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Adiada por anos pelos prefeitos anteriores, a atual administração municipal de Cas-
cavel inicia os preparativos para assumir a gestão plena da saúde. Na prática, isso
significa que passa a ser da prefeitura a responsabilidade dos internamentos hospi-
talares, tirando do Estado a função e agilizando o sistema. A medida é necessária

para que a administração tenha o controle do futuro Hospital Municipal.
 Pág. 3

Cascavel vai assumir a
gestão da saúde pública

Pesquisas mostram
disputa no Paraná
e à Presidência

PÁGINA

06
Polícia confronta
laudos sobre muro
que matou criança

PÁGINA

13
FCC vai a Curitiba
para “revanche”
contra o Paraná

PÁGINA

22

AÍLTON SANTOS

PARAÍSO DOS
AMBULANTES

É difícil quem passa pelo Centro de Cascavel e
não esbarra em vários vendedores ambulantes.
Apenas na Avenida Brasil, a reportagem contou
65 banquinhas, desde carteiras de “couro” até as

polêmicas cabeças de alho. Perto da Praça da
Bíblia, por exemplo, quatro vendedores

disputam poucos metros da calçada.
 Pág. 12
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A primeira fase do Campeonato
Paranaense de Futebol Sub-19 já
terminou há quase duas semanas
e o Cascavel Clube Recreativo se
despediu dela com apenas três vi-
tórias em 14 jogos disputados pelo
Grupo A. Ainda assim, tem seu es-
cudo em posição de destaque na
competição. Tudo graças a Joelton
Antônio Alencar de Oliveira, seu
camisa 9 que marcou 15 gols em
14 partidas e lidera a lista dos ar-
tilheiros do Estadual.

O jogador, que é conhecido pelo
apelido de Cabelo mas adotou o
penúltimo sobrenome Alencar
como codinome, fez sozinho mais
da metade dos 28 gols do Casca-

Um centroavante goleador

SEQUÊNCIA DE JOGO
Ainda no topo da lista de artilheiros do Paranaense de Futebol Sub-19, mesmo
com o Cascavel CR fora da competição, Alencar lamenta o fato de estar sem
jogar. Principalmente porque sabe que o ritmo de jogo faz diferença na profissão -
marcou quatro gols em sete jogos no primeiro turno e 11 nos sete jogos do
segundo. “Tenho contrato com o CCR até o Paranaense de 2019 e gostaria de
estar atuando até lá. Recebi propostas para atuar no Paulista Sub-20 e na
Terceira Divisão do Catarinense neste ano e na Segundona do Paranaense 2019,
mas ainda as estou estudando. Gostaria de jogar em clube estruturado. É
complicado para um jogador ficar sem atuar, perde a sequência”.

Cascavel já se prepara para receber
a Stock Car. O Autódromo Zilmar
Beux receberá a oitava etapa da

temporada da principal categoria
do automobilismo brasileiro em

rodada dupla no dia 9 de setembro.
Para o torcedor cascavelense, fã de
automobilismo, é a oportunidade
de ver de perto feras como Rubens
Barrichello, Cacá Bueno, Lucas di
Grassi, Nelsinho Piquet, Daniel

Serra e Max Wilson, entre muitos
outros. O fim de semana também

terá etapa do Campeonato
Brasileiro de Marcas.

vel CR no Paranaense.
Apesar de ter 1,85m e ser cen-

troavante de ofício, ele não tem
anotado ainda gol de cabeça no
certame. “O rebote é meu ponto
forte”, explica Alencar, que prevê a
trajetória da bola rebatida pela zaga
para se posicionar na melhor posi-
ção para finalizar em gol.

Com 20 anos de idade e jogador
profissional desde os 17, Alencar
mora em Cascavel desde os 15 anos,
época em que passou a atuar pelo
CCR depois de passar três tempora-
das vindo à cidade praticamente to-
dos os dias, de Assis Chateaubriand,
para treinar na escolinha da Globoa-
ves, do professor José Carlos.

Stock Car vem aí!
Os valores vão de R$ 25 (meia-entrada para arquibancada) a R$ 840
(paddock). As vendas para a etapa de Cascavel já estão abertas pelo site
oficial da Stock Car (www.stockcar.com.br) e também no site da Tickets For
Fun (http://premier.ticketsforfun.com.br). As entradas estão disponíveis a
preços promocionais.
O torcedor pode também optar por comprar os ingressos em cinco postos da
rede Petrobras espalhados pela cidade nos seguintes endereços:

 Av. Brasil, 5.276, Centro
 Av. Brasil, 9.107, Coqueiral
 R. Paraná, 1.591, Centro
 R. Rio de Janeiro, 2.802, Centro
 BR-277, KM 583 + 500 metros, Cascavel Velho

Já é possível adquirir ingressos

FÁBIO DONEGÁ
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 Os números falam por si e eles
comprovam que este ano há apenas
uma equipe mais eficiente que o
Futebol Clube Cascavel no Campe-
onato Paranaense de Futebol Sub-
19. Com 13 vitórias e dois empa-
tes em 15 jogos, a Serpente Aurine-
gra só tem campanha inferior à “sur-
real” do Londrina, que venceu os 15
jogos disputados até aqui.

Um desafio e tanto no Sub-19
Hoje, entretanto, o time cascave-

lense terá um desafio contra a equi-
pe que o fez ser o segundo melhor
há um ano: o Paraná Clube, que em
2017 comemorou o título na final
disputada com o FC Cascavel.

Os finalistas do ano passado
reeditam a decisão às 15h desta
quinta-feira, no Estádio Erton Coe-
lho Queiroz, em Curitiba, pela 2ª

rodada do Grupo D da segunda fase
do Estadual Sub-19.

Será o maior teste na tempora-
da para o time cascavelense, que
vem de goleada por 7 a 1 sobre o
Foz do Iguaçu, enquanto a equipe
paranista tenta a primeira vitória no
Grupo D, depois de estrear com
derrota por 1 a 0 para o Maringá
FC, como visitante.

Natação no Comercial

 Acostumada a sediar grandes
eventos, a Associação Atlética Co-
mercial de Cascavel receberá cer-
ca de mil pessoas neste fim de
semana para as disputas do 5º
Campeonato Estadual de Natação
do Interior. A competição será rea-
lizada de sexta-feira a domingo e
contará com mais de 350 de todo
o interior do Estado.

“Haverá disputa em todas as cate-
gorias: Mirim 1, Mirim, Petiz, Juvenil,
Junior e Sênior. Atletas de 12 equipes
disputarão provas em busca de índice
para certames regionais, estadual, bra-
sileiro e Jogos Oficiais. Vai haver pre-
miação geral em cada categoria e aos

cinco melhores na classificação geral
somando pontuação dos naipes femi-
nino e masculino”, explica o professor
Rui Comin, técnico dos “maiores” da
equipe anfitriã.

Já a equipe “menores” do Comer-
cial, das categorias Mirim e Petiz,
será comandada pela professora
Tatiane Lenz. “Estarei à frente de 22
atletas com idade entre 8 e 11
anos, e para eles nada em casa faz
toda a diferença, pois conhecem a
piscina, a estrutura de baliza, a água,
enfim, estão acostumados com o
local em que nadam todo dia”, diz
ela, que terá apenas um estreante
em competições na equipe.

FÁBIO DONEGÁ

Organização
Ao todo, o Comercial será

representado por 57 competidores
no 5º Campeonato Estadual de
Natação do Interior, e entra na
disputa em busca de deixa em

Cascavel o troféu de campeão. O
detalhe é que apesar da tradição
nas piscinas, será a primeira vez
que o clube sediará “pra valer” a
competição interiorana. É que em

2014, na segunda edição do
Estadual, o Comercial abrigou as
disputas que tinha Maringá como

sede. “Para esta edição temos muita
gente trabalhando, montando

arquibancada, estrutura de som,
preparando restaurante, a rede

hoteleira, enfim, organizando um
grande evento, que contará com

mais de mil pessoas”, diz o técnico
Rui Comin.  Vale lembrar que o

Estadual do Interior terá início às
14h na sexta-feira e será encerrado

apenas na manhã de domingo.
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Autor de mais da metade dos gols do
Fluminense no Brasileirão, o artilheiro
Pedro (marcou 10 dos 19 do Flu na
Série A) é o trunfo do Tricolor carioca
para enfrentar o Defensor Sporting nesta
noite, às 21h45 (de Brasília), pela
rodada de volta da segunda fase da
Copa Sul-Americana.
Além de ter vencido o jogo de ida por 2 a
0, no Rio de Janeiro, o Flu conta com a
empolgação do jovem jogador de 21 anos,
que está na mira de pelo menos cinco clubes
europeus (Borussia Dortmund, Bordeaux,
Sevilla, Porto e Lyon) e foi observado de
perto pelo técnico Tite na última segunda-
feira, na derrota para o Internacional pelo
Campeonato Brasileiro. O comandante da
seleção brasileira fará amanhã a primeira
convocação pós-Copa 2018 e o atacante
do Fluminense vive a expectativa de ser
chamado pela primeira vez.

