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MP investiga prejuízo
das cadeiras do estádio
O MP (Ministério Público) abriu investigação para saber se a compra
das cadeiras para o Estádio Olímpico, as quais continuam amontoa-

das sem uso, provocou prejuízo aos cofres públicos.
 Pág. 3

A selva é aqui
A programação do domingão no
calçadão teve um incremento
mais que especial ontem: o
Exército Brasileiro. Em
comemoração ao Dia do Soldado
(25 de agosto), os militares
levaram suas máquinas para a
avenida, mas foram as
atividades de aventura que mais
agradaram a criançada.
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As disputas da fase
final da Divisão B da 61ª
edição dos Japs (Jogos
Abertos do Paraná) tive-
ram início no último sá-
bado, depois da abertu-
ra oficial que foi na noi-
te de sexta-feira, em
Coronel Vivida. E já tem
equipe de Cascavel vol-
tando para casa com tro-
féu da competição. Os
cascavelenses do kicboxing conquis-
taram o título no naipe masculino e
o vice-campeonato no feminino.

Os atletas da modalidade já che-
garam embalados para a competi-
ção, depois de terem conquistado
a Copa Paraná, realizada no último
fim de semana em Foz do Iguaçu.

Desta vez, os comandados de El-
son de Jesus Pinto foram André Fur-
quim, João Santos, Gesiel Moreira,
Jonatan Marcio e Jeferson Matheus.
Já a equipe feminina, comandada por
Lucyane Barbosa de Melo, foi forma-
da por Lucélia Silva, Caroline Medei-

Kickboxing
campeão

 COLETIVAS
Nas modalidades coleti-

vas, Cascavel iniciou bem no
basquete feminino, com uma
vitória por 53 a 35 sobre
Marechal Rondon. Já o
basquete masculino perdeu
para Arapongas por 79 a 72;
a bocha feminina perdeu para
Coronel Vivida (3 a 0) e
venceu Toledo (2 a 0); o
futebol sete venceu Paulo
Freitas por 8 a 7 e perdeu
para Mamborê por 3 a 1; o
futsal feminino venceu Faxinal
por 2 a 0; o handebol de
areia foi derrotado por 2 a 1
por Foz do Iguaçu e Parana-
guá, enquanto o masculino
venceu Antonina por 2 a 0; o
voleibol masculino venceu
Guarapuava por 2 a 1; e o
vôlei de praia feminino per-
deu para Toledo (2 a 0) e
Sabáudia por (2 a 1).

O paranaense Ricardo Zonta levou a Shell V-Power à vitória na segunda
corrida da Stock Car disputada ontem Campo Grande. Ele, que largou da 12ª
colocação, deu o pulo do gato na parada obrigatória, disparou e venceu com
autoridade: mais de 30 segundos de vantagem para Cacá Bueno, o segundo.
Com isso, chegará embalado para a próxima etapa do campeonato, que será

no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A oitava etapa da temporada da
principal categoria do automobilismo brasileiro, em rodada dupla, está

marcada para o dia 9 de setembro no circuito cascavelense.

A Associação Atlética Comercial vive um dia decisivo nesta segunda-feira, com a final da categoria do 36º Caifusa/Palotina Esportes,
às 20h30, no ginásio de esportes da sede social. A disputa pelo título opõe Agrossol/Queiróz Agronegócios e Panificadora Roani/
RB Formaturas. Antes, às 19h30, Discoflex Embreagens e Café Expresso/Clínica Sorrir duelam pelo troféu de terceiro lugar.

 Stock Car

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

ros, Thais da Silva e Melissa Regonha.
As disputas dos Japs em Coro-

nel Vivida seguem durante toda a
semana, com a definição dos últi-
mos campeões na quinta-feira (23).
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SÉRIE B

B. de Pelotas 1x1 Avaí
Ponte Preta 3x1 Criciúma

Londrina 2x1 Paysandu
Vila Nova 0x0 CRB

Figueirense 1x2 Goiás
Oeste 0x0 Juventude

Fortaleza 2x1 Boa Esporte
Atlético-GO 1x0 Coritiba

S. Corrêa 0x2 Guarani
CSA 1x0 São Bento

AMANHÃ
19h15 B. de Pelotas x Paysandu
19h15 Avaí x Juventude
19h15 Criciúma x Coritiba
19h15 Londrina x Ponte Preta
20h30 Goiás x São Bento
20h30 Boa Esporte x Figueirense
20h30 CRB x Fortaleza
21h30 Guarani x Atlético-GO
21h30 Oeste x CSA
21h30 S. Corrêa x Vila Nova

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 43 21 13 4 4 33 16 17
2º CSA 37 21 10 7 4 27 20 7
3º Atlético-GO 34 21 9 7 5 32 28 4
4º Goiás 33 21 10 3 8 29 26 3
5º Avaí 33 21 8 9 4 29 18 11
6º Ponte Preta 32 21 9 5 7 27 19 8
7º Guarani 32 21 9 5 7 31 26 5
8º Vila Nova 31 21 8 7 6 17 14 3
9º Figueirense 30 21 8 6 7 27 25 2
10º Coritiba 29 21 7 8 6 22 21 1
11º Oeste 27 21 6 9 6 21 25 -4
12º Juventude 26 21 5 11 5 17 20 -3
13º São Bento 25 21 5 10 6 21 23 -2
14º Criciúma 24 21 6 6 9 21 25 -4
15º Londrina 24 21 6 6 9 21 25 -4
16º Paysandu 24 21 6 6 9 20 28 -8
17º B. de Pelotas 23 21 5 8 8 19 22 -3
18º CRB 22 21 5 7 9 15 23 -8
19º S. Corrêa 17 21 4 5 12 18 29 -11
20º Boa Esporte 17 21 4 5 12 16 30 -14

22ª RODADA

Com seis pontos de vantagem
na liderança da Série B do Campe-
onato Brasileiro, após por 2 a 1 so-
bre o Boa Esporte, no sábado, o
Fortaleza não quer mesmo é deixar
o G4, para garantir o acesso. O su-
cesso do time cearense, que tem
dez pontos de vantagem para o
quinto colocado, evidencia o técni-
co Rogério Ceni.

“Aprendi que é possível ser feliz
em um clube fora do eixo Sul-Sudes-
te do País. Gostaria de concluir meu
ano de trabalho aqui. Não quero che-
gar trabalhando como técnico até

Fortaleza na Série B
65, 70 anos, mas quem sabe eu
possa passar 10, 12 anos traba-
lhando como treinador”, disse Ceni,
goleiro do São Paulo por 26 anos.

Na Série B, o Fortaleza soma 13
vitórias, quatro empates e quatro
derrotas, com 33 gols marcados e
16 sofridos. É líder, melhor ataque,
segunda melhor defesa e melhor

mandante com boa vantagem. A
campanha surpreendente no pri-
meiro ano de trabalho no novo clu-
be permite ao torcedor sonhar com
o título da segunda divisão.

Ainda assim, o Fortaleza pensa
jogo a jogo. E próximo será amanhã
contra o ameaçado de rebaixamen-
to CRB, às 20h30, em Maceió.

 PARANAENSES
Já as equipes paranaenses não podem se orgulhar de ter uma campanha

“fortaleza” na Série B. O Coritiba tropeçou no Atlético-GO na estreia de Tcheco
como treinador, por 1 a 0, em Goiânia (GO), e ficou mais distante do G4. Com

29 pontos, o Coxa é o décimo colocado, a quatro pontos do Goiás, quarto
colocado. Já o Londrina venceu o Paysandu por 2 a 1, em casa, e passou a

respirar mais aliviado, pois deixou a zona de rebaixamento, apesar de
permanecer próximo aos últimos colocados.

Um acidente gravíssimo destruiu o carro do canadense Robert Wickens logo no
começo das 500 Milhas de Pocono, uma prova da Indy, nos Estados Unidos.
Ontem, logo após a relargada da corrida, na nona volta, Wickens tocou no
carro de Ryan Hunter-Reay, saiu do chão em alta velocidade e se chocou
contra a grade de proteção do circuito. O automóvel ficou destruído no
acidente, que também envolveu outros três pilotos, inclusive o brasileiro Pietro
Fittipaldi, que foi atendido ainda no circuito e passa bem. A situação mais
preocupante é a de Wickens, que foi levado de helicóptero a um hospital.

