os números do relatório do PPCEE da
rede estadual de ensino.

EVASÃO nas séries iniciais preocupa autoridades do setor de educação

 Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Secom

Novas vagas
abertas

A Secretaria de Educação de
Cascavel informa que neste mês

de agosto 135 vagas estão
abertas nos Cmeis. Elas estão

divididas em turmas de berçário,
maternal I e II e pré I e serão

ocupadas por crianças
cadastradas na Lista
de Espera do Cadun.

Dentre as vagas uma novidade!
Depois de muito tempo, muitas

reivindicações e após uma grande
reforma, foi aberta a turma do

berçário do Cmei Estefani Galeski.
São 20 novas vagas que

atenderão a Lista de Espera da
região do Bairro Santos Dumont.

 A equipe do Setor do Cadun já
começou a chamada das crianças

e a orientação dos pais e/ou
responsáveis quanto aos

procedimentos de matrícula.
Para maiores informações, ligue

(45) 4001-2861.
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Cultivo diversificado

A ideia inicial do projeto de Agricul-
tura Urbana era transformar os ter-
renos públicos espalhados pelos 12
territórios cidadãos em Cascavel que
não estavam sendo usados em hor-
tas para que as famílias em situação
de vulnerabilidade social cadastradas
pelo Município pudessem cultivar le-
gumes e hortaliças. Mas a dificuldade
com a irrigação nessas áreas fez a pre-
feitura estudar a diversificação do cul-
tivo. “O cultivo de hortaliças, que pre-
cisam irrigação constante como alfa-
ce, é muito complicado porque al-
guns terrenos são grandes e dificul-
tam esse processo. Então optamos
por fazer canteiros menores, que
permitam que os moradores irriguem
de forma manual, e diversificar a pro-
dução. Para isso, estamos cultivan-
do mudas de plantas medicinais,
como hortelã, poejo, cidreira, que fo-

ram pedidas pelas comunidades que
fazem o cultivo dessas áreas”, expli-
ca o gestor do Território Cidadão de
Cascavel, José Carlos da Costa.

Além das plantas medicinais, fru-
tas e outros tipos de alimentos
também foram solicitados pelas fa-
mílias e já estão em desenvolvi-
mento. “Estamos desenvolvendo
na Horta Municipal mudas de ma-
mão e figo e estamos estudando a
compra de sementes de outras va-
riedades que devem funcionar bem
nesses espaços. Alimentos como
mandioca, batata-doce e feijão
produzem bem na região e nas
áreas mais extensas deve trazer
bastante benefício às famílias”, afir-
ma José Carlos.

ÁREAS
CULTIVADAS
Até o momento já são 34 espaços
destinados á agricultura urbana em
Cascavel. Segundo José Carlos,
até o momento oito territórios
cidadãos foram implantados na
cidade, mas nos 12 espaços já
definidos pela prefeitura existem
áreas sendo cultivadas e as
comunidades têm aprovado a
ideia: “As famílias que fazem o
cultivo têm visto o projeto como
uma forma de complementar a
alimentação e até como fonte de
renda, já que o excedente da
produção pode ser vendido e, com
essa diversificação de produtos
que vamos implantar, vai aumentar
essa possibilidade”, afirma.
O cultivo dos espaços pode ser
feito em conjunto pelas famílias
cadastradas, e a produção
dividida, ou então o terreno é
dividido e cada família cultiva um
espaço e fica com a produção.
A seleção das famílias é feita em
parceria com as associações de
moradores dos bairros. A prefeitura
oferece toda a parte de assistência
técnica, com palestras de técnicos e
auxílio a campo, manejo da terra,
adubação, sementes e até as mudas.
E as famílias ficam responsáveis pelo
cultivo e pelo cuidado dos terrenos.

 Reportagem: Cláudia Neis

   Foto: Aílton Santos

MUDINHAS de ervas medicinais são cultivadas na Horta Municipal
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Embora o assunto não seja mui-
to popular para a maioria das mu-
lheres, a violência obstétrica está
mais presente e enraizada na cul-
tura de parto do que se imagina.
Esse tipo de prática submete mu-
lheres a normas rígidas e em sua
maioria desnecessárias, que não
respeitam o ritmo natural do cor-
po e tiram da mãe o direito de
ser a protagonista no momento
do par to. Pode ser considerada
violência obstétrica qualquer con-
duta irregular que aconteça no
momento do par to, nascimento
e ou pós-parto, inclusive no aten-
dimento ao abortamento.

De acordo com a enfermeira obs-
tétrica e professora de Enfermagem
da Unioeste Alessandra dos Reis,
muitas mulheres acreditam que es-
sas situações são naturais, mas
não são. “A mulher que teve sua
barriga empurrada para o bebê sair,
fica agradecida ao profissional por

tê-la ajudado, mas naquele momen-
to ela provavelmente deve ter lace-
rado o períneo, o bebê correu o ris-
co de sofrer fratura, ela pode ter
uma ruptura de útero e isso é um
tipo de violência”, alerta.

Segundo ela, por estarem vul-
neráveis emocionalmente devido
à gestação, muitas mulheres
não identificam a violência ou a
conduta irregular. “Existe um es-
tudo científico que diz que no
máximo 15% das gestantes de-
veriam ser submetidas ao proce-

dimento cirúrgico e hoje o índi-
ce de cesáreas é altíssimo na
região. Não se espera que o cor-
po da mulher entre em trabalho
de parto, não se acredita que ela
dará conta de um processo fisi-
ológico o qual o corpo dela é pre-
parado para vivenciar”.

Desse modo, a professora reve-
la que um número grande de bebês
vai para as UTIs Neonatais porque
nasceram antes da hora, abaixo do
peso e com isso são expostos a
situações de adoecimento.

A pedagoga e professora de Enfermagem da Unioeste Solange de Fátima Reis diz
que ainda não existe uma legislação específica para a violência obstétrica, mas há
regras que podem ser enquadradas no caso de haver violência. “O Código Civil
diz que ninguém pode ser obrigado a submeter-se a uma cirurgia e o Código Penal
dispõe sobre lesão corporal e, entre os itens citados, está a aceleração do parto,
que é considerada uma lesão grave”.

