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Informalidade põe em
risco canteiros de obra
A crise no setor de construção civil aumentou a informalidade e as consequências têm

sido preocupantes: o crescimento dos acidentes em canteiros de obra. Segundo o sindi-
cato, o número de trabalhadores informais é 60% maior. Neste ano, a quantidade de

quedas é 20% maior que em 2017 e quatro trabalhadores já perderam a vida.
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Eleições 2018:
Dr. Rosinha
“namora” MDB
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Fim do mistério:
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Golpe: mulher
paga R$ 20 mil
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 AÍLTON SANTOS

Estrutura metálica
Depois da polêmica troca de materiais em obra do

Ecopark, agora, sim, a ponte ganha estrutura metálica. Os
trabalhos no Parque Linear do Morumbi estão adiantados

e interromperam o tráfego na Avenida Corbélia.

 Pág. 13
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A crise brasileira não é só econômica, política ou administrativa.
É também estrutural. Prova disso está no estudo da Abimaq (Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) que
indica ser 30% mais caro o produto fabricado no Brasil em relação à
Alemanha e aos Estados Unidos. Isso ocorre até nas empresas
estrangeiras que aqui possuem subsidiárias com linhas e proces-
sos de produção idênticos aos da matriz. O sobrepreço decorre de
juros, burocracia e carga tributária altos em nosso país e, traz como
consequência a falta de competitividade de nossos produtos no mer-
cado internacional. Fruto do inchaço que sofremos durante as últimas
décadas e da falta de disposição do governo, do parlamento e da
burocracia para tornar o Estado mais eficiente e menos gastador.

A carga tributária elevada é sentida a todo instante. Veículos aqui
fabricados são vendidos a preços inferiores em outros países, o
combustível da Petrobrás é encontrado pela metade do preço nos
países vizinhos e tudo o que consumimos é gravado por elevadas
alíquotas de tributos.

A impopularidade do presidente Michel Temer e a inviabilidade
da candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles podem ser atri-
buídas às suas tentativas de reformar o Estado. Talvez não fossem
as medidas ideais, mas são necessárias para aplacar a gastança
da maquina pública.

Os congressistas deram mostras de não quererem reformas e
mantêm, no próprio Congresso Nacional, uma estrutura de gastos e
privilégios que escandaliza a Nação. Estamos chegando às elei-
ções. É preciso que os candidatos digam claramente o que preten-
dem fazer para tornar o Estado mais eficiente e menos caro e para,
de alguma forma, devolver a empregabilidade ao Brasil.

 A FALTA DE
COMPETITIVIDADE

NOTAS

 “Eu não posso trazer

para a minha

campanha aquilo que a

população toda está

rejeitando, que é essa

questão do PT”

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

A desburo-
cratização dos
serviços que
vem sendo
promovida pelo
poder público
de Cascavel e
do Estado.

Motoristas que
sobrecarregam
o sistema de
socorro pela
grande
quantidade de
acidentes em
Cascavel.

Osmar Dias, pré-
candidato ao governo do
Paraná, ao justificar sua

decisão de não coligar
com o MDB do senador

Roberto Requião.
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Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é
dirigente da Aspomil (Associação de Assist.

Social dos Policiais Militares de São Paulo)

DIVULGAÇÃO

 Conexão Acic
Estão à venda os
passaportes do Conexão
Acic 2018. As palestras
serão dia 11 de setembro
com o jornalista William
Waack; dia 18, o tema
Construindo tropas de
elite será apresentado
pelo autor do best-
seller Tropa de elite,
Rodrigo Pimentel. A
terceira palestra será
dia 25 de setembro,
com o especialista em
mídias digitais Pedro
Superti. Informações
(45) 3321-1408.

 Reforma da Brasil
Seguem em ritmo
acelerado as obras de
recuperação da Avenida
Brasil na baixada do
Bairro Santa Cruz, na
região oeste de
Cascavel. Devido ao
intenso fluxo de
veículos no início da
manhã e à noite devido
aos estudantes da FAG e
da Univel, os trabalhos
são feitos em trechos
pequenos. Tudo bem
organizado para não
conturbar o tráfego e
não causar acidentes.
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Igreja pró-Misael
A trajetória eleitoral demonstra que o apoio de religiões

tem sido determinante para incluir representantes no Poder
Legislativo. Após a desistência de Rômulo Quintino ao

pleito estadual, o espaço ficou livre para o vereador Misael
Júnior (PSC) buscar os votos do público evangélico. Só em
Cascavel são 50 igrejas pertencentes à Assembleia de Deus,
a qual ele pertence. E esse apoio será fundamental: o PSC já
tem 35 candidatos definidos a estadual. Misael tem a favor
ainda 5 mil pastores do Paraná que estarão apoiando ele e

mais um candidato da Capital do Estado.

Muito quieto
Já outro parlamentar que
se apresentou como pré-
candidato a deputado
estadual foi Policial
Madril, do PMB, que já
realizou convenção em
Curitiba há uma semana. O
silêncio é tanto que nem
nos corredores da Câmara
se sabe o destino político
do parlamentar
cascavelense.

União regional
Com a estrutura pronta, as
forças se intensificam para
colocar para funcionar a
Ala de Queimados do HU.
Valmor Lemainski mantém

firme as ações e pretende
buscar forças políticas para
iniciar o trabalho. Por
enquanto, sem previsão
orçamentária, a ideia seria
abrir ao menos cinco leitos
- e aguardar o
credenciamento do
Ministério da Saúde.

Polêmica
Embora deva ser respeitada
a circulação de pedestres
em passeios públicos, em
breve a prefeitura deve
implantar regras para uso
de mesas e cadeiras nas
calçadas. Pôr ordem é uma
das estratégias do
Instituto de Planejamento
de Cascavel.

PEDRAS NO CAMINHO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Não tem agradado os comerciantes do setor essa
suposta proibição da venda de fogos de artifício com
ruídos. A ideia defendida pelo vereador Serginho Ribeiro
(PPL) tem resistência dos empresários e também de
parlamentares.

 Não demorou e os “velhos” problemas da região
entraram no discurso dos candidatos: o primeiro foi o
jornalista Carlos Moraes, pré-candidato a deputado
estadual pelo PV, ao falar do Trevo Cataratas, criticando as
“velhas” promessas dos políticos.

Em campanha para o Senado, José Arns (Rede) encontra
uma pedra no caminho: o Tribunal de Contas do Estado
julgou irregulares as contas de 2014, quando ele era
secretário da Educação do Estado do Paraná.
Paulo Afonso Schmidt também responde as
irregularidades encontradas.

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) fará sua con-
venção estadual no próxi-
mo domingo (5) para ho-
mologar a candidatura de
Florisvaldo Fier, o Doutor
Rosinha, ao governo do
Paraná. O médico pedia-
tra, que já foi deputado
federal e representante-
geral do Brasil no Merco-
sul, em Montevidéu, pre-
tende percorrer o Estado
defendendo o que ele cha-
ma de “legado de Lula”.

“Acho que esse tipo de
legado, esses programas,
me dão fôlego para a cam-
panha eleitoral, para fazer
a defesa de Lula e apre-
sentar como proposta de
governo algo diferente,
porque já fizemos diferen-
te”, disse Rosinha, ao se
referir a programas soci-
ais como o Prouni e Bol-
sa Família, entre outros.

Ele afirma que o PT,
assim como as demais
legendas, têm problemas
e que o Brasil vive um
momento de descrédito
na política, mas ressalta
que diante de tanta nega-
ção, o PT ainda está em
uma situação melhor. “O

Rosinha em defesa
de Lula no Paraná

Brasil vive, depois do golpe
[impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff], uma gra-
ve crise econômica, social,
institucional, moral e políti-
ca. E na política há uma ne-
gação hoje dos partidos e
dos políticos de um modo
geral. Nessa negação os
partidos têm dificuldade,
mas o PT é que tem menos
negação”, enfatiza.

A prisão de Lula é vista
como injusta por Rosinha,
mas estaria ajudando ao
partido. “A prisão de Lula
é injusta, tanto que há uma
mobilização internacional
[pedindo a liberdade] e co-
loca o nome de Lula em evi-
dência”, diz.

VICE E REQUIÃO
Após o ex-senador Osmar Dias (PDT) descartar aliança
com o MDB de Roberto Requião, o PT quer ter o polêmico
senador como aliado. O convite foi feito público e
pessoalmente, mas o MDB deverá ter candidato próprio. O
candidato a vice na chapa de Rosinha virá do PCdoB. O
nome mais cogitado até o momento é o da vereadora de
Toledo, Marli Gonçalves Costa.