Em busca de uma vaga na semi-
final da Copa do Brasil, o Palmei-
ras entra em campo para enfrentar
o Bahia às 19h15 desta quinta-fei-
ra, no Pacaembu - o Allianz Parque
receberá o show da banda “Triba-
listas” no sábado.

Sem falar sobre a própria esca-
lação - Marcos Rocha voltou a trei-
nar depois de três jogos fora -, o
lateral-direito Mayke tratou de des-
cartar um eventual favoritismo do
time alviverde no confronto.

Na primeira partida pelas quar-
tas de final do torneio nacional, dis-
putada na Fonte Nova, Palmeiras e
Bahia ficaram no empate por 0 a 0.
Nova igualdade no placar em São
Paulo levará a decisão da vaga aos
pênaltis, independentemente do
placar. Já quem vencer avançará
para enfrentar Cruzeiro ou Santos,

Último semifinalista
que jogaram ontem à noite (confira
o resultado na página 24).

“Primeiramente, o Palmeiras
não é favorito. Fizemos um bom jogo
lá e conseguimos empatar por 0 a
0. O Bahia tem um time muito forte
e todos sabemos que a partida vai
ser muito difícil”, afirmou Mayke.

Expulso no jogo de ida, o ata-
cante Deyverson desfalca o Ver-
dão. Já Willian, que também foi

TUDO OU NADA
Envolto no dilema de priorizar uma competição em detrimento de outra e correr o
risco de perder jogadores lesionados ou se esforçar ao máximo nas duas, o São
Paulo desafia o Cólon na Argentina pelo jogo de volta da segunda fase da Copa
Sul-Americana, às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no estádio de Santa Fé.
Derrotado no jogo de ida por 1 a 0 em pleno Morumbi, o Tricolor paulista
precisa vencer marcando pelo menos duas vezes (2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo),
enquanto os argentinos têm a vantagem do empate. Líder do Brasileirão, o São
Paulo não enviou à Argentina apenas o atacante Diego Souza, poupado.

         COPA DO BRASIL
19h15 Palmeiras x Bahia

                 SUL-AMERICANA
19h30 Botafogo x Nacional
21h45 Colón x São Paulo
21h45 D. Sporting x Fluminense

JOGAM HOJE

desfalque nos últimos três jogos
por lesão muscular, está recupe-
rado e pode jogar.

FLUMINENSE
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 Encerrado o prazo para regis-
tro das candidaturas, os partidos
políticos apresentaram 13 nomes
para disputar o Palácio do Planal-
to, sem surpresas em relação às
decisões das convenções nacio-
nais, inclusive com a confirmação
da candidatura de Luiz Inácio Lula
da Silva pelo PT.

Segundo dados disponíveis no
Sistema de Divulgação de Candi-

13 candidatos a presidente
 CANDIDATOS QUE PEDIRAM
REGISTRO E O RESPECTIVO

PATRIMÔNIO:

daturas do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), o patrimônio declarado
dos presidenciáveis chega a R$
834 milhões.

Pelo calendário eleitoral, o TSE
tem até o dia 17 de setembro para
julgar os pedidos de registro de can-
didaturas. Esse também é o prazo
final para que os partidos substitu-
am nomes nas chapas, exceto em
caso de morte de candidato.

 João Amoêdo (Novo) - R$ 425 milhões
 Henrique Meirelles (MDB) - R$ 377,5 milhões
 João Goulart Filho (PPL) - R$ 8,6 milhões
 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - R$ 8 milhões
 José Maria Eymael (DC) - R$ 6,1 milhões
 Alvaro Dias (Pode) - R$ 2,9 milhões
 Jair Bolsonaro (PSL) - R$ 2,3 milhões
 Ciro Gomes (PDT) - R$ 1,7 milhão
 Geraldo Alckmin (PSDB) - R$ 1,4 milhão
 Marina Silva (Rede) - R$ 118,8 mil
 Vera Lúcia (PSTU) - R$ 20 mil
 Guilherme Boulos (PSOL) - R$ 15,4 mil
 Cabo Daciolo (Patri) - não declarado

PROGRAMA
DE EVASÃO
Na noite de ontem,
representantes da Secretaria de
Educação de Cascavel, NRE
(Núcleo Regional de Educação),
vereadores e outras autoridades
da educação discutiram o
projeto de lei que propõe tornar
política pública o PPCEE
(Programa de Prevenção e
Combate à Evasão Escolar).
Apontamentos foram realizados
em alguns itens do projeto enviado
pelo Executivo. Os principais
pontos são a abrangência do
programa para crianças e
adolescentes não matriculados, o
que não está clari na redação do
projeto. A busca pelos motivos que
levam à evasão e um maior
acompanhamento das famílias em
situação de vulnerabilidade
também foram defendidos. O
programa hoje funciona por meio
de um convênio entre o Município
e o NRE, que está vigente até
2021. O principal objetivo do
projeto de lei é garantir a
continuação do programa
independente de governos.

Semifinalistas
A Copa do Brasil definiu on-

tem três equipes na semifinal –
a última será conhecida hoje, do
duelo entre Palmeiras e Bahia.
Com isso, um confronto já está

definido na disputa pelo título:
Flamengo x Corinthians. O outro
semifinalista é o Cruzeiro. Já
Grêmio, Santos e Chapecoense
se despediram da competição.

CRUZEIRO
Destaque para a classificação do Cruzeiro, que tinha vanta-

gem do empate sobre o Santos e ainda saiu na frente do placar
com Thiago Neves, logo aos 12min. O Peixe, entretanto, empa-
tou ainda no primeiro tempo com Gabriel (41min) e conseguiu a
virada nos minutos finais com Bruno Henrique (38min), levando
a decisão da vaga aos pênaltis. Nas penalidades, a estrela de
Fábio brilhou e ele defendeu todas as três cobranças do Santos
(Bruno Henrique, Rodrygo e Jean Mota), enquanto a Raposa con-
verteu suas três (Lucas Silva, Raniel e David). Maior vencedor
da Copa do Brasil, com cinco títulos ao lado do eliminado Grê-
mio, o time mineiro tem a chance do hexacampeonato.

FLAMENGO
Outra classificação emocionante foi a do Flamengo, que em

Porto Alegre havia arrancado o gol de empate (1 a 1) no último
lance do jogo e ontem conseguiu abrir o placar logos aos 4min,
com Éverton Ribeiro. Depois, segurou a pressão dos gaúchos di-
ante de 55 mil flamenguistas e comemorou a vaga na semifinal.

CORINTHIANS
Já o Corinthians, que podia empatar com a Chapecoense

depois de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 em Itaquera, vol-
tou a vencer o rival pelo placar mínimo, desta vez em Chapecó
(SC) e com direito a um gol do adversário anulado pelo árbitro
de vídeo, para avançar com 2 a 0 no placar agregado.
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O fim de semana foi movimentado
e animado para o curso de Estética
e Cosmética da Universidade
Paranaense – Unipar, que
participou do projeto Família a
Escola, do Colégio Estadual Olinda
Truffa de Carvalho. O evento
acontece há dois anos.
A Unipar participou com
professores e acadêmicos, que
ofereceram pintura facial nas
crianças, análise de pele e quick
massage, atendendo centenas de
pessoas. Ação foi realizada via
Prove (Programa de Valorização
da Educação) e teve também a
parceria da RPC/TV (Rede
Paranaense de Comunicação) e
Cenap (Centro de Educação
Profissional).
A diretora auxiliar, professora
Mônica Basso Forlin, esteve à
frente da organização e explica
que esse é um dia no ano em que
toda a comunidade escolar é
convidada para participar de
atividades diversas e gratuitas,
com o intuito de promover
interações entre alunos,
familiares e também a
comunidade, além de divulgar
projetos executados pelos alunos
ao longo do semestre.