Violência
 OBSOBSOBSOBSOBSTÉTRICATÉTRICATÉTRICATÉTRICATÉTRICA

EM MOMENTO de fragilidade emocional muitas gestantes não identificam condutas irregulares

Legislação

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Reprodução
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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, 13 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

DANOS
PSICOLÓGICOS
De acordo com a professora
Solange Reis, existem vários relatos
de mulheres que tiverem problemas
em outros âmbitos da vida por
terem sofrido violência obstétrica.
Algumas nunca mais querem ter
filho e um grande número chega a se
separar porque a relação conjugal e
a vida sexual ficam prejudicadas.
“Especificamente quando se faz
uma intervenção cirúrgica sem o
consentimento da mulher, as marcas
psicológicas ficam para o resto da
vida. Os danos são enormes”.

ACONTECEU
COMIGO, E
AGORA?
A mulher que identificar ter sido
vítima de violência obstétrica
deve ligar para o 180 ou
recorrer à Defensoria Pública
munida de documentos pessoais
e do prontuário do atendimento e
relatar o ocorrido. “É direito de
qualquer paciente ter uma cópia
do seu prontuário de atendimento
e a mulher vai precisar dele para
dar entrada ao processo”, orienta
a professora Solange Reis.

ACELERAÇÃO do parto é considerada lesão grave pelo Art. 129 do Código Penal
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 Movimentação intensa e feirantes
satisfeitos. Quem participou da Feira
do Morango, no Centro de Eventos de
Cascavel, comercializando seus pro-
dutos disse que valeu a pena.

Em algumas barracas, petiscos
gratuitos de morango com chocolate
foram distribuídos aos visitantes que
fizeram fila para provar as delícias.

Feirantes satisfeitos

 PARADA
ESTUDANTIL

Mais de 100 alunos participaram da
1ª Parada Estudantil do Colégio

Eleodoro Ébano Pereira, em Cascavel.
O evento foi realizado fim de semana

com direito a várias oficinas,
palestras, músicas e quitutes

fornecidos pela instituição e por
parceiros do evento. “Houve

competições intersalas, os alunos
selecionaram músicas para montar
uma discoteca, além de gincanas e

várias brincadeiras”, explicou uma das
diretoras do colégio, Marilis Cressol.
O colégio tem mais de mil alunos e,

como foi o primeiro evento
organizado pelo Grêmio Estudantil, as

inscrições foram abertas para 100
alunos. Ao todo, 117 se inscreveram e

participaram.
O sucesso já faz a equipe pensar em

uma parada cultural maior.
“Deixamos os alunos à vontade. A

ideia é de que seja uma oportunidade
de interação e de atividades

diferenciadas”, disse a coordenadora
Cilssa Santos Nascimento.

Quem passou pelo local tam-
bém se distraiu comas apresen-
tações culturais.

Mesmo em uma tarde de domin-
go comemorativa de Dia dos Pais,
o Centro de Eventos estava lotado.
Quem passava pelas barracas não
resistia aos derivados da fruta, pro-
tagonista da festa.

 Brechós em alta

Reaproveitar peças de roupas que ainda podem ser usadas, customizar ou
mesmo montar looks alternativos virou na moda e não só apenas pela
economia, os brechós ganham gosto da clientela. Foi para mostrar o

trabalho desses locais e de artesãos que montam peças com exclusividade
que foi realizada no fim de semana a 4ª Feira Coletiva de Brechós e Feira da

República, no Bairro Neva, em Cascavel.
“Pretendemos divulgar o trabalho e arrecadar fundos para a casa de

acolhimento República das Cores. É um jeito de unir vários brechós e fazer o
bem”, relatou um dos organizadores, Jeferson Kaebers.

FÁBIO DONEGÁ

ALUNOS montaram uma discoteca

DIVULGAÇÃO
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Acadêmicos e professores da
Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná) tanto esperaram
pela contratação de intérpretes de
Libras (Língua Brasileira de Sinais)
e agora podem comemorar. É que
em julho, quatro meses depois do
início do ano letivo, a universidade
contratou, via Processo Seletivo
Simplificado, sete técnicos adminis-
trativos para suprir essa demanda.

Os novos profissionais, que pos-
suem contrato de um ano prorrogá-
vel pelo mesmo período, foram dis-
tribuídos da seguinte forma: dois
para o câmpus de Cascavel, aten-
dendo um aluno e um professor sur-
dos; dois em Toledo (um aluno e um
professor); um em Foz do Iguaçu

Enfim, intérpretes!
NA JUSTIÇA
Mas a contratação dos
intérpretes de Libras só veio
depois de muita cobrança. O
caso foi parar na Justiça e em
junho deste ano houve um
desdobramento decisivo. O
Judiciário concedeu liminar
favorável ao Sinteoeste
(Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino
Superior do Oeste do Paraná) e
à Surdovel que obrigou a
Unioeste a realizar as
contratações em até 180 dias a
contar da data de expedição do
documento. Caso a instituição
descumprisse a ordem judicial,
seria obrigada a pagar multa
diária de R$ 500.

(para dois acadêmicos); um em Fran-
cisco Beltrão (um aluno e um docen-
te) e um em Marechal Cândido Ron-
don (para um professor).

De acordo com o diretor social e
cultural da Surdovel (Associação dos
Surdos de Cascavel), Julio Marcos
Souza, por enquanto o problema,
que é antigo na instituição, está re-
solvido. A preocupação, porém, re-
torna ao fim de cada contrato, já que
as admissões são temporárias e há
anos não há concurso público.

DISTRIBUIÇÃO DE
INTÉRPRETES DE LIBRAS

Cascavel 2
Toledo 2
Foz do Iguaçu 1
Francisco Beltrão 1
Mal. Cândido Rondon 1 Reportagem: Marina Kessler
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 As unidades da Havan de Cascavel
arrecadaram R$ 61 mil no primeiro
semestre de 2018 em benefício da
Apae (Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais). O valor
corresponde à Campanha Troco

Solidário, iniciativa promovida pela
Havan em que os moradores

participam ativamente do auxílio às
entidades. Na próxima quinta-feira,

dia 16 de agosto, às 10h, a
Associação receberá o cheque

simbólico do valor arrecadado na
loja da Avenida Tancredo Neves.