DR. ROSINHA será
oficializado candidato na
convenção do PT, dia 5

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos
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Após deixar o comando do Grupo
Positivo aos herdeiros, o empresário
e professor Oriovisto Guimarães de-
cidiu ingressar em uma disputa polí-
tica acirrada: é candidato a Senador
pelo Podemos - se eleito, assumirá
uma posição importante, pois subs-
titui Alvaro Dias, que é pré-candidato
à Presidência da República.

Guimarães assegura que essa é
candidatura única. Se eleito, ficará oito
anos no Senado para servir o Brasil.

A carreira de negócios bem-su-
cedida deverá ser base para o tra-
balho no Senado.

O candidato assegura que a ide-
ologia dos partidos deve ser supe-
rada, pois está “ultrapassada”, e
agora o que deve ser compreendi-
da é a economia de mercado, que
deve ser adotada pelo País.

O mandato será norteado pela
Reforma Trabalhista, pela Reforma da
Previdência e pela Reforma Política.

Guimarães critica, por exemplo,
o excesso de partidos, que, segun-
do ele, tornou-se um empreendedo-
rismo que deve ser combatido.

Nesta campanha, tornar-se co-
nhecido tem sido um de seus maio-
res objetivos, levando da Capital até
o interior seus propósitos. A dificul-
dade será na mídia, pois o tempo
de propaganda eleitoral será de ape-
nas sete segundos ao Podemos.
Dificuldade que também terá de ser
superada pelo seu aliado, Alvaro

Candidatura única

Dias, que, segundo Guimarães, tem
um “currículo invejável”, mas preci-
sará aumentar a popularidade. “Al-
varo tem muitos votos no Paraná e
no Sul, no entanto, não é muito co-
nhecido no restante do País. Tere-
mos um período eleitoral muito cur-
to. Ele terá apenas sete segundos,
não consegue nem dizer o nome. Por
isso ele tem que viabilizar coliga-
ções para obter tempo e se tornar
mais conhecido, o que é o meu caso.
Espero coligações do meu partido
para que tenha ao menos um minu-
to na televisão para apresentar a
proposta, assim teremos chance,
caso contrário, fica difícil”.

FENÔMENO
BOLSONARO
O “fenômeno” Bolsonaro está

entre as discussões dos partidos

e não é diferente do Podemos.

Oriovisto Guimarães assemelha

essa “aceitação” eleitoral com o

ex-presidente Fernando Collor de

Mello, em 1990. “Era

extremamente popular, bom de

discurso, dizendo que faria uma

caça aos marajás - enquanto seu

aliado PC Faria, diretor

financeiro, assaltava Deus e o

mundo. Não tinha base

parlamentar e deu no que deu”.

Collor sofreu impeachment em

1992. “Tenho muito medo da

‘solução Bolsonaro’. Ele também

é de um partido pequeno, nunca

ocupou cargo no Executivo,

sempre foi deputado tem um

discurso fácil que encanta muita

gente, mas a eleição está muito

indefinida ainda. Temos que

aguardar para ver com os

debates e se ele vai comparecer

aos debates e o povo quem vai

decidir”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

 ULTIMATO
No Paraná, Oriovisto Guimarães espera uma aliança com o PDT, do pré-

candidato ao governo do Paraná Osmar Dias. Porém, o posicionamento de

Alvaro Dias, irmão de Osmar, ainda impede essa união. “Alvaro espera ter o

apoio dos três [Cida Borghetti, Osmar e Ratinho Jr.] candidatos ao governo do

Paraná: não quer se indispor com nenhum. Não pode apoiar diretamente seu

irmão, prometeu neutralidade. Mas o partido precisa tomar uma posição

pelo bem do Paraná, embora o Alvaro fique neutro, o Podemos tem que

definir uma posição e espero que seja pelo Osmar”.

PROFESSOR Oriovisto: “O Podemos precisa definir uma posição”
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Ninguém tem que deixar o fogue-
tório de lado na hora de festejar. A
promessa é dos vereadores Sergi-
nho Ribeiro (PPL) e Policial Madril
(PMB), que querem regulamentar o
uso e não permitir que o barulho dos
explosivos prejudique pessoas sen-
síveis como autista, idosos e crian-
ças em Cascavel. De quebra, a me-
dida ainda protegeria cães e gatos.
Muitos animais fogem, provocam
acidentes e até ficam doentes.

Tudo isso foi debatido na manhã
de ontem na audiência pública rea-
lizada no plenário do Legislativo Mu-
nicipal de Cascavel.

Participaram convidados como
o promotor da Saúde e do Meio
Ambiente, Ângelo Mazuchi Ferrei-
ra, ao lado do secretário de Meio
Ambiente, Romulo Quintino, repre-
sentando o 4º Grupamento de Bom-
beiros de Cascavel, major Amaril-
do Roberto Ribeiro; Fabrício de
Melo Marsango, presidente da Co-
missão de Meio Ambiente da OAB;

médico-veterinário Marcelo Mora-
to; Ronivaldo Fagundes dos San-
tos, empresário do ramo de fogos
de artifício e pirotecnia; Jardel Ag-
naldo Leite, também empresário
do ramo de fogos de artifício; Val-
mor Lemainski, presidente da Asso-
ciação Pró-Queimados do Oeste do
Paraná; Samantha Sitnik, presiden-
te da Associação de Mães de Autis-
tas de Cascavel; Evelyne Paludo, ad-
vogada e presidente da ONG Sou
Amigo; Laurenice Veloso, presiden-
te da Associação Cidadã de Prote-
ção aos Animais - Acipa; Vitória

Grando, presidente do Instituto de
Resgate e Proteção Animal - Iirpa;
Ilair Detoni e Ana - médico-veteri-
nários do Zoológico de Cascavel;
vereadores Parra e Valdecir Alcan-
tara, entre outras autoridades.

Dentre as definições estão a
solicitação de avaliações técnicas
e Madril e Serginho também con-
versarão com os setores compe-
tentes da prefeitura que fazem a
fiscalização e então estarão em
condições de propor regras res-
tringindo horário e local onde o
estouro será liberado.

Fim dos rojões?

 Vice de Alvaro Dias

No fim da tarde de ontem, Paulo Rabello de Castro foi lançado como pré-

candidato a vice na chapa de Alvaro Dias à Presidência da República.
Rabello é ex-presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social) e chegou a ser lançado candidato ao Planalto pelo PSC em

convenção nacional do partido. Em reunião ontem, em Brasília, porém, o

Pastor Everaldo, presidente da legenda, decidiu abrir mão da candidatura

própria e se aliar a Alvaro.

APÓS ouvir entidades,

vereadores vão elaborar

as novas regras
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 Reportagem:  Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

O futuro projetado pelas grandes
metrópoles estabelece espaços pú-
blicos mais convidativos aos pedes-
tres, desestimulando cada vez mais
o uso de veículos particulares. Cas-
cavel segue os mesmos passos: tan-
to que ontem o Concidade (Conse-
lho Municipal da Cidade) recebeu a
prévia de um projeto elaborado pelo
IPC (Instituto de Planejamento de
Cascavel) que promete mudanças na
Avenida Brasil - e muitas divergênci-
as, pelo conservadorismo quando se
trata de intervenções urbanas.

A proposta é liberar a implanta-
ção de parklets: estruturas atrela-
das as guias das calçadas, ocupan-
do de uma até duas vagas de veícu-
los para criar espaços para lazer -
que antes só tinham como função
ser estacionamento.

A ideia dos californianos, mais
precisamente em San Francisco,
deve ser implantada na “calorosa”
Cascavel, mas não é uma novida-
de: São Paulo, Curitiba e até cida-
des de menor porte, como Francis-
co Beltrão, já se renderam a essa
ampliação de espaços para o bem-
estar das pessoas. MODELO de parklets usados em grandes centros

Mais mudanças na Brasil

Empresas interessadas em construir esses espaços farão o projeto que

dependerá de uma avaliação composta por membros da Companhia de

Trânsito, da Secretaria de Obras, do IPC, do Meio Ambiente e do Concidade.

Todos os aspetos terão de ser avaliados antes da instalação, como impactos no

trânsito, mobilidade urbana e paisagismo. “São espaços com potenciais que

hoje não são explorados: para convivência e interação entre os moradores”,

explica a arquiteta Janeceli Caetano da Silva, que toma a frente do projeto.