REPRODUÇÃO
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 O DER-PR (Departamento de
Estradas e Rodagens) do Paraná
recorreu contra a decisão judici-
al que autorizou o reajuste extra-
ordinário das passagens das li-
nhas metropolitanas operadas
pela empresa Expresso Santa
Tereza, na região oeste do Para-
ná, no início deste mês.

O mesmo já havia acontecido

Recurso contra reajuste
em maio, quando a empresa au-
mentou as tarifas e o DER mandou
voltar para os valores antigos em
junho, permitindo apenas o aumen-
to de 4% estipulado pelo órgão, que
foi aplicado em 1º de junho.

Desta vez, segundo a assesso-
ria da Expresso Santa Tereza, o re-
ajuste de 6 de agosto foi determi-
nado pela Justiça.

Os passageiros da linha Cas-
cavel/Santa Tereza, por exemplo,
hoje pagam R$ 4,35, valor R$
0,25 a mais que a tarifa anteri-
or: R$ 4,10. Para quem usa
duas passagens nos cerca de
20 dias úteis do mês, vai de-
sembolsar R$ 10 a mais.

 Os organizadores do conjunto de
70 propostas intitulado “Novas Me-
didas Contra a Corrupção” estão
convocando candidatos a assinarem
uma carta-compromisso de seguir
as práticas do documento. Para que
a assinatura seja aprovada, no en-
tanto, os interessados precisam se
enquadrar em ao menos dois crité-
rios: ter a ficha limpa e o compro-
misso com a democracia.

A  ideia é disponibilizar ao elei-
tor uma ferramenta para avaliar
quem são os concorrentes da elei-
ção de outubro que estão alinha-
dos aos princípios defendidos pe-
los organizadores.

SOCORRO A
RORAIMA

O governo federal enviará a
Roraima um reforço de 120
homens para a Força Nacio-
nal, além de, no próximo
domingo (26), 36 voluntários
da área da saúde para atendi-
mento aos imigrantes vene-
zuelanos, em parceria com
hospitais universitários. As
medidas estão entre as ações
anunciadas ontem (19) pelo
presidente Michel Temer após
reunião de emergência com
ministros no Palácio da Alvora-
da, convocada para avaliar a
situação na fronteira do Brasil
com a Venezuela.

De acordo com o Ministério
da Segurança Pública, nesta
segunda-feira (20) irão 60
homens, e depois mais 60,
ainda sem data definida, o que
totaliza 151 homens da Força
Nacional em Pacaraima, com
os 31 que já estão no Estado.

No sábado (18), em Pacara-
ima, moradores atacaram
barracas e abrigos dos imi-
grantes venezuelanos ateando
fogo depois que um comerci-
ante local foi assaltado e
espancado. Após o ocorrido,
cerca de 1,2 mil venezuelanos
cruzaram de volta a fronteira
do país com o Brasil.

Entre as principais ideias defen-
didas pelo documento, encontram-
se: redução do foro privilegiado, pre-
venção às práticas corruptas, insti-
tuição de mecanismos de controle
social e tipificação da corrupção pri-
vada como crime. “Nosso objetivo é
fazer com que o máximo possível de
políticos assinem o documento. É
uma forma do eleitor cobrar o candi-
dato, caso ele seja eleito, por exem-
plo”, afirma Nicole Verillo, integran-
te da Transparência Internacional -
instituição responsável por elaborar
as medidas, em parceria com a FGV
(Fundação Getúlio Vargas).

A ideia é que os candidatos
se comprometam publicamente
com a pauta e, caso eleitos, le-
vem as medidas adiante no Con-
gresso Nacional.

 Reportagem: Silvio Matos

PACOTE ANTICORRUPÇÃO

MUDANÇA
A principal mudança do novo

pacote para o antigo conjunto
de medidas é a abrangência de

assuntos tratados. Como o
anterior havia sido feito pelo

MPF, ele olhava apenas para o
viés punitivo. O novo pacote

tem propostas para eliminar a
corrupção de forma sistêmica,

antes da punição.

DIVULGAÇÃO
Ontem, um ato cívico no Parque Barigui, em Curitiba, envolveu apoiadores

que gravaram um vídeo para o movimento. A propagação das ideias continua
nesta segunda-feira (20), quando tem início o 2º Congresso Pacto Pelo Brasil,
também na capital paranaense, promovido pelo Observatório Social do Brasil.

 São 70 propostas que
vão desde o fim do foro

privilegiado até a
tipificação da corrupção

privada como crime
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Semana da pessoa
com deficiência

Vilson Bassos e a esposa têm
hoje uma vida dedicada aos filhos,
de 13 e de 10 anos, ambos com
deficiência que afeta o sistema mo-
tor. A doença foi detectada, em
ambos os casos, ainda durante a
gestação, nos ultrassons de rotina.
A partir daí a vida do casal se trans-
formou. “Eles nos ensinam todos
os dias”, afirma o pai dedicado.

Eles levaram os meninos ontem à
noite à Missa de Ação de Graças, na
Catedral Nossa Senhora Aparecida,
em Cascavel, que marca o início da
Semana Nacional da Pessoa com De-
ficiência Intelectual e Múltipla, que tem
atividades de 21 a 28 de agosto.

Assim como o caso da família
Bassos, há no Paraná hoje pelo
menos 42 mil pessoas com defici-
ência intelectual e/ou múltipla. Os
pais garantem: há muito o que ser
comemorado, mas há muito a ser
conquistado, sobretudo mais espa-
ço, respeito e políticas públicas.

Com foco central na família e

pessoa com deficiência, protagonis-
tas na implementação das políticas
públicas, o objetivo é chamar a aten-
ção da sociedade para a importân-
cia da inclusão da pessoa com defi-
ciência e celebrar as conquistas.

As ações em Cascavel são coorde-
nadas pela Apae e, segundo a coorde-
nadora pedagógica da Associação, Fá-
tima Eckstein, são atendidas hoje cer-
ca de 460 pessoas na instituição.

Um dos destaques de ontem
na celebração religiosa foi a apre-
sentação do coral, realizada no
fim da celebração.

 PROGRAMAÇÃO
Dando sequência à programação, Fátima
Eckstein lembra que hoje (20) os alunos

autistas participam de atividades recreativas
na Apae das 8h às 14h. Na terça-feira os
alunos, acompanhados pelos pais, vão

desfrutar de bons momentos na sessão de
cinema no West Side, bem cedinho, às 8h.

Nesse mesmo dia, às 14h, o Expresso
Brincalhão pede passagem para entrar no

mundo das histórias infantis e garantir
diversão na Apae.

Somado a isso, alunos autistas participam
de atividades recreativas no Martinelli

Eventos. No dia 22, a programação terá
palestra aos pais sobre o tema da semana e

às 9h30, na Apae, batizado e troca de
cordas dos alunos capoeiristas, sob a
coordenação do professor Orli Santos

Rosa, o mestre Ciência. A sessão de cinema
volta a partir das 14h, no West Side.

No dia 23, show de mágica e mateada,
palestra e passeio com alunos autistas no
Parque Vitória. No dia 24, outro grande

evento da programação, o Calçadão
Apaexonado, na Travessa Padre

Champagnat, oportunidade ímpar para a
Apae mostrar para a comunidade o

trabalho lá desenvolvido.
E, nos dias 27 e 28, a programação
reserva a visitação da Apae para a

população, atividades com alunos autistas e
apresentação do Coral APAEncanta em

supermercados da cidade. “Além de todas
estas atividades, estamos de portas abertas

o ano todo para quem quiser nos
conhecer”, reforça a coordenadora.
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MISSA de Ação de Graças foi celebrada ontem na Catedral
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Novo capítulo
Um novo capítulo, desta vez com

final feliz, foi dado rumo à melhoria
da qualidade de vida das famílias
que viveram por décadas precaria-
mente na área invadida do Jardim
Gramado, em Cascavel, e que foram
realocadas pela prefeitura no Jardim
Veneza, na região sul da cidade.

O prefeito Leonaldo Paranhos foi
ao loteamento e, com o presidente
da Cohavel, Ney Haveroth, e o ges-
tor do Território Cidadão, José Car-
los da Costa, o Cocão, anunciou a
regularização fundiária da área, o
que possibilitará a implantação de
várias melhorias naquela região.