No primeiro semestre de 2018, as 90
cidades que participaram da

campanha Troco Solidário da Havan
contribuíram com a melhoria e o
andamento das várias instituições

beneficiadas.
Ao todo, as 111 filiais da mais

completa loja de departamentos do
Brasil arrecadaram mais de R$ 2,6
milhões em benefício das entidades

dos municípios participantes.

R$ 61 MIL À APAE

 As empresas Pioneira e Capital do Oeste, concessionárias do transporte
público de Cascavel, e a Expresso Santa Tereza, responsável pelo transporte
intermunicipal entre Cascavel e Santa Tereza, entregaram doações à Casa de
Apoio da Uopeccan Cascavel. A ação é iniciativa dos colaboradores das três
empresas, que, juntos, conseguiram arrecadar quase uma tonelada entre
alimentos e produtos de higiene e limpeza. A Casa de Apoio hospeda
pacientes em tratamento de câncer, oriundos de outras cidades do Estado.

DIVULGAÇÃO
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Moradores da Comunidade Rio
do Paz, Quilômetro Cinco, no interi-
or de Cascavel, resolveram se unir
em prol do meio ambiente. No últi-
mo sábado, eles recolheram todo
tipo de lixo, desde doméstico, en-
tulhos, pedaços de carros até ani-
mais mortos. Além disso, fizeram
uma pequena poda no mato na bei-
ra da Estrada Rio da Paz. Ao lado
dos moradores, a Secretaria de
Meio Ambiente ajudou com cami-
nhões e maquinário.

“Tem bastante lixo, mais do que
a gente esperava encontrar. Sempre
tem gente descarregando lixo aqui,
na comunidade. Pessoas trazendo
animais e os abandonando, até bi-
chos mortos são jogados aqui”, dis-
se a arquiteta Ivanete Teixeira, que
mora há 16 anos na localidade.

Segundo ela, os moradores, aos

sábados, sempre tentam fazer uma
ação voluntária para preservar a região.

Ivanete conta que uma semana
antes foram instaladas as câmeras
de segurança para identificar quem
faz o descarte ilegal ali e também
quem abandona animais. “Agora,
com as câmeras, vamos conseguir
identificar os autores e, com o Muni-
cípio, buscar as penalidades cabíveis.
Outras vezes já conseguimos identi-
ficar as pessoas graças às corres-
pondências encontradas no lixo. De-
pois elas foram multadas”, relata.

Já a moradora Sirlei Oliveira re-
sumiu seu envolvimento na ação:
“Amor e respeito à natureza, aci-
ma de tudo. Conscientização, pois
nós dependemos do meio ambi-
ente. O prejuízo não é só nosso,
mas de todos. Temos que cuidar
da nossa casa”, diz.

NÃO DÁ PARA
ENTENDER!
A moradora Ivanete Teixeira
lembrou dos serviços prestados
pelo poder público: “O
Município dispõe de coleta de
lixo comum, de reciclável, até de
volumosos, como móveis. Muitas
vezes isso passa despercebido.
Não sei se é por falta de
divulgação, mas é preciso que a
população saiba disso, para não
vir aqui e jogar lixo na nossa
comunidade. Não dá para
entender o porquê desse
descarte, se tem tudo na cidade”.

ONDE PEDIR
AJUDA
Para o lixo que não se enquadra
na coleta comum, reciclável nem
pode ser levado por caçambas de
entulho, a Prefeitura de Cascavel
dispõe de um serviço de coleta
de volumosos. É só ligar para o
telefone (45) 3902-1383, ver
as possibilidades e agendar a
busca dos materiais.

Ação comunitária
Uma ação comunitária, dos moradores da Rio da Paz, Quilômetro Cinco,

conseguiu arrecadar cerca de R$ 17 mil, dinheiro investido em câmeras de
monitoramento e também em placas de orientação e educação ambiental,

que citam a Lei Municipal 6.376/2014, que trata do descarte de lixo e o artigo
32 da Lei Federal 9.605/98, que trata sobre o abandono de animais.

MORADORES se uniram para limpar a comunidade Rio da Paz

Dia de
FAXINA!
Dia de

FAXINA!

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá
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Perdidos

Por conta de uma insuficiência respiratória e cardí-
aca, Ana Maria Patene Domingos faleceu no dia 27
de julho aos 75 anos. Deixou cinco filhos, dois gen-
ros, oito netos e três bisnetos. Foi sepultada no Ce-
mitério Cristo Redentor, o Bairro Guarujá.

A pastora Ana Maria levava a sério o lema da fundadora da
Igreja Quadrangular, Aimee Semple Mcpherson: “Busquem o
perdido a qualquer custo”. Era com base nesse lema que ela
auxiliava as pessoas que mais necessitavam de uma mão
amiga e as levava para a igreja

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

“Durmam de pés espalhados!”
“Durmam de pés espalhados!”

Era assim a maneira descontraída
que a pastora Ana Maria Patene
Domingues se dirigia às suas “ove-
lhas” após uma conversa animada
depois dos cultos. A frase criada por
ela significava uma forma carinho-
sa e diferente de dizer “Fiquem tran-
quilos, Deus está no controle!”

Enfrentou muitos obstáculos na
vida, mas sempre tinha uma pala-
vra amiga para encorajar as pesso-
as. Sozinha, criou os cinco filhos.
Em 1983 iniciou seu chamado pas-

Fidelidade e
perseverança

“Sua trajetória de
vida foi marcada por

honestidade, fidelida-
de e perseverança,
que hoje norteiam
uma comunidade,

gerada pelo seu
ministério, a continu-

ar os sonhos de Deus
para a 4ª Igreja do

Evangelho Quadrangu-
lar”, diz a filha Vilma,
que também é pasto-

ra Ana Maria.

toral em uma pequena congregação
no Bairro Neva, que poucos meses
depois se tornaria a 4ª Igreja do
Evangelho Quadrangular em Casca-
vel. Com muito amor, cuidou da Igre-
ja por 35 anos.