Para implantação, a proposta será apreciada por meio de audiências públicas -

depois será publicado o decreto instituindo as regras. Os parklets poderão

ocupar de uma a duas vagas de veículos, a 15 metros das esquinas, 80 metros

de distância entre outra instalação. Os custos de manutenção ficarão sob a

responsabilidade de quem instalar o parklet, que poderá permanecer no local

de seis meses até dois anos no máximo. O uso do espaço para propagandas

será vedado: haverá permissão apenas de uma placa identificando a empresa

ou o morador que decidiu implantar o equipamento.

 O projeto
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45% dos bebês
mamam só até
os três meses

A abertura da Semana Mundial do
Aleitamento Materno, ontem, no au-
ditório da Univel, apontou dados pre-
ocupantes em relação à amamenta-
ção. Apenas 45% dos bebês com até
três meses de vida se alimentam ex-
clusivamente do leite materno. Já en-
tre os grupos que envolvem crianças
de quatro a seis meses o índice é ain-
da menor, de apenas 11%.

Segundo a coordenadora do Pro-
grama de Nutrição da Secretaria de
Saúde de Cascavel, Jeicylene Brusto-
lin, os números são muito baixos e
fazem um “alerta vermelho”, princi-
palmente porque o leite materno evi-
ta a desnutrição e é um dos mais im-
portantes combatentes da mortalida-
de infantil. “O preconizado pela Orga-
nização Mundial da Saúde é de que
os bebês se alimentem apenas pelo
leite materno até os seis meses, po-
rém, infelizmente a realidade está bem
aquém disso”, diz a nutricionista.

Na tentativa de fortalecer o binô-
mio mãe-filho, a Secretaria de Saúde
orienta as gestantes e puérperas que
frequentarem as Unidades Básicas da
Saúde e da Família durante todo o mês
de agosto a estimular a amamenta-
ção pelo período mais longo possível.
De acordo com o secretário de Saú-
de de Cascavel, Rubens Griep, esta é
a melhor alternativa tanto para o bebê
quanto para a mãe. “Além da relação
de troca, vale lembrar que o aleita-
mento materno é fundamental para
a saúde da criança”, comenta.

A enfermeira Silvia Machiavelli, mãe

da pequena Valentina, de nove me-
ses, contraria as estatísticas e garan-
te que, mesmo tendo retornado à
intensa rotina de trabalho, segue com
a amamentação. “Deixo leite para ela
em casa mesmo quando estou tra-
balhando e até que ela queira e eu
conseguir, vou amamentá-la, pois o
leite materno é a base da vida de uma
criança”, afirma.

MAIS TEMPO
Mas não é só com orientação que os

índices de aleitamento materno vão

subir. Segundo a enfermeira e

coordenadora do Banco de Leite do

Hospital Universitário do Oeste do

Paraná, Anelise Vieczorek, é preciso

rever questões legais, como a

extensão para seis meses da licença

maternidade. Hoje, na maioria dos

casos, são concedidos apenas quatro

meses de afastamento, período

abaixo do preconizado pela OMS

referente à amamentação. “Além

disso, a legislação trabalhista é muito

ruim quando se fala na proteção

dessas mulheres”, pontua.

 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

A MÃE Silvia e a filha Valentina: “vou

amamentá-la até quando ela queira”

 REFORÇO
No próximo sábado (4) ocorre o

2º Encontro Amamentar Vale
Ouro, no Lago Municipal de

Cascavel. Lá, serão
disponibilizadas aulas de ioga,

palestras, apresentações de teatro,
música e distribuição de mudas de

plantas. Além disso, o evento
marca o mês de incentivo ao

aleitamento materno por meio da
campanha Agosto Dourado.
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Unipar na
comunidade:
Projetos atendem
população de
Cascavel e região

ÁREA da saúde atrai

alunos no Compartilhando

Conhecimento

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 A agenda conta com pales-
tras em colégios, ações nas
praças, Sipat em empresas e
o Mc Dia Feliz.

O semestre letivo iniciou a
todo vapor e a Universidade Pa-
ranaense – Unipar já tem progra-
mado diversos projetos de exten-
são. As comunidades de Casca-
vel e região serão contempladas
com orientações e atendimentos
nas áreas de saúde, empresari-
al, jurídica, entre outros serviços,
além de workshops.

NO primeiro semestre, ação contemplou também moradores de Capitão Leônidas Marques

No calendário, o mês de agosto
já está programado, com Mostra de
Profissões no Centro de Eventos em
Santa Lúcia (dia 17), palestra em
Vera Cruz D’Oeste (dia 06) sobre a
importância dos estudos para o

futuro, projeto Compartilhando
Conhecimento (dia 09) - que con-
siste em ciclo de palestras para
os alunos do ensino médio, pa-
lestras em Braganey (dia 13) so-
bre higiene pessoal e saúde e
sobre desenvolvimento humano e
personalidade.

Também estão na agenda par-
ticipação em Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Traba-
lho de empresas (dias 14 e 15),
palestras em Ubiratã (dia 20)
sobre gravidez na adolescência e
orientação profissional, evento
McDia Feliz (dia 25), e Felicidade
do Idoso (dia 23).

Ações são organizadas via Pro-
ve (Programa de Valorização da Edu-
cação), com a participação dos cur-
sos de graduação da Unipar. Para
os próximos meses, ações já es-
tão sendo programadas, com da-
tas a serem confirmadas.
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 Reportagem: Cláudia Neis

A temperatura baixou mas não
era motivo para geada. Certo? Er-
rado! Em vários pontos de Casca-
vel e região foi registrada formação
de gelo esta semana e os termô-
metros, que na cidade não baixa-
ram dos 5ºC, zeraram.

Por exemplo, nos distritos de
Cascavel houve geada todos os
dias esta semana e que ficaram
fora do radar do Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná). “Essa
formação de geada em pontos iso-
lados, geralmente vales, ou locais
em que o solo registra mais de-
pressão, pode acontecer por con-
ta de um fenômeno chamado inver-

Simepar explica
as geadas isoladas

são térmica. Quando anoitece o ar
fica retido nesses locais, o que
favorece a perda de calor da su-
perfície, que é intensificado por
conta do ar seco, causando uma
queda nas temperaturas e ocasio-
nando geada em pontos específi-
cos”, esclarece o meteorologista
Fernando Mendonça Mendes.

O fenômeno também é respon-
sável pelas variações de tempera-
tura que se estendem na região
oeste. Enquanto Cascavel registrou
5,9ºC, Palotina, a cerca de 100 qui-
lômetros, registrou 0,9ºC, e Foz do
Iguaçu, no extremo oeste, registrou
4ºC na manhã de ontem.

 Demanda antiga da socie-
dade, da classe empresarial
e dos contabilistas de Casca-
vel, o Alvará Fácil Online já é
realidade em Cascavel. O pre-
feito Leonaldo Paranhos assi-
nou o Decreto 14.305, que
institui o novo sistema.

Disponibilizada aos contribu-
intes por meio do Portal do Mu-
nicípio, a nova ferramenta per-
mite a empresários e contado-
res poderão emitir, do próprio
escritório, o alvará de licença em
até 48 horas. “Isso para empre-
sas que não envolvem grau de
risco. Para algumas atividades
com grau de risco maior, traba-
lha-se com expectativa de um a
três dias e outras situações de
maior complexidade com até 15
dias”, explica o secretário de Fi-
nanças, Renato Segalla.

 Próximos dias
Segundo o meteorologista

Fernando Mendonça Mendes,

as temperaturas voltam a subir

nos próximos em Cascavel. E a

possibilidade de geadas deve

ficar restrita aos Campos

Gerais. Pelo menos até a sexta-

feira, quando há previsão de

chuvas fracas na região. “A

previsão é de que chova na

região de Umuarama e essa

instabilidade tenha reflexos na

região de Cascavel, Foz do

Iguaçu e Palotina, que podem

registrar pancadas fracas de

chuva, e que eventualmente

podem ocasionar nova queda

nas temperaturas”.

Depois do julho mais seco dos

últimos 20 anos, agosto deve

alcançar a média prevista de

89,1 milímetros de chuva.

Esse prazo representa uma re-
dução significativa diante do contex-
to atual. Hoje a estimativa é de 21
a 70 dias, com prazo médio de 45
dias para a emissão, após um trâ-
mite burocrático que começa com
a emissão de um dossiê de docu-
mentos que precisa ser entregue
fisicamente na Secretaria de Finan-
ças, depois tramita em todas as
secretarias, até a certificação final.