“É um movimento que vem de
tempos dessas famílias; são mais
de 20 anos, desde o Jardim Grama-
do, e hoje estamos tomando uma
grande decisão, que é o reconheci-

mento dessa área. É um tema que
precisamos solucionar, e tornar este
local, de fato, um conjunto habitaci-
onal digno, para que essas famíli-
as, essas crianças, possam crescer
num ambiente com a sensação de
estar regular”, enfatizou o prefeito.

Isso, segundo o coordenador do
MNLM (Movimento Nacional de
Luta pela Moradia), Sílvio Gonçal-
ves, vem ao encontro de uma gran-
de reivindicação do grupo, que há
tempos espera por moradia digna.

INVESTIMENTOS
A prefeitura já vem trabalhando para melhorar as condições de

moradia no loteamento. Há cerca de duas semanas concluiu a abertura
de cinco ruas. Foi feito o patrolamento das vias, alargamento e

cascalhamento, amenizando os problemas com barro e pó. Também foi
encaminhado ofício solicitando que a Sanepar implante no loteamento

o sistema de saneamento, com a rede de água e de esgoto.

 MORAR LEGAL
Para a regularização da área e
criação do loteamento, que
possibilitará a rede elétrica e outras
benfeitorias, foi encaminhado ao
governo do Estado a inclusão da área
no Programa Morar Legal. Caso isso
não seja possível, a Cohavel fará a
regularização com recursos próprios.
Pelo menos 200 famílias moram no
loteamento; uma delas é a de Joana
Lopes Cavalheiro, que mesmo com o
pé machucado fez questão de
acompanhar a reunião e a visita da
equipe de governo. “É um sonho o
que está acontecendo. Tão raro uma
visita ilustre com boas notícias que
não quis ficar em casa e perder esta
bênção. A vida aqui está
melhorando a cada dia e agora
ficará ainda melhor”, assegurou.



LOCAL08 HOJE NEWS, 20 DE AGOSTO DE 2018

 O Domingão-Calçadão-Fechadão
desse fim de semana foi um sucesso
em público e contou com um ingredi-
ente extra. Além do sol e do calor, a
Avenida Brasil ficou lotada, mas o plus
foi a presença dos militares do Exérci-
to Brasileiro, do quartel de Cascavel.

Além das atividades de rotina de
todos os domingos, a presença dos
militares ali abriram as comemora-
ções do Dia do Soldado, celebrado
em 25 de agosto.

As viaturas marcaram presença,
mas foi outra atividade que dominou
as atenções. Uma barraca para quem
queria ter a sensação extra de acam-
pamento durante uma missão na sel-
va. Tudo ao som da tradicional Banda
do Exército. Atividades com cordas, ar-
borismo e outros desafios fizeram a
cabeça da garotada.

Para quem preferiu cuidar da saú-
de, também foi possível fazer avalia-
ções médicas, aferir a pressão arteri-
al, medir a taxa de glicose e fazer pre-
venção da saúde bucal, além de uma
infinidade de outras atividades.

 BLINDADOS
Os veículos brindados foram outra atração à parte, além daquela
desmontagem, em tempo cronometrado, de um veículo militar.

A garotada também pôde se esbaldar com a oficina de camuflagem, com os
brinquedos e os jogos. Os maiores que buscavam informações sobre o

ingresso no serviço militar, uma tenda foi montada só para eles.
Domingo que vem tem mais, só que sem a presença dos militares. A ação

ocorre todos os domingos, das 14h às 18h, quando a Avenida Brasil fica
fechada para tráfego de veículos desde a Rua Sete de Setembro até a

Avenida Carlos Gomes.

Exército vira atração
no Domingão-Calçadão

AVENIDA Brasil ficou lotada ontem à tarde.
Destaque desta vez foram os militares do Exército

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Até o próximo sábado Cascavel vai
entrar no ritmo com a 29ª edição do
Festival de Dança, aberto ontem à
noite no Teatro Municipal Sefrin Filho.

Neste ano o Festival de Dança
traz oficinas com professores reno-
mados de Cascavel, Curitiba e de

Cascavel no passo certo
São Paulo que se dedicarão desde
alunos que darão os primeiros pas-
sinhos, até aqueles já experientes
nas oficinas de Ballet Clássico;
Dança Cristã; Dança Contemporâ-
nea; Danças Urbanas; Dança Fol-
clórica Polonesa; Processo de Cri-

ação e Improvisação e Workshop
em Gestão Cultural, Produção de
Projetos e Captação de Recursos.

De forma inédita, neste 29º
Festival de Dança de Cascavel
todas as oficinas oferecidas são
gratuitas.

UMA SEMANA DE PURA ENERGIA
Até 25 de agosto o Teatro Municipal Sefrin Filho oferecerá uma
programação repleta de novidades. Com academias de várias partes do País,
o 29º Festival de Dança de Cascavel vem consolidando o caráter inclusivo e
eclético nas suas noites de espetáculos oportunizando a toda a Cascavel e
região os belíssimos trabalhos dos artistas e academias participantes.
A classificação indicativa é livre e em todas as noites do 29º Festival de
Dança de Cascavel as apresentações serão gratuitas.
A sugestão é uma contribuição voluntária de um quilo de alimento não
perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias previamente
cadastradas no Provopar Cascavel.

TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO
20/08/18 - segunda-feira - 1ª Mostra de Dança Gospel - 20h
21/08/18 - terça-feira - competição infantil - 19h30

apresentação balé inclusivo passos da igualdade -
paradesporto Secesp

22/08/18 - quarta-feira - competição juvenil - 19h30
apresentação de dança inclusiva da Adefica Clara Luz

23/08/18 - quinta-feira - competição juvenil avançado - 19h30
24/08/18 - sexta-feira - competição adulto - 19h30
25/08/18 - sábado - 2ª batalha de hip hop - 13h30
25/08/18 - sábado - espetáculo de encerramento/premiação - 20h

memória de brinquedo - cia Curitiba de Dança

PROGRAMAÇÃO DO 29º FESTIVAL DE DANÇA DE CASCAVEL

NESTE ANO, todas as oficinas de dança serão gratuitas

SECOM

OFICINAS
Ballet Clássico

Iniciante/Básico
Intermediário/Avançado

Ballet de Repertório
SP - Paulo Vinicius Pinheiro Ribeiro

Dança Contemporânea
Iniciante/Básico

Intermediário/Avançado
SP - Denise Passos

Jazz Dance
Iniciante/Básico

Intermediário/Avançado
SP - Lucas Martinelli

Danças Urbanas
Iniciante/Básico

Intermediário/Avançado
SP - Eliseu Correa

Dança Folclórica Polonesa
Livre 1 Infantil
Livre 2 Juvenil
Livre 3 Adulto

Ctba - Willian Lucas Sprung

Processo de Criação e Improvisação
Livre Avançado

SP - Eliseu Correa

Dança Cristã
Livre

PR - Nataly Duarte

Workshop Gestão Cultural, Produção
de Projetos e Captação de Recursos

Livre
PR - Nicole Vanoni
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 20 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jhonnes Marques de Souza e Gisele Mendes
2- Allan Francisco Soares e Keila Daniela da Silva Matos
3- Valdemar Marcheski e Lucinei de Fátima Vitalino
4- Valmir Viana de Jesus Irala e Iara Elaine Mariano dos Santos
5-Willer Souza Deolindo e Alexia Carolyne Teixeira
6- Pedro Luiz Ascoli Pilatti e Dayane Pasa
7- Maicon da Silva e Karina Geovana da Silva Calamancio
8- Luis Fernando Freitas da Silva e Daniella Regina Pagliuso de Quadros
9- Ronaldo Pimentel de Quadros e Josimara Allana Pereira Marques
10- Andréia Rubim e Caroline dos Santos
11- Eduardo Souto Haerdrich e Luana Fernanda Stehr
12- Jonas Jair Mittanck e Solange Rodrigues da Cruz
13- Osmar Malanchen e Izabel de Carvalho
14- João Alves dos Santos e Marlene Carpes
15- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
16- Roberto Vinicius Albuquerque de Lima e Andreia Iara Carvalho Piovesan
17- Wanderlei Ramos e Lin Denise Nagasawa

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Fotos: Aílton Santos

Há 11 meses morando em Cas-
cavel, o venezuelano Angel Gabri-
el, 17 anos, não esconde a alegria
pela nova vida. Ele não pensa em
retornar ao país de origem, dura-
mente prejudicado por uma grande
crise política e econômica que re-
sultou em uma verdadeira diáspo-
ra. Milhares de pessoas chegam di-
ariamente ao Brasil pela cidade de
Paracaríma, em Rondônia, e se
espalham pelo país.

