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 O ex-presidente da CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol)
José Marin Marin foi condenado,
ontem, a quatro anos de prisão
mais US$ 1,2 milhão de multa,
de acordo com sentença proferi-
da pela juíza Pamela Chen, da
corte federal do Brooklyn (Esta-
dos Unidos). As autoridades es-
tadunidenses ainda anunciaram
o confisco de US$ 3,3 milhões
de bens do dirigente.

O ex-presidente da CBF já cum-
priu 13 meses de prisão, sendo cin-

José Maria Marin é
condenado nos EUA

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Paraná ?x? São Paulo
Bahia ?x? Internacional
Sport ?x? América-MG

Palmeiras ?x? Botafogo
Fluminense ?x? Corinthians

Grêmio ?x? Cruzeiro

     BRASILEIRÃO
19h30 Flamengo x Vitória
20h Atlético-MG x Vasco

JOGAM HOJE

Acusação e defesa
A Promotoria havia pedido 10
anos de prisão e uma multa
de até US$ 6,6 milhões (cerca
de R$ 26 milhões) para o ex-
presidente da CBF. A alegação
do Departamento de Estado
dos EUA é de que José Marin
causou mais de US$ 150
milhões em prejuízo com
seus atos. A defesa, por sua
vez, desejava uma pena de 13
meses de prisão, em
consequência de sua idade
avançada e do frágil estado
de saúde. A expectativa agora
é que Marin consiga reduzir a
pena por bom
comportamento, o que faria
com que permanecesse preso
em um total de dois anos e
quatro meses.

co meses na Suíça e outros oito em
uma penitenciária nos Estados
Unidos. Na contagem não é descon-
tado o período em que esteve em
detenção domiciliar em seu apar-
tamento, em Nova York.

Em dezembro de 2017, Marin,
de 86 anos, foi considerado culpa-
do em seis acusações: conspira-
ção para organização criminosa,
fraude financeira nas Copas Améri-
ca, Libertadores e do Brasil e lava-
gem de dinheiro nas Copas Améri-
ca e Libertadores.

Bitelo no Grêmio
Destaque com a camisa do FC
Cascavel há pelo menos dois
anos, o jovem João Paulo de
Souza, o Bitelo, de 18 anos, é o
mais novo reforço do Grêmio. O
meia-atacante que veio de
Formosa do Oeste para treinar
no Cefa em 2011 foi o primeiro
jogador a assinar contrato de
longo prazo com o Futebol Clube
Cascavel. No ano passado, ele
fechou vínculo até 2020, agora
interrompido pela negociação
com o tricolor gaúcho.
“Minhas expectativas são as
melhores possíveis. Espero que
eu consiga construir uma boa
história com a camisa do Grêmio.
Vai ser uma nova fase na minha
vida. Apesar de ansioso, estou
tranquilo e vai dar tudo certo”,
planeja o jogador.
Para a equipe do FC Cascavel fica
a certeza de que o trabalho está
no caminho certo. “O caso do
Bitelo acaba incentivando os
demais meninos a se esforçarem
para alcançar o mesmo. E
também faz com que os grandes
clubes do País nos enxerguem
com outros olhos”, comemora o
gerente-geral da equipe
aurinegra, Sebastião Marques.

 CBF

 Aberta no último dia 8 com Ceará 1x1
Santos e prevista para terminar hoje, com
Flamengo x Vitória (19h30) e Atlético-

MG x Vasco, a 20ª rodada do
Brasileirão será encerrada apenas no dia
13 de setembro. Isso porque o Atlético-

PR não conseguiu, por condições
climáticas, seguir para Chapecó (SC),

onde enfrentaria a Chapecoense, na noite
de ontem. Assim, a partida foi remarcada.
Nesta noite, já ciente dos resultados dos

principais concorrentes na tabela de
classificação, o Flamengo recebe o

Vitória no Maracanã, às 19h30. Será o
reencontro entre Maurício Barbieri (foto)
e Paulo César Carpegiani. O primeiro,
hoje técnico do Fla, era auxiliar quando

o segundo comandou o Rubro-Negro
carioca, no início do ano.

Zeladoras ainda
não receberam
os salários

PÁGINA
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Definido itinerário
dos ônibus nas
regiões norte e leste

PÁGINA
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277 pode virar avenida
Uma ideia audaciosa e que já está em estudo prevê transformar o trecho da BR-277
entre os trevos Cataratas e Guarujá em uma extensa avenida. A proposta visa valori-
zar os pesados investimentos feitos na região, como Aeroporto Regional e um novo

Centro de Eventos, que, juntos, somam mais de R$ 50 milhões.
 Pág. 9
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A Delegacia de Estelionato, com apoio do GDE (Grupo de Diligências Especiais), estourou ontem à noite um cassino
clandestino que funcionava no Centro de Cascavel. No momento da abordagem havia vários jogadores. Sete pessoas
foram levadas para a delegacia para serem ouvidas. Na sala, a polícia apreendeu centenas de cartelas, principalmente
de bingo, e dezenas de computadores.

ClandestinoClandestino
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 Após três etapas classificató-
rias realizadas desde o mês de
abril, passando pelas cidades de
Cascavel, Toledo e Londrina, o
Campeonato Paranaense de Han-
debol Juvenil (Sub-18) definirá os
campeões da temporada neste
fim de semana, em Maringá.

Pela Série Ouro, a disputa
pelo título no naipe feminino co-
meçará no sábado, com a semi-
final entre Maringá e São Miguel
do Iguaçu, às 15h45, no Ginásio
Chico Neto. Um pouco depois, às

Handebol rumo a Maringá

Com provas das 10h às 22h na pista do Autódromo Zilmar Beux, será
disputada sábado a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de
Arrancada de Motos de Cascavel. A expectativa é de participação de mais
60 pilotos de Cascavel e cidades da região. A promoção e a organização
são do Automóvel Clube de Cascavel, com provas nas categorias Protótipo
4 Tempos, Protótipos 2 Tempos, Super Bike, Montada Original, Montada
Especial, Força Livre 250cc e Desafio 10 Segundos.

Caratê na Neva
Cascavel receberá cerca de 200
atletas neste sábado para a 2ª
fase do 46º Campeonato
Regional Oeste de Karatê. A
competição será realizada no
Ginásio da Neva e contará com
equipes de Francisco Beltrão,
Foz do Iguaçu, Pato Branco e
São Miguel do Iguaçu, além da
cidade anfitriã.
Cascavel será representada
pelos atletas da academia Oda
Kai: Alessa Andreazzi,
Gabriella Adur da Silva,
Millena Adur da Silva,
Matheus Carneiro, Paulo
Henrique Castagnaro da Silva,
Dioni Alves de Carvalho,
Vinicius Reichert Trento e o
Sensei Valmir Penteado. Eles
competem nas categorias Kata
(luta imaginária), Kumite
individual (luta) e Open
(acima de 18 anos, sem limite
de peso).
Esta é a penúltima etapa do
campeonato. A última será em
Francisco Beltrão no dia 15 de
setembro. Lá serão definidos
os quatro melhores de cada
categoria para representar a
região na fase final, que será
em Araucária, no dia 24 de
novembro, com os vencedores
das demais regionais.

18h, será a vez de Sarandi e Cas-
cavel duelarem pela vaga na fi-
nal. No naipe masculino, as se-
mifinais serão Maringá x Jussa-
ra, às 16h50, e Londrina x Alto
Paraná, às 19h10.

Para o Santa Maria/Cascavel,
comandado por Marcos Galhardo,
essa será a quinta tentativa de
chegar a uma final em cinco com-
petições disputadas na tempora-
da. Nas quatro anteriores, con-
quistou dois títulos (Jogos Esco-
lares e Copa Oeste) e dois troféus

de vice-campeão (Copa Paraná e
Paranaense Sub-16).

Nesta semifinal, o time casca-
velense reencontrará sua única
algoz em todo o Paranaense Sub-
18. Na última etapa classificató-
ria, realizada há um mês, em Lon-
drina, o time de Sarandi venceu o
confronto por 19 a 15. Com isso,
terminou a primeira fase na vice-
liderança com 12 pontos, um a
mais que o time do oeste do Es-
tado. Maringá terminou com 13
pontos e invicta na liderança.

 BOXE
Cascavel receberá um evento de boxe neste fim de semana,

entre o prata da casa Yurik “Touro” da Silva e o pugilista paulista
Wesley Cabeludo, pelo peso meio médio da categoria cadete. A luta

marcará a estreia do cascavelense de 17 anos em combates
oficiais e vale pontos para o ranking nacional. Para custear as

despesas, a família de Yurik realiza uma ação entre amigos no valor
de R$ 50 para um Samsung J7 32G. Os interessados em ajudar
têm até esta quinta-feira para entrar em contato com o pai do

jovem, Sílvio, pelo telefone (45) 99967-9711.