A nova ferramenta permite ain-
da acolher pedidos de inscrições e
renovações de alvará de licença de
empresas de forma digital, visan-
do desburocratizar o processo, tor-
nando-o mais fácil, rápido e eficien-
te. “A burocracia ficou no passado.

Agora já está disponível no por-
tal do Município o banner Alvará
Facil Online, cujo nome do proje-
to foi sugestão da própria classe
de contadores; isso resultará em
ganho de produtividade, redução
no fluxo de pessoas e documen-
tos na prefeitura e no prazo de
atendimento para a elaboração
ou renovação do alvará de licen-
ça”, explicou Segalla.

O banner pode ser acessado
no Por tal do Município
(www.cascavel.pr.gov.br). Na aba
esquerda também é possível aces-
sar serviços interligados às demais
secretarias e autarquias, como
mostra a imagem abaixo.

Alvará fácil já está online

 Prazo reduz de até 70 dias para 2 dias
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4a faixa na Tancredo
A implantação dos corredores

exclusivos para os ônibus do trans-
porte público na Avenida Tancredo
Neves, em Cascavel, pôs fim aos
retornos. Para a conversão à es-
querda, será preciso fazer os criti-
cados loopings de quadra.

Mas especificamente na Tancre-
do haverá uma exceção. Isso por-
que nas proximidades da Rua Mylla,
um pouco depois do Hospital Uni-
versitário para quem segue para o
Centro, será diferente: haverá qua-
tro faixas em ambos os sentidos
da via e será possível fazer o retor-
no na própria avenida (veja o mapa).
Segundo a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-
to), isso aconteceu devido à ausên-
cia de ruas paralelas próximas.

O trecho necessitará de rema-
nejamento dos postes, pois a via
será alargada à direita. Os demais
trechos terão o funcionamento se-
melhante ao das Avenidas Brasil e
Barão do Rio Branco.

COM A SÃO
PAULO
No cruzamento da Tancredo
Neves com a Rua São Paulo
também foi projetado um
acesso para conversão à
esquerda, mas nesse caso
ficou restrito aos ônibus do
transporte público. Os demais
veículos deverão realizar o
looping de quadra.

As obras da Avenida Tancredo Neves estão
dentro do prazo. Agora o Consórcio Ecec-Diarc
executa capa asfáltica definitiva, iluminação,
conclusão de ciclovia e abertura de ruas.
Conforme a medição mais recente, 55% dos trabalhos
estão concluídos e a entrega será em novembro. Estão
sendo investidos R$ 12,8 milhões.
As obras fazem parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) de Cascavel e recebe
recursos do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) com contrapartida do Município.

Reportagem e arte: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

ASSIM será o sistema de conversão

nas proximidades da Rua Mylla

NAS PROXIMIDADES da Rua Mylla, Av. Tancredo terá quatro faixas

NOVO ACESSO no cruzamento da

Av. Tancredo Neves com Rua São Paulo

será exclusivo do transporte público

No prazo
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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, 02 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Geraldo Bertão de Andrade e Jaqueline Zakaluzny
2- Edvaldo Pedro dos Santos e Rita Julia Carniel
3- Romildo Camargo Nogueira e Cícera Aparecida dos Santos
4- Leonardo Augusto Cândido Seyboth e Marisandra Borges Ribeiro
5- Renan Ferreira de Albuquerque e Graziela Santorum
6- Antonio Valdecir Poronhak e Ivonete de Oliveira
7- Osmar Felipe Lemes Costa e Aline Alves Moraes
8- Luiz Ramos da Silva e Paula pereira dos Sanntos
9- Lindomar Silvano Peron e Cleudielene Boa
10- Diogo Rafael de Oliveira Bueno e Mirian Cristiane Benites
11- Fernando Kramer de Souza e Sabrina Gerenutti de Souza
12-Wagner Fagundes Prata e Daniela Cristina Silva Mizoran
13- Rodrigo de Barros e Aline Rodrigues Pereira
14- Alex Faller Cavalheiro e Laraline Gomes  Rodrigues
15- Andre Luiz Macanhão e Ana Paula Comassetto
16- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri
17- Vanderlei Custódio Matozo  e Ana Rosa de Abreu

4 opções do EstaR
Ao contrário do informado na
edição dessa quarta-feira, os
motoristas que transitarem na
área de estacionamento
regulamentado em Cascavel
poderão continuar usando os
tradicionais cartões do EstaR.
Além disso, terão mais três
opções: o Aplicativo “Vago!”
recém-lançado, os novos
parquímetros e o chaveiro Rfid.
Segundo a Cettrans, as várias
opções podem ser mantidas pois
se trata de um sistema híbrido e
que visa facilitar o uso, atendendo
as demandas de cada usuário.
Detalhe: o tempo de
permanência nas vagas do
EstaR não deve ultrapassar duas
horas, como determina a Lei
Municipal 3.261/2001.

41 novos ônibus
Os 41 ônibus novos que serão

usados no BRQ (Bus Rapid Transit -
Ônibus Rápido com Qualidade), que
é o sistema de transporte público que
será implantado em Cascavel até o
início de novembro, devem ser apre-
sentados pelas empresas concessi-
onárias até o fim de outubro, confor-
me a Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito).

Os veículos serão do modelo
padron de 13,2 metros - é o mesmo
comprimento e modelo dos ônibus
da Linha Direita Leste/Oeste. Porém
os novos terão uma configuração di-
ferenciada: a maioria terá portas à
esquerda para atender as estações
das Avenidas Brasil, Barão do Rio
Branco e Tancredo Neves.

Já os ônibus que vão ligar o Ter-
minal Sul ao corredor da Brasil fi-
cam com três portas à direita e
duas à esquerda devido aos pon-
tos de embarque/desembarque da
Avenida Carlos Gomes continuarem
à direita da via.

NOVA frota chega até o fim de outubro

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Aílton Santos/Arquivo
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Acadêmicos do curso de Medi-
cina da Unioeste (Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná) organi-
zam uma manifestação em frente
ao câmpus de Cascavel para cobrar
do governo estadual recursos espe-
cíficos para atendimentos voltados
à saúde mental. O protesto ainda
não tem data marcada, porém, a
expectativa é reunir mais de 200
pessoas, a maioria estudantes.

Um dos organizadores, Felipe
Andrade, explica que o suicídio de
uma jovem de 20 anos, estudante
de Medicina, há menos de duas se-
manas, reabriu uma discussão an-
tiga na universidade. “Sabemos
que muitos alunos enfrentam pro-
blemas psicológicos, pelo mais va-

Estudantes pedem ajuda
riados fatores. O caso da morte da
acadêmica intensificou ainda mais
este debate, que será levado para
o protesto”, diz.

Caso a reivindicação dos estu-
dantes seja atendida pelo Estado,
a ideia é criar projetos de consci-
entização e prevenção ao suicídio,
além de ações voltadas à qualida-
de de vida e bem-estar.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

AGRAVANTES
Felipe Andrade afirma que há
problemas didático-pedagógicos na
instituição e que se tornam vilões
quando o assunto é saúde mental.
Um exemplo, segundo ele, é a
morosidade na solução de
problemas considerados simples,
como a nota de uma avaliação.
“Quando o acadêmico discorda de
uma nota lançada e leva essa
questão até o professor, dificilmente
consegue resolver”, conta.
O processo, conforme ele, é
burocrático e extremamente lento, e
toda essa espera, para alguns,
pode desencadear sérios
transtornos psicológicos.
Este e outros fatores foram
abordados durante seminário
realizado na manhã de ontem na
Unioeste com profissionais da
saúde, acadêmicos e docentes.

ACADÊMICOS dizem que colegas sofrem de

transtornos psicológicos e precisam de ajuda profissional
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A segunda das três pontes do
Parque Linear do Morumbi, em Cas-
cavel, está em adiantada fase de
execução. Desde a semana passa-
da, o canteiro de obras precisou
interromper o tráfego na Avenida
Corbélia, principal ligação entre os
Bairros Periolo e Morumbi, na zona
norte da cidade.

As obras, financiadas pelo BID
(Banco Interamericano de Desen-
volvimento), fazem parte do PDI
(Plano de Desenvolvimento Inte-
grado), maior programa de mobili-
dade urbana implantado na histó-
ria de Cascavel.