Visionária, Ana Maria enviou
mais de dez pastoras e pastores
para abrirem novas igrejas e formou
duas filhas no ministério pastoral.
Mulher de oração, dedicação e obe-
diente à hierarquia da Igreja, admi-
nistrava com sabedoria e amor o
trabalho religioso.



VARIEDADES 15CASCAVEL, 13 DE AGOSTO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

 Sua disposição para mudar traz bons
resultados e abre novas oportunida-
des na carreira. Mas não mostre suas
cartas logo de cara e mantenha os pla-
nos em segredo. Cor cinza.

To
ur

o Os astros favorecem os planos para
firmar uma sociedade ou parceria -
você conta com a sorte para se dar
bem!  Cor verde.

G
êm

os

Leve o trabalho a sério e mostre que
dá conta do recado! Dê uma ajuda à
família, se precisar. Redobre a cautela
ao receber ou repassar informações.
Cor amarelo.

C
ân

ce
r Seu jeito encantador está em alta e

facilita a convivência com pessoas pró-
ximas. Vai contar com a sorte nos es-
tudos. Cor azul.

Le
ão

Há chance de conquistar uma grana
extra, mas saiba que o dinheiro vai
depender da sua dedicação. A família
também pode dar uma ajuda. Cor
amarelo.

V
ir

ge
m Explore sua lábia para conhecer gen-

te nova ou lidar com clientes. Viagem
rápida ou assunto que precisa ser re-
solvido fora do trabalho tem tudo para
correr bem. Cor verde.

Li
br

a

O astral é favorável para quem pensa
em realizar o sonho da casa própria.
É hora de redobrar o empenho no
serviço, assim, poderá até negociar
um aumento.  Cor Verde.

E
sc

or
pi

ão Você vai mostrar garra e disposição
para batalhar por um sonho. Faça o
possível para manter a harmonia em
seus relacionamentos, inclusive com
os amigos. Cor vermelho.

S
ag

it
ár

io Agir nos bastidores continua sendo a
melhor escolha. Aproveite para me-
xer os pauzinhos e cobrar favores se
está sonhando com um aumento ou
promoção. Cor azul.

C
ap

ric
ór

ni
o O desejo de aprender está em alta - apro-

veite para fazer um curso ou se dedicar
mais aos estudos. Reúna os amigos,
coloque a conversa em dia.
Cor roxo.

A
qu

ár
io Preste atenção ao seu sexto sentido,

que estará mais afiado hoje. Deixe a
ambição falar mais alto e agarre qual-
quer chance de se destacar na vida
profissional! Cor cinza.

 P
ei

xe
s Alimente um sonho antigo, ainda mais

se envolver uma viagem. No traba-
lho, porém, é melhor manter os pés no
chão e não assumir mais tarefas do
que pode dar conta.  Cor verde.
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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  � O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

 � RECORD

 � BAND

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Tito tenta convencer Flora a se afas-

tar do celular e das redes sociais por
um tempo. Sofia se encanta por Garo-
to. Pérola admite para Maria Alice que
sente saudades do pai. Garoto, Lean-
dro e Érico combinam de ir ao Le Ke-
bek e Jade sente ciúme. Tito planeja
uma surpresa para Flora em sua casa.
Maria Alice pede a ajuda de Vinícius para
estudar inglês e Alex se voluntaria para
ensiná-la francês.

ORGULHO E PAIXÃO
Mariana revela a todos que Mário é

um disfarce. Xavier pede a anulação das
corridas de moto disputadas por Maria-
na. Jane conta para Lídia que está grá-
vida e Ofélia ouve. Julieta e Aurélio se
beijam. Darcy alerta Lady Margareth

 Carmen percebe o sumiço de um objeto em casa. Samuca exige que
Paulina seja readmitida. Marino e Monalisa encontram o baú com as roupas da
família de Dom Sabino. Paulina conta para Marocas que voltará a trabalhar na

Samvita. Samuca convida Elmo para ser o novo gerente do restaurante da
empresa. Lucas volta para casa passando mal. Marciana encontra o objeto que

Vera Lúcia pegou na casa de Carmen. Nico deixa a casa de Eliseu e pega o
cavalo de um policial. O policial vai à casa de Marciana.

Marocas encontra Nico.

sobre o perigo de ser sócia de Xavier, e
eles acabam discutindo sobre Briana.
François reclama da viagem de Ema
para o Vale do Café. Mariana se diverte
com Cecília e Elisabeta ao lembrar da
reação de Xavier. Mariko tenta persua-
dir Ema a não ir para o Vale. Camilo,
Ernesto e Januário lamentam o fiasco
de seu projeto. Susana mostra a Petú-
lia as provas contra Elisabeta. Ludmila
encontra Olegário em seu bangalô. Ca-
milo se emociona ao saber que será
pai. Cecília lamenta com Rômulo por
não conseguir engravidar.

SEGUNDO SOL
Luzia se desespera ao saber que

Juarez está planejando o assassinato
de Manu. Laureta revela a Karola que
Ariella é Luzia. Juarez arma para Manu
fazer uma entrega de drogas sozinha
em outro estado. Edgar, Luzia, Ícaro e

Cacau tentam encontrar uma forma de
salvar Manu. Manu vai com Juarez para
um casebre, e acaba abandonada em
uma floresta. Narciso e Luzia aparecem
para resgatar Manu, mas Viana dispara
contra eles. Fátima se desespera ao
saber da emboscada para Manu e teme
pela vida de Narciso. Laureta ordena que
Galdino descubra onde Luzia mora. Via-
na tenta cumprir o acordo que fez com
Juarez e pede que Ionan atire em Manu.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Raquel diz para Guilherme que eles

precisam contar para Vini e Mirela que
os dois se gostam ao invés de ficarem
escondidos. Mirela manda Luigi escre-
ver uma cena em que beija Guilherme
no roteiro que o garoto está escreven-
do. Éric e Hugo estão em cima de uma
arvore com medo dos cachorros que
os perseguem. Afonso, tio de Hugo,
aparece e ajuda os meninos.