Gabriel hoje trabalha como en-
graxate no Salão do Josué, no Cen-
tro de Cascavel. Cada cliente paga
R$ 10. Isso equivale a quase o va-
lor do salário mínimo venezuelano,
que hoje está em US$ 3. “Ganho
quase três dólares lustrando ape-
nas um sapato”, comemora.

O jovem venezuelano destaca
que a crise no país vizinho se tor-
nou insustentável. “Eu tenho ami-
gos que morreram por falta de mé-
dicos, há escassez de comida e
muita delinquência por causa da
economia [em ruínas]”, relata.

Ele lembra que muitas vezes pre-
senciou filas em frente aos super-
mercados quando chegava um ca-
minhão de alimentos. Rapidamen-
te uma multidão se aglomerava
para comprar um pacote de arroz,

Refúgio em Cascavel

um de farinha e outro de macarrão.
Nem todos conseguiam.

Quando chegou ao Brasil, na ci-
dade de Pacaraíma, ele encontrou
muitos conterrâneos aguardando
liberação da Polícia Federal para
seguir viagem. “Havia muitos vene-
zuelanos fracos, desnutridos. Uma
situação muito triste”, relata.

GRATOS PELA
ACOLHIDA

Franklin Isaa Valero está em Cascavel
há quase quatro anos e também

trabalha no salão do Josué, onde é
cabeleireiro. Ele destaca a

receptividade da cidade, elogia a
qualidade de vida e diz que Cascavel é

uma boa cidade para morar.
A ligação de Valero com o Brasil, no

entanto, não é de hoje. Foi na
Venezuela que ele conheceu uma
brasileira, se apaixonou e casou.
O casal decidiu vir para o Brasil,
segundo ele, não por questões

políticas, mas para esposa ficar mais
perto da família.

Reservado, Valero evita tecer
comentários sobre crise política e

econômica na Venezuela.
Ele destaca que chegou ao Brasil

quando a crise estava começando,
mas, na época, já havia escassez de

alimentos na Venezuela.
Além do trabalho como

cabeleireiro, Valero é voluntário na
congregação das Testemunhas de
Jeová. A igreja ajuda imigrantes

oriundos de países com língua
espanhola, inclusive o material

religioso é impresso em espanhol.
Os voluntários estão iniciando um

trabalho no idioma guarani.

Tenor
Por trás de um corpo franzino de um
jovem sorridente, há um talento
musical que Angel Gabriel faz questão
de revelar. O garoto é tenor e tem até
um canal no YouTube. Durante a
entrevista, ele deu uma palhinha
cantando a música “Llamare”,
cântico religioso da Congregação das
Testemunhas de Jeová, igreja que ele
e a família frequentam. Gabriel
morava na cidade de La Victória,
perto da capital Caracas. Lá ele era
requisitado para cantar em
casamentos.  O jovem venezuelano
diz que pretende continuar a animar
casamentos com belas músicas aqui,
em Cascavel. Para encontrá-lo basta
fazer uma busca no Google ou no
YouTube por “Gabriel: G, el tenor”.

FRANKLIN foi o primeiro dos quatro
venezuelanos empregados no Salão do Josué

60 venezuelanos
A população de imigrantes
venezuelanos está aumentando
em Cascavel. Isaa Valero diz
conhecer pelo menos 60
venezuelanos que estão na cidade, a
maior parte acolhida pelos trabalhos
sociais das Testemunhas de Jeová. Na
congregação que ele faz parte, há
cinco meses foram recebidos oito
novos membros venezuelanos que
chegaram a Cascavel.

 TRABALHADORES
Josué Valério Mazo, proprietário do
salão de beleza, diz que é preciso

olhar para os imigrantes e estender
as mãos. Ele conta que Franklin foi o

primeiro a chegar ao
estabelecimento, relatou a situação

que vivia na Venezuela e então
decidiu contratá-lo. Depois vieram

outros conterrâneos, todos ligados à
mesma família, e hoje são quatro
venezuelanos que trabalham no

estabelecimento. “Resolvi dar uma
mão para esses meninos. São

trabalhadores, honestos, estão em
quatro trabalhando aqui. Só dão

alegria para nós”, revela.

Para Angel Gabriel, o governo do presidente Nicolás Maduro é o
pior da América Latina. Ele destaca que opositores do governo até
tentam se manifestar, mas correm risco de morte ao discordar do

governo. “É perigoso, hoje é quase impossível se manifestar”.

Pior governo

 A cada par de
sapatos lustrado,
Gabriel recebe o
equivalente a um

salário mínimo
venezuelano
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Casa das
orquídeas

No Distrito de São Salvador, in-
terior de Cascavel, está a simpáti-
ca Ana Maria Otfinoski e suas
mais de 50 espécies de orquíde-
as espalhadas pela propriedade
que fica na área rural.

As flores tomam conta da fa-
chada e do interior da casa e é
impossível não se encantar com
elas. “Elas trazem vida, alegria.
É uma energia muito boa. Amo mi-
nhas orquídeas”.

Dona Ana, como é chamada pe-
los vizinhos, sempre gostou de flo-
res, mas a paixão por esse tipo es-
pecífico veio de quando ela foi à ci-
dade de Maripá, a Capital das Or-
quídeas. E de lá para cá, já são mais
de oito anos dedicados às flores
exóticas. “Comecei a cultivar mais
flores também quando meu filho se
acidentou de carro. Dentro do veícu-
lo, a imagem de uma santinha com
rosas estava presente. Daí comecei
a me dedicar muito às plantas como
forma de pedir proteção”.

A acolhedora senhora, que vai
completar 25 anos morando em
São Salvador, diz que ama o dis-
trito, e que por lá, na visão dela,
tudo funciona muito bem: “A saú-
de é boa, somos bem atendidos.
Na parte de educação, um ônibus
vem buscar as crianças e os ado-
lescentes que estudam em Cas-
cavel. A escola daqui também é
boa, as estradas, tudo. Não tenho
do que reclamar”.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

DONA MARIA cultiva mais de 50 espécies de orquídeas no Distrito de São Salvador

AS ORQUÍDEAS estão espalhadas por toda a casa

Casa das
orquídeas
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14 de setembro de 1947
13 de agosto de 2018

RONILDE CARDOSO BERTUZZI

OBITUÁRIO14 HOJE NEWS, 20 DE AGOSTO DE 2018

Matrimônio

Há três anos recebia auxílio-doença e, por conta da saúde
debilitada, faleceu no último dia 13 de agosto aos 70 anos.
Além dos filhos, Ronilde deixa os netos: Claudemir (Neni),
Nathyelle, Claudia (Ani), Carol, Julia, Lucas, Matheus, Dayana
e Rafael, além dos bisnetos Davi, Emanuelly, Cauã e Heloisa.

Em 1968 Ronilde se casou com Olindo Bertuzzi, com quem
teve quatro filhos: Claudir, Solange, Claudio e Sandra. Em 1998
ficou viúva. Ronilde era gaúcha de Passo Fundo. Sempre cuidou
dos filhos e da casa e por um período de três anos trabalhou fora.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

O susto no pasto
Junto com os irmãos, a peque-

na e inquieta Ronilde Cardoso Ber-
tuzzi costumava brincar no pasto
da propriedade rural onde mora-
va e provocar os quero-queros que
cantavam alegremente. A diversão
para as crianças era garantida,
mas um dia a brincadeira teve um
ingrediente um pouco assustador.

No momento em que espan-
tavam as aves alegremente, um
boi resolveu tomar as dores das
aves e par tiu pra cima das cri-

anças. Bravo, o bovino arreben-
tou uma cerca e o corridão foi
grande. A perseguição só aca-
bou embaixo de uma carroça,
que serviu de proteção aos pe-
queninos. E ali eles ficaram até
os pais apareceram.