Segundo informações da prefei-
tura, no momento está sendo reali-
zada a montagem do Armco - tubu-
lação metálica - que será aterrado
ao redor e posteriormente executa-
da a pavimentação.

Agora, sim, tem
tubulação metálica

As obras do EcoPark Morumbi
foram licitadas no ano passado e
terão investimentos de R$ 17,5
milhões. A previsão é de que em
60 dias a empresa Contersolo
Construtora de Obras Ltda conclua
a obra, caso não haja prolongados
períodos de chuva. Até lá, o trânsi-
to no local seguirá interrompido.

 Acordo judicial
A primeira ponte construída na Rua Europa causou polêmica e a saída de

três secretários municipais. É que o projeto previa o uso de uma tubulação
metálica, mas, para baratear, a empresa responsável pela obra trocou os
materiais e construiu com concreto.  A troca de materiais culminou com a

saída dos secretários Jorge Lange (Obras Públicas), Juarez Berté (Meio
Ambiente) e Fernando Dillenburg (Planejamento).

O caso parou na Justiça e um acordo na semana passada permitiu que a
tubulação de concreto seja mantida. A empresa responsável pelas

obras, no entanto, terá que dar um desconto de R$ 100 mil. Na ponte
atual será utilizada a tubulação metálica. Na manhã de ontem a

estrutura estava sendo montada no local.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

AVENIDA Corbélia ficará

fechada até o fim da obra

 APROVAÇÃO
A população da região aprova a

revitalização por valorizar os
bairros próximos e dar opção de
lazer aos moradores. Rosane dos

Santos Siqueira de Figueiredo mora
no Bairro Periolo e prevê que o
local será ponto de encontro da

população. “Vai ficar muito bonito,
valoriza e pra gente que não pode

ir ao lago (municipal) caminhar
poderemos fazer caminhada aqui.

Estamos muito feliz”, destaca.
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 O eleitorado paranaense au-
mentou 1,32% nos últimos quatro
anos, passou de 7.865.950 votan-
tes em 2014, para 7.971.087 elei-
tores em 2018. E, de acordo com o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a
maioria do eleitorado estadual é
formada por mulheres com 52,4%
(4.178.329) enquanto os homens
são 47,6% (3.791.914)

A maioria dos eleitores parana-
enses tem entre 35 e 39 anos,
somando 830.372 (10,42%), segui-

Subsídio ao diesel
O ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, disse que o
governo federal continuará
contribuindo com o desconto de
R$ 0,46 no preço do diesel.
Segundo ele, o subsídio
continuará até 31 de dezembro.
“Os R$ 0,46 serão mantidos até o
dia 31 de dezembro. Em outras
palavras, o subsídio que o
governo garantiu aos
caminhoneiros vai vigorar até 31
de dezembro de 2018”.
Segundo Padilha, agora será
feito um cálculo da variação
do preço do petróleo e do
óleo diesel no mercado
internacional. Isso significa
que o preço do diesel pode
aumentar, a depender do
mercado internacional, mas o
governo continuará mantendo
o desconto de R$ 0,46.
Essa é a primeira revisão feita
nos preços do combustível
desde o acordo entre governo e
caminhoneiros. A partir de
agora, a revisão será feita de 30
em 30 dias até o fim do ano.

Paraná tem quase
8 mi de eleitores

do pela faixa etária de 25 a 29 anos,
com 814.378 (10,22%). No Paraná
há ainda 3.218 eleitores com ida-
de entre 95 e 99 anos (0,04%) e
17.499 com 16 anos de idade.

No Paraná há ainda 304 eleito-
res transexuais e travestis que te-
rão seu nome social impresso no
título de eleitor e no caderno de vo-
tação das Eleições 2018. No Bra-
sil, são 6.280 pessoas fizeram essa
escolha ao se registrar ou atualizar
seus dados na Justiça Eleitoral.

A indústria recuperou perdas de faturamento registradas com a
greve dos caminhoneiros, mas dados de horas trabalhadas,
utilização da capacidade instalada e do mercado de trabalho ainda
preocupam. É o que afirma a CNI (Confederação Nacional da
Indústria), ao divulgar ontem os indicadores mensais do setor. O
faturamento real da indústria aumentou 26,4% em junho na
comparação com maio, na série livre de influências sazonais,
recuperando a queda de 16,7% de maio.
“O forte crescimento do faturamento deve ser analisado com
cautela. Esse resultado excepcional é explicado pelo fim do
represamento de embarques”, diz a CNI, na pesquisa. Mesmo com a
recuperação, o 2º trimestre foi mais fraco que o anterior, com queda
de 2,7% no faturamento. Na comparação com junho de 2017,
houve aumento do faturamento em 10,2%. No primeiro
semestre, o crescimento ficou em 4,4% na
comparação com o mesmo
período de 2017.

Promoções pagas
a professores
Pouco mais de 6 mil professores e
agentes educacionais tiveram
promoções e progressões
implantadas no mês de julho. Eles
receberam o valor retroativo
desde a data do direito da
promoção e, a partir dos
vencimentos de agosto, as
promoções passam a ser pagas
regularmente.
Ao todo, o governo do Estado pagou
R$ 13,89 milhões para as
progressões de 5.805 professores e
R$ 2,5 milhões para as promoções
de 534 agentes 1 e 2.
Os profissionais da educação do
Paraná somam cerca de 100 mil
pessoas, entre agentes educacionais
e professores, responsáveis pela
educação de cerca de um milhão de
alunos distribuídos em 2.100
escolas estaduais.

 NO BRASIL
Já o eleitorado brasileiro aumentou 3,14% nos últimos quatro

anos, saltando de 142.822.046 votantes, em 2014, para
147.302.354 eleitores. Os eleitores estão distribuídos pelos

5.550 municípios e em 171 localidades de 110 países.
Há ainda 1.409.774 eleitores que não poderão votar nem se candi-
datar este ano por estarem com os direitos políticos suspensos.

Reação da indústria



VARIEDADES 15CASCAVEL, 02 DE AGOSTO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

O novo movimento do planeta Marte
estimula viagens e uma confiança mai-
or em suas habilidades. Cuidado com
exageros e com a tendência a se con-
siderar o dono da razão.

To
ur

o A fase é muito importante para cuidar
de tudo o que lhe aconchega, taurino.
Questões vinculadas a imóveis, à pri-
vacidade e à família estão estimuladas.

G
êm

os

Novas motivações e situações envol-
vendo os seus relacionamentos. O
momento é oportuno para agir com
mais discernimento e priorizar as suas
realizações.

C
ân

ce
r A prática de esportes e as atividades

ao ar livre podem lhe ser muito favo-
ráveis. É um momento muito interes-
sante para a vida profissional e as fi-
nanças.

Le
ão

Capacidade de discernimento acentu-
ada, mas cuidado com o excesso de
críticas. Uma fase interessante para
resolver pendências relacionadas à
casa e à família.

V
ir

ge
m Um dia que enfatiza a introspecção e a

capacidade de avaliação precisa das
situações. Bom momento para seguir
a intuição e ouvir a sua voz interior,
virginiano.

Li
br

a Momento interessante para unir esfor-
ços, recursos e talentos, libriano. Ten-
de a receber o apoio das pessoas, o
que lhe faz se sentir mais confiante.

E
sc

or
pi

ão A carreira e as finanças dos escorpianos
estão em destaque nesse momento. Você
tende a confiar mais na sua habilidade
de gerir recursos. Deve evitar atitudes
impetuosas em relação ao dinheiro.

S
ag

it
ár

io Aos poucos, você vai sentindo a melho-
ra na energia, sagitariano. A presença
de Marte em seu signo é interessante.
Cuidado com a tendência a ser arro-
gante e se considerar o dono da razão.

C
ap

ric
ór

ni
o O momento é oportuno para o seu au-

toconhecimento e desenvolvimento
espiritual. Negociações que podem ser
interessantes onde cabe a você se-
guir a intuição.

A
qu

ár
io O contato de Urano, seu regente, com

a Lua favorece os aquarianos. O mo-
mento é interessante para os seus re-
lacionamentos, pode haver a assina-
tura de contratos.

 P
ei

xe
s Excelente dia para o trabalho e para a

expressão criativa de seus talentos. Fase
oportuna para melhorias na saúde e na
qualidade de vida. Cuidado com o exces-
so de orgulho e o autoritarismo, pisciano.