JESUS
Jesus enfrenta o Satanás no deser-

to. O Messias recebe alimento e rou-
pas limpas das mãos do anjo Gabriel.
Nicodemos e Simão Zelote convencem
Barrabás a não cair nas provocações
de Caius. Herodíade exige a morte de
João Batista e Antipas não a obedece.
Petronius vai até uma caverna de lepro-
sos procurar por Cassandra. Helena se
dá bem com Deborah. Petronius se
decepciona ao não achar a irmão. Miri-
an tenta alertar os irmãos de Jesus.

ASAS DO AMOR
Hakverdi conta que Hasmet tentou

matá-lo, que não foi acidente. Decide con-
tar tudo o que aconteceu e pede lealdade
em relação ao segredo sobre estar vivo.
Ele conta toda a história sobre Hasmet.
Leyla agradece Hasmet por cuidar dela.
Alper diz a Hakverdi sobre a paixão de
Hasmet por Leyla e Hakverdi pede a ele
para não cair no jogo de mafioso. encon-
tra com Alper para a sessão de fotos.

Samuca confirma a
origem de Dom Sabino

DIVULGAÇÃO
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QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

 Ludmila Vitoria, que apagou mais uma velinha recentemente.
A coluna lhe deseja muitas felicidades!

Momento carinho dos irmãos Isadora Tozzo Ideriha e Otávio
Tozzo Ideriha, filhos de Taisa Tozzo Ideriha e Helio Ideriha Jr.

Comemorando 8 anos com muita alegria,
o  gatinho Anthony. O registro é de Michelle GalvãoA estilosa Emily deseja a todos e todas uma ótima semana!

JUCIMARA FERRARI

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Felicidades!

Games
Nesta sexta-feira tem o 2º

Tuiuti Games. Diversas
modalidades estão sendo

preparadas. Inscrições para
sócios e não sócios

diretamente na secretaria
do clube.  Mais informações

pelo telefone
 (45) 3225-4749

Pagode com humor
O grupo  Pagode da Ofensa - O Show de Humor se

apresentará em Cascavel dia 31 de agosto, às 21h, no
Teatro Municipal. Ingressos à venda pelo

site www.aloingressos.com.br.

Sucesso
O autor do livro que
inspirou o sucesso

cinematográfico Tropa de
Elite é o palestrante do
Conexão 2018. Rodrigo
Pimentel ensinará aos

participantes técnicas de
como construir verdadeiras
Tropas de Elite. O evento

será dia 18 de setembro, às
20h, no Teatro Municipal de
Cascavel. Mais informações

pelo telefone
 (45) 3321-1408!

 JUNIOR com o filho
DAVI, no clique de Vera
e GrasiFotografias

Ótima semana, com o sorriso de
luz de FRANCIANE WENUKA DE LIMA, pelas lentes

de Arivonil Policarpo.

Daiane Oenning, Heverton
Borges, Radialista Lourival
Giansante, Lilian Paviani,
Gabrielle Picholari e Paulo

José Madeira.

As boas coisas vêm quando
estamos distraídos.

Provérbio indiano
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 31

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

 O Dia dos Pais foi de tristeza
para o pai e o avô de Paulo César
Molina Júnior, que viram seu corpo
estirado no chão, sem vida, na tar-
de de ontem.

O rapaz de 17 anos foi morto
com duas facadas. O crime aconte-
ceu na Rua da Amizade, Bairro 14
de Novembro, em Cascavel. O Cor-
po de Bombeiros foi acionado para
fazer o socorro da vítima, mas nada
puderam fazer.

O pai e o avô do rapaz foram até
o local do crime. Consternados, ti-
raram a lona preta de cima do corpo
e parecia que não acreditavam no
que viam. A dor tomou suas feições
e comoveu quem assistia à cena.

De acordo com populares e famili-
ares, o adolescente foi criado pelo avô
e foi passar o Dia dos Pais na casa
dele, no Bairro 14 de Novembro.

No local, ele teria aproveitado a
oportunidade para cobrar uma dívi-
da de R$ 60, mas não contava com
a reação do suposto devedor. De
acordo com a polícia, o suspeito do

crime é conhecido como “Psico”, já
tem passagens pela polícia e mora
no Bairro Santa Cruz. Ninguém sou-
be dizer o que ele fazia no 14 de
Novembro ontem à tarde. Após os
golpes, o autor do crime fugiu.

A Polícia Militar foi até o local e
isolou a área, que ficou rodeada de
populares. Muitos deles conheciam
o garoto morto. Os policiais pediam
para afastar as crianças, que insisti-
am em se aproximar do corpo.

O caso será investigado pela Dele-
gacia de Homicídios, que esteve no
local ontem para coletar informações.

Dia dos Pais trágico

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

RAPAZ de 17 anos caiu morto depois de

ser atingido por duas facadas

POLÍCIA separou  popularesPOLÍCIA separou  populares
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

 O fim de semana foi de muito
trabalho para o Corpo de Bombei-
ros e para o Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) de Cas-
cavel. O número de ocorrências,
principalmente de acidentes de
trânsito, assustou até mesmo so-
corristas já acostumados a atender
diversos casos diariamente.

De acordo com relatório online
do Corpo de Bombeiros, foram re-
gistradas 45 ocorrências desde o
sábado até as 19h30 de ontem.
Dessas ocorrências, 28 foram aci-
dentes de trânsito: quatro atrope-
lamentos, dois capotamentos, dois
choques contra anteparo, 16 coli-
sões e quatro quedas de veículo.