A alegria sempre foi a marca
registrada de Ronilde, que adora-
va viajar para matar a saudade de
parentes que moram distante. To-
dos os anos fazia questão de ira
para a praia curtir a temporada.

Diversão
 à mesa

Uma das diversões
de Ronilde era jogar

cartas. Nas horas vagas
ela se distraía com os

amigos jogando baralho.
Caxeta e canastra eram

seus jogos preferidos,
mas também gostava

de jogar bingo.
Tinha um coração

generoso e, mesmo
cansada e com a saúde

debilitada, ajudava quem
dela precisasse.

 Um dos sonhos era
visitar o Cristo Redentor,

no Rio de Janeiro.
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O fim de semana foi mar-
cado por mortes com carac-
terísticas de execução na re-
gião. Uma delas com requin-
tes de crueldade indicando
que a vítima agonizou muito
antes de morrer.

Um veículo Gol com placas
de Cascavel foi incendiado a
menos de um quilômetro da BR-
277, pouco antes do pedágio
em Céu Azul, na noite de sába-
do. Um caminhão de combate
a incêndio da rodovia que ad-
ministra o trecho controlou as
chamas e só depois foi possí-
vel identificar que havia um cor-
po no porta-malas carro. A pes-
soa ficou completamente desfi-
gurada e estava com as mãos
amarradas com um arame.

Algumas características do lo-
cal onde estava o carro incen-
diado indicavam que a vítima
possivelmente estava viva quan-
do foi ateado fogo no veículo.

O corpo, ainda sem identifi-

Execuções marcam
o fim de semana

 O outro caso indicando ser execução veio à tona na tarde de ontem.
Populares disseram ter entrado em contato com a polícia para relatar

que havia o corpo de um homem em meio a um matagal entre o
Bairro Julieta Bueno e o Loteamento Barcelona, às margens da PR-
180, em Cascavel.  Como a polícia não foi até o local, os populares

resolveram acionar a imprensa. Foram os jornalistas que trabalhavam
no plantão do fim de semana que localizaram o corpo.

A vítima trazia consigo uma carteira de identidade e, de acordo com o
documento, trata-se de um garoto de 17 anos chamado Anderson

Carneiro. O adolescente foi morto com um tiro na nuca. Há indícios de
que o espaço é frequentado por usuários de drogas. O corpo também

foi levado ao IML de Cascavel.
No início da noite de ontem a polícia confirmou que o rapaz era da
região sudoeste do Paraná e que não tinha passagens pela polícia.

Até o fechamento desta edição, suspeitos de envolvimento nas mortes
não haviam sido identificados ou presos.

cação e que terá de passar por
um exame de DNA para ser iden-
tificado, foi recolhido ao IML (Ins-
tituto Médico Legal) de Cascavel.

A polícia vai rastrear as pla-
cas do carro para saber se são
clonadas. A princípio, não ha-
via queixa de furto ou roubo
do veículo.  Reportagem: Juliet Manfrin

   Fotos: Aílton Santos

Tiro na nuca

 Corpo carbonizado
estava no porta-

malas de Gol com
placas de Cascavel

MENOR foi morto com um tiro na nuca.
Corpo estava em um matagal

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 34
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30
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 Duas pessoas foram baleadas
neste fim de semana, em Casca-
vel. Ambos sobreviveram e ao me-
nos uma das vítimas está em esta-
do grave. Trata-se de um rapaz alve-
jado na madrugada de sexta para
sábado, na Rua Visconde de Gua-
rapuava, no Centro de Cascavel.

Tudo teria começado com uma
discussão em uma casa noturna. Ao
sair, o rapaz de 19 anos foi atingido
pelos tiros na face e no tórax. Ele foi
levado para o Hospital Universitário. 

O outro caso foi registrado no
fim da noite de sábado, no Bairro
Pacaembu, na Rua Fortunato Beb-
ber. O tiro atingiu a vítima de ras-
pão na cabeça. Como seu quadro
não era considerado grave, ele foi
levado para a UPA Brasília.

Ele teria indicado à polícia o au-
tor do disparo.

Todos os envolvidos, dos dois
casos, já foram identificados. Al-
guns deles precisaram ser socorri-
dos pelo Siate, porque apresenta-
vam ferimentos provocados possi-
velmente por agressões.

Briga
e tiros

AÍLTON SANTOS

Um homem de 32 anos foi atendido
pela Guarda Municipal e mais tarde
pelo Siate no terminal rodoviário de
Cascavel, na madrugada de ontem.
Ele relatou que sofreu um assalto e
que foi espancado pelos ladrões.
Segundo a vítima, um deles teria
colocado uma faca em seu pescoço e
exigido que entregasse os sapatos e o
celular. O rapaz tinha ferimentos no
rosto e na região do abdômen. Ele foi
encaminhado à UPA Brasília. Os
suspeitos não foram detidos.

RAPAZ foi alvejado com tiros no rosto e no tórax na saída de casa noturna

HOMEM levou uma bala de raspão na cabeça, no Bairro Pacaembu

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Julgamentos da semana
Será julgado nesta terça-feira (21) às
13h, no Fórum Estadual de Cascavel,
Isair dos Santos. Ele está preso
acusado de cometer um homicídio em
2014. O Ministério Público não
repassou mais detalhes sobre o caso.
Na quinta-feira (23), às 13h, serão
julgados Marcelo Schuler e Lucas
Antônio Ribeiro. Eles são acusados de
matar Mateus Chimello no dia 1º de
janeiro deste ano. Segundo a
denúncia da 16ª Promotoria, eles são
acusados de matar o rapaz a
coronhadas e a tiros. Os dois estão
presos desde a elucidação do crime.

Mulher agredida
Uma mulher foi agredida na noite de
sábado na Rua Londres, no Bairro
Cascavel Velho, em Cascavel. A mulher
sofreu ferimentos na cabeça que
teriam sido praticados com uma
cadeira. Ninguém soube precisar quem
foi o autor ou a autora das agressões.
A vítima de 36 anos foi socorrida pelo
Siate e encaminhada à UPA Veneza.

Maria da Penha
A PM prendeu ontem um homem no
Jardim Presidente. Ele foi enquadrado
pela Lei Maria da Penha acusado de
ameaçar a companheira. O rapaz foi
levado para a 15ª Subdivisão
Policial de Cascavel, onde fica à
disposição da Justiça.

Motociclista grave
Um acidente no fim da tarde de
ontem no Loteamento Florais do
Paraná, em Cascavel, deixou um
motociclista em estado grave. A
colisão envolveu a moto e um
utilitário. Segundo populares, o
utilitário fazia uma conversão no
momento que a motocicleta fazia uma
ultrapassagem e os dois colidiram. O
rapaz foi encaminhado ao hospital e
seu quadro era considerado delicado.

Carro sem placa
tomba após colisão

Uma batida registrada ontem
pela manhã na esquina das Ruas
Presidente Keneddy com Nereu
Ramos, no Centro de Cascavel, re-
sultou em um tombamento.

Apesar da gravidade da colisão,
em que os carros ficaram bastante
danificados, apenas uma pessoa
teve ferimentos moderados e foi
encaminhada pelo Siate à UPA.

No local da batida, o cruzamen-
to é controlado por radares.

Os veículos que se envolveram
na colisão são um Captur, ainda
sem placas, que seguia pela Rua
Nereu Ramos, e um Kwid, que se-
guia pela Rua Presidente Kennedy.

Após a colisão, o Captur ficou
tombado no meio da rua. 

A única pessoa ferida foi uma
mulher de 46 anos, mas seus ma-
chucados foram considerados le-
ves. As outras quatro pessoas re-
cusaram atendimento.

Criança atacada por cachorro
Uma criança teve ferimentos moderados na tarde de ontem após ser
atacada por um cão. A menina de cinco anos teve lesões em diversos
locais do corpo, inclusive perfurações provocadas por mordidas.
Ela estava na casa onde mora, no Bairro Tarumã, quando o animal teria
partido para cima dela. Ninguém soube dizer se o cachorro era ou não
da família. Logo após a chegada dos socorristas do Siate, o médico de
plantão precisou ser acionado para avaliar os machucados da criança,
que foi levada para o hospital. Seu quadro exigia cuidados.