WESTCARS.COM.BR
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 Os atletas de judô de Casca-
vel participarão neste fim de se-
mana do Campeonato Paranaen-
se Sub-9, Sub-11 e Veteranos,
em Foz do Iguaçu.

Serão 18 judocas cascavelen-
ses, sendo oito pela categoria
Sub-9 (7 e 8 anos): Maria Bea-
triz de Paula Soares (super ligei-
ro, até 21 kg), Alice Gonçalves
Sorbara (ligeiro, até 24 kg), Lui-
za Zucchi de Mello Vidal (leve,
até 30 kg), Valentina Gasparini
(meio-médio, até 34 kg), Gusta-
vo Reis Mesquita (super ligeiro,
até 21 kg), Petrus Marani Olivei-
ra (ligeiro, até 24 kg), Lucas
Poisk Rodrigues (pesado, até 48
kg) e Rafael Toba de Lima (super
pesado, até 53 kg).

Já na categoria Sub-11 serão
quatro representantes de Casca-
vel: Diego Correa Ebrahim (extra
super ligeiro, até 26 kg), Guilher-
me Baratter Sonda (meio-leve,
até 33 kg), Pedro Henrique de
Lima Decki (meio-leve, até 33 kg)
e Vito Luigi Zanata (extra-pesado,
acima de 60 kg).

Já a equipe de veteranos será

Conhecido no meio esportivo como Cadeirante Voador, Dani-
el Vianna, de 43 anos, recebeu nesta semana os votos de lou-
vor e congratulações da Câmara de Cascavel, propostos pelos
vereadores Pedro Sampaio e Fernando Hallberg.

Nascido em Pérola do Oeste, Daniel veio para Cascavel ain-
da criança. Com 32 anos, sofreu um acidente de trabalho e per-
deu a mobilidade do corpo da cintura pata baixo.

Em 2015, incentivado pelo amigo Gelson Valin, que também é
cadeirante, Daniel disputou sua primeira prova esportiva e ga-
nhou sua primeira medalha. De lá para cá já participou de mais
70 provas e já ganhou 43 troféus, sendo três de campeão (2011,
2015 e 2016) da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.

“Eu quero me tornar um atleta profissional e participar das
Olimpíadas”, assegura Daniel, que hoje treina sem patrocínio
ou preparação técnica.

 Jogos Abertos
A participação cascavelense na 61ª
edição dos Jogos Abertos do Paraná
foi encerrada ontem com a medalha
de prata no basquetebol feminino,
em Coronel Vivida. O time do NBFC
(Novo Basquete Feminino de
Cascavel) foi superado na final pelo
time de Paranaguá, por 106 a 42.
Ainda assim, comemorou o acesso à
Divisão A dos Jogos. Já a delegação
cascavelense comemorou o fato de
ter alcançado a vice-liderança geral
na pontuação da competição, que
será encerrada hoje com grande
chance de a posição cascavelense se
manter na classificação final.

formada por Simone Nunes Paixão
(F-4 meio-médio, até 63 kg), Renita
Salete Steinback (F-4 meio-pesado,
até 78 kg), Irene Izumi Sato Dono-
mai (F-5 meio-pesado, até 78kg),
Marcus Vinicius Costa (M-1 meio-
leve, até 73 kg), Washington
Toshihiro Donomai (M-5 meio-mé-
dio, até 81kg) e Antônio Ricardo
Torres Rodrigues (M-5 meio-pesa-
do, até 100 kg).

Cadeirante Voador

ASSESSORIA DE IMPRENSA/CMC

Judô menores e veteranos

ASSOCIAÇÃO JUVENTUS
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Futsal do Comercial

O futsal da Associação Atlética
Comercial viveu dias de comemo-
rações nas últimas competições
que realizou e participou.

Pelas categorias menores, sob
o comando do técnico Aladinho, as
equipes sub-9, sub-11 e sub-13 do
clube par ticiparam nos últimos
meses da Copa Kids, que foi en-
cerrada no último fim de semana
em Toledo e que contou também
com equipes das cidades de Gua-
íra, Marechal Cândido Rondon e Pa-
lotina. O saldo do Comercial foi o

título na sub-13 e o vice-campeo-
nato na sub-11.

Já pelas categorias adultas, o
clube realizou o 36º Caifusa/Palo-
tina Esporte, seu campeonato in-
terno de futsal. Pela Idade Livre, o
campeão foi conhecido na segun-
da-feira: o Agrossol Sementes/
Queiroz, que na final venceu a Pa-
nificadora Roani/RB Formaturas
nos pênaltis, por 3 a 2, depois de
empate por 4 a 4 no tempo nor-
mal. Na terceira colocação ficou a
equipe Discoflex Embreagens.

Os destaques individuais fo-
ram o artilheiro Alexandre Badke
(Café Expresso/Clinica Sorrir) e o
goleiro menos vazado Junior Silva,
do time campeão.

Amanhã será a vez da defini-
ção do campeão da categoria
Sênior do 36ª Caifusa. As equi-
pes Zonin Materiais/Mercosul
Encanadores e Bellacor/Tintavel
disputam o título às 20h30, no
ginásio da sede social. Um pou-
co antes, às 19h30, Tintavel e
União disputam o terceiro lugar.

EQUIPE sub-13 campeã da Copa Kids TIME sub-11 com o troféu de vice-campeão da Copa Kids

FOTOS: COMERCIAL

AGROSSOL Sementes/Queiroz PANIFICADORA Roani/RB Formaturas
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As cerca de 170 zeladoras de
escolas municipais e Cmeis (Cen-
tros Municipal de Educação Infantil)
de Cascavel contratadas pela empre-
sa RR Serviços Ltda continuam sem
receber os salários do mês de julho.
A empresa alega estar em dificulda-
de financeira e que não conseguirá
manter o serviço. A prefeitura inicia-
rá um processo de rompimento de
contrato com a prestadora de servi-
ço, que tem sede em Curitiba.

Na quinta-feira da semana pas-
sada, representantes da empresa,
do Siemaco (Sindicato dos Empre-
gados em Empresas de Prestação
de Serviços de Asseio, Conservação
e Limpeza Urbana) e da Prefeitura
de Cascavel firmaram um acordo no
MPT (Ministério Público do Trabalho)
e o Município assumiu a responsa-
bilidade do pagamento direto na
conta das trabalhadoras, sem repas-
sar os valores para a empresa.

A empresa se comprometeu em
enviar uma série de documentos
para que o pagamento fosse efetu-
ado, mas entregou apenas metade
dos documentos. “Ela só entregou
os holerites e as contas correntes
[os números], mas algumas dessas
zeladoras estavam com auxílio-do-
ença, auxílio-maternidade, duas
que constam na relação já haviam
pedido demissão em agosto e não
receberam a recisão. Não fornece-

Após atraso, contrato
de limpeza será rompido

ram as guias para que o Município
possa pagar o auxílio-alimentação,
que, na verdade, é alimentando via
cartão”, explica o procurador jurídi-
co, Luciano Braga Côrtes.

Pelo acordo, a empresa deveria
ter fornecido toda a documentação
até sexta-feira (17), sob pena de
multa diária de R$ 10 mil. Já o pa-
gamento dos salários seria feito
hoje, mas isso não acontecerá jus-
tamente devido à falta dos docu-
mentos. O Município já protocolou
no MPT que não recebeu toda a
documentação necessária.

O Siemaco entrará hoje com

SEM MATERIAIS
Um dia depois da audiência de
mediação no Ministério Público do
Trabalho, a empresa notificou a
prefeitura informando que não
forneceria mais o material de
limpeza, conforme prevê o
contrato. “Isso vai acarretar na
rescisão do contrato porque não
temos alternativa. Ela simplesmente
não está cumprindo a parte dela”,
diz o procurador Luciano Braga
Côrtes. O processo de rescisão,
no entanto, é demorado porque a
empresa tem direito ao
contraditório e a ampla defesa. O
contrato termina em dezembro.

PROTESTOS
A presidente do Siemaco, Ângela Maria de Oliveira Mereles, disse ontem,
pouco antes de se reunir com o procurador jurídico do Município, que se o
pagamento não for efetuado hoje haverá novos protestos em frente à
prefeitura a partir desta sexta-feira (24).

NO DIA 14, funcionárias protestaram em frente à prefeitura cobrando o pagamento dos salários

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Secom

uma medida judicial para que os
salários sejam depositados pelo
Município diretamente na conta das
trabalhadoras.
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Após os laudos de diferentes
órgãos confirmarem que as fontes
de água em Cascavel estão impró-
prias para consumo humano, uma
nova audiência pública está sen-
do chamada para o mês de no-
vembro para discutir o trabalho de
conscientização que será realiza-
do para preservar as águas. O de-
bate será bem abrangente.