Na tarde de ontem, um aciden-
te de grandes proporções foi regis-
trado na BR-277 perto do acesso
ao Lago Municipal, em Cascavel.
Um Fiat Uno e um Corolla se en-
volveram na batida. Com o impac-
to, o Corolla foi parar em cima de
um canteiro às margens da rodo-
via e o Uno ficou com a parte da
frente completamente destruída.
Apesar dos estragos, não houve
vítimas graves. O Samu e socorris-
tas da Ecocataratas atenderam a
ocorrência e uma ambulância do

Sobrecarga no sistema

VEÍCULOS ficaram destruídos em acidente na

BR-277, na tarde de ontem

 A quantidade de ocorrências gerou uma sobrecarga no sistema e o Corpo

de Bombeiros precisou mais de uma vez do apoio do Samu nesse fim de

semana para atender a todas as vítimas.

São apenas quatro ambulâncias do Siate para dar assistência a Cascavel e,

como o intervalo do deslocamento para o atendimento à ocorrência até o

encaminhamento hospitalar demora pelo menos uma hora, nem sempre

todas as viaturas conseguem dar conta do serviço.

Ontem, a movimentação maior de ocorrências começou às 10h52, de

acordo com relatório online do Corpo de Bombeiros, com um

atropelamento. Depois, teve acidente às 11h11, ferimento com objeto

cortante às 12h18, atendimento

clínico às 12h22 e às 12h44 e então

uma sequência de atendimentos:

13h05; 13h20; 13h28 e 13h50.

Na tarde de ontem, dois homens

ficaram feridos em um acidente

registrado no Bairro Coqueiral. Um

veículo seguia pela Rua João Lili Cirico

e a moto na Avenida Brasil, quando foi

atingida pelo carro. Dois homens que

estavam na moto tiveram ferimentos

moderados e foram encaminhados

para atendimento hospitalar.

Apoio do Samu

Siate precisou dar apoio. Uma cri-
ança de um ano que estava em um
dos veículos foi atendida por um
médico porque teve convulsão em
decorrência da batida.

DOIS homens que estavam na moto ficaram

feridos no Coqueiral
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Giro da
Violência

Júris da semana I
Será julgado nesta terça-feira, às 13h,
no Fórum de Cascavel, Rudinei
Floriano. O réu está solto e é acusado
de tentar matar Willian Prestes dos
Santos. O crime aconteceu na Rua
Panamá, Bairro Periollo, em Cascavel,
em 4 de agosto de 2013. Segundo o
Ministério Público, o suspeito tentou
cortar o pescoço da vítima
com um estilete.

Júris da semana II
Na quinta-feira tem júri de um crime
de 11 de março deste ano. Avelino
Benedito de Moraes, Ludecir Moraes e
Claudinei Pimenta Machado estão
presos acusados de matar Adilson
Soares Nardo com um disparo de arma
de fogo. Os réus são julgados por
homicídio qualificado. O júri será no
Fórum Estadual de Cascavel.

Idosa atropelada
Uma mulher de 81 anos foi
atropelada por um carro na tarde de
ontem na Avenida Tancredo Neves, na
esquina com a Rua Vitória, em
Cascavel. Ela e outra mulher
atravessavam a rua quando a idosa foi
atingida pelo veículo. Ela teve
ferimentos leves, foi atendida pelo
Corpo de Bombeiros e levada para a
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo.

Ciclista ferido
Um ciclista ficou ferido em um
acidente no Trevo Cataratas, em
Cascavel, na tarde de ontem. O
ciclista atravessava a rodovia quando
foi atingido por um Pálio. Teve
ferimentos leves, mas sofreu
convulsões após o acidente e
precisou ser atendido pelo
Corpo de Bombeiros.

 No sábado o dia foi ainda mais intenso: 18 acidentes no total, segundo

relatório online do Corpo de Bombeiros.

As ocorrências começaram com intensidade às 10h e não deram trégua.

Depois disso, o primeiro intervalo de uma hora entre um atendimento e

outro só aconteceu às 19h31.  Por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros

pediu apoio do Samu em duas ocorrências para atender as vítimas porque

estava sem ambulância. Atendimentos aconteceram em sequência às

16h26, às 16h59, às 17h17, às 17h53, às 17h55 e às 18h.

Um dos acidentes no fim da tarde precisou de apoio do Samu na BR-467. Um

capotamento foi registrado na rodovia quando a condutora de um veículo

Saveiro perdeu o controle da direção e capotou o veículo. O automóvel foi

parar na pista contrária. A mulher foi atendida com ferimentos leves e

levada para uma unidade hospitalar.

SAMU atendeu vítima de

capotamento na BR-467

Ocorrências do sábado

 Ainda no sábado à tarde, uma coli-
são com vítima grave foi registrada na
BR-277, no trevo de acesso ao Distrito
de São João do Oeste, em Cascavel.

A informação era de que o veí-
culo Captiva atravessava a rodovia
quando foi atingido pela moto que
seguia pela BR.

Um dos ocupantes da moto foi
atendido pelos socorristas e pelo

Acidente grave na rodovia

médico da Ecocataratas e foi leva-
do ao hospital com ferimentos gra-
ves. O outro rapaz que estava na
moto teve ferimentos moderados,
com suspeita de fratura na coste-
la. Ele foi levado para a UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Brasília
pelo Corpo de Bombeiros.

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) atendeu a ocorrência.

MOTO ficou destruída ao

atingir veículo na rodovia
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Resultado que mais marcou o
futebol brasileiro nos últimos anos,
mais ainda que o da eliminação da
Copa do Mundo 2018 para a Bélgi-
ca, o 7 a 1 agora também faz parte
da história do FC Cascavel, mas
positivamente.

Após passar invicta pela fase
classificatória e com a segunda
melhor campanha dentre os 23 ti-
mes que iniciaram o Estadual, o
time cascavelense estreou no Gru-
po D da segunda fase do Campeo-
nato Paranaense de Futebol Sub-19
com uma goleada por 7 a 1 sobre o
Foz do Iguaçu, em clássico regional
disputado no sábado no campo da
Associação Atlética Coopavel.

Destaque individual para a
“joia” Bitelo, que marcou quatro
gols e já é o artilheiro da segun-
da fase - e o segundo na artilha-
ria geral, com 14 gols. Os demais
gols do fim de semana da Serpen-
te Aurinegra foram marcados por
Vinicios, Lucas Gabriel e Cacá.