Unipar participa do projeto Família na Escola
do Colégio Olinda Truffa de Carvalho

Neste ano, um projeto especial
apresentado foi o Olinda Musical
Show, que é um grupo de música
que funciona dentro do Colégio,
sem custo, oportunizando a
disseminação da arte e cultura.
A professora agradece e destaca a
importância da parceria com a
Universidade: “Esse encontro
proporciona à comunidade
conhecer os cursos que a Unipar
oferece e instigar o interesse pela
vida acadêmica. A Unipar sempre
está conosco, além desse evento

especial, participa em outros
dias do ano, possibilitando
ampliar conhecimentos a partir
das palestras que oferta e
também abrindo as portas para
visitação e para sua mostra
de profissões”.

Personagens animados: Pintura facial atrai crianças Comunidade tem serviços de saúde e beleza

Outras ações como essa já estão
programadas para os próximos
dias, como a ação social no
Centro de Convenções de Santa
Lúcia e a mostra de profissões
em Ubirabã.

Ação contemplou comunidade escolar do jardim Universitário,
com serviços oferecidos pelo curso de Estética e Cosmética
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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, 16 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

O Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) tem evitado levar pacientes
com traumas para a UPA Veneza
(Unidade de Pronto-Atendimento),
em Cascavel. É que o aparelho de
raio-X da unidade está em manu-
tenção e, por isso, os pacientes
que podem necessitar de exames
radiológicos são encaminhados
para as demais unidades.

Por e-mail, a Secretaria de Saú-
de confirmou que o aparelho não
está em funcionamento e ressaltou
ainda “que os pacientes que preci-
sam do serviço de raios-X estão
sendo levados às demais UPAs para
realizarem o procedimento, não

UPA fica sem raio-X
sendo, desta forma, prejudicados”.

Desde maio a UPA Tancredo
Neves também passou a receber
pacientes adultos regulados pelo
Siate. Conhecida como UPA Pediá-
trica, a unidade da Tancredo Neves
só recebe pacientes encaminha-
dos por ambulâncias do Siate e do
Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência). Com o proble-
ma na unidade do Veneza, os casos
de ortopedia também passaram a
ser atendidos na UPA da Tancredo.

A prefeitura não informou quan-
do o aparelho de raio-X da UPA Ve-
neza voltará da manutenção.

Até a abertura do atendimento
para pacientes com traumas encami-

nhados pelo Siate à UPA Tancredo, a
unidade do Jardim Veneza concentra-
va os atendimentos ortopédicos.

A UPA Veneza conta com duas
enfermarias (masculino e femini-
no); uma área para recebimento de
pacientes para observação rápida;
sala de gesso; sala de procedimen-
tos, entre outros.

Seminário discute
trabalho infantil
Pelo menos 400 pessoas são

esperadas no 6º Seminário Municipal
de Sensibilização ao Enfrentamento e
Erradicação do Trabalho Infantil que
será realizado nesta quinta-feira (16)
no anfiteatro da Unipar em Cascavel.

O evento é organizado pela
Secretaria de Assistência Social, por

meio da Divisão de Gestão do
Trabalho, Divisão de Proteção Social

Especial e em parceria com a
Comissão Municipal para o

Enfrentamento à Violência Contra
Crianças e Adolescentes e do

Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil de Cascavel – CEV/Peti.

 Programação
Com uma programação extensa, o
seminário será aberto às 13h30,
com credenciamento a partir das
13h para quem deseja fazer
inscrição no local. No portal da
prefeitura (cascavel.pr.gov.br)
também é possível se inscrever.
O evento é aberto à comunidade
em geral, acadêmicos, profissionais
da área e a todos que querem
participar do debate acerca desse
tipo de violência, que afeta a
sociedade muitas vezes de forma
mascarada. O seminário segue até as
17h e enfatizará o tema “Construindo
um lugar seguro na erradicação do
trabalho infantil”, com palestras da
assistente social Regina Rempel, da
PUC-PR, e da enfermeira Wanda
Hudson, da UFMG.
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 Há pouco mais de um ano os
preços dos combustíveis viraram
uma incógnita diária. A Petrobras
passou a divulgar reajustes em
cima da hora e ficou mais difícil
acompanhar as variações.

Por coincidência ou não, desde a
greve dos caminhoneiros em maio,
cuja uma das principais queixas era
justamente o preço dos combustíveis,
os reajustes perderam a frequência.

O Hoje News foi às ruas ontem
para conferir como andam os valores
na bomba em Cascavel e uma certeza:
quem pesquisa economiza e muito.

Foram consultados 16 postos,
na cidade e nas rodovias. O preço
do óleo diesel, que era para ter sido
reduzido em R$ 0,46 em junho e
congelado desde então por ordem
do governo, tem uma diferença sig-
nificativa: R$ 0,48 por litro. Em um
posto ontem o litro era vendido a
R$ 3,02 e em outro a R$ 3,50.

O etanol comum não fica longe. O
menor preço foi de R$ 2,57 e o mai-
or, R$ 2,88, diferença de R$ 0,31 por
litro. E a gasolina comum foi encon-
trada nas bombas por R$ 4,17 o li-
tro até R$ 4,59, diferença de R$ 0,42.

Para se ter uma ideia, um carro com
tanque de 40 litros, a economia pode
chegar a R$ 12,32 se abastecido com
etanol, e a R$ 16,80 com gasolina.

POSTO GASOLINA ETANOL DIESEL
COMUM COMUM COMUM

01 R$ 4,39 R$ 2,69 R$ 3,02
02 R$ 4,17 R$ 2,57 R$ 3,15
03 R$ 4,49 R$ 2,79 R$ 3,25
04 R$ 4,39 R$ 2,69 R$ 3,23
05 R$ 4,49 R$ 2,79 R$ 3,29
06 R$ 4,49 R$ 2,79 R$ 3,50
07 R$ 4,34 R$ 2,67 R$ 3,18
08 R$ 4,49 R$ 2,79 R$ 3,36
09 R$ 4,39 R$ 2,69 R$ 3,14
10 R$ 4,49 R$ 2,79 R$ 3,39
11 R$ 4,39 R$ 2,69 R$ 3,13
12 R$ 4,59 R$ 2,88 R$ 3,39
13 R$ 4,47 R$ 2,69 R$ 3,23
14 R$ 4,45 R$ 2,69 R$ 3,18
15 R$ 4,39  R$ 2,69 R$ 3,02
16 R$ 4,59 R$ 2,84 R$ 3,22

CONFIRA A PESQUISA DE
PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

FEITA PELO HOJE NEWS:

 CONCORRÊNCIA
Segundo o diretor do SindiCombustíveis de Cascavel, Roberto Pellizzetti, a
concorrência e a diferença entre distribuidoras provocam essa variação.
“Cada posto aplica o preço que convém à sua realidade. Alguns abaixam

devido à grade concorrência. Já há outros que tem preços maiores devido
ao valor repassado pelas distribuidoras”.  O diretor disse que há 62 postos

em Cascavel, mas ele admite que, em geral, os preços recuaram. “Os
combustíveis estão sendo comercializados a um preço mais baixo. Há pouco

tempo a gasolina comum passava de R$ 4,70 o litro e, agora, fica na casa
dos R$ 4,50”, diz Pellizzetti.

De olho na bomba:
diesel varia R$ 0,48

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Pesquisar pode
garantir uma
boa economia
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Uma coleção que acaba de ser
lançada e que guarda os 70 anos
de história do Sistema S foi entre-
gue ontem (15) ao prefeito Leonal-
do Paranhos pelos gerentes do
Sesc, Alberto Joris; e do Senac, Su-
sana Maronoze, ao lado de repre-
sentantes dos sindicatos que so-
mam forças no desenvolvimento
social em Cascavel e região Leopol-
do Furlan (Sindilojas) e Nelcir Ferro
(Sinfarma Oeste do Paraná).

Um exemplar da coleção tam-
bém foi entregue à Biblioteca Públi-
ca Municipal Sandálio dos Santos
para pesquisa da comunidade.

Em Cascavel, são quase 35

Prefeito recebe
coleção histórica

CONVÊNIOS
Durante a visita foram debatidos
também com o secretário de
Desenvolvimento Econômico, João
Alberto Soares de Andrade,
futuros convênios que possibilitem
a implantação de cursos
profissionalizantes diretamente nos
territórios cidadãos, utilizando os
salões comunitários como espaços
de capacitação para o mercado
de trabalho.
A demanda será levantada, assim
como as áreas de maior interesse, para
formalização das parcerias e dos
cronogramas para o próximo ano.

anos com a presença da Federação
do Comércio, trabalhando no desen-
volvimento de pessoas (Senac) e na
melhoria da qualidade de vida (Sesc)
dos cidadãos, visando fortemente à
qualificação de mão de obra para o
comércio e boas parcerias também
com o poder público nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer.