ACIDENTE deixou o carro virado na esquina da Kennedy com a Nereu Ramos

AÍLTON SANTOS
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Suplente milionário
Beto Richa, candidato ao Senado pelo PSDB, ficou mais

pobre desde 2014, quando foi eleito governador do Paraná.
Nesta nova disputa ele declarou à Justiça Eleitoral R$ 708

mil a menos nas contas e mantém fortuna de R$ 4,8 milhões.
Mas dinheiro na chapa não é problema, visto as contas do
seu suplente ao cargo de senador, Nelson Padovani (PSDB),
que declarou a bagatela de R$ 54 milhões. Nas eleições de
2014, a deputado federal, Padovani havia declarado R$ 15

milhões. Ou seja, crescimento de 260% em quatro anos. Vale
ainda incluir a segunda suplente de Richa, Maria Iraclesia
(PSDB), que tem R$ 1,5 milhão declarados - incluindo uma

aeronave de R$ 300 mil.

Caçambeiros
A sessão da Câmara de
Vereadores promete ferver
hoje: o pedido de
investigação contra o
vereador Fernando Hallberg
(PPL) sobre infração
político administrativa. Se
aceito, o plenário votará
então pelo prosseguimento
da denúncia.

Oposição
A postura firme e polêmica
na Câmara - incluindo
desavenças com alguns
parlamentares - tende a ser
uma caçamba de entulho
no caminho de Hallberg.
Nos bastidores, contam-se
nos dedos de uma mão
quem estaria ao lado do
parlamentar. Seja ele
inocente ou não.

Protesto
Nos últimos dias circularam
pelos grupos de WhatsApp
mensagens convocando os
caçambeiros para lotarem a
Câmara hoje de manhã,
levando inclusive caminhões
até o prédio. O áudio incita
o protesto para pressionar
os vereadores a cassarem o
mandato de Hallberg.

Vetou
O prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) vetou a prorrogação de
dez anos a concessão de uso de
área urbana a Sociedade
Esportiva e Cultural São
Cristóvão. Uma questão
apontada é que a Câmara precisa
da bênção do Concidade para
tal: difícil após declarações
conflitantes ao grupo de
engenheiros e arquitetos.

MULMULMULMULMULTTTTTAS ESTAS ESTAS ESTAS ESTAS ESTARARARARAR

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Alécio Espínola quer denominar “Dona Idalina Tavares Barreiros”
o Restaurante Popular projetado para o Bairro Santa Cruz.

 A Câmara requer R$ 410 mil de créditos para reformas do
prédio e justifica que estavam previstos R$ 3,5 milhões na LDO.

O vereador Roberto Parra (MDB) insiste no projeto que
pede repasse em crédito de 50% das multas do
Estacionamento Regulamentado aos motoristas
notificados, no momento do pagamento - além disso,
isenção aos motoristas idosos do pagamento.

Investigação
das cadeiras

Provocado por meio da
Câmara de Vereadores, o
Ministério Público acatou
solicitação de investiga-
ção sobre a compra das
cadeiras para o Estádio
Olímpico Arnaldo Busa-
to, em Cascavel. O inqu-
érito civil está nas mãos
do promotor do Patrimô-
nio Público, Sérgio Ricar-
do Cezar Machado.

O secretário de Cultu-
ra e Esportes, Ricardo
Bulgarelli, também fez um
levantamento e apontou
que, de um total de 10,1
mil cadeiras, 3.639 em
bom estado de conserva-
ção foram instaladas,
4.902 em bom estado
permanecem guardadas,
com outras 1.380 em es-
tado regular e mais 253
em péssimo estado.

O MP quer saber agora
sobre eventual ato de im-
probidade administrativa
que tenha resultado em
prejuízo ao erário diante de
eventuais irregularidades
na execução da obra.

O empresário Rafael Fernandes, proprietário da empresa
Rafael F. Fernandes ME, ganhadora da licitação para o
fornecimento das cadeiras, falou pela primeira vez sobre o caso à
reportagem do Hoje News.
Fernandes garante que as cadeiras têm qualidade - levando em
conta cinco anos de uso na Arena - e, sabendo de um eventual
defeito em algumas, houve o repasse de um número superior.
Porém, o fato de as cadeiras estarem empilhadas em depósitos
não está relacionado à qualidade, mas ao Estádio que não possuir
condições de recebê-las. “Instalaram apenas em espaços
possíveis, onde deu certo: quando fornecemos o material houve
fiscalização e tudo estava adequado. Não tivemos reclamações”.
O empresário diz ainda que teve prejuízos na negociação,
pois o Atlético-PR fez um valor mais em conta para a
compra das 20 mil cadeiras, no entanto, como a prefeitura
adquiriu 10 mil, o valor foi maior e ele teve que honrar com
o que estava previsto em edital.

A COMPRA
O estádio teve a
reforma iniciada em
2015 pelo ex-prefeito
Edgar Bueno (PDT),
quando houve a compra
dos assentos de origem
da Arena da Baixada,
em Curitiba, que trocou
o material em função da
Copa do Mundo. O
preço final pago pelas
cadeiras foi de R$
35,60 cada uma.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Exclusivos
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Prestes a concluir as obras do
PDI (Programa de Desenvolvimento
Integrado), agora a Prefeitura de Cas-
cavel abriu licitação para definir a
empresa que ministrará cursos para
analisar os impactos do projeto e
das obras executadas por meio do
empréstimo do BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento).

São três lotes diferentes na lici-
tação, em cursos distintos: Patolo-
gias das construções - 40 horas/
aula (aos servidores de arquitetu-
ra e engenharia), Gerenciamento de
resíduos na construção 20 horas/
aula (servidores de arquitetura,
engenharia, administração, meio
ambiente e transporte e trânsito)
e Orçamento de projeto 24 horas/
aula (arquitetos e engenheiros),
previstos no Plano de Capacitação
do PDI. Ao todo serão 90 vagas.

Os cursos serão oferecidos em
três meses, após assinatura do
contrato, e estão inclusos no con-
trato para capacitação dos servido-
res municipais antes e durante a
obra. Mesmo que todos os trâmi-
tes já tenham sido cumpridos, as
aulas terão de ser ofertadas.

Conforme consta em edital, o
curso de Patologias da Construção

Civil visa “identificar as principais
patologias existentes nas edifica-
ções; identificar formas de preven-
ção de patologias das construções
durante a concepção (projeto) e
construção da obra; conhecer os tra-
tamentos para as principais pato-
logias existentes nas edificações”.

A justificativa da obrigatorieda-
de é que a necessidade está atre-
lada ao “elevado número de obras
relacionadas ao PDI, e ações de
acompanhamento do processo de
execução e controle das referidas
obras visando reduzir as dificulda-
des em identificação das patologi-
as; definição de qual solução apli-
car; encaminhamento de ações
para evitar as diversas patologias
e suas causas”.

A proposta estabelece ainda que
os profissionais tenham preparo
adequado para identificar soluções
durante a execução das obras e
após o término.

Mesmo com todas as licitações
praticamente finalizadas, agora o
curso para capacitação sobre orça-
mento e projetos será ofertado,
como diz o edital, “para a elabora-
ção eficiente e consistente de or-
çamentos de projetos”. A ideia era
atender profissionais que atuaram
nas atividades de elaboração de
projetos e montagem de cronogra-
ma - o mesmo ocorre com o curso
de Gerenciamento de Resíduos na
Construção Civil.

Curso sobre o PDI agora?

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Cursos após a obra
Em nota oficial, sobre a demora na oferta dos cursos, a prefeitura informa
que “o contrato firmado com o BID prevê as capacitações aos servidores
e funcionários de empresas como obrigação, mas não estipula um período
específico para que sejam realizadas, ficando a definição a cargo do
gestor. Vale considerar também que o contrato do BID tem vigência de
cinco anos, sendo que a execução do projeto foi iniciada em 2014. Até
o fim da gestão anterior foram executadas 40% das obras, restando
60% para a atual administração”.
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 Em 2013, o deputado Duílio Genari levou à As-
sembleia Legislativa projeto definindo 24 de agosto
como Dia Estadual do Livro e da Leitura. Os parla-
mentares devem ter tantas coisas para ler que dei-
xaram para trás a leitura do projeto: já se passaram
cinco anos sem comemoração. E pela falta de movi-
mentação, já parece anunciado que também em 2018
a data vai passar em branco, a não ser por isoladas
mas merecidas lembranças do nascimento do poeta
Paulo Leminski.