O vereador Celso Dal Molin,
que iniciou as investigações, diz
que a audiência terá mais de 20
especialistas no tema que se-
rão chamados para debater e

NOTASAudiência para
tratar das fontes

apresentar soluções.
Na primeira audiência, realizada

em abril, foi decidido que haveria
um novo debate seis meses de-
pois e que todos os anos ocorre-
rão novas audiências. “Temos que
pensar no futuro, temos que pen-
sar na geração que está vindo para
que não tenha problema sério
quando se fala em água”, argu-
menta o parlamentar.

Encontro de RHs
Profissionais da área de recursos
humanos, gerentes e empresários
participam nesta quinta-feira, a
partir das 8h30, da 3º Encontro de
RHs da Câmara Técnica de
Relações do Trabalho. O evento
será na Acic, em Cascavel, e vai
tratar sobre doenças psiquiátricas
como causas de afastamento no
trabalho e sobre justa causa -
rescisão indireta. A participação é
gratuita.

Consumidor
Acic, Apras e Procon promovem
dia 28 de agosto, às 19h30, no
auditório da Acic, evento sobre o
Código de Defesa do Consumidor.
O facilitador será o coordenador
do Procon em Cascavel, Otto dos
Reis Filho. O evento é destinado
exclusivamente a associados das
entidades organizadoras. O
ingresso é um quilo de alimento
não perecível. Informações: (45)
3321-1409.

Acic Itinerante
O Departamento Comercial
prepara mais uma edição do Acic
Itinerante, agendado para os dias
30 e 31 de agosto no Bairro Neva.
A comunidade terá acesso a
consultas gratuitas do SPC,
exames laboratoriais básicos,
testes de visão, agendamento de
consultas, informações sobre
linhas de crédito e sobre abertura
de empresas. Haverá distribuição
de doces para as crianças.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

CONTAMINAÇÃO
A contaminação das fontes foi apontada ano passado após uma série de exames
que comprovaram que a água era imprópria para o consumo humano. Até então,
nas principais fontes da cidade, formavam-se filas de pessoas que levavam galões
de água para casa acreditando ser de boa qualidade. Depois disso, a prefeitura
instalou placas nos locais alertando sobre a contaminação. “Não bebam desta
água sem ela estar tratada porque não é saudável”, alerta o vereador.
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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, 23 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

O trecho da BR-277 que corta a
cidade de Cascavel entre os Trevos
Cataratas e Guarujá pode se trans-
formar em uma extensa avenida. A
ideia está sendo estudada pela Pre-
feitura de Cascavel e o projeto deve
sair do papel em breve.

A proposta, de acordo com o
prefeito Leonaldo Paranhos, é fa-
zer algo semelhante à Avenida Co-
lombo, em Maringá, no noroeste
do Estado. Lá a BR-363 se trans-
forma em avenida ao cortar o pe-
rímetro urbano do Município.

Paranhos destaca que outros
investimentos como os cerca de R$
27 milhões no Aeroporto Municipal
e, se for possível chegar a um acor-
do, outros R$ 26 milhões na com-
pra do prédio do Atacado Lideran-
ça para transformá-lo em um novo

Uma avenida na rodovia
ACIDENTES
O trecho projetado para se
transformar em avenida é palco de
constantes acidentes, principalmente
no chamado Trevo da Portal, onde
veículos cruzam a rodovia em direção
à região do Bairro Cascavel Velho.
São sempre colisões transversais
entre veículos que cruzam a rodovia
com outros que trafegam por ela.
Para evitar velocidade acima de 60
km/h, a nova avenida será dotada de
vários radares.

centro de convenções e eventos,
justificam a injeção de recursos na
nova avenida. “São mais de R$ 50
milhões voltados a essa rodovia,
merece uma dedicação essa ave-
nida [futura]”, enfatiza.

Para o prefeito, o tráfego de veícu-
los - tanto doméstico como os que
estão em viagem - é outro motivo para
pensar em criar a nova avenida. “Nós
precisamos ter ali alguns cuidados. A
gente vai iniciar com aquilo que é pos-
sível, iluminação, semáforos, radares
e fechar alguns acessos que são com-
plicados e que são palcos de aciden-
tes, ou até abrir alguns que sejam pos-
síveis com segurança”, explica.

A RODOVIA
A BR-277 é uma das mais
importantes rodovias do País e
corta o Paraná de oeste a leste,
ligando Foz do Iguaçu a Paranaguá.
Em Cascavel ela recebe o fluxo de
outras três rodovias - BR-369,
BR-467 e BR-163 - no
entroncamento do Trevo Cataratas.
Esse é o terceiro maior trevo do
Brasil em número de rodovias e
veículos, contudo, um dos maiores
gargalos de Cascavel e necessita
de mudanças. Urgente!
Três projetos para alterar o trevo já
foram feitos, mas não há recursos
para isso. Seriam necessários pelo
menos R$ 150 milhões em
investimentos.
O prefeito Leonaldo Paranhos
defende que o projeto do trevo
seja incluído no contrato de
concessão do pedágio, na nova
licitação já que os atuais contratos
vencem em 2021.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos
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Às 9h de hoje começa
a quarta edição do progra-
ma FeliCidade do Idoso,
que vai oferecer aos par-
ticipantes 30 serviços di-
ferentes, como corte de
cabelo, exames de visão
e de glicemia, aferição da
pressão, jogos de raciocí-
nio, música e dança, ma-
teada e orientações de
economia solidária. O
evento é aberto ao públi-
co com mais de 60 anos
e será realizado no Par-
que de Exposições Celso
Garcia Cid, onde ocorre a
Expovel, em Cascavel.

De acordo com o dire-
tor da Secretaria de Assis-
tência Social, Emilio Mar-
tini, são esperadas mais
de 1,5 mil pessoas.

E tem torcida; será sor-
teada uma viagem para
conhecer a Festa das Or-
quídeas, em Maripá, tudo
de forma gratuita.

E se tem diversão, tem
comida, certo? Para o almo-
ço, a Secretaria de Assistên-
cia Social pede que os idosos
levem talheres e garrafinhas
de água. Os tíquetes que dão
direito à refeição serão distri-
buídos até as 10h.

Logo após o almoço ha-
verá entrega de brindes e
muitas brincadeiras. Às
16h começa o tradicional Bai-
le da Terceira Idade, que nes-
te ano conta com a presença
de um grupo de idosos de
Boa Vista da Aparecida.

Hoje tem FeliCidade do Idoso

PARCERIA
O prefeito Leonaldo Paranhos fecha durante o
evento uma parceria com a empresa Vale-Sim e o
Laboratório Álvaro para descontos de até 70%
em exames laboratoriais.

 Reportagem: Marina Kessler
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Você sabia que um motorista de
Cascavel já rodou o equivalente a
meia volta ao redor da Terra pela
Uber? Que a viagem mais longa
iniciada na cidade foi uma ida e
volta de Cascavel a Maringá? Ou
que cidadãos de 53 países dife-
rentes já utilizaram o aplicativo da
Uber na cidade?

Essas são apenas algumas cu-
riosidades da Uber em Cascavel,
onde o serviço completou o pri-
meiro ano no último sábado (18).

Outro dado curioso: o passa-
geiro mais assíduo da Uber na ci-
dade fez mais de 765 viagens
nesse primeiro ano, percorrendo
mais de 3.000 km.

“A Uber hoje complementa a
mobilidade em regiões onde ou-
tras alternativas eram pratica-
mente inexistentes. Para as pes-
soas que moram nessas regiões
e longe do transporte público, vi-
mos que a Uber passou a ser uti-
lizada também para complemen-
tar seus deslocamentos até um

Turistas de 53 países
já andaram de Uber

ponto de ônibus, por exemplo”,
afirma Fabio Plein, gerente-geral
da Uber na Região Sul.

A facilidade para pedir uma
viagem - é só apertar um botão

Veja 8 curiosidades do 1º ano da Uber em Cascavel:

no celular - e o melhor custo-be-
nefício em relação ao carro pró-
prio são alguns dos motivos que
os londrinenses dizem mais gos-
tar na Uber.
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As regiões norte e leste de Cas-
cavel serão as primeiras a se inte-
grar ao novo sistema de transpor-
te público. E já tem data: 1º de se-
tembro. Com a abertura do Termi-
nal Nordeste e do novo Terminal
Leste, as linhas sofreram mudan-
ça. As alterações já foram explana-
das para a população na terça-fei-
ra à noite na Associação de Mora-
dores do Consolata e ontem foi o
tema da Escolinha de Governo.