PARANHOS recebe obra com 70 anos de história

SECOM
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 Quem passa pelo Centro de Cas-
cavel já percebeu a grande quanti-
dade de vendedores ambulantes. A
cena não vem de hoje e em poucos
metros se encontra de tudo: de car-
teiras e cintos de “couro” até as
polêmicas cabeças de alho. Tem
ainda comida, brinquedos, sombri-
nhas, CDs, meias, e segue a lista.

Nesta semana, a reportagem do
Hoje News percorreu os dois sen-
tidos da Avenida Brasil, o “paraí-
so” dos ambulantes. Entre a Pra-
ça da Bíblia até o Terminal Leste
havia 65 ambulantes.

Já há alguns anos o assunto é
pauta da administração munici-
pal. Saiu calçadão e o problema
continuou. Foram feitos cadas-
tros, mais cadastros, e nada. So-
mente agora, no Governo Para-
nhos, é que parece que uma solu-
ção se encaminha. Mas ainda há
alguns desafios a vencer.

A atuação à margem da lei gera
um constante clima de inseguran-
ça. Há poucas semanas um ven-

Brasil: um paraíso
aos ambulantes

dedor foi morto em plena Brasil.
Comerciantes relatam discus-
sões e a queixa de clientes.

Gerente de um supermercado
no Centro, Gilmar Gomes conta
que os seguranças da empresa já
interferiram em brigas diversas
vezes e que os clientes têm medo.
“Isso é um problemão! Diariamen-
te tem briga entre eles. Há vezes
que entram na loja para furtar. É
um perigo. Claro que tem pessoas
boas que só tentam ganhar a vida
e que até ajudamos, mas a maio-
ria é complicada. Não tenho nem
palavras para descrever o que pas-
samos aqui”, relata.

Segundo ele, na frente do su-
permercado há uma grande con-
centração de ambulantes.

O gerente de uma loja de móveis
explicou que a interação com os
ambulantes é boa: “Olha, nunca me
incomodaram. Quando algo não está
certo chego e falo, bem tranquilo.
Eles respeitam e os clientes também
nunca reclamaram”.

Sem denúncias
O diretor da GM (Guarda Municipal)
de Cascavel, Avelino José Novakoski,
disse que acompanham a fiscalização
do Município em casos considerados
de risco à integridade dos servidores

nas visitas na Avenida Brasil. “Nós
acompanhamos quando o

departamento de fiscalização pede.
Mas denúncias da população ou de

empresários nunca tivemos”.

 22 HABILITADOS
O secretário de Desenvolvimento
Econômico, João Alberto Soares,
disse que há 22 ambulantes já
habilitados para o projeto das
bicicletas, mais um que aguarda
os procedimentos. Os demais
são todos irregulares. “Hoje
temos 22 habilitados entre a
Rua Sete de Setembro e a Barão
do Cerro Azul, com a
documentação certinha. Vale
ressaltar que todas as nossas
ações são feitas dentro da lei.
Nós precisamos fazer o trabalho
de verificação”, acrescenta.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

PERTO da Praça da Bíblia, quatro ambulantes
dividem poucos metros de calçada
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 Um relatório feito pelo engenhei-
ro da empresa responsável pela obra
do Centro de Vivência do Bairro Flo-
resta, em Cascavel, será anexado ao
inquérito policial que investiga o de-
sabamento de painéis que provocou
a morte de um garoto de nove anos
no dia 11 de junho de 2017.

Desde o início das investigações
foram ouvidas dez pessoas, entre
servidores públicos, responsáveis
pela empresa que construiu a obra
e familiares do menino João Vitor
Oliveira dos Santos, que brincava
no local e foi atingido pelo painel.

De acordo com o delegado-che-
fe da 15ª SDP (Subdivisão Policial),
Nagib Nassif Palma, o último pas-
so era ouvir o engenheiro que assi-
nava pela empresa responsável
pela obra. Ele foi localizado em So-
rocaba (SP) e foi ouvido por meio
de carta precatória. Em uma espé-
cie de laudo, o engenheiro disse
que a obra foi executada conforme
o Município solicitou.

Segundo o delegado, o engenhei-
ro faz várias considerações técnicas

engenheiro dá detalhes da obra

e levantou pontos específicos que
serão conferidos com o laudo técni-
co do Instituto de Criminalística, que
apontou falha estrutural na obra.
Esse confronto entre o laudo e o re-
latório do engenheiro poderá resul-
tar em um terceiro laudo para elimi-
nar qualquer tipo de dúvida.

Os centros de vivência, um espa-
ço de lazer e de preservação ambi-
ental, foram construídos em 2012.

CONFRONTO
É com base no confronto de laudos
que a investigação policial será
concluída e apontará se foi homicídio
culposo (sem intenção) ou doloso
(por negligência - com intenção) ou
apenas uma fatalidade.
Segundo o delegado Nagib Nassif
Palma, são dois eixos importantes
para finalizar o inquérito que está
com o Ministério Público e deve
retornar à Polícia Civil em breve.
“Se foi erro da estrutura ao ser
feito, ou outro eixo que estamos
preocupados, isso na questão
técnica: falta de manutenção ou
erro de fiscalização. São esses dois
pontos, resumidamente falando,
que nós teremos agora que fazer
com esse comparativo e chegar a
uma conclusão técnica e tipificar o
crime certo para que, se for o caso,
as pessoas sejam responsabilizadas
criminalmente”, adianta.

Muro fatal:  Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Arquivo/Fábio Donegá

Os centros de vivências foram construídos na administração do então
prefeito Edgar Bueno e seriam para proteção e conservação de fontes
(minas de água). Ao mesmo tempo serviam de espaço para lazer.

No ano passado, após a morte da criança de nove anos, uma
verificação feita pelo próprio Município constatou que em alguns
locais onde os painéis foram construídos não existem fontes. A água
era captada em riachos e transportada por mangueiras até o local
onde deveriam existir as fontes.

Não foram encontradas fontes nos centros de vivência do Sanga
Funda, do Novo Milenium e do Periolo. Após o acidente a prefeitura
demoliu os painéis que apresentavam algum risco.

Centros de vivência

PAINEL desabou em junho do ano passado e
matou uma criança de nove anos
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A economia caiu no segundo tri-
mestre deste ano. O Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco Central
(IBC-Br) dessazonalizado (ajustado
para o período) apresentou queda
de 0,99% no segundo trimestre,
comparado com o período de janei-
ro a março deste ano.

A contração ocorreu no período da
greve dos caminhoneiros, iniciada no fim
de maio e encerrada no início de junho.

A greve impactou a economia,
gerando uma crise de desabasteci-
mento no País. Em junho, o minis-
tro da Fazenda, Eduardo Guardia,
afirmou que impacto da paralisa-
ção na economia seria de R$ 15
bilhões, equivalentes a 0,2% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, a soma das
riquezas produzidas no país).

No primeiro trimestre, de acor-
do com dados atualizados pelo BC,
houve crescimento de 0,2%, na
comparação com o período de ou-
tubro a dezembro de 2017.

Economia recua devido à greve
De janeiro a junho deste ano,

houve crescimento de 0,89% (sem
ajustes), na comparação com o pri-
meiro semestre de 2017. Em 12
meses, a expansão é de 1,3%.

Em junho, o IBC-Br registrou
crescimento de 3,29% na compa-
ração com maio (dado dessazona-

lizado). Na comparação com o
mesmo mês de 2017, o cresci-
mento ficou em 1,82%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar
a evolução da atividade econômica
brasileira e ajuda o BC a tomar de-
cisões sobre a taxa básica de ju-
ros, a Selic.

COPEL INVESTIU R$ 1,27 BILHÃO
A Copel investiu R$ 1,27 bilhão no primeiro semestre deste ano, conforme o

balanço da empresa divulgado na noite de terça-feira (14). O investimento foi
feito principalmente na melhoria e expansão da rede elétrica para o

atendimento à população. “São investimentos que melhoram muito o
fornecimento de energia. Neste ano, a Copel vai investir ainda mais para

atender os paranaenses cada vez melhor”, disse o presidente da Copel, Jonel
Iurk. O programa de investimentos da Copel para este ano é de R$ 2,9 bilhões.

Entre as obras em andamento destacam-se 16 novas subestações, a construção
da Usina Baixo Iguaçu e a linha de transmissão Curitiba/Blumenau.