N  o  velas

VARIEDADES16
HOJE NEWS, 02 DE AGOSTO DE 2018

* 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

Valentim confronta Luzia e rompe sua amizade com ela. Remy chantageia
Karola e humilha a ex-amante. Laureta questiona Rosa sobe Remy. Valentim

pede que Beto jamais se separe de Karola. Zefa decide pedir ajuda financeira a
Roberval para resgatar Manuela. Roberval exige que toda a família de Manuela

vá a seu encontro. Doralice encontra Gorete e lhe conta sobre o estado de
Clóvis. Remy ofende Karola. Valentim descobre que Ícaro está morando no
estúdio de Beto e se decepciona com o pai. Agenor obriga Nice a descartar
suas quentinhas. Ionan conversa com Selma sobre o projeto dela e Maura

terem um filho. Severo decide acompanhar a família e implorar pela ajuda de
Roberval para salvar Manuela.

MALHAÇÃO
Gabriela repreende Rafael por não

ter pedido ajuda para ela. Márcio perce-
be o estado alterado do pai. Úrsula pede
desculpas a Enzo e os dois se beijam
na frente de todos. Fabiana provoca
Pérola durante sua apresentação sobre
o tema corrupção. Gabriela pede ajuda
a Vinícius para recuperar Rafael. Rafa-
el é rude com Vinícius. Alex e Maria Ali-
ce cobram Vinícius sobre uma autoriza-
ção de Rafael para o projeto dos meni-
nos em situação de rua.

O TEMPO NÃO PARA
Betina questiona Samuca sobre

Marocas. Betina se assusta com Elmo
no apartamento de Samuca. Marino

encontra joias no fundo no mar. Wa-
leska se preocupa com o sumiço de
Marocas. Samuca admira Marocas.
Waleska descobre, através de Elmo,
que Marocas está no hospital. Betina
tem uma crise de ciúmes. Waleska dis-
cute com Samuca, que impede a reti-
rada de Marocas do hospital. Lalá bei-
ja Carmen durante a aula e acaba de-
mitido. Coronela se insinua para um
hóspede. Petra tenta persuadir Samu-
ca a deixar Marocas ser levada para a
Criotec. Amadeu desiste de fazer ne-
gócio com a Samvita.

ORGULHO E PAIXÃO
Lídia comenta com Cecília e Maria-

na sobre a proposta de casamento que
recebeu de Randolfo. A mando de Su-
sana, Petúlia seduz Kléber para conse-

guir as provas contra Elisabeta. Julieta
investiga Lady Margareth com Tião.
Aurélio pede Julieta em casamento.
Petúlia consegue as fotos que incrimi-
nam Kléber no incêndio da fábrica, e
Susana se anima para chantagear Lady
Margareth. Darcy e Elisabeta resgatam
Charlotte da delegacia.

ASAS DO AMOR
Hasmet encontra Leyla. Ela justifi-

ca sua ausência no encontro. Engin fica
preocupado com Alper e diz para ele
pedir ajuda a Hasmet. Leyla diz a Has-
met que não quer ficar com ele, o agra-
dece por tudo. Leyla conta para Ezgi que
tentaram matar Alper e que está apai-
xonada por ele. Leyla encontra Alper,
discutem. Ele a beija. Canan vê Leyla e
Alper se beijarem, através das câme-
ras de segurança. Ela liga para Hasmet
e diz ter algo importante para mostrar.
Alper quer cancelar o programa de TV.
Canan não aceita.

JESUS
Quatro anos depois, no Egito, Maria

e José cuidam do pequeno Jesus. Com
eles Tiago Justo e José Filho, os dois
irmãos de Jesus. Herodes tem uma
crise e é salvo pelo servo. Ele ordena
um massacre. Nicodemos e Caifás
comentam sobre as atrocidades co-
metidas por Herodes. O rei faz mu-
danças em seu testamento e diz que
sua hora está chegando.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Dona Branca segue Poliana até sua

casa e descobre que Nanci na verda-
de trabalha como doméstica na man-
são de Luísa. Yasmin chega em casa
cheia de compras e diz que foi o pai
quem comprou para ela. Sr. Pendle-
ton percebe que está sendo observa-
do de maneira intensa por Gael, Bení-
cio, Mário e Lorena.

 � BAND

 � RECORD

Remy chantageia Karola
DIVULGAÇÃO
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Raíssa Vitória Fernandes apaga
velinhas amanhã. Felicidades!

Autógrafos
O jornalista J.J.Duran

estará neste domingo na
Feira do Teatro para uma

sessão de autógrafos do seu
livro  J.J.Duran, E os  livres
do mundo respondem. Será
às 10h. A Feira do Teatro é

realizada no estacionamento
do Teatro Municipal.

Almoço beneficente
A igreja evangélica

Ebenézer do Bairro São
Cristóvão promove o 2º

almoço beneficente neste
domingo. O ingresso custa

R$ 20. No cardápio,
costelão, arroz, mandioca e

deliciosas sobremesas.
Crianças até 10 anos não

pagam. Além de sorteio de
brindes e de apresentações
de música gospel, haverá

brincadeiras para
os pequenos.

O evento será no salão
comunitário do Bairro São

Cristóvão, que fica na Travessa
Osvaldo Silvestre Matias.

 Só elas
Travessias O Filme, de

Salete Machado e de Talicio
Sirino, é o único filme do
Paraná selecionado para a
Mostra Brasileira do Cine
Santander Cultural 2018,

que será realizado em
agosto em Porto Alegre.
Este ano a Mostra vai
exibir filmes apenas

dirigidos por mulheres.

oOo

 Dos 18 filmes de seis
estados, Travessias é o

único paranaense
selecionado para a Mostra.

Felicidades!

A arte de viver é
simplesmente a arte de

conviver... simplesmente,
disse eu?

Mas como é difícil!

Mario Quintana

Maria Paula Sonin, Rogério
de Melo Souza, Paulo

Cardoso Santos, Mariana
Mello de Farias, Carla Magno
Morro, Sandra Maria Couto,

João Paulo Mello e
Maria Eduarda Sousa.

Forró
A Semana da Cultura

Nordestina será comemorada
como manda a tradição no

Botequim da Esquina
Cascavel. O evento é hoje,

a partir das 18h.
A Banda Bezerra vai

garantir o forró pra
animar o arrasta-pé.

By Arivonil Policarpo, a

dançarina ROSE ASSIS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 28

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

Risco nas obras

De acordo com o Sintrivel, o trabalho informal cresceu 60% com relação
ao ano passado na construção civil em Cascavel. “Barateou muito a mão
de obra informal. No ano passado, um pedreiro não cobrava menos de
R$ 160 por dia para uma obra simples. Agora, fazem até por R$ 90.
Não há emprego formal, as grandes construtoras demitiram muitos e esses
funcionários estão procurando empregos temporários, trabalhando por dia
e sem se preocupar com a segurança”, explica Roberto Leal Americano,
presidente do Sindicato.
No caso de trabalhos informais, os funcionários não sentem o risco de atuar
sem equipamentos de segurança e os empregadores também não se atentam
a itens que evitariam acidentes e salvariam vidas. “Estamos recebendo
denúncias e vamos fiscalizar cada vez mais essas obras. Temos uma média de
30 construções por mês para visitar e um dos itens da cobrança é a
segurança dos funcionários”, afirma.

Neste ano já houve quatro mortes em acidentes de trabalho de acordo com o
Sintrivel. No ano passado, houve uma vítima fatal de acidente de trabalho e
uma em 2016.  O problema, diz o Sindicato, é que a maioria das
ocorrências que envolvem informais não é relatada. Como consequência, o
Sintrivel tem o registro de apenas 14 acidentes neste ano, contra 25 em
2017 e 36 em 2016. “Da mesma forma que os casos de morte que só
ficamos sabemos pelo Corpo de Bombeiros e pela imprensa, porque as
empresas não notificam, é difícil haver aviso de acidente de trabalho quando
o funcionário é informal. A maioria dos acidentes acontece na informalidade,
mas não todos”, ressalta Roberto Leal Americano, presidente do Sintrivel.

I nformalidade

Na tarde de ontem, a repor-
tagem do Jornal Hoje News fla-
grou mais um homem em cima
de um prédio sem equipamento
de segurança. Ele ajudava a pu-
xar telhas de zinco por uma cor-
da. O homem ficou na borda do
prédio no Centro de Cascavel
sem proteção.