Dentre as mudanças está a li-
nha Interlagos/Terminal Leste,
que a partir de 1º de setembro
será Interlagos/Terminal Nordes-
te e reduz pela metade o tempo
(de 40 para 20 minutos), garan-
te a gerente de transpor te da
Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito),
Larissa Boeing. Já a linha Ma-
naus vai mudar de terminal: dei-

Novas linhas, novos terminais
xa de ser Leste/Oeste e em se-
tembro será Nordeste/Oeste.

Segundo o presidente da Com-
panhia, Alsir Pelissaro, cerca de 50
ônibus que eram usados exclusiva-

 A linha Periollo/Terminal Leste
deixa de existir e em seu lugar en-
tram outras linhas, como São Fran-
cisco, Bela Vista, Floresta e Rivie-
ra, todas ao Terminal Leste, e a
Nordeste/Leste via UPA Brasília.
“São alterações de uma, duas qua-
dras, mas a cobertura será muito
melhor agora para esses passagei-
ros”, afirma Larissa Boeing.

Conforme o prefeito de Casca-
vel, Leonaldo Paranhos, essa é
uma mudança mais que necessá-
ria: “É uma grande transformação.
São linhas atualizadas que vão
atender as novas demandas ge-
radas pelo crescimento da cida-
de. Há anos não havia alteração
dessa magnitude. A população
será muito bem atendida”.

 PROLONGADAS
As linhas direta Leste/Oeste e Eixo Leste/

Oeste serão estendidas até as proximidades
da Avenida Rocha Pombo, indo pela Avenida
Brasil. A linha Nordeste/Sul será criada para
atendimento provisório, até ser substituída
pela a linha Centro/Terminal Sul, que vai até

o corredor da Avenida Brasil e dali o
passageiro se conecta com a cidade inteira.

E haverá ainda linha Nordeste/Oeste,
integrando os terminais e atendendo o

Centro, também uma novidade.

Para dar fluidez ao transporte público - e ao trânsito como um todo -, a
Cettrans vai implantar sentido único nas ruas no entorno do novo

Terminal Leste, e também vai instalar um semáforo no cruzamento da
Rua Guaraniaçu com a Avenida Rocha Pombo.

mente nos horários de pico vão
para a rua em todo o expediente
do transporte. “Eles vão ter que
operar durante o dia todo para dar
conta das novas demandas”.

800 novos
pontos de ônibus
O Terminal Sul ficou fora das obras

do PDI (Plano de Desenvolvimento In-
tegrado) mas o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos encomendou da Cettrans um
estudo para a reforma do local.

E, na semana passada, o Muni-
cípio teve o projeto para aquisição
de 800 abrigos e obras de adequa-
ções para 11 ruas e avenidas en-
quadrado pelo Programa Avançar
Cidades do governo federal. Segun-
do Paranhos, o investimento fica na
casa dos R$ 30 milhões.

Esses 800 abrigos vão suprir
boa parte da demanda, já que Cas-
cavel tem hoje cerca de 1.200 pon-
tos de ônibus.

MAPA mostra como ficam os itinerários nas regiões
norte e leste a partir de 1º de setembro. As linhas azuis

são as que continuam e as amarelas são as novas

 Todos os itinerários estão
disponíveis nos links: http://

www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/
22082018_apresentacao.pdf e
http://www.cettrans.com.br/

noticia.php?id=1495

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Arquivo

Consulte:

TRANSPORTE coletivo passará por
mudanças a partir de 1º de setembro

Extinção

Mudanças nos sentidos
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No Paraná, 1.575.944 trabalha-
dores têm o direito de receber o
abono salarial do PIS/Pasep. Ao
todo, o programa deve pagar R$
1.095.582.428, 74. No Brasil, são
mais de 22,8 milhões de trabalha-
dores têm direito a sacar o mon-
tante equivalente a R$ 17,3 bi-
lhões do Abono Salarial PIS/Pasep
2018-2019, ano-base 2017.

Do valor disponível nos bancos,
já foi pago cerca de R$ 1,2 bilhão
a quase 1,3 milhão de trabalhado-
res da iniciativa privada (PIS) e do
serviço público (Pasep), o que cor-
responde a uma taxa de cobertura
de 6,86% do total.

Os pagamentos são escalona-
dos conforme definido em calen-
dário (veja tabela). Para os nasci-
dos em julho, por exemplo, o pra-
zo começou a contar no dia 26 do
mês passado. Para todos os be-
neficiários o prazo final é 30 de
junho de 2019.

PIS/Pasep vai injetar
R$ 1 bilhão no Paraná

FRAUDE
A Polícia Federal deflagrou ontem (22), em São Paulo, a operação Golpes
Master. O objetivo é desarticular uma quadrilha voltada para a obtenção fraudulenta
do abono salarial/PIS em agências da Caixa. Há quatro meses começou a investigação
conduzida pela delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro (SP), que prendeu um dos
integrantes do grupo a partir do cruzamento de informações e comparações de imagens
captadas pelas câmeras de vigilância das agências bancárias. Nesta primeira fase da
operação foi possível identificar 88 saques fraudulentos. O cálculo é de um prejuízo
para os cofres públicos de mais de R$ 80 mil.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
A produção nas fábricas brasileiras aumentou o ritmo de
recuperação em julho, de acordo com sondagem divulgada
nessa quarta-feira, 22, pela CNI (Confederação Nacional
da Indústria). Em uma escala na qual valores acima dos 50
pontos significam crescimento, o desempenho do setor
alcançou 52,2 pontos, superior aos 50,8 pontos de junho.
O resultado  de julho deste ano foi mais forte do que em
2017 e melhor do que os de 2014, 2015 e 2016,
quando a produção caiu por causa da crise.
Com maior produção, também houve redução na
ociosidade do parque industrial no mês passado. A UCI
(Utilização da Capacidade Instalada) passou de 66%
em junho para 68% em julho. Esse foi o melhor resultado
do índice em julho nos últimos quatro anos. Ainda assim,
a UCI ficou 1 ponto porcentual abaixo da média histórica
do indicador para o mês.

AGÊNCIA BRASIL
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 Imagine ter seu carro roubado.
Além do susto, a frustração de per-
der um bem que lhe custou muito
suor. Agora imagine recuperar o
carro furtado. Pois a situação levou
Ivonei de Andrade a uma emoção
tão grande que ele não conseguiu
conter as lágrimas ao saber que a
polícia havia recuperado seu Gol.

A cena emocionou a todos que
a assistiam e a polícia filmou. O
homem abraça os policiais e con-
fessa que tinha fé de que seu car-
ro seria encontrado. As imagens
podem ser conferida no canal do
Youtube do Jornal Hoje News no
endereço https://bit.ly/2Ll9lOB.

O Gol foi recuperado na manhã
de ontem, na BR-277, perto do
Contorno Oeste, em Cascavel. Ele
havia sido abandonado às mar-
gens da rodovia, bastante danifi-
cado, indicando uma batida.

Choro de gratidão
O automóvel foi furtado na noite

de terça-feira perto da Acesc (Admi-
nistração de Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel), enquanto
Ivonei estava em um velório. O dono
registrou boletim de ocorrência.

“Ele foi a esse velório mas não
ficou nem 30 minutos. Quando
saiu, o veículo não estava mais
onde ele havia deixado”, conta a fi-
lha de Ivonei, Andressa Andrade,
que horas antes de o carro ser re-
cuperado pediu ajuda para a repor-
tagem do Jornal Hoje News para
ajudar a encontrar o carro.

Ivonei é pedreiro e suas ferramen-
tas estavam no carro, mas foram
levadas pelos ladrões. Prejuízo de
R$ 2 mil, além do conserto agora
do automóvel batido. Os ladrões le-
varam também uma cadeirinha de
transporte de criança e os óculos
de grau do dono do veículo. Uma

MENINA FERIDA
Uma menina de cinco anos

ficou ferida após a janela da
casa cair sobre ela. O caso
foi registrado pelo Corpo de
Bombeiros na Rua Luiz Au-
gusto Pereira, Bairro Santa
Felicidade, em Cascavel. Se-
gundo os socorristas, a me-
nina comia debaixo da janela
quando a estrutura se des-
prendeu e caiu. A criança teve
um corte na cabeça, mas sem
risco de morte, e foi levada
para a UPA Tancredo Neves.

Um homem trabalhava na reforma de um sobrado quando se desequilibrou e caiu. O acidente
aconteceu na manhã de ontem e, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em cima de
uma escada, a quase dois metros de altura, sem os equipamentos de segurança necessários
para realizar o serviço. O homem de 47 anos foi atendido com ferimentos moderados e
levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.

chave mixa, provavelmente usada
para arrombar o carro, foi encon-
trada dentro do Gol.