Uma nova linha de transmissão para conectar as subestações Realeza Sul e
Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná também recebeu investimentos. “O novo
empreendimento vai ajudar a escoar a energia produzida na Usina Hidrelétrica

Baixo Iguaçu, que deve começar a gerar em janeiro do ano que vem”, disse
Iurk. A receita operacional líquida da Copel no primeiro semestre de 2018 foi de

R$ 6,9 bilhões. O lucro líquido foi de R$ 692,2 milhões.
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 O crime de latrocínio - roubo se-
guido de morte - é considerado um
dos crimes mais graves e tem uma
das maiores penas previstas: de
20 a 30 anos de prisão.

Mas o que chama atenção é
Cascavel não ter registro desse
tipo de crime neste ano. Uma boa
notícia, é claro!

No ano passado, apenas no
primeiro semestre haviam sido
registrados três latrocínios. Em
2016, três latrocínios foram con-
tabilizados no ano todo, um de-
les no primeiro semestre.

Para a polícia, o combate in-
tenso a outros crimes tem auxili-

Sem latrocínios

Estão em andamento as investigações
dos últimos dois assassinatos registrados

em Cascavel, mas ainda com poucos
elementos. A Delegacia de Homicídios,

responsável pela averiguação, não
divulgou muitos detalhes a respeito das

investigações da morte de Murilo
Mateus, de 28 anos, e José Roni Tormes

Mariano, 33 anos.
Sobre a morte de Murilo Mateus,

registrada na manhã de terça-feira no
Bairro Brazmadeira, às margens da BR-
467, a polícia reforçou que ele havia sido

vítima de tentativa de homicídio em
maio deste ano, mas que não conseguiu
solucionar na época o caso. “A vítima,
que deveria ser a maior interessada,

familiares e testemunhas não
colaboraram para que conseguíssemos

resolver o caso, e agora temos um
homicídio para investigar”, disse a

delegada Mariana Vieira. A entrevista
pode ser conferida no endereço

eletrônico https://bit.ly/2BaXYZW.
Algumas pessoas foram ouvidas pela

polícia, mas ainda não há indicativos de
que os crimes tenham ligação. A polícia

também não informou como os
atiradores chegaram ao local, apenas
disse que a vítima tinha passagem pela

polícia por dano qualificado, furto
qualificado, corrupção de menores, e

uma condenação por tráfico de drogas.
Com relação à morte de José Roni

Tormes, encontrado em um córrego no
Bairro 14 de Novembro, a polícia disse
que é possível que tenha relação com a

venda de um carro. A mãe da vítima
teria relatado envolvimento com

drogas, o que está sendo checado pela
polícia, que vai esperar a finalização do

laudo do IML para amarrar os fatos.

ado para que ocorrências como
latrocínios e homicídios diminu-
am. “Diminuímos as ocorrências
de roubos em quase 40%, de fur-
to qualificado em 17% e de furto
simples em 7%. A sensação de
que está havendo punição faz com
que os criminosos pensem duas
vezes antes de praticar esses
delitos”, avalia o delegado-chefe
da 15ª SDP (Subdivisão Policial),
Nagib Nassif de Palma, ressal-
tando que, por serem considera-
dos mais graves, os casos de la-
trocínio não vão a júri popular,
sendo os acusados condenados
direto pela Justiça.

 Investigação com poucos elementos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 33
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

MURILO Mateus escapou de um assalto em
maio e morreu na última terça-feira
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Giro da
Violência

Júri sete meses depois
Serão julgados hoje no Fórum de
Cascavel três réus acusados de um
crime registrado no dia 11 de março
deste ano. Esse é um dos julgamentos
mais rápidos feitos pela 1ª Vara
Criminal depois que a vara ficou
específica para julgamento de crimes
contra a vida e de crimes de trânsito.
Avelino Benedito de Moraes, Ludecir
Moraes e Claudinei Pimenta Machado
estão presos acusados do assassinato
de Adilson Soares Nardo, vítima de um
disparo de arma de fogo. O júri dos
réus presos será hoje, a partir das 9h,
no Fórum de Cascavel.

Ônibus incendiado
Um ônibus foi incendiado na tarde de
ontem na BR-369 em Nova Aurora. O
caso aconteceu às margens da
rodovia, por conta de um problema no
freio do veículo. O motorista percebeu
a fumaça, parou o coletivo que estava
com 23 passageiros e mandou que os
ocupantes descessem do veículo, que
foi completamente consumido pelas
chamas. O ônibus de turismo ia de Foz
do Iguaçu a São Paulo. Ninguém se
feriu. O Corpo de Bombeiros de
Ubiratã controlou as chamas e a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) o
trânsito, que ficou lento no local.

Operação bloqueio
A Polícia Militar e a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito de Cascavel)
fizeram uma operação bloqueio na
tarde de ontem na Avenida Brasil em
frente à Catedral Nossa Senhora
Aparecida. Durante a ação, foram
apreendidos dois carros e duas
motocicletas, que foram encaminhadas
ao pátio da Cettrans. Foram lavrados
24 autos de infração. Seis veículos
estavam com licenciamento atrasado e
seis motoristas foram identificados
sem carteira de habilitação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Socorro mais demorado
 Com o aparelho raio-x da UPA

(Unidade de Pronto-Atendimento)
do Veneza sem funcionar [leia
mais na página 9], uma ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros preci-
sou percorrer 8,3 quilômetros a
mais para levar um rapaz para a
UPA da Tancredo Neves, na tarde
de ontem, em Cascavel.

O acidente aconteceu do ladinho
da UPA Brasília. Porém, a unidade
estava sem maca e a ambulância
precisou fazer o deslocamento - que
de carro demora cerca de 17 minu-
tos - para que o paciente conseguis-
se ser internado e fizesse o exame.

Segundo o Consamu (Consór-
cio Intermunicipal Samu Oeste), o
acúmulo de pacientes ocorreu por-
que a UPA Veneza está sem o apa-

O ACIDENTE
Um ciclista ficou gravemente ferido em
um acidente registrado no fim da tarde
de ontem. O rapaz de 18 anos estava
de bicicleta e sem capacete descendo a
via que só vai sentido ao Centro quando
bateu em uma Kombi. O motorista do
veículo não conseguiu desviar.
Foi possível perceber a força do
impacto pelo para-brisa do veículo que
ficou destruído.
O jovem estava confuso quando foi
atendido por populares, que acionaram
o Corpo de Bombeiros. Os socorristas
pediram ainda o apoio médico no local
porque o rapaz estava com
traumatismo craniano leve.

relho e os pacientes têm de ser
divididos entre as demais unida-
des. “Os casos que precisam de
exames vão para as demais uni-
dades. Houve sobrecarga e reten-
ção de maca à tarde e a UPA Brasí-
lia lotou. A unidade da Tancredo
Neves recebeu pacientes normal-
mente. Os problemas devem con-
tinuar por uma semana, mas hoje
[ontem] impactou de forma mais
importante”, relatou o diretor-téc-
nico do Consamu, Rodrigo Nicácio.

BOMBEIROS socorreram o jovem, que teve traumatismo craniano leve

PARA-brisa de veículo ficou com as marcas do
impacto da batida
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Caçamba de entulho X Hallberg
O clima esquentou na política cascavelense. O advogado

Moacir Vosniak deve protocolar nesta manhã (10h)
denúncia contra o vereador Fernando Hallberg por

contratação irregular de verba publicitária do Município
de Cascavel. Ele quer a cassação do mandato. Já Hallberg
(PPL) diz que está “muito bem munido” de documentos

que provam sua inocência e atribui a denúncia a
retaliação pela sua atuação contra empresas que fazem o

transporte de entulhos em áreas indevidas.

Movimentações
Ainda ontem nos bastidores
a conversa era de que a
denúncia seria feita por um
servidor exonerado da
prefeitura devido a
denúncias feitas por
Hallberg. O motivo da
denúncia é uma publicidade
da prefeitura em uma
revista que tinha o vereador
como sócio. Hallberg
confirma a publicidade, e
diz que o dinheiro foi
devolvido há meses e o caso
comunicado por ele mesmo
para a Promotoria de
Patrimônio Público.

Professor Piva
Candidato ao governo do
Paraná pelo Psol, Professor
Piva, falará com aliados

políticos neste sábado, às
9h, na Câmara de Cascavel.
Ele entra no rol dos
candidatos que visitaram a
cidade neste período - Cida
Borghetti (PP) aparece no
topo, seguida de Ratinho
Júnior (PSD).