Agora, o time cascavelense se

FC Cascavel tem
seu dia de 7 a 1

prepara para desafiar o Paraná Clu-
be pela 2ª rodada, em duelo mar-
cado para quinta-feira, às 15h, no
Estádio Erton Coelho Queiroz, em
Curitiba. O confronto reedita a final
do último Estadual, quando os pa-
ranistas ficaram com o título.

Na estreia dessa 2ª fase, o tri-
color paranaense foi derrotado por
1 a 0 pelo Maringá FC, fora de casa.

Cascavel Futsal
engata a quarta
vitória seguida

O Dia dos Pais foi comemorado de
forma antecipada pelo Cascavel

Futsal, que na noite de sábado fez

promoção de ingressos (entradas

duplas com preço de simples) para o

jogo com o São Lucas e não

decepcionou os torcedores que
compareceram ao Ginásio da Neva:

goleada por 5 a 1, pela 8ª rodada do

returno da Série Ouro do Paranaense.

Foi a quarta vitória seguida da

Serpente na competição. E a quarta

com grande quantidade de gols
marcados. Antes, havia aplicado 5 a 3

no Campo Mourão, 5 a 1 no

Umuarama e 4 a 2 no Toledo.

A Cascavel Futsal chega aos 37 pontos,

na quarta posição, mas amanhã tem a

chance de chegar se igualar com o
Pato Branco. Para isso, precisará

vencer o lanterninha Guarapuava, em

duelo marcado para as 19h30 no

Ginásio da Neva, pela 9ª rodada.

A equipe de handebol feminino do
Colégio Santa Maria representou
bem o Núcleo Regional de
Educação de Cascavel e faturou o
título da fase final A (15 a 17
anos) da 65ª edição dos Jogos
Escolares do Paraná, fim de semana,
em Campo Mourão. Na decisão,
as comandadas do técnico Marcos
Galhardo venceram o time do
Colégio Estadual Duque de Caxias,
da cidade de Saudade do Iguaçu,
no sábado. Antes, despacharam as
representantes de Maringá, por 21
a 20. Agora, a equipe do Colégio
Santa Maria representará o Estado
do Paraná na fase regional dos
Jogos Escolares da Juventude, em
setembro, em Joinville (SC).

 ASSESSORIA

PATO CAMPEÃO
De folga no Paranaense, o Pato

Futsal representou o Paraná na

Taça Brasil de Clubes e ontem soltou

o grito de campeão em Erechim
(RS), ao vencer por 4 a 2 o time da

casa, o Atlântico, na decisão.

JEPS
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      BRASILEIRÃO
20h Fluminense x Internacional

JOGA HOJE

SÉRIE B

Avaí 1x0 Vila Nova
Paysandu 0x4 Ponte Preta

Goiás 3x0 CSA
Boa Esporte 1x0 Londrina

Coritiba 0x0 S. Corrêa
Guarani 2x3 Fortaleza

São Bento 1x1 B. de Pelotas
Criciúma 1x1 Atlético-GO

CRB 0x1 Oeste
Juventude 0x0 Figueirense

AMANHÃ
19h15 B. de Pelotas x Avaí
21h30 Ponte Preta x Criciúma

SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Paysandu
20h30 Vila Nova x CRB
21h30 Figueirense x Goiás

SÁBADO
16h30 Oeste x Juventude
16h30 Fortaleza x Boa Esporte
16h30 Atlético-GO x Coritiba
19h S. Corrêa x Guarani
21h CSA x São Bento

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Fortaleza 40 20 12 4 4 31 15 16
2º CSA 34 20 9 7 4 26 20 6
3º Avaí 32 20 8 8 4 28 17 11
4º Atlético-GO 31 20 8 7 5 31 28 3
5º Goiás 30 20 9 3 8 27 25 2
6º Figueirense 30 20 8 6 6 26 23 3
7º Vila Nova 30 20 8 6 6 17 14 3
8º Ponte Preta 29 20 8 5 7 24 18 6
9º Guarani 29 20 8 5 7 29 26 3
10º Coritiba 29 20 7 8 5 22 20 2
11º Oeste 26 20 6 8 6 21 25 -4
12º São Bento 25 20 5 10 5 21 22 -1
13º Juventude 25 20 5 10 5 17 20 -3
14º Criciúma 24 20 6 6 8 20 22 -2
15º Paysandu 24 20 6 6 8 19 26 -7
16º B. de Pelotas 22 20 5 7 8 18 21 -3
17º Londrina 21 20 5 6 9 19 24 -5
18º CRB 21 20 5 6 9 15 23 -8
19º S. Corrêa 17 20 4 5 11 18 27 -9

20º Boa Esporte 17 20 4 5 11 15 28 -13

20ª RODADA

21ª RODADA

Em situação complicada que pa-
rece piorar a cada rodada, Coritiba
e Londrina Esporte Clube tiveram
um fim de semana a ser esquecido
na Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Os times paranaenses da
competição tropeçaram na 20ª ro-
dada, a que marcou o início do re-
turno, e agora se focam em com-
promisso contra adversários dire-
tos para melhorar na classificação.

Coxa e Tubarão atuaram no sába-
do contra os dois últimos colocados

Vida dura para Coxa e LEC
da tabela e não conseguiram vencer.
O time alviverde da capital apenas
empatou sem gols com o penúltimo
colocado Sampaio Corrêa, enquanto
a equipe alviceleste do interior foi
derrotada pelo lanterninha Boa Espor-
te em Minas Gerais.

No Coritiba, o decepcionante
resultado culminou na demissão do
técnico Eduardo Baptista, que ha-
via chegado ao clube há 18 jogos
para o lugar de Sandro Forner, que
caiu depois de derrota justamente

para o Sampaio Corrêa, logo na 1ª
rodada da Série B.

No Londrina, o jogo contra o Boa
marcou a estreia do técnico Roberto
Fonseca, que havia chegado com a
missão de dar ânimo novo à equipe
para este início de returno da Série B.