“Além do prejuízo, tem a par-
te da dor de cabeça. Precisamos
pedir um carro emprestado para
resolver essas questões, eu te-
nho um filho pequeno e isso difi-
culta muito. Todas as ferramen-
tas de trabalho do meu pai esta-
vam lá”, lamenta Andressa.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 34
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: PRF

GOL furtado no Centro foi encontrado abandonado
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Giro da
Violência

 Cascavel voltou ao noticiário
nacional ontem. De novo por um fato
inusitado. Policiais apreenderam
3,9 toneladas de maconha que es-
tavam em meio a uma carga de fran-
go congelado. O motorista disse
que carregou tudo em Cascavel. A
ocorrência foi em Cajati (SP).

O entorpecente só foi descober-
to a partir de um crime contra a lín-
gua portuguesa. É que na nota fis-
cal o produto constava como “dor-

Frango com maconha

ço” de frango congelado, quando a
grafia correta é “dorso”. Cientes do
erro, os policiais resolveram visto-
riar o caminhão.

O fato de o frango estar sem
marca só agravou as suspeitas. E,
na vistoria, encontraram dezenas
de tabletes da droga.

Segundo o condutor do cami-
nhão, a maconha seria levada para
Vila Velha, Espírito Santo, e pelo
transporte ele receberia R$ 21 mil.

O motorista foi preso em flagran-
te e, com a mercadoria, levado para
a Polícia Civil de Cajati.

Está avançada a investigação sobre
o corpo carbonizado encontrado
dentro de um Gol às margens da
BR-277 em Céu Azul no fim de
semana. A Polícia Civil não divulgou
detalhes para não atrapalhar a
investigação, mas já identificou o
dono do carro que tem placas
de Cascavel.
Informações já foram coletadas e,
de acordo com a Delegacia Regional
de Polícia Civil de Cafelândia, outras

Corpo queimado: investigação avança
informações deverão ser reveladas
na semana que vem.
Os restos da pessoa continuam no
IML (Instituto Médico Legal) e uma
família compareceu relatando um
parente desaparecido.
Há desconfiança de que se trate de
um homem que sumiu em Santa
Tereza do Oeste, mas nada pode ser
confirmado até o resultado do
exame, que leva pelo menos 30 dias
para ser concluído em Curitiba.

O CASO
O Gol com placas de Cascavel foi encontrado totalmente consumido pelas
chamas em Céu Azul, às margens da BR-277, na manhã de domingo. No
porta-malas, um corpo consumido pelo fogo. A vítima estava com as mãos e
os pés amarrados e, pelas características, pode ter sido queimada viva.

NO CAMINHÃO, dezenas de tabletes de maconha
Carro carrega carro
Uma cena inusitada foi flagrada pela
reportagem do Jornal Hoje News na
tarde de ontem em Cascavel. Um carro
quase encostava ao chão por conta do
peso e trafegava com a carcaça de outro
veículo em cima. O veículo seguia pela
Avenida Rocha Pombo, na Região do
Lago, e chamou a atenção de quem
passava pelo local, principalmente pela
lentidão em que seguia pela via, por
conta do peso, obstruindo a passagem
de outros carros.

AÍLTON SANTOS

Julgados por homicídio
Serão julgados hoje, em Cascavel,
Marcelo Schuler e Lucas Antônio
Ribeiro. Eles estão presos acusados da
morte de Mateus Chimello. O crime
aconteceu em março deste ano. De
acordo com a denúncia realizada pelo
Ministério Público, o rapaz teria sido
agredido violentamente e, depois,
morto a tiros. Os dois serão julgados
no Fórum Estadual de Cascavel, a
partir das 13h.

Ferido
Um motociclista ficou ferido em um
acidente de moto na tarde de ontem
no Bairro Santa Felicidade, em
Cascavel. Populares disseram que o
jovem de 19 anos estava com a
namorada na garupa e empinava a
motocicleta, quando perdeu o
controle e atingiu um poste. A garota
não ficou ferida. O rapaz teve
ferimentos moderados, foi atendido
pelo Corpo de Bombeiros e
encaminhado ao hospital, com
suspeita de fratura na perna.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: PRF
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Radares renovados
Embora ainda não confirme, o presidente da Cettrans

(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro, sinaliza que o contrato com a empresa

responsável pelos radares em Cascavel deve ser renovado.
O acordo termina em dezembro. A Sitran Comércio e

Indústria de Eletrônica Ltda. vai receber R$ 10,4 milhões
pela locação dos equipamentos em cinco anos. Mesmo

com o encaminhamento para a prorrogação do contrato -
permitida em licitação -, um estudo será feito

internamente para saber se o sistema atual é eficiente e o
custo está de acordo com o mercado atual.

Atraso
A pontualidade, sem
dúvida, é uma das
cobranças do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC),
mas ontem ele deu chá de
cadeira aos servidores que
ficaram exatos 28 minutos
aguardando o início da
Escola de Governo.

Isenção IPTU
O vereador Carlinhos Oliveira
(PSC) pede uma isenção
polêmica: de IPTU a quem
foi diagnosticado com
neoplasia maligna - que é
um tipo de câncer. A
justificativa é que a

prefeitura já possui outros
benefícios tributários e esse
não causaria muitos
prejuízos aos cofres públicos.

Agilidade
O vereador Sidnei Mazutti
(PSL) vem estreitando a
relação com o Executivo e
comemora o funcionamento
do Programa Alvará Fácil.
Em dez dias, quase 150
foram emitidos pelo Portal
da prefeitura. Benefício a
empresários e a
contabilistas e superação
da burocracia que ainda é
um entrave para o bom
funcionamento do
serviço público.

Sem trégua

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O advogado Moacir Vozniak pediu ontem afastamento
do vereador Serginho Ribeiro (PPL) da Comissão
Processante que investiga infração político-
administrativa do vereador Fernando Hallberg (PPL).
Alega o advogado que Serginho havia se manifestado
pela imprensa posição favorável a Hallberg antes de
julgar adequadamente o caso. Porém, isso ocorreu antes
do sorteio em plenário, justifica Serginho.

Banco de horas
regulamentado

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Embora o banco de
horas esteja ativo, a Pre-
feitura de Cascavel só
agora encaminhou uma
proposta à Câmara de
Vereadores para legalizar
essa estratégia utilizada
para controlar os gastos
com a folha de pagamen-
to. Está em análise nas
comissões permanentes
o anteprojeto que cria o
banco de horas para futu-
ra compensação de jorna-
da de trabalho.

Assim, nos casos em
que não houver possibili-
dade de pagamento, a ad-
ministração estará autori-
zada em manter essa “re-
serva” até que o servidor
possa descontá-la. Porém,
essa medida depende da
alteração da Lei 2.215/
1991, passando a vigorar
o texto em que o servidor
designado para função gra-
tificada não será remune-
rado para pagamento de
horas extraordinárias, sen-
do que as horas realiza-
das além da jornada men-

sal de trabalho, comprova-
das por meio de registro
eletrônico de ponto, serão
lançadas em banco de
horas, sem acréscimos,
as quais deverão ser
compensadas em 24
meses. Conforme a justi-
ficativa, esse prazo hoje
seria de 90 dias.

Em documento repas-
sado ao presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR),
o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) diz que a me-
dida atende a uma reivin-
dicação do Sindicato dos
Servidores Públicos do
Município de Cascavel.
“Isso possibilita aos ser-
vidores efetuar a compen-
sação, pois muitas vezes
não é possível compensar
dentro do prazo para não
prejudicar o andamento
das atividades e, com
isso, o servidor acaba
perdendo essas horas em
virtude do curto espaço
de tempo para a fruição”.

MAIS DETALHES
O presidente do Sismuvel, Ricieri D’Stefani Júnior, teve
conhecimento da proposta por meio da reportagem do
Hoje News e pretende requerer mais detalhes da própria
Secretaria de Planejamento e Gestão. “Os servidores hoje
não possuem prazo para compensação. No entanto, 24
meses é um prazo muito longo, deveria ser mais
curto com previsão de, ao fim do prazo,
as horas não compensadas
sejam pagas”.

 Adelino Ribeiro lança oficialmente a candidatura a
deputado estadual pelo PSL nesta sexta-feira, no Clube
Tuiuti, às 19h30, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

 A governadora Cida Borghetti (PP), candidata à
reeleição, está na agenda para prestigiar o evento.
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Pesquisa Ibope divulgada ontem
à noite pelo G1 Paraná aponta que o
deputado estadual Ratinho Júnior
(PSD) lidera as intenções de voto para
o governo do Estado com 33%, mas
vem seguido pela governadora Cida
Borghetti (PP), com 15%, e mais atrás,
em terceiro estão o deputado fede-
ral João Arruda (MDB), com 5%.