TCE x Unioeste
A Unioeste volta à pauta em
mais uma denúncia. Agora,
o TCE determinou que a
instituição extinga
centenas de cargos
comissionados criados
ilegalmente desde 1996.
Detalhe: nesses 22 anos, a
instituição foi alertada
diversas vezes para eliminar
esses cargos, mas sempre
protelou. Até o próprio
governo do Estado a
Unioeste ignorou.

A CONTA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Responsável por dar fundamento à CPI das Horas Extras,
o vereador Celso Dal Molin (PR) não escondeu o
descontentamento com o resultado da apuração. “Esperava
mais”, disse o parlamentar. Confira matéria na página 4.

 Com o resultado da investigação que não apontou ilegalidade,
um alerta: a prefeitura que se prepare para pagar indenizações
trabalhistas dada a constatação de trabalho acima da carga
horária permitida, o que fere a legislação trabalhista.

E a conta dessa “rebeldia” foi salgada: considerando
apenas os três últimos anos, foram pagos mais de R$ 17
milhões em gratificações a cargos comissionados que não
deveriam existir. E pior: ninguém parece fazer muita
questão de exigir que a Unioeste abra sua caixa-preta.

Gestão plena
em saúde

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel pretende em
um curto prazo implantar
a gestão plena da saúde
pública. Na prática, isso
significa que todos os re-
cursos para o setor se-
jam administrados pelo
Município e não mais
pela Sesa (Secretaria de
Estado da Saúde). Exem-
plos de internamento
hospitalares.

A medida adotada por
outras cidades paranaen-
ses como Foz do Iguaçu e
Maringá sempre foi recha-
çada no Governo Edgar
Bueno, apesar da pressão
do governo estadual. E,
desde sempre, Cascavel
ficou à mercê do Estado
quanto ao drama dos lei-
tos hospitalares.

Diante das dificulda-
des enfrentadas pelo se-
tor, a saída mais adequa-
da para gerir melhor os
recursos públicos garan-
tindo o atendimento a to-
das as especialidades
seria a Gestão Plena.

A dificuldade hoje é fa-
zer com que as clínicas e
os hospitais atendam os
casos que acabam se tor-
nando onerosos devido à
defasagem da tabela SUS
(Sistema Único de Saúde)
- assim evitaria o que
ocorre atualmente, onde
essas instituições parti-
culares acabam “optan-
do” pelo atendimento ape-
nas de casos mais bem
remunerados, como alta
complexidade.

No entanto, a implan-
tação depende principal-
mente da aprovação do
Conselho Municipal de
Saúde e essa ar ticula-
ção já está em andamen-
to pelo secretário de Saú-
de, Rubens Griep.

Ontem ele esteve reu-
nido com membros da
Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores
para esclarecer dúvidas
e definir estratégias
para implantar a Gestão
Plena na Saúde.

Inicialmente, uma au-
diência pública será mar-
cada com o propósito de
esclarecer dúvidas de
moradores, prestadores
de servidos, Conselho
Municipal de Saúde e Mi-
nistério Público.

A mudança no sistema
é ponto crucial para o
atendimento no futuro
Hospital Municipal de
Cascavel (antigo Hospital
Jácomo Lunardelli, que
temporariamente abriga-
rá a UPA Brasília).

O atendimento hospi-
talar na estrutura deve co-
meçar no máximo em um
ano e meio. “Para implan-
tarmos o hospital munici-
pal precisamos ter Ges-
tão Plena da saúde, caso
contrário, o hospital terá
de ser administrado por
consórcio, pois receberá
também demanda de ou-
tras cidades”, afirma Griep.
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 Sem estabelecer punições nem
aos atuais secretários nem aos ex-
secretários, o relatório da CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) das
Horas Extras apontou omissão do
Departamento de Recursos Huma-
nos da Prefeitura de Cascavel em re-
lação à jornada de trabalho dos moto-
ristas das Secretarias de Saúde e
Educação. A ação envolve as gestões
do prefeito Edgar Bueno (PDT) e tam-
bém a de Leonaldo Paranhos (PSC).

Em sete meses de trabalho, a CPI,
composta pelos vereadores Carlinhos

CPI aponta omissão

Candidatos frente a frente
A Band Paraná realiza hoje,

às 22h, o primeiro debate na
TV entre os candidatos ao go-
verno do Estado. Haverá trans-
missão simultânea na rádio
BandNews FM, na TV Tarobá no
interior do Estado e nas redes
sociais da Band.

Foram considerados aptos ao
debate pela emissora os candi-
datos de coligações com pelo
menos cinco parlamentares no
Congresso Nacional, conforme
ordena a lei eleitoral.

Dos dez candidatos, seis se
enquadram e todos confirma-
ram participação: a governado-

ra Cida Borghetti (PP); o deputa-
do estadual Rat inho Junior
(PSD); o deputado federal João
Arruda (MDB); o ex-deputado fe-

deral Doutor Rosinha (PT); o
servidor público Professor Luiz
Piva (Psol); e o advogado e jor-
nalista Ogier Buchi (PSL).

OS BLOCOS
O debate será mediado pelo jornalista Douglas Santucci e terá cinco blocos.
O primeiro será aberto com a apresentação dos candidatos - cada um terá
30 segundos para responder à pergunta “Por que você merece o voto dos
paranaenses?”. A seguir ocorre a primeira série de perguntas entre os
candidatos. Cada um poderá fazer uma pergunta e responder quantas vezes
for solicitado. Segundo, terceiro e quartos blocos novamente terão uma série
de perguntas entre os candidatos idêntica ao primeiro bloco.
O quinto e último bloco terá, além da última série de perguntas, um minuto
para as considerações finais. Será permitido aos candidatos levarem papéis e
aparelhos eletrônicos, como tablets, ao púlpito.

 FALTA DE PESSOAL
A CPI apontou aos setores de Educação e Saúde que “a demanda e a falta de

motoristas não podem ser justificativas para jornadas exaustivas e supressão de
intervalos”, por isso sugeriu às instituições responsabilização administrativa dos
chefes imediatos.  Ao Departamento de Recursos Humanos, os vereadores que

integraram a CPI indicam a necessidade de uma sindicância por parte da
prefeitura para que ela mesma investigue a situação e assim puna os

responsáveis, pois o setor, conforme a comissão, “teve uma conduta omissiva em
relação às duas secretarias”.  “Os secretários devem ser responsabilizados.

Houve omissão por não ocorrer alertas. As secretarias, verificando as jornadas
de trabalho desumanas, deveriam ter tomado uma atitude. Entendemos que
houve um desrespeito à legislação trabalhista”, afirma o relator Olavo Santos.

As denúncias
As denúncias surgiram de relatórios
apresentados pelo vereador Celso Dal
Molin (PR) nos quais citava que
servidores da Saúde e da Educação -
entre 2013 a julho de 2017 - teriam
cumprido cargas horárias excessivas.
Os registros de quatro servidores
chamaram a atenção, que em alguns
meses acumularam mais de 200 horas
extras. Havia casos, por exemplo, de
motoristas que faziam e recebiam
uma média de 14 horas extras por dia,
ou seja, trabalhavam 22 horas
durante todo o mês, sem folga.
O relatório final da CPI não
confirmou fraude no sistema de
horas extras, como sugeria a
denúncia, pelo contrário, confirmou
que os servidores trabalharam bem
acima do que é permitido pela
legislação. Ou seja, agora não
apenas os gestores estão propensos
a punições administrativas, mas a
prefeitura também corre o risco de
ter de arcar com pesadas multas do
Ministério Público do Trabalho e até
indenizações, caso os servidores
recorram à Justiça.

Oliveira (PSC) - presidente -, Olavo San-
tos (PHS) - relator - e Josué de Souza
(PTC) - membro -, foram interrogadas
20 pessoas, resultando na investiga-
ção de 2,6 mil páginas que possui
caráter conclusivo, portanto não pas-
sará por sessão ordinária para que
as medidas sejam implantadas.

Apesar de toda a apuração, de-
penderá agora do Ministério Públi-
co do Trabalho, do Ministério Públi-
co Estadual e da prefeitura alguma
ação efetiva sobre o assunto.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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A propaganda eleitoral está libera-
da para partidos e candidatos a par-
tir de hoje (16) e é permitida até 6 de
outubro, véspera da votação, de acor-
do com o calendário estabelecido pelo
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Serão 51 dias de campanha para
o primeiro turno (7 de outubro) e 19
dias para o segundo turno (28 de ou-
tubro). A propaganda eleitoral gratui-
ta começa dia 31 de agosto.