O descuido pode ser fatal,
conforme as estatísticas dos úl-
timos meses. Apenas neste
ano, a quantidade de quedas
de altura registrada pelo Corpo
de Bombeiros aumentou 20%
com relação ao mesmo período
de 2017, quando foram regis-
tradas 181 quedas de plano
elevado, contra 227 neste ano.
A fatalidade impressiona: ano
passado, uma pessoa perdeu
a vida após cair de uma cons-
trução. Neste ano, já são qua-
tro vítimas fatais.

Uma das ocorrências em al-
tura resultou na morte de um
trabalhador. Ele chegou a ser
internado, mas não resistiu.
Ele trabalhava em um prédio
sem equipamentos de segu-
rança para fazer uma pequena
obra. Valmir Vicente Timóteo
tinha 50 anos de idade.

Apesar de os registros de aci-
dentes feitos pelo Sintrivel (Sin-
dicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Cascavel) se-
rem na maioria de obras reali-
zadas por empresas, o aumen-
to da informalidade fez com que

Falta de informações  Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

HOMEM ficou na borda do prédio, enquanto puxava uma telha de zinco
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Giro da
Violência

Mobilete X ônibus

Motociclista ferida
Na manhã de ontem uma motociclista
ficou ferida em um acidente no Bairro
Brazmadeira, em Cascavel. O socorro
foi acompanhado pela reportagem do
Hoje News e pode ser conferido no
Youtube no endereço https://
youtu.be/Gf9N2dYF1XU. O acidente
aconteceu na Rua Guararapes. O
impacto foi tão forte que a
motociclista caiu no para-brisas no
carro, que ficou com o vidro
destruído. A mulher foi atendida pelo
Corpo de Bombeiros e levada para
assistência hospitalar com ferimentos
moderados.

Vítimas de queimaduras
Duas mulheres foram vítimas de
queimadura na manhã de ontem ao
sofrerem um acidente com uma panela
de pressão. Foi no Colégio Estadual
Wilson Joffre, no Centro de Cascavel.
As duas mulheres, uma de 48 anos e
outra de 62 anos, tiveram queimaduras
de primeiro grau e foram levadas para
atendimento hospitalar pelo Corpo de
Bombeiros, com ferimentos leves.

Um acidente envolveu uma mobilete e
um ônibus na tarde de ontem no
Conjunto Julieta Bueno, região norte
de Cascavel. A informação é de que o
homem seguia de mobilete pela Rua
Mosport e o coletivo pela Rua Paul
Richard. Os dois colidiram. O piloto da
mobilete, Alisson Ribeiro Gonçalves,
51 anos, foi atendido pelos
socorristas do Corpo de Bombeiros e
levado para atendimento hospitalar.

AÍLTON SANTOS

Uma mulher registrou boletim de
ocorrência na Polícia Civil de Cas-
cavel por um caso que será tratado
como “golpe do empréstimo”. A ví-
tima, que pediu para não ter o nome
divulgado, disse que entrou em um
site de empréstimos para contra-
tar um empréstimo, mas o dinhei-
ro nunca chegou. Ela garante que
checou os dados da empresa e não
encontrou irregularidades.

“Pedi cerca de R$ 25 mil em-
prestados para pagar uma dívida.
Eles foram me pedindo pagamen-
tos antecipados com a desculpa de
que fazia parte do procedimento e
já paguei cerca de R$ 20 mil e o
dinheiro do empréstimo não veio.
Pediram documentação. Se eu não
conseguir o dinheiro de volta, pelo
menos que outras pessoas tam-
bém não caiam na conversa de

“Prejú” de R$ 20 mil
quem abusa da boa-fé dos outros”,
desabafou a mulher, que estava
acompanhada da mãe na 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Segundo a Polícia Civil, o golpis-
ta pode ter apenas usado o nome
de uma empresa idônea para apli-
car o golpe. Outras vítimas já apa-
receram na Polícia Civil, que vai in-
vestigar o caso. “São casos co-
muns, de pessoas que têm boa
conversa, boa lábia e sabem pegar
o ponto fraco das pessoas. Tam-
bém é necessário um pouco de cau-
tela por parte da vítima, pesquisar
bastante e se informar, porque os
estelionatos ocorrem todos os
dias”, resume o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, Nagib Nassif de Palma.

A FAB (Força Aérea Brasileira) iniciou preparativos para mais uma fase da
Operação Ostium e Cascavel foi escolhida como ponto de apoio por conta da
proximidade com a fronteira do País. De acordo com a assessoria de imprensa
da Força Aérea, a operação é um reforço na vigilância do espaço aéreo sobre a
região de fronteira do Brasil, ação realizada de forma permanente pela FAB. O
objetivo é coibir voos irregulares que possam estar ligados a crimes como o
narcotráfico. O trabalho de combate ao tráfico de drogas ocorre em conjunto
com outras forças de segurança, inclusive de países vizinhos.
As ações são coordenadas a partir do Comendo de Operações Aeroespaciais,
localizado em Brasília, e fazem parte do Programa de Proteção Integrada de
Fronteiras, do Ministério da Defesa.

 Reportagem:Tatiane Bertolino

ERRAMOS

A assessoria da FAB enviou nota informando os dados corretos das aeronaves que chega-
ram a Cascavel na terça-feira. Trata-se de um avião caça Super Tucano e de uma aeronave
Embraer C-99 usada para transporte, que foi aposentado em 2006 pela Força Aérea.

 FORÇA AÉREA
BRASILEIRA pousou

em Cascavel na tarde

de terça-feira

AÍLTON SANTOS
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Autódromo de cara nova

Equipes trabalham para deixar
o Autódromo Zilmar Beux, em Cas-
cavel, bem bonitinho para as com-
petições que vão movimentar as
pistas neste fim de semana.

Segundo a Secretaria de Cultu-
ra e Esportes, estão sendo feitas
a limpeza, a roçada e a recupera-
ção de alguns pontos da pista e
também das zebras.

Ainda conforme a secretaria, os

trabalhos ocorrem por parte de ape-
nados por meio de convênio com
a Secretaria de Segurança do Es-
tado e apoio do Automóvel Clube
Cascavel. “Atendendo a um pro-
tocolo de normas, solicitado pe-
las confederações que utilizam o
espaço para eventos, estamos re-
forçando algumas medidas de se-
gurança como muro de conten-
ção com pneus no curvão e reti-

rada de guardrail em desacordo
com as normas”, informou a se-
cretaria em nota.

As manutenções dos espaços
esportivos e culturais fazem par-
te da proposta da nova gestão da
secretaria: “Nesses quatro me-
ses de gestão já foram realizadas
reformas e revitalização de apro-
ximadamente 70 espaços públi-
cos”, enumera.

Marcos Cortina e Roberto Vanzin
poderão ser campeões
antecipados da categoria Turismo
I (Injetado) caso vençam uma das
duas provas de dupla pelo
Campeonato Metropolitano de
Marcas de Cascavel que será
realizado no Autódromo Zilmar
Beux neste sábado e domingo.
A comemoração já poderá ser no
sábado. Isso porque Cortina e
Vanzin venceram as três etapas
disputadas e lideram o
campeonato, com 118 pontos,
contra 35 de Raffael Boita e 33
de José Newton Ficagna.

Perto da vitória

DIVULGAÇÃO

 VANDERLEY SOARES/DIVULGAÇÃO
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O secretário do Esporte e do Tu-
rismo do Paraná, João Barbiero, par-
ticipa hoje de uma Caravana do Es-
porte na Câmara de Cascavel a par-
tir das 13h. Prefeitos da região oes-
te, secretários de esportes, entida-
des esportivas e lideranças são con-
vidados para a discussão de de-
mandas da região e ações do go-
verno para a política de esportes.

O evento faz parte de uma série
de visitas técnicas das equipes da
Secretaria de Estado do Esporte e
do Turismo que devem chegar a
todos os municípios paranaenses.

Paralelo ao evento, será ministra-
da palestra e promovida a capaci-
tação para os bolsistas do progra-
ma Esporte Para Toda Vida, que atu-

Liga de Basquete
A 14ª rodada de jogos da Terceira

Liga de Basquete Unopar será

realizada no ginásio da instituição

neste sábado (4) e domingo (5).

Nos dois dias de competições os

jogos começam às 14h e a última

disputa é às 17h15. A entrada para

os jogos é gratuita. O jogo entre

Assis Chateaubriand x Praça Wilson

Joffre-Cvel abre as disputas do
fim de semana.