Na 21ª rodada, o Londrina fará
jogo de seis pontos contra o Pay-
sandu, em casa, na sexta-feira,
enquanto o Coritiba visitará o
quarto colocado Atlético-GO no
sábado, em Goiânia.

NEYMAR
Neymar demorou menos de dez

minutos para balançar as redes em

seu primeiro jogo como titular do PSG

na temporada, marcando o primeiro

gol na vitória por 3 a 0 sobre o Caen,
na estreia do clube no Campeonato

Francês, ontem, no Parque dos

Príncipes. Rabiot e Weah

completaram o placar. Neymar não

começava uma partida pelo time

parisiense desde fevereiro deste ano.

Enquanto Neymar demorou nove
minutos para balançar as redes no retorno
ao PSG, o melhor do mundo Cristiano
Ronaldo foi mais rápido para marcar seu
primeiro gol com a camisa da Juventus.
Em partida amistosa contra o time B da
Juve, ontem, ele balançou as redes aos
sete minutos de jogo, para delírio da
torcida que invadiu o campo aos 27min
do segundo tempo para comemorar e dar
fim ao embate. Pelo caráter amistoso do
jogo, o gol de CR7 não é considerado
oficial pela nova equipe.

SÉRIE C
Na Série C, o Operário tropeçou na última rodada da fase classificatória ao ser

derrotado pelo Luverdense, já eliminado, em Lucas do Rio Verde (MT). Com isso,

perdeu a liderança do Grupo B e a melhor campanha da competição para o
Botafogo. Para piorar a situação, terá como adversário no mata-mata pelo

acesso à Série B o tradicional Santa Cruz, nas quartas de final. O jogo de ida será

em Pernambuco e o de volta no Paraná, nos dois próximos domingos. Quem

avançar à semifinal garantirá vaga na Série B do Brasileiro 2019.

JUVENTUS
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SÉRIE A

Ceará 0x0 Atlético-PR
Bahia 1x0 América-MG

Atlético-MG 3x1 Santos
Paraná 1x1 Botafogo

Chapecoense 2x1 Corinthians
Flamengo 1x0 Cruzeiro

Sport 1x3 São Paulo
Palmeiras 1x0 Vasco

Grêmio 4x0 Vitória
HOJE

20h Fluminense x Internacional

SÁBADO
16h Santos x Sport
19h Corinthians x Grêmio

DOMINGO
11h Atlético-PR x Flamengo
11h Internacional x Paraná
16h Cruzeiro x Bahia
16h Vitória x Palmeiras
16h Botafogo x Atlético-MG
19h América-MG x Fluminense
19h São Paulo x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Vasco x Ceará

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º São Paulo 38 18 11 5 2 30 16 14
2º Flamengo 37 18 11 4 3 29 12 17
3º Grêmio 33 18 9 6 3 21 8 13
4º Internacional 32 17 9 5 3 23 12 11
5º Atlético-MG 30 18 9 3 6 33 26 7
6º Palmeiras 30 18 8 6 4 26 15 11
7º Corinthians 26 18 7 5 6 22 15 7
8º Cruzeiro 25 18 7 4 7 14 15 -1
9º Fluminense 22 17 6 4 7 19 21 -2
10º Botafogo 22 18 5 7 6 18 22 -4
11º América-MG 21 18 6 3 9 18 24 -6
12º Bahia 21 17 5 6 6 19 22 -3
13º Chapecoense 21 18 4 9 5 19 24 -5
14º Sport 20 18 5 5 8 19 27 -8
15º Vasco 19 16 5 4 7 21 26 -5
16º Vitória 19 18 5 4 9 20 35 -15
17º Santos 18 18 4 6 8 18 23 -5
18º Ceará 16 18 3 7 8 11 20 -9
19º Atlético-PR 15 17 3 6 8 17 19 -2
20º Paraná 14 18 3 5 10 9 24 -15

18ª RODADA

19ª RODADA

 O São Paulo lutou e conseguiu
manter a liderança do Campeonato
Brasileiro em seu primeiro teste
como ponteiro da competição, ao
vencer o Sport na Ilha do Retiro, on-
tem, por 3 a 1, pela 18ª e penúlti-
ma rodada do primeiro turno.

No domingo passado, ao vencer
o Vasco da Gama por 2 a 1 e o então
líder Flamengo ser derrotado pelo Grê-
mio, o time tricolor chegou à lideran-
ça da Série A e ao longo da última se-
mana seus jogadores mostraram pre-
ocupação ao dizer que manter a pon-
ta seria mais difícil do que alcançá-la.

Liderança mantida
Ontem, o São Paulo mostrou o

foco pedido pelos atletas até o fim da
partida. Tanto que conseguiu o ter-
ceiro gol logo após o Sport ter mar-
cado seu gol e em seguida perdido a
chance do empate, tudo isso nos mi-
nutos finais da partida.

No primeiro tempo, Diego Souza
havia aberto o placar aos 29min. No se-
gundo, Nenê ampliou logo aos seis jo-
gados. No finzinho, Marlone descontou,
aos 40min, e viu Rogério perder a chan-
ce de empatar aos 42min. Com o sus-
to, o São Paulo acordou no jogo e mar-
cou o terceiro com Tréllez, aos 44min.

Ainda sem Paolo Guerrero, que foi confirmado
ontem como reforço, o Internacional desafia o
Fluminense nesta segunda-feira pelo fechamento
da 18ª rodada do Brasileirão, às 20h no
Maracanã. O time gaúcho iniciou a rodada na
terceira posição, mas foi ultrapassado pelo
arquirrival Grêmio, que atuou ontem e venceu
o Vitória em Porto Alegre. Em busca do
triunfo no Rio de janeiro e retornar à
posição, o Inter não conta com o lateral-
esquerdo Zeca, lesionado. Já o zagueiro
Victor Cuesta é dúvida para o técnico Odair
Hellmann. Novo xodó colorado, ainda sem
atuado pela equipe, Paolo Guerrero será
apresentado quinta-feira pela diretoria.

INTER