A partir desta data, passam a ser
permitidos comícios, carreatas, distri-
buição de material gráfico, como fol-
ders, santinhos, adesivos, cartazes,
faixas e bandeiras, além da campanha
por meio de carros de som e da propa-
ganda eleitoral na televisão e no rádio.

No site especial Eleições 2018, do

Propaganda eleitoral: o
que pode e o que não pode

Ministério Público do Paraná, há algu-
mas regras importantes para a reali-
zação da propagada eleitoral, como
aquelas relacionadas a pedido explí-
cito de votos, propaganda em bens
particulares, utilização de carros de
som e realização de comícios.

Para o pleito deste ano, houve im-
portante flexibilização quanto à veicu-
lação de propaganda paga na internet.
Ainda que a modalidade continue sen-
do considerada ilícita, inovações le-
gislativas viabilizaram a possibilidade
de pagamento para o impulsionamen-
to de conteúdos no Facebook e no Ins-
tagram, desde que identificados de
forma explícita e contratados exclusi-
vamente por partidos, coligações, can-
didatos e seus representantes.

A lista completa de regras para a
campanha eleitoral 2018 foram orga-
nizadas em uma cartilha de fácil com-
preensão e está disponível no site do
TSE (tse.jus.br). As punições para
quem descumprir as regras vão des-
de multas até a cassação do registro
da candidatura.

É estritamente proibido confeccionar,
utilizar e distribuir camisetas, chaveiros,
bonés, canetas, brindes, cestas básicas,
o qualquer bem que proporcione
vantagem ao eleitor.

É proibido fixar propaganda em bens
públicos, postes, placas de trânsito,
outdoors, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus, árvores, inclusive
com pichação, tinta, placas, faixas,
cavaletes e bonecos.

Em bens particulares também não é
permitido fazer propaganda por meio de
pichação ou pintura em fachadas,
muros e paredes; a fixação de pro-
paganda em bens particulares só é
permitida se tiver menos de meio metro
quadrado e o consentimento es-
pontâneo e gratuito do proprietário.

É proibido jogar ou autorizar o derrame
de propaganda (santinhos) no local de
votação ou nas vias próximas, mesmo na
véspera da eleição.

Não é permitido fazer propaganda ou
pedir votos por meio de telemarketing.

É permitido a partidos e candidatos
distribuir folhetos e impressos; fixar
propaganda de até meio metro
quadrado em bens particulares, desde
que tenha autorização espontânea e
gratuita do proprietário e adesivos em
carros, desde que não ultrapassem
meio metro quadrado.

Bandeiras móveis em vias públicas
são permitidas desde que não
atrapalhem o trânsito de pessoas e
veículos.

Os partidos podem usar alto-falantes,
amplificadores, carros de som e
minitrios entre as 8h e as 22h, menos
perto de repartições públicas, hospitais,
escolas, bibliotecas, igrejas e teatros.

Podem ser realizadas carreatas,
caminhadas e passeatas ou trios
elétricos em local fixo, que poderão
tocar somente jingle de campanha e
emitir discursos políticos.

Em jornais ou revistas são permitidos
até dez anúncios em tamanho limitado
e em datas diversas.

O QUE PODE O QUE NÃO PODE

 Reportagem: Bethania Davies

Usar plataformas on-line, site do
candidato, do partido ou da coligação,
sendo o endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado em
provedor de internet localizado no Brasil;
mensagem eletrônica para endereços
cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação, desde que
ofereça a opção de cancelar o ca-
dastramento do destinatário (no prazo
máximo de 48 horas); e blogs, redes sociais
e sites de mensagens instantâneas com
conteúdo produzido ou editado pelo
candidato, pelo partido ou pela coligação.

PODE

É proibido publicar propaganda em sites
de empresas, pessoas jurídicas ou em
sites oficiais ou hospedados por órgãos
da administração.

O candidato não pode agredir e atacar
a honra de outros candidatos na internet
ou nas redes sociais, nem divulgar fatos
inverídicos sobre adversários.

Os candidatos estão proibidos de pedir
votos enquanto fazem a divulgação do
financiamento coletivo (crowdfunding ou
vaquinha virtual) para arrecadação de
recursos de campanha.

NÃO PODE

NA INTERNET

RÁDIO E TV

É proibido realizar montagens cine-
matográficas, trucagens, computação
gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais no rádio e na TV.
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 Na primeira sondagem desde as
convenções que definiram oficial-
mente candidaturas e coligações, o
deputado estadual Ratinho Júnior
(PSD) lidera as intenções de voto
para o governo do Estado, com 45%,
seguido da governadora Cida Bor-
ghetti (PP), com 20,2%, segundo le-
vantamento do IRG Pesquisas, en-
comendado pelo jornal Bem Para-
ná e divulgado ontem. Em terceiro
está o deputado federal João Arru-
da (MDB), com 7,1%. A margem de
erro é de 2,8 pontos per-
centuais para mais ou
para menos.

Em quarto na preferên-
cia do eleitorado aparece
o ex-deputado federal e
candidato do PT, Dr. Rosi-
nha, com 3,9%, seguido
pelo professor Piva (Psol),
com 2,2% das intenções,
Jorge Bernardi, candidato
da Rede Sustentabilida-
de, com 1,8%, e o jorna-
lista Ogier Buchi, candida-
to do PSL, com 1,5%.

A lista inclui ainda Priscila Ebara
(PCO), com 0,3%; o candidato do PSTU,
Ivan Bernardo, com 0,2%; e Geonísio
Marinho (PRTB), com 0,1%.

A pesquisa aponta ainda que 11,4%
dos eleitores não pretendem votar em
nenhum dos candidatos listados. Ou-
tros 6,3% não souberam responder.

O IRG ouviu 1.250 eleitores em 75
cidades paranaenses de 9 a 14 de
agosto. O grau de confiança é de 95%.
A pesquisa está registrada no TSE sob
o número PR-09806/2018.

Corrida eleitoral

 DISPUTA ABERTA
A pesquisa do Instituto Recieri

Garbelini aponta o crescimento da
governadora Cida Borghetti (PP), que
tinha entre 4% e 5% em abril e agora
soma 20,2% na IRG, e um provável

segundo turno na disputa do Palácio
Iguaçu. Outro dado que reforça que a
eleição está aberta: 78% dos eleitores
paranaenses ainda não definiram em

quem votar na eleição de 7 de
outubro. Cida ainda leva vantagem

porque tem o maior tempo da
propaganda eleitoral em rádio e TV
(três minutos, um terço do total), o

maior número de partidos, prefeitos e
vereadores aliados - PP, PSDB, PSB,
PTB, Pros, DEM, PMN, PMB e PTC,
149 prefeitos e 1.003 vereadores.

 Levantamento do Paraná Pesquisas
divulgado nessa quarta-feira (15) mostra
o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) na
liderança da corrida presidencial, com
23,9% das intenções de voto em um
cenário sem o ex-presidente Lula (PT) na
disputa. A outra vaga no segundo turno é
disputada por Marina Silva (Rede), Ciro
Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) -
empatados na margem de erro.  Já no
cenário com Lula na disputa, o petista
lidera com 30,8% das intenções de voto,
seguido por Bolsonaro, com 22%.
A pesquisa foi realizada de 9 a 13 de agosto
de 2018, com 2.002 eleitores de todo o Brasil.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais
para mais ou para menos e o nível de
confiança é de 95%. A pesquisa está
registrada no TSE sob o nº BR-02891/2018
para o cargo de presidente.
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Pesquisa Paraná Pesquisas - ago/2018
Disputa “embaralhada”
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 Hoje o eleitor paranaense terá a oportunida-
de de conhecer um pouco mais sobre os candi-
datos ao governo do Estado. A Band põe frente
a frente seis dos dez postulantes ao cargo, em
um debate com um embate franco entre os can-
didatos e que promete uns “bons pegas”.

A partir de hoje devemos entrar no clima da
campanha, com a liberação dos candidatos a
divulgarem suas publicidades em redes sociais
e na rua. Com 51 dias até as eleições, provavel-
mente os eleitores serão bombardeados de ago-
ra até 7 de outubro com vídeos e postagens ver-
dadeiros e falsos. Mais um motivo para prestar
atenção quando os candidatos falam ao vivo e
podem ser contestados.

Afinal, é o futuro do Estado que está em jogo.
A primeira pesquisa de intenção de votos mos-
tra um dado preocupante: oito de cada dez pa-
ranaenses não sabem em quem votar.