O candidato do PT, ex-deputado
federal Dr Rosinha foi citado por 3%
dos entrevistados e o candidato do
Psol, Professor Piva, por 2%. Ogier
Buchi (PSL), Professor Ivan Bernar-
do (PSTU), Priscila Ebara (PCO) e
Jorge Bernardi (Rede) têm 1% cada
um. Geonísio Marinho (PRTB) não
foi citado. Outros 22% dos entre-
vistados apontaram a intenção de
anular ou votar em branco e 15%
não souberam responder.

 IMPUGNAÇÃO
A Coligação Paraná Inovador, de Ratinho Junior, e o candidato Ogier Buchi

pediram a impugnação da pesquisa. A Justiça Eleitoral negou o pedido, mas
determinou que a divulgação apresentasse a ressalva: “A pesquisa está sendo

impugnada por duas representações eleitorais, ajuizadas por interessados
diversos, segundo os quais a pesquisa não atendeu aos requisitos previstos na
resolução nº 23.549 - TSE, especialmente quanto a insuficiente estratificação

para o nível econômico dos eleitores respondentes”.

CONFIRA O
RESULTADO DA PESQUISA

ESTIMULADA:
Ratinho Junior (PSD)................ 33%
Cida Borghetti (Progressista) .... 15%
João Arruda (MDB) ................... 5%
Dr Rosinha (PT) ....................... 3%
Professor Piva (Psol) ................ 2%
Ogier Buchi (PSL) .................... 1%
Professor Ivan (PSTU) .............. 1%
Priscila Ebara (PCO) ................ 1%
Jorge Bernardi (Rede) .............. 1%
Geonísio Marinho (PRTB) ....... 0%
Brancos/nulos .......................... 22%
Não sabe.................................. 15%

Pesquisa Ibope ao
governo do Paraná

A pesquisa foi encomendada pela
RPC e tem margem de erro de três
pontos porcentuais para mais ou para
menos. É o primeiro levantamento do
Ibope realizado depois da oficializa-
ção das candidaturas na Justiça Elei-
toral. Foram ouvidos 1.008 eleitores
de 19 a 21 de agosto. O levantamen-
to foi registrado no TRE com o núme-
ro PR-04869/2018 e no TSE com o
número BR-06574/2018. O nível de
confiança utilizado é de 95%.

O ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado, além de outras 37
candidaturas são alvo de ações de impugnação do MPE (Ministério Público

Eleitoral) ajuizadas na tarde dessa quarta-feira (22). Ao todo, são 48 ações, que
incluem seis de impugnação de Demonstrativo de Regularidade dos Atos

Partidários (Drap), em que coligações proporcionais e partidos são citados.
As razões para a contestação das candidaturas incluem condenações transitadas em

julgado, falta de comprovação de filiação partidária à sigla pela qual pretendem
concorrer, entre outras. No caso de Richa, o MPE argumenta que o tucano foi

condenado em segunda instância em ação cível, em razão de uma escala que fez em
Paris, com dinheiro público, durante viagem oficial em 2015.  Em nota, assessoria de

Richa afirma que “o candidato não sofreu qualquer condenação por suspensão de
direitos políticos, quiçá, por improbidade, como sugere a ação proposta”.

 Pesquisa Ibope divulgada nessa
quarta-feira (22) aponta o senador
Roberto Requião (MDP) na liderança
na corrida pelo Senado Federal, com
40% das intenções de voto. Em se-
guida, o ex-governador Beto Richa
(PSDB) aparece com 30%, seguido do
ex-senador Flavio Arns (Rede), com
17%, na pesquisa estimulada, quan-
do os entrevistados recebem uma lis-
ta com os nomes dos candidatos. Se
as eleições fossem hoje, como nes-
te ano são duas vagas no Senado,
Requião e Richa estariam eleitos.

Ao todo, são 14 candidatos na
disputa pelas vagas neste ano. Alex
Canziani (PTB), tem 9%; Mirian Gon-
çalves (PT), 4%; Nelton (PDT), 3%; Ro-
drigo Reis (PRTB), 3%; Rodrigo Toma-
zini (PSOL), 3%; Compadre Luiz Adão
(DC), 2%; e Zé Boni (PRTB), 2%. Os
candidatos Gilson Mezarobba (PCO),

Jacque Parmigiani (PSOL), Oriovisto
Guimarães (PODE) e Roselaine Bar-
roso (PATRI) tiveram 1% cada.

Esta é a primeira pesquisa ao Se-
nado após os registros das candidatu-
ras no TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

A pesquisa foi encomendada
pela RPC-TV. A margem de erro é de

3 pontos porcentuais para mais ou
para menos. Foram ouvidos 1.008
eleitores de todas as regiões do
Estado, com 16 anos ou mais de
19 a 21 de agosto. O registro no
TRE é PR-04869/2018 e no TSE é
BR-06574/2018. O nível de confi-
ança utilizado é de 95%.

 Impugnação de Richa

Pesquisa ao Senado
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Do total de R$ 1,7 bilhão do Fun-
do Especial de Financiamento de
Campanha, o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) mandou pagar cerca de R$
1,3 bilhão para 22 dos 35 partidos
políticos que têm direito aos recur-
sos. Segundo o tribunal, DEM, Avan-
te, PRB, Pros, PSC, PT, PTC, MDB,
Patri, PHS, PMN, Pode, PPS, PR, PRP,
PRTB, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PV e
SD receberam a verba para financi-
ar a campanha eleitoral.

Mais 12 legendas - PSTU, PDT,
PMB, PP, PTB, Rede, PCB, PCdoB,
DC, PCO, PPL e PSB - tiveram o pro-

R$ 1,3 bilhão de
fundo partidário

cesso aprovado e o TSE deve emi-
tir as ordens de pagamento nos
próximos dias. O partido Novo ain-
da não indicou ao TSE os critéri-
os de distribuição do fundo para
receber sua quota.

O Novo já se declarou contra
a aplicação de recursos públicos
no financiamento dos par tidos e
das campanhas eleitorais. A le-
genda tem direito a R$
980.691,10 do Fundo e, se não
requisitar sua parcela do fundo,
o valor será devolvido ao Tesou-
ro Nacional até o fim deste ano.

A desaprovação aos principais candidatos à Presidência da República
continua alta, aponta o Barômetro Político Estadão-Ipsos, que avaliou

17 nomes de destaque no cenário nacional. O candidato Geraldo
Alckmin (PSDB) é o que possui maior índice negativo, com 70%. Em

seguida, aparece Ciro Gomes (PDT), com 65%.
“Com as eleições cada vez mais próximas, o mau humor do brasileiro em
relação às principais lideranças do país continua alto. Em um cenário de
desaprovação generalizada, a imagem dos presidenciáveis deve mudar

pouco”, ressalta Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos Public Affairs.
Entre os demais presidenciáveis, Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro
(PSL) possuem o mesmo percentual de desaprovação: 61%. Henrique
Meirelles (MDB) tem 60%, o ex-presidente Lula tem 51%, Alvaro Dias

(Podemos) tem 48%, Guilherme Boulos (PSOL) tem 47% e João
Amoêdo (Novo) tem 44%.

Quem lidera o ranking de desaprovação é o presidente Michel Temer
(MDB), com 94% de avaliação negativa sobre sua atuação no País. O

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aparece em segundo lugar,
com 74% de desaprovação.

Já os percentuais de aprovação são mais baixos do que os de
desaprovação. Quem lidera é Lula, com 47% de aprovação, seguido do
juiz Sérgio Moro, com 41%, e em terceiro está Marina Silva, com 30%.
Em seguida estão: Joaquim Barbosa (28%), Jair Bolsonaro (24%), Ciro

Gomes (18%) e Geraldo Alckmin (17%).
O Barômetro Político integra o estudo Pulso Brasil realizado

mensalmente pela Ipsos. A pesquisa entrevistou presencialmente
1.200 pessoas em 72 cidades do Brasil entre 1º e 11 de agosto. A

margem de erro é de três pontos percentuais.

Voto em trânsito
A chefe da 143ª Zona
Eleitoral, Andreia Schimitt,
chama todos que vão passar o
período eleitoral em Cascavel
para procurar o órgão hoje,
entre as 12h e as 19h, para
agendar o voto em trânsito, pois
hoje é o último dia para realizar
esse procedimento.
Quem é do Paraná pode votar em
todos os cargos, já quem é de fora
pode votar apenas para presidente.
O eleitor consegue optar para
votar em trânsito apenas no
primeiro turno, apenas no segundo
turno ou em ambos, de acordo
com a necessidade.