Talvez exista o secreto desejo de que não só a
data do aniversário de Leminski, mas também os dias
de aniversário de todos os poetas e escritores para-
naenses sejam dias estaduais do livro e da leitura.
Por isso os nobilíssimos deputados estaduais prefe-
riram uma lei não escrita, espiritual a ponto de nem
parecer que existe, como os deuses e anjos, deter-
minando que todos os dias sejam das mães, do ín-
dio, das crianças e da leitura.

Como isso não requer lei, bastando apenas prati-
car o espírito, justifica-se não terem dado a mínima
para o projeto. Sendo todo dia de índio, da mãe e de
leitura, resta-nos ler com satisfação o Plano Estadual
do Livro, Leitura e Literatura do Paraná, cujo propó-
sito é “assegurar e democratizar o acesso à leitura e
ao livro a toda a sociedade, com base na compreen-
são de que a leitura e a escrita são instrumentos in-
dispensáveis para a cidadania plena”.

Intenção igualmente tão espiritual que nenhum dos
candidatos às eleições de outubro vai gastar preciosos
segundos de sua propaganda para tocar no assunto.

TODO DIA É DIA DA LEITURA

“Agora será a
vez destas
famílias

do Veneza”

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

Prefeito Leonaldo
Paranhos, ao anunciar

a regularização
fundiária da área onde

foram assentadas
cerca de 200 famílias
que viveram durante

anos na área invadida
do Jardim Gramado.
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PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

23
Segunda

Curitiba
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Terça

25
Segunda

14
Terça

111113
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Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2070

05 26 27 34 42 48

Dupla sena
Concurso: 1828

01 17 18 21 30 321º sorteio

15 20 34 36 37 382º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1703

01 03 06 08 09 10 12 13
14 15 16 17 18 19 22

Quina
Concurso:  4754

01 11 41 47 67

Timemania
Concurso: 1220

10 18 35 46 56 69 73
TIME DO OLARIA/RJ

Lotomania
Concurso: 1893

04 13 15 17 20 26 29
30 43 49 53 57 58 60

71 74 80 83 89 95

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05311

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

38.113
70.813
51.184
15.243
46.256

Dia da Sorte
Concurso: 039

04 05 06 09 13 25 30
MARÇOMÊS DA SORTE:

Opinião

Alceu A. Sperança é escritor -
alceusperanca@ig.com.br

SECOM

Fases da lua

CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02
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Felicidades!

Conscientização
 A USF Pinoneiros

Catarinenses promove a 1a

Campanha de Prevenção de
de Acidentes na Infância.
Será dia 25 de agosto, das
8h30 às 11h30, no Centro

Comunitário do Bairro
Pioneiros Catarinenses.

Mc Dia Feliz
O Hospital Uopeccan está
em busca de voluntários
para colaborar no McDia

Feliz 2018, que será
realizado dia 25 de agosto.

Para saber mais sobre as
vagas disponíveis e o tempo
de dedicação é só entrar em
contato pelos telefones (45)

2101-7025 e (45) 2101-
7124 em Cascavel.

Melhor idade
Sob a batuta do regente

Geferson, toda quarta-feira
tem ensaio do Coro da
Melhor Idade, na Escola

Sagrada Família, às 15h30.
Todos podem participar. As
aulas são gratuitas. Mais
informações pelo telefone

(45)9 9959-5537.

Contra a Poliomielite
Quem perdeu o dia D da
Campanha Nacional de

Vacinação Contra a
Poliomielite e o Sarampo

tem até dia 31/08 para pôr
as vacinas em dia.

A meta do Ministério da
Saúde é vacinar, pelo
menos, 95% das 11,2
milhões de crianças.

Megabazar Cemic
Dia 25 de agosto tem mais
uma edição do Megabazar

do Cemic. Roupas, calçados,
móveis, brinquedos,

eletrodomésticos novos e
usados. Preços a partir de

R$ 1 e bancas com até 50%
de desconto.

O endereço é Rua Maceió,
118, São Cristóvão. Mais
informações pelo telefone

(45)  9 9993-7755.

Priscila Colaço, Emilio
Fernando Martini, Jaime
Araújo, Tammy Luciano,

Demétrio Lontra Fagundes,
Marineide Focci, Nelson Góes

da Silveira, Pedro Paulo
Lopes e Mariana Medonça.

"Conhecimento é poder, a
informação é libertadora,
a educação é a premissa

do progresso, em todas as
sociedades,

em todas as famílias."
Kofi Annan

A bela DAISY PAULA,
pelas lentes de
Arivonil Policarpo
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SÉRIE A

Santos 3x0 Sport
Corinthians 0x1 Grêmio
Atlético-PR 0x3 Flamengo

Internacional 1x0 Paraná
Cruzeiro 1x1 Bahia

Vitória 0x3 Palmeiras
Botafogo 0x3 Atlético-MG

América-MG 0x0 Fluminense
São Paulo 2x0 Chapecoense

HOJE
20h Vasco x Ceará

QUARTA-FEIRA (8/8)
Ceará 1x1 Santos
QUARTA-FEIRA

19h30 Paraná x São Paulo
19h30 Chapecoense x Atlético-PR
19h30 Bahia x Internacional
21h Sport x América-MG
21h Palmeiras x Botafogo
21h45 Fluminense x Corinthians
21h45 Grêmio x Cruzeiro

QUINTA-FEIRA
19h30 Flamengo x Vitória
20h Atlético-MG x Vasco

19ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 41 19 12 5 2 32 16 16
2º Internacional 38 19 11 5 3 27 12 15
3º Flamengo 37 19 11 4 4 29 15 14
4º Grêmio 36 19 10 6 3 23 8 15
5º Atlético-MG 33 19 10 3 6 36 26 10
6º Palmeiras 33 19 9 6 4 29 15 14
7º Corinthians 26 19 7 5 7 22 16 6
8º Cruzeiro 26 19 7 5 7 15 16 -1
9º Fluminense 23 19 6 5 8 19 24 -5
10º América-MG 22 19 6 4 9 18 24 -6
11º Bahia 22 18 5 7 6 20 23 -3
12º Botafogo 22 19 5 7 7 18 25 -7
13º Santos 21 19 5 6 8 21 23 -2
14º Chapecoense 21 19 4 9 6 19 26 -7
15º Sport 20 19 5 5 9 19 30 -11
16º Vasco 19 16 5 4 7 21 26 -5
17º Vitória 19 19 5 4 10 20 39 -19
18º Atlético-PR 18 18 4 6 8 20 19 1
19º Ceará 16 18 3 7 8 11 20 -9
20º Paraná 14 19 3 5 11 9 25 -16

20ª RODADA

          BRASILEIRÃO
20h Vasco x Ceará

     SÉRIE C
21h Cuiabá x Atlético-AC

           ESPANHOL
15h Valencia x At. de Madri
17h At. Bilbao x Leganés

         INGLÊS
16h C. Palace x Liverpool

           ITALIANO
15h30 Atalanta x Frosinone

JOGAM HOJE

Os donos da Arena Baixada. Sem nunca ter
perdido em casa para o Flamengo, o Atlético-PR
tratou de manter o tabu com uma vitória
arrasadora, ontem, por 3 a 0. Os gols foram
marcados por Pablo (9min), Raphael Veiga
(16min) e Zé Ivaldo (20min), todos no
primeiro tempo. O resultado, aliado à vitória do
Internacional sobre o Paraná Clube (1 a 0),
derrubou o Fla para a terceira posição, mas
manteve o Furacão na zona de rebaixamento.