E a partir de hoje será possível começar a
definir o voto com coerência e responsabilidade,
observando os planos de governo, informando-
se sobre os candidatos e, principalmente, estar
sempre atento à veracidade das informações.

Cada vez menos pessoas mantêm o interes-
se na política. Mas é uma obrigação trazida com
a democracia, condição que ninguém está dis-
posto a abrir mão.

A HORA DO PARANÁ

“Sou um homem resiliente e
guerreiro. Nunca precisei de

padrinho para as minhas
batalhas. Óbvio que ele não é
obrigado a me apoiar. Espero
que ele tenha paciência para
ver o que estou fazendo. Mas
eu não abro da candidatura
porque para mim é Paraná

acima de tudo e Deus acima
de todos. Espero que ele

respeite a candidatura do
partido dele no Paraná”

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

Advogado Ogier Buchi (PSL)
disse que não abre mão da sua

candidatura ao governo do
Paraná, em resposta ao apoio

declarado de Jair Bolsonaro ao
seu adversário, Ratinho Jr.
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Ao leitor

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

23
Quinta

Curitiba

22
Sexta

15
Quinta

15
Sexta

111012

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
11/08 - 06h59

8

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2068

03 05 09 40 42 47

Dupla sena
Concurso: 1826

12 22 29 31 33 391º sorteio

03 10 20 33 41 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1702

03 04 05 07 08 10 11
14 15 16 17 18 19 22 25

Quina
Concurso:  4751

28 39 46 75 76

Timemania
Concurso: 1218

29 39 42 60 68 71 72
TIME DO UBERLANDIA/MG

Lotomania
Concurso: 1892

01 06 13 16 17 29 30
33 43 50 51 52 56 60

62 76 78 82 83 86

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05310

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

84.914
84.373
17.372
62.243
12.240

Dia da Sorte
Concurso: 037

02 07 12 16 18 22 23
JANEIROMÊS DA SORTE:

 DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aproveite para colocar o serviço em
ordem e dar um impulso à sua carrei-
ra. Cuidados com a saúde vão se re-
fletir na aparência. Pode começar um
curso ou se dedicar mais aos estudos.

To
ur

o

Nesta quinta, vale a pena analisar suas
opções na vida profissional. Se não
vê muita chance de subir na carreira
ou ganhar mais, pode ser o momento
de tentar um novo emprego.

G
êm

os

Aproveite para organizar o lar e se
livrar do que não usa mais. Planos
para uma reforma podem ser bem-
sucedidos. Trabalho em grupo tem tudo
para dar certo

C
ân

ce
r Bom dia para abandonar velhos hábi-

tos e cuidar melhor da saúde. Preste
atenção ao seu sexto sentido e pode
descobrir como usar uma mudança
inesperada no trabalho a seu favor.

Le
ão

Se quiser encher o bolso, terá que se
dedicar mais e redobrar a atenção.
Se sonha com compromisso, use o seu
charme para levar o namoro para a
próxima fase.

V
ir

ge
m Você estará com mais concentração

no serviço e vai levar suas respon-
sabilidades a sério. Se está em bus-
ca de um emprego, peça a ajuda de
um parente.

Li
br

a Confie em sua intuição para melhorar
o relacionamento com os familiares. A
sorte estará ao seu lado e pode se dar
bem em jogo — faça uma fezinha!

E
sc

or
pi

ão Assuntos domésticos podem exigir
atenção. Bom período para comprar
algo para o lar ou pedir dinheiro em-
prestado na família.

Sa
gi

tá
ri

o É hora de se concentrar na carreira e
batalhar por um aumento. Se souber
jogar suas cartas, pode até conquistar
uma promoção. Aposte na sua agilida-
de para conseguir o que deseja.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Valorize o que possui e cuide do seu

dinheiro. Se anda pensando em pedir
um aumento, é melhor tocar no assun-
to com cuidado. Vale investir em um
curso e ampliar sua experiência.

A
qu

ár
io Bom dia para se concentrar nos seus

objetivos e renovar as esperanças.
Não desista dos seus sonhos, ainda
que eles pareçam muito distantes.

 P
ei

xe
s O serviço vai fluir melhor se cuidar de

tarefas que podem ser realizadas a
sós. Sem chamar muita atenção, pode
melhorar a imagem que passa aos
outros, até na profissão.
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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

 • SBT

 • RECORD

MALHAÇÃO
Mel trava antes de sua apresenta-

ção e Paulo a ajuda a relembrar a core-
ografia. Paulo convida Marli para uma
feira de gastronomia. Verena e Álvaro
combinam de estudar juntos. Marcelo
apazigua os ânimos entre Hugo e Tito.
Gabriela se anima com o interesse de
Dandara em suas aulas. Jade flerta
com Santiago e Érico se incomoda.
Garoto se incomoda com a presença
constante de Sofia.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio afirma que enganará Samu-

ca e Dom Sabino. Mariacarla conversa
com Amadeu sobre a Ilha Vermelha.

Teófilo aparece desmemoriado na casa
de Marino e Monalisa. Marocas leva
Nico ao posto de saúde. Samuca ras-
ga a carta de demissão de Betina. Me-
nelau derruba Cesária da cápsula cri-
ogênica e ela acorda assustada. Mar-
ciana questiona Vera Lúcia sobre o
objeto que ela pegou da casa de Car-
men. Elmo decide deixar a casa de
Samuca. Monalisa avisa a Samuca
sobre Teófilo. Samuca procura Maro-
cas e a beija na frente de Kiki.

ORGULHO E PAIXÃO
Julieta e Jane se reconciliam. Bran-

dão alerta Luccino sobre Otávio, e o
deixa chateado. Camilo, Ernesto e Ja-
nuário contam para Darcy que fecha-
ram negócio com o fazendeiro. Ernesto

pede a mão de Ema para Aurélio e diz
que pretende planejar um casamento
de surpresa. Ernesto convida Jorge para
seu casamento. Mariana questiona Otá-
vio por não revelar seus sentimentos por
Luccino. Elisabeta percebe que seu
cavalo não está bem. Ema empresta
lenços para Mariana.

JESUS
Pedro discute feio com Cornélius.

Sara pede para o romano não brigar com
seu genro. André diz que os samarita-
nos não gostam de judeus. Jesus avi-
sa que irão ao encontro deles. Simão
Fariseu e Jairo flagram bandidos rouban-
do um homem. Tiago Menor implica
com Yoná. Antipas é avisado sobre a
aproximação de tropas inimigas. A ser-
va Bina se preocupa com a ordem de
Herodíade. Deborah, Salomé e Helena
fogem da casa de Arimatéia. Simão e
Jairo observam o homem atacado pe-
los bandidos.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela tenta beijar Guilherme na

cena que inventou. Nadine vão até a
padaria após o expediente com Joana e
Sérgio. O casal precisa manter o segre-
do do relacionamento e Joana se irrita
ao perceber que Nadine está dando em
cima de Sérgio. Mirela consegue dar um
selinho em Guilherme. O rapaz se nega
a regravar a cena e ao dizer que quer
falar com Mirela, ela chora ao achar que
para ele é terrível ficar próximo dela. Ra-
quel pede para falar com Vini.

QUE POBRES TÃO RICOS
José pergunta a Frida se gosta dele.

Ela se incomoda e vai embora. Miguel
pede desculpas a Frida por ter chamado
sua atenção diante de todos e eles se
abraçam. Miguel Ângelo decide ajudar na
pensão como garçon. Lupita lembra ao
“hospede” que seu pai não vai levar em
conta essa gentileza quando descobrir
que está fugindo da polícia. Lupita faz José
e Perola jurarem não vão contar nada ao
pai sobre o problema de Miguel Ângelo.

Manu confessa a Ícaro que ela e Edgar denunciaram a família de Narciso
para a Polícia. Remy conta a Laureta sobre o flagra de Beto, e ela extorque

Karola. Roberval presenteia Karen com uma joia. Edgar devolve o dinheiro que
pegou emprestado com Roberval e exige que ele rasgue a nota promissória.
Beto desabafa sobre Luzia com Valentim, e ouve do filho que flagrou Karola

dando dinheiro a Remy. Manu devolve o dinheiro do resgate a Cacau e as duas
se reconciliam. Nice recebe Ionan, Rosa e Maura para almoçar no restaurante

de Cacau. Nice revela a Agenor que Ionan será o pai do filho de
Maura e Selma. Valentim conta para Karola que Luzia terminou

com Beto e insinua que a mãe pode estar por trás disso.

Luzia mente para
Beto e afirma ter

um caso com Remy
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