Desaprovação continua alta

Emprego formal
O Brasil fechou o mês de julho
com a criação de 47.319 postos
no mercado de trabalho, o
melhor desempenho para este
mês desde 2012, ano em que
foram abertos mais de 142,4 mil
empregos com carteira assinada.
Os dados são do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), divulgados
ontem (22) pelo Ministério
do Trabalho.
Ao todo, no mês foram abertas
1.219.187 vagas, enquanto o
número de demissões foi de
1.171.868, revertendo o
resultado negativo apurado
em junho, quando foram
fechados mais de 600 postos
formais de trabalho.
De janeiro a julho, o saldo de
admissões e demissões segue
positivo, com a abertura de
448,2 mil novos postos.

Quem é do Paraná pode
votar em todos os cargos, já
quem é de fora pode votar

apenas para presidente.
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 Algumas organizações estão descobrindo o valor da
modernização de seus ambientes e, consequentemente,
o ritmo da inovação tem aumentando em ritmo exponenci-
al. As empresas de sucesso são aquelas que conseguem
transformar a mudança em uma vantagem competitiva.
Com isso, companhias de TI entendem que precisam avan-
çar nesta jornada em direção a uma transformação digital.

Para os desafios e as exigências atuais, um data
center moderno pode superar limitações e atender às
mais altas expectativas, pois é definido por software, em
ambiente virtualizado de processamento, armazenamento,
rede e segurança, automação, gerenciamento baseado
em políticas e governança e permissão para conectar
aplicativos entre as nuvens e os dispositivos.

De acordo com uma pesquisa da VMware, 45% das
empresas declararam que estão buscando implantar um
data center definido por software para agilizar a capaci-
dade de resposta.

Por outro lado, algumas organizações estão descobrin-
do o valor da modernização de seus ambientes com uma
infraestrutura hiperconvergente, Hyper-Converged Infrastruc-
ture, também conhecida como HCI, que integra tecnologi-
as de computação, armazenamento, sistema de rede e
virtualização em um sistema X86 (arquitetura de processa-
dores de 64 bits), permitindo que os recursos dos compo-
nentes sejam gerenciados como um sistema único. Com
uma arquitetura flexível e independente de hardware, o HCI
é mais ágil, altamente programável e econômico.

A TI não deveria ser vista como centros de custo, mas
como capacitadora de negócios. Por isso, é necessário
realizar investimentos em capacitação e tecnologias.

ONDE VOCÊ ESTÁ NA JORNADA
DA MODERNIZAÇÃO?

“A expectativa é de que
interrompamos a prática

antiga no sistema
prisional brasileiro de que
os presos que entram pela

primeira vez por crimes
não violentos acabem
aderindo às facções

criminosas”

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

Presidente do Conselho
Nacional do Ministério Público e
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, durante abertura

do 12º Encontro do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
Para Dodge, o tema é prioridade

no trabalho desenvolvido pelo
Conselho e pelos Ministérios

Públicos de todo o Brasil.
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PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

11

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2070

05 26 27 34 42 48

Dupla sena
Concurso: 1829

17 27 30 35 40 421º sorteio

03 04 07 39 43 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1704

02 04 06 07 09 10 11 12
13 14 16 18 19 20 22

Quina
Concurso:  4756

13 51 62 66 71

Timemania
Concurso: 1221

12 19 47 48 58 67 70
TIME DO OLARIA

Lotomania
Concurso: 1894

03 06 10 12 16 20 21
23 24 31 33 43 46 50

60 75 78 87 90 93

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05312

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.230
43.929
22.242
82.691
32.106

Dia da Sorte
Concurso: 040

02 10 12 14 19 21 27
SETEMBROMÊS DA SORTE:

Chuva Chuva Chuva

Opinião

Anderson Müzel é diretor executivo
e comercial da CSU.ITS

 DIVULGAÇÃO
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Felicidades!

LOUYS TILLIT

Caroline Buosi e
Livia Sacramento,
em evento recente

Chega, chegando!
 Dia 7 de setembro a

funkeira Ludmilla estará no
Tuiuti Esporte Clube com o

show Chá da Ludmilla. O
horário de abertura dos
portões é às 23h. Mais

informações pelo telefone
(45) 99947-7104.

Dia de alegria
Hoje tem o FeliCidade do Idoso. O evento será na Expovel

(Parque de Exposições Celso Garcia Cid).
Várias atividades culturais, esportivas, ocupacionais e

promoção da saúde estão sendo preparadas.
O credenciamento é a partir das 8h. O vale almoço poderá

será retirado até as 10h e os participantes devem levar
talheres e garrafinhas de água.

Para os jovens
Dentro da programação
geral da Formação NRE

Cascavel 2018, hoje tem o
Fórum do Estudante com o
tema “O Desenvolvimento

Psíquico na Idade de
Transição: formação da
individualidade”, com o

palestrante Ricardo
Eleutério dos Anjos. Será
na Univel, das 8h às 12h.

Arte
As obras dos artistas

Nercival Cezar Mendes da
Rosa e Luiz Nakasoni

continuam expostas até 14
de setembro no MAC das 8h
às 17h, de segunda a sexta.

Podem ser realizados
agendamentos para

visitações pelo telefone
(45) 3902-1370.

Mais dança
Hoje tem mais competição
no 29o Festival de Dança de
Cascavel. O público poderá

conferir a Competição
Juvenil Avançado. A

coreografia classificada em
1º lugar de cada categoria

receberá premiação no
valor de R$ 1.500. Os

classificados em 1º, 2º e 3º
lugares de cada categoria

receberão troféus que serão
entregues na mesma noite

de competição.
O evento é às 19h30, no

Teatro Municipal de
Cascavel.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

○

○
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○
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○

○

○
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 Destaque da
coluna de hoje

Vanessa Bailicaka,
pelas lentes de

Arivonil Policarpo

A palavra pode unir os
homens, a palavra pode

também separá-los, a palavra
pode servir o amor como
pode servir a amizade e o
rancor. Livra-te da palavra

que pode provocar o ódio.”
Tolstói

Cris Ivan Rodrigues, Rafael
Morais Chiaravalloti, Daniel
Dias, Jeniffer Kelly Krause,

Tere Borsatto Mariussi, Lucia
Negrao, Gheanne Devequi,

Waleria Lulu Gaias, Andressa
Renaldini e Denilson Lehn.
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 O ex-presidente da CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol)
José Marin Marin foi condenado,
ontem, a quatro anos de prisão
mais US$ 1,2 milhão de multa,
de acordo com sentença proferi-
da pela juíza Pamela Chen, da
cor te federal do Brooklyn (Esta-
dos Unidos). As autoridades es-
tadunidenses ainda anunciaram
o confisco de US$ 3,3 milhões
de bens do dirigente.

O ex-presidente da CBF já cum-
priu 13 meses de prisão, sendo cin-

José Maria Marin é
condenado nos EUA

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Paraná ?x? São Paulo
Bahia ?x? Internacional
Sport ?x? América-MG

Palmeiras ?x? Botafogo
Fluminense ?x? Corinthians

Grêmio ?x? Cruzeiro

     BRASILEIRÃO
19h30 Flamengo x Vitória
20h Atlético-MG x Vasco

JOGAM HOJE

Acusação e defesa
A Promotoria havia pedido 10
anos de prisão e uma multa
de até US$ 6,6 milhões (cerca
de R$ 26 milhões) para o ex-
presidente da CBF. A alegação
do Departamento de Estado
dos EUA é de que José Marin
causou mais de US$ 150
milhões em prejuízo com
seus atos. A defesa, por sua
vez, desejava uma pena de 13
meses de prisão, em
consequência de sua idade
avançada e do frágil estado
de saúde. A expectativa agora
é que Marin consiga reduzir a
pena por bom
comportamento, o que faria
com que permanecesse preso
em um total de dois anos e
quatro meses.

co meses na Suíça e outros oito
em uma penitenciária nos Estados
Unidos. Na contagem não é descon-
tado o período em que esteve em
detenção domiciliar em seu apar-
tamento, em Nova York.

Em dezembro de 2017, Marin,
de 86 anos, foi considerado culpa-
do em seis acusações: conspira-
ção para organização criminosa,
fraude financeira nas Copas Améri-
ca, Libertadores e do Brasil e lava-
gem de dinheiro nas Copas Améri-
ca e Libertadores.