 QUASE LÁ!
A rodada de ida das quartas de final da Série C do Brasileiro teve início nesse fim

de semana com três dos quatro jogos – o outro será hoje. Para o Operário
Ferroviário, o mata-mata com o Santa Cruz começou, ontem, com derrota em

Recife, por 1 a 0. A vitória pelo placar mínimo não era o que queria o torcedor da
Cobra Coral, que lotou o Arrudão: quase 50 mil pessoas. Com isso, o Fantasma

continua vivo para o jogo da volta, no próximo domingo em Ponta Grossa. O
Santa tem a vantagem do empate, enquanto o Operário precisa vencer por dois

gols de diferença – não há critério gol fora de casa. O jogo vale o acesso à Série B.
Nas outras partidas das quartas, o Bragantino venceu o Náutico por 3 a 1, em
casa, enquanto Botafogo-PB e Botafogo-SP empataram sem gols na Paraíba.

CBF

O São Paulo correspondeu às ex-
pectativas e encerrou o primeiro tur-
no do Campeonato Brasileiro na lide-
rança. O time do técnico Diego Aguirre
derrotou a Chapecoense por 2 a 0,
na noite de ontem, no Morumbi.
Shaylon abriu o placar logo nos pri-
meiros minutos e Hudson deu núme-
ros finais à partida válida pela última
rodada do primeiro turno.

Com a 12ª vitória na competição,
o São Paulo chegou à marca de 41

Entre os grandes, és o primeiro
pontos na tabela, superando o Inter-
nacional, que havia tomado a lideran-
ça ao vencer o Paraná mais cedo e
chegar aos 38 pontos. Com isso, o
time de Aguirre supera as campanhas
do clube nos anos do tri brasileiro.

O líder do Brasileirão entrou em
campo com cinco titulares no banco
de reservas depois da viagem à Ar-
gentina durante a semana. No segun-
do tempo, Aguirre lançou Rojas, Hu-
dson e Nenê no jogo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

No trabalho, assuntos que podem ser
resolvidos nos bastidores vão trazer bons
resultados. É um bom momento para se-
guir seu sexto sentido e aproveitar as chan-
ces de se destacar na carreira.

To
ur

o

Bom dia para expandir seus horizon-
tes e conhecer lugares novos, especi-
almente na companhia dos amigos. Só
precisa ter cuidado para evitar uma
briga com alguém da turma.

G
êm

os

Encontre tempo para equilibrar a car-
reira e a convivência com a família.
Melhor pensar duas vezes antes de
fazer cobranças a quem ama, pois há
sinal de estresse no romance.

C
ân

ce
r O desejo de viver novas experiências

continua em alta. Só tenha cautela para
não deixar que isso atrapalhe sua con-
centração no trabalho.

Le
ão

Hoje, adotar uma estratégia diferente
e deixar o comodismo de lado será a
melhor escolha. Pode ter surpresas
no trabalho, mas tudo indica que o re-
sultado será positivo.

V
ir

ge
m Nesta sexta, o serviço vai correr me-

lhor se unir forças com um colega.
Aposte na criatividade e confie nos
colegas, assim, terá mais chance de
sucesso.

Li
br

a

Bom dia para mergulhar no trabalho e
colocar tudo em dia. Tarefas que preci-
sam ser feitas nos bastidores vão correr
melhor. Mal-entendido ou informações
erradas podem comprometer o serviço.

E
sc

or
pi

ão O contato com colegas e clientes tam-
bém vai fluir numa boa. Seu único de-
safio será administrar melhor a sua
grana, já que há risco de se empolgar
e gastar demais.

Sa
gi

tá
ri

o Conte com a ajuda dos familiares para se
recolocar no mercado, se está em busca
de uma oportunidade. Também pode re-
ceber apoio financeiro, ou ajudar um pa-
rente que esteja passando por dificuldade.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O astral é favorável para quem pensa

em viajar ou precisa entrar em contato
com alguém de outra cidade. Aposte
no raciocínio rápido e nas suas ideias
para se destacar.

A
qu

ár
io Bom dia para organizar suas contas e

até descobrir uma nova fonte de ren-
da. Melhor não comentar sobre a sua
boa sorte com dinheiro: guarde isso
em segredo e vai se dar muito bem!

 P
ei

xe
s É hora de colocar alguns assuntos pes-

soais em primeiro plano. No trabalho, pode
desempenhar tarefas que exigem iniciati-
va. Você vai se entender bem com os
colegas, mas pode enfrentar rivalidade.
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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  • ORGULHO E PAIXÃO

 • SBT

MALHAÇÃO
Rafael conversa com Márcio sobre

a relação do filho com Pérola. Paulo e
Marli dormem juntos. Verena e Álvaro
se aproximam. Flora confronta Tito so-
bre boatos envolvendo o rapaz e os dois
terminam o relacionamento. Garoto e
Úrsula incentivam Tito e Flora a conver-
sar. Paulo decide passar o dia com Marli
e dá folga para Getúlio. Úrsula tem a
ideia de promover uma festa especial
para Tito e Flora. Jade e Pérola conver-
sam sobre Érico e Márcio.

O TEMPO NÃO PARA
O helicóptero faz um pouso forçado

em uma clareira. Marocas cuida de
Samuca e eles passam a noite na mata.
Carmen se desespera ao saber do su-
miço do filho. Marocas conta sobre sua
vida para Samuca. Waleska coordena as
buscas aos jovens, e Dom Sabino insis-
te em participar. Dom Sabino encontra
Marocas e Samuca se beijando. Eliseu
resgata a carroça. Samuca pede Maro-
cas em casamento para Dom Sabino.

SEGUNDO SOL
Laureta aconselha Karola a se apro-

ximar de Rosa durante sua gravidez, para
conquistar Valentim. Cacau revela que
sabe sobre a chantagem de Roberval e
expulsa Edgar de sua casa. Manu e Íca-
ro confortam Luzia e afirmam que mãe
será inocentada. Beto desconfia dos
sentimentos de Ionan por Maura. Rosa
confessa a Maura que não sabe se o
bebê que espera é de Valentim ou de
Ícaro. Valentim confronta Karola sobre
sua conta bancária. Luzia convida Manu
para morar com ela. Edgar volta para a
casa de Severo, e Zefa o conforta. Ca-
cau desabafa com Luzia e Ícaro.

SBT
AS AVENTURAS DE POLIANA

Luca tira selfies com um esqueleto
da escola. Raquel assiste ao vídeo do
canal de Luca Tuber na internet em que
o rapaz faz uma lista Top 3 das meni-
nas mais bonitas de sua sala de aula.
Para Luca, Brenda e Gabi são as ga-
rotas mais atraentes, mas o maior

Cecília conforta Mariana, que despista a irmã sobre o verdadeiro motivo de
ter seus cabelos cortados. Incentivado por Ernesto, Rômulo perdoa Edmundo,
e aconselha o irmão a se afastar do álcool. Todos disfarçam a preparação do
casamento quando Ema chega. Jane convence Camilo a se aproximar mais

de sua mãe e deixar que ela participe da vida da criança que vai nascer.
Ernesto convida Fani para ser sua madrinha de casamento. Lady Margareth

convoca Xavier e Virgílio para arruinar o casamento de Ernesto
e Ema. Ludmila e Elisabeta armam para levar Ema à igreja,

sem que a moça desconfie da surpresa.

destaque fica para Raquel. Ruth per-
cebe que invadiram sua sala e con-
versa com Gleyce e Lindomar. A di-
retora decide instalar câmeras de se-
gurança pela escola.

 JESUS
Mirian se emociona no casamen-

to do filho Youssef. Livona aceita se
deitar com Caifás. Gabriela pede
para Pedro não brigar mais com

Lady Margareth destrói
a festa de casamento

de Ernesto e Ema

Cornélius e eles discutem. Arimatéia
avisa que Deborah só poderá sair de
casa acompanhada de Tiago Justo.
Herodíade oferece uma joia para
Caius dar uma lição em João Batis-
ta. Judá, José Filho e Simas, irmão
de Jesus, sentem ciúmes Dele. Na-
tanael conhece Jesus. Salomé estra-
nha ao ver Herodíade com Caius. Ari-
matéia dá conselhos para Tiago Jus-
to conquistar Deborah. Joana se ar-
repende por ter comido carne de le-
bre na cozinha de Almáquio. Simão
Zelote pede para Barrabás não se en-
volver com Dimas e Gestas.
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Momento carinho do papai Silvio com a filha Alice

A pequena Isabella Albuquerque Ribeiro, alegria dos pais Juliana e Pauliano

 Rosa Jurtkiewicz com o filho Gabriel
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