Final dos JEPs
Depois de várias fases de

competições, os paratletas de

Cascavel embarcam sexta-feira (3)

para Campo Mourão para disputar a

final A dos JEPs (Jogos Escolares do

Paraná) na modalidade de Atletismo.

São 18 representantes da cidade que

lutam pela vitória no sábado (4) e

domingo (5), no Estádio Municipal

Roberto Brzezinski.

Demandas do esporte
arão com atividades diretamente
nos municípios. O programa terá um
investimento de R$ 6 milhões.

O Esporte Para Toda Vida vai
beneficiar inicialmente 250 núcle-
os em 189 municípios, contem-
plando mais de 500 bolsistas. O tra-
balho objetiva implantar e desen-
volver a iniciação esportiva e ativi-
dades físicas, além de proporcio-
nar lazer para crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos que vivem em
áreas de vulnerabilidade social.

As modalidades sugeridas dentro
do projeto são atletismo, basquete,
futsal, handebol e voleibol.

A sexta etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa contará com
26 atletas de Cascavel nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil,
juventude, sênior, lady V3, veterano masculino e feminino (V5, V6, V7).
O evento será realizado sábado (4) e domingo (5) no Clube Nikkei, em
Curitiba-PR. A próxima das competições será nos dias 20 e 21 de
outubro, em Ponta Grossa.

TÊNIS DE MESA: 26 atletas de Cascavel
seguem em competição

SECRETÁRIO João Barbiero comanda a

Caravana do Esporte na Câmara a partir das 13h

NOTAS

ARQUIVO PESSOAL

ASSESSORIA
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    COPA DO BRASIL

19h15 Bahia x Palmeiras

    COPA SUL-AMERICANA

19h30 São Paulo x Colón

21h45 Fluminense x Defensor Sporting

21h45 Bolívar x Deportivo Cali

JOGAM HOJE

O Palmeiras enfrenta o Bahia
pela partida de ida das quartas de
final da Copa do Brasil, na Arena
Fonte Nova, em Salvador, nesta
quinta-feira (2), às 19h15. Ontem
a comissão técnica alviverde co-
mandou trabalhos táticos e aprimo-
rou fundamentos como bolas aére-
as, saídas de bola, contra-ataques
e marcações. Na parte final, alguns
atletas aperfeiçoaram cobranças
de faltas e pênaltis.

O time palestrino será dirigido
pelo auxiliar Paulo Turra, que con-
tará com apoio de Carlos Pracidelli
e Andrey Lopes.

No duelo em Salvador, os atle-
tas Edu Dracena e Felipe Melo vol-
tam a ficar à disposição. Eles não
atuaram no último jogo, válido
pelo Brasileirão, por cumprimen-
to a suspensão. Marcos Rocha,
poupado por uma sobrecarga
muscular, também pode ser utili-

De olho no Tetra
zado pela comissão alviverde.

Contra o Bahia, o Palmeiras
dará sequência ao objetivo de avan-
çar mais uma fase da competição
nacional, torneio este que já con-
quistou em três oportunidades -
1998, 2012 e 2015.

RETOMADA DE
CAMPANHA
O Fluminense retoma sua
campanha na Copa Sul-
Americana no Maracanã hoje às
21h45, contra o Defensor
Sporting (URU).
O técnico Marcelo Oliveira
projetou o confronto que vale
vaga na fase de mata-mata da
competição e espera contar com
o apoio da torcida Tricolor para
incentivar o time no Maracanã.
“Esse apoio afeta diretamente o
jogador dentro de campo, que
quer dar uma resposta positiva,
então, tenho certeza que a
torcida vai nos ajudar muito
nesse jogo”, destaca.

Scolari de volta
O técnico Luiz Felipe Scolari, recém-

contratado pelo clube, será

apresentado nesta sexta-feira (3) e

já na partida do fim de semana,

diante do América-MG, também
fora de casa, assumirá o posto e

iniciará oficialmente sua terceira

passagem no comando do Verdão.

Ele chega para substituir Roger

Machado, demitido na semana

passada após derrota para o
Fluminense. Essa é a terceira vez

que Scolari assume o Palmeiras.
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DUDU é o atleta que mais esteve

em campo nesta temporada

TRICOLOR TEM
TRÊS REFORÇOS
O São Paulo contará com três reforços

para seguir em busca do

bicampeonato da Sul-Americana: o

lateral-direito Bruno Peres e os meias-

atacantes Everton e Rojas. O trio foi
inscrito e está à disposição do técnico

Diego Aguirre para o primeiro

confronto das quartas de final com o

Colón-ARG na noite desta quinta-feira

(2), às 19h30, no Morumbi. A partida

de volta entre os clubes está
agendada para a quinta-feira (16), às

21h45, na Argentina.

EVERTON é um dos reforços decisivos para a

Copa Sul-Americana
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 O STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) decidiu ontem manter a valida-
de da norma que definiu a idade
mínima em que crianças podem ser
matriculadas no ensino fundamen-
tal nas escolas públicas e particu-
lares. A questão foi julgada a partir
de questionamentos da PGR (Pro-
curadoria-Geral da República) e do
Estado do Mato Grosso do Sul.

Por maioria de votos, a Corte jul-

STF mantém idade
para entrar na escola

 ENTENDA
A controvérsia sobre a questão
ocorre porque a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional estabeleceu que o
ensino fundamental começa
aos 6 anos de idade, no
entanto, a resolução do CNE foi
além e criou o corte etário no
mês de março, em uma
tentativa de organizar o
ingresso dos alunos nos
sistemas de ensino do País.
Especialistas em educação
alegam que crianças com 5
anos não estão preparadas
psicologicamente para
ingressar no ensino
fundamental. Além disso,
governos estaduais afirmam
que o corte é necessário
porque não há vagas
suficientes para todos os
alunos na educação infantil.
A restrição já foi contestada
nas instâncias inferiores da
Justiça por pais de crianças que
queriam matricular seus filhos
menores de 6 anos no ensino
fundamental e conseguiram
fazê-lo por meio de liminares.

gou constitucional resoluções edita-
das pelo CNE (Conselho Nacional de
Educação), em 2010. As regras defi-
niram que a matrícula no primeiro
ano do ensino fundamental só pode
feita se a criança tiver completado
6 anos de idade até 31 de março do
ano da matrícula. Dessa forma, se
ainda tiver 5 anos, a criança deve
continuar na educação infantil até
completar o critério.

O Paraná vai isentar a cobrança do ICMS dos sanduíches Big Mag
que serão vendidos no McDia Feliz, que neste ano ocorre dia 25 de
agosto. Na data, a arrecadação com a venda do sanduíche em todas

as lanchonetes próprias e franqueadas da rede McDonald’s é
destinada a instituições que trabalham com crianças e adolescen-

tes com câncer. O decreto que autoriza a isenção foi assinado nessa
quarta-feira (1º), pela governadora Cida Borghetti.

 Pela terceira vez seguida, o
BC (Banco Central) não alterou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Copom (Comitê
de Política Monetária) manteve
ontem a taxa Selic em 6,5% ao
ano. A decisão era esperada pe-
los analistas financeiros.

Com a decisão de ontem, a Se-
lic continua no menor nível des-
de o início da série histórica do
Banco Central, em 1986. De ou-
tubro de 2012 a abril de 2013, a
taxa foi mantida em 7,25% ao ano
e passou a ser reajustada gradu-
almente até alcançar 14,25% ao
ano em julho de 2015. Em outu-
bro de 2016, o Copom voltou a
reduzir os juros básicos da eco-

nomia até que a taxa chegasse a
6,5% ao ano em março de 2018.

Em maio, o BC interrompeu
uma sequência de quedas da Se-
lic e manteve a taxa em 6,5% ao
ano, numa decisão que surpreen-

deu o mercado financeiro. Na
ocasião, o BC alegou que a ins-
tabilidade internacional, que
se manifestou na valorização
do dólar nos últimos meses, in-
fluenciou a decisão.

McDia Feliz isento

 Selic fica em 6,5%

O QUE É
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para

manter sob controle a inflação oficial, medida pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Segundo o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA
acumula 4,39% nos 12 meses terminados em junho, abaixo
do centro da meta de inflação, que é de 4,5%. O índice, no
entanto, foi o maior para meses de junho desde 1995 por
causa da paralisação dos caminhoneiros, que provocou

escassez de produtos e alta de preços. O IPCA de julho só
será divulgado nos próximos dias.