Bitelo no Grêmio
Destaque com a camisa do FC
Cascavel há pelo menos dois
anos, o jovem João Paulo de
Souza, o Bitelo, de 18 anos, é o
mais novo reforço do Grêmio. O
meia-atacante que veio de
Formosa do Oeste para treinar
no Cefa em 2011 foi o primeiro
jogador a assinar contrato de
longo prazo com o Futebol Clube
Cascavel. No ano passado, ele
fechou vínculo até 2020, agora
interrompido pela negociação
com o tricolor gaúcho.
“Minhas expectativas são as
melhores possíveis. Espero que
eu consiga construir uma boa
história com a camisa do Grêmio.
Vai ser uma nova fase na minha
vida. Apesar de ansioso, estou
tranquilo e vai dar tudo certo”,
planeja o jogador.
Para a equipe do FC Cascavel fica
a certeza de que o trabalho está
no caminho certo. “O caso do
Bitelo acaba incentivando os
demais meninos a se esforçarem
para alcançar o mesmo. E
também faz com que os grandes
clubes do País nos enxerguem
com outros olhos”, comemora o
gerente-geral da equipe
aurinegra, Sebastião Marques.

 CBF

 Aberta no último dia 8 com Ceará 1x1
Santos e prevista para terminar hoje, com
Flamengo x Vitória (19h30) e Atlético-

MG x Vasco, a 20ª rodada do
Brasileirão será encerrada apenas no dia
13 de setembro. Isso porque o Atlético-

PR não conseguiu, por condições
climáticas, seguir para Chapecó (SC),

onde enfrentaria a Chapecoense, na noite
de ontem. Assim, a partida foi remarcada.
Nesta noite, já ciente dos resultados dos

principais concorrentes na tabela de
classificação, o Flamengo recebe o

Vitória no Maracanã, às 19h30. Será o
reencontro entre Maurício Barbieri (foto)
e Paulo César Carpegiani. O primeiro,
hoje técnico do Fla, era auxiliar quando

o segundo comandou o Rubro-Negro
carioca, no início do ano.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

É hora de se concentrar nas oportuni-
dades que podem surgir. Se depen-
der das estrelas, vai conseguir uma
grana extra, mas nada cai do céu -
faça a sua parte!

To
ur

o

Tomar a iniciativa pode abrir muitas
portas hoje. Dê o primeiro passo e
confie na sorte - tudo vai correr me-
lhor do que imagina! Bom momento
para se livrar de algumas coisas.

G
êm

os

Bom momento para cuidar de assun-
tos do passado que exigem tato e dis-
crição. Você vai se sentir confiante
para jogar seu charme e se aproxi-
mar na paquera.

C
ân

ce
r Se depender das estrelas, você vai

mergulhar no trabalho e encarar até
as tarefas mais chatas numa boa. Pode
fazer bons contatos profissionais com
a ajuda de um amigo.

Le
ão

A carreira tem tudo para deslanchar e
você ainda conta com boas novas na
parte financeira! Passe mais tempo com
os amigos e aproveite para reforçar
esses laços.

V
ir

ge
m Assuntos familiares pedem atenção.

Passe mais tempo com a família e re-
solva as pendências domésticas. Man-
tenha o otimismo e não desista dos seus
planos com facilidade!

Li
br

a

O raciocínio rápido e as boas ideias
serão suas armas para se dar bem em
tudo o que fizer. Sua intuição continua
afiada e pode descobrir uma nova opor-
tunidade para ganhar dinheiro.

E
sc

or
pi

ão Se anda pensando em parceria, ou
investir em uma sociedade, vá em fren-
te, principalmente se for com amigo. As
estrelas prometem boas novas nas fi-
nanças.

Sa
gi

tá
ri

o A dedicação ao trabalho pode ser re-
conhecida e render bons frutos. Bom
momento para explorar seus pontos
fortes e conquistar o que deseja.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Preste atenção ao seu sexto sentido -

há chance de descobrir um segredo
guardado a sete chaves! A sorte vai
sorrir para você e pode se dar bem
em jogo ou aposta.

A
qu

ár
io Pode ter mais sucesso ao fazer negó-

cios com um parente. Mudanças em
casa serão bem-vindas, seja mexen-
do na decoração ou iniciando uma
reforma.

 P
ei

xe
s Bom dia para dar um impulso na carrei-

ra e conquistar algo importante. Você vai
impressionar as pessoas com facilidade.
Aproveite para mostrar o que pensa, tro-
car ideias e firmar uma parceria.
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 • REDE GLOBO RECORD  • JESUS

 • SBT

MALHAÇÃO
Leandro, Michael, Amanda e Kava-

co tentam se explicar para Heitor, que
se desespera com o estado da casa.
Pérola e Márcio trocam juras de amor.
Heitor repreende Garoto e Tito. Olívia
aconselha Sofia, que sofre por Garoto.
Flora e Tito têm sua primeira vez. Rafael
pune Márcio por ter bebido. Talíssia esti-
mula Dandara a se unir à turma. Rafael
prepara o café da manhã para Gabriela e
os filhos. Pérola comenta com Alex so-
bre o comportamento de Maria Alice.

O TEMPO NÃO PARA
Miss Celine desperta. Lalá decide

sair de casa e Dom Sabino sente-se
culpado. Samuca descobre que a fa-
zenda de Dom Sabino ficava onde é a
Samvita. Marino e Monalisa se hospe-
dam na pensão de Coronela. Marocas
convence Agustina a deixar a casa de
Eliseu. Helen passeia com Miss Celi-
ne, mas as duas acabam se perdendo.
Miss Celine reencontra a família. Car-
men se oferece para emprestar dinhei-
ro a Dom Sabino, que se incomoda.

ORGULHO E PAIXÃO
Tibúrcio propõe aliança a Lady Mar-

gareth, mas exige que a vilã se afaste
de Josephine. Julieta conversa com
Tenória sobre o Barão. Januário comen-
ta sobre seu desejo de se casar com
Ludmila. Lady Margareth e Tibúrcio pro-
curam Uirapuru para armar contra Jose-
phine. Edmundo perdoa Josephine, mas
Fani hesita em se reaproximar da moça.
Ludmila aprova a coleção desenhada por
Ema. Elisabeta decide entrevistar Lídia
para seu livro. Darcy explica a Charlotte
que suspeita de que Lady Margareth
esteja coagindo Williamson, e confiden-
cia que enviou Vicente a Londres.

SEGUNDO SOL
Beto afirma a Luzia que está pronto

para revelar a verdade. Beto confronta
Karola sobre suas chantagens a Luzia.
Valentim anuncia a Beto que espera um
filho com Rosa. Rosa se embriaga e
procura Ícaro, que rejeita a moça. Dora-
lice perdoa Ionan, mas o policial con-

fronta a esposa por causa de Maura.
Rosa revela a Nice que está grávida de
Valentim. Maura e Rosa conversam
sobre Ionan. Agenor pede perdão a Nice
e promete ser um homem melhor. Ca-
cau aceita dar uma nova chance a Age-
nor, a pedido de Nice.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica diz para Arlete que o proje-

to delas para entrar no Comitê Laço Azul
será ajudar os cachorros carentes da
Comunidade Bem-Te-Vi. Vini vai tomar
café da manhã com Mirela e Dona Bran-
ca. Acontece uma nova reunião na O11O.
Joana continua incomodada com o apoio
excessivo de Nadini. Ruth chama a aten-
ção de Lindomar por fazer os instalado-

Joana diz que cuidará de Batista.
Helena reclama da ordem de Pilatos.
Caius luta com Barrabás. Pilatos diz
que não voltará atrás. Simão Zelote
se preocupa com o irmão. Arimatéia
pede para Caius desistir da luta.
Ferido, Barrabás recebe os cuidados
de Adela.  Antipas descobre que
Salomé foi até Batista por causa de
Herodíade. Judas Iscariotes e Joana
ajudam João Batista. Petronius fala
sobre Cassandra com Zaqueu, chefe
dos publicanos. Nicodemos recebe
Jairo e Simão Fariseu. Barrabás
recebe os cuidados de Adela. Debo-
rah descobre que Petronius lutou com
Barrabás e se preocupa. Iscariotes
diz que os romanos não podem saber
do paradeiro de Batista. Jairo estranha
o comportamento de Adela. Sula diz
se sentir culpada por não ter visitado
Maria quando José morreu. João se
oferece para acompanhar
sua mãe até Nazaré para ver Maria.

Jesus diz que espalhará
a palavra de Deus

res irem embora por acreditarem na bo-
bagem dele de fantasmas. Poliana avisa
aos amigos que voltará na casa do Sr.
Pendleton para pegar o telescópio de vol-
ta e que já está combinado com o ho-
mem. Iuri tenta conversar com Sophie na
escola a respeito da banda.

ASAS DO AMOR
Leyla propõe a Hasmet escreverem

um comunicado, para pôr fim aos boa-
tos nos jornais. Canan parabeniza Has-
met pela notícia e convida ele e Alper
para jantar. Alper abre o cofre, mas não
encontra o pen drive com a gravação
da morte de Tekin. Engin conta a
Hakverdi que sabia que ele sobreviveu
ao acidente e que fugiria.

 • BAND

DIVULGAÇÃO
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