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Com uma renda mensal de
R$ 700 separando recicláveis,
Dorvalina diz que não vai
conseguir comprar os cadernos
que seus netos lhe pediram. Para
atender a esse e a outros desejos
dessas famílias, um grupo de
voluntários prepara uma ação
especial para este Dia das Crianças.

 Pág. 8

Domésticas voltam
à informalidade

A lei criada com a promessa de garantir os direitos do trabalhador doméstico três anos
depois revela resultados opostos: a informalidade cresceu. O problema, segundo especi-
alistas, é que as exigências elevaram o custo da mão de obra e, em meio à crise, a mai-

oria optou por abrir mão da carteira assinada em troca de ficar empregado.
 Pág. 5
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Com direito a cobertores e chimarrão nas arquibancadas e
disputas acirradas em quadra, a 3ª rodada do Campeonato
Municipal de Vôlei tratou de espantar o frio para longe da
AABB no último domingo, em Cascavel. Foram oito jogos,
das 8h às 18h30. No feminino, destaque para o Copel
Clube, que fez apenas sua segunda partida no certame e
venceu o AAADU/Univel por 2 sets a 0. Assim, segue sem
perder um set sequer e de quebra assumiu a liderança do
Grupo B. Na chave A o líder é o APCEF, que perdeu o
Comercial por 2 a 0 e que na próxima rodada, domingo (2),
enfrentará o AABB Cascavel, que também tem duas partidas
e duas vitórias por 2 a 0. No masculino, os Amigos do Vôlei
perderam para Fitness Life por 2 a 1, mas seguem na liderança
do Grupo A. Já a chave B tem Guarujá/Sicoob e Lado
Oposto empatados na liderança, após vencerem São
Cristóvão (2 a 1) e AAADU (2 a 0), respectivamente.

Os atletas da equipe cascavelen-
se Juventus que participaram do
Campeonato Paranaense de Judô
Sub-9, Sub-11 e Veteranos, em Foz
do Iguaçu, no fim de semana, volta-
ram para casa com posição de des-
taque na modalidade. Foram sete
medalhas de ouro, uma de prata e
quatro de bronze trazidas para casa
pelos cascavelenses, além do troféu

Judô de ouro, prata e bronze
de campeão geral feminino na cate-
goria Veteranos e do troféu de vice-
campeão geral masculino sub-19.

Dentre os medalhistas de ouro,
foram dois da nova geração (Lucas
Poisk Rodrigues, sub-9 pesado, até
48 kg; e Rafael Toba de Lima, sub-
9, superpesado, até 53 kg) e cinco
veteranos: Antonio Ricardo Torres
(M5 meio-pesado, até 100 kg), Wa-

O PARANAENSE
A competição em Foz foi encarada
como prioridade na temporada
para os competidores das
categorias em disputa, pois não há
campeonatos nacionais para
judocas sub-9 e sub-11, enquanto
para os veteranos a inscrição nos
Brasileiros é livre. Ou seja, o
Campeonato Paranaense valeu
mesmo por posições de destaque
no Estado, já que não habilitou
para outras competições.

A equipe de judô da Juventus, do técnico Washington Donomai, também
teve Diego Correa Ebrahim (sub-11, extra superligeiro, até 26 kg) e Alice
Gonçalves Sorbara (sub-9, ligeiro, até 24 kg) na quinta colocação e contou
ainda com a presença de Guilherme Baratter Sonda (meio-leve, até 33 kg) e
Pedro Henrique de Lima Decki (meio-leve, até 33 kg) na categoria sub-11.

shington Toshihiro Donomai (M5 meio-
médio, até 81kg), Renita Salete Stein-
back (F4 meio-pesado, até 78 kg), Si-
mone Nunes Paixão (F-4 meio-médio,
até 63 kg) e Irene Izumi Sato Dono-
mai (F-5 meio-pesado, até 78kg).

Já o jovem Vito Luigi Zanata (sub-
11, extrapesado, acima de 60 kg)
faturou a medalha de prata, en-
quanto Marcus Vinicius Costa (Ve-
teranos M1, meio-leve, até 73 kg),
Valentina Gasparini (sub-9, meio-
médio, até 34 kg), Maria Beatriz de
Paula Soares (sub-9, superligeiro,
até 21 kg) e Luiza Zucchi de Mello
Vidal (sub-9, leve, até 30 kg) termi-
naram com a medalha de bronze.

Mais judocas

FMEC

DIVULGAÇÃO
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Sem descanso
na canoagem

O Campeonato Mundial de Ca-
noagem Velocidade chegou ao fim
no domingo em Montemor-o-Ve-
lho, em Portugal, e os canoístas
do CRC (Clube de Regatas Cas-
cavel) que representaram Casca-
vel na seleção brasileira já co-
meçam a pensar no Campeona-
to Brasileiro, que será neste fim
de semana em Curitiba.

Ana Paula Vergutz e Vagner Sou-
ta Junior devem desembarcar hoje em
Foz do Iguaçu e amanhã cedo já esta-
rem na estrada rumo à capital parana-
ense. Isso caso não mudem os pla-
nos e sigam direto para Curitiba.

Os dois voltam de Portugal de-
pois de competirem entre os me-
lhores do mundo. Como resulta-
dos, Ana Paula volta como a 19ª
dentre as 36 participantes do
K1-500m, com o tempo de
1min58s059, e como a 10ª na
classificação mundial do K1-
5000m, com o tempo de
25min02s549.

Já Vagner encerrou sua partici-
pação em Montemor-o-Velho como
23º no K1-1000m, com o tempo
de 3min40s221, considerado “óti-
mo” pelo CRC. O clube cascavelen-
se, aliás, avaliou o resultado de am-
bos os canoístas como “excelen-
tes, considerando que no campe-
onato só estavam os melhores do
mundo, e que os dois estão entre
as ‘feras’ mundiais”.

AVALIAÇÃO
O Mundial de Canoagem deste
ano serviu para os atletas do CRC
avaliarem seus treinamentos na
temporada. Ana Paula, que não
disputava a competição desde 2015,
confirmou sua posição no top-20,
enquanto Vagner participou da
competição como sequência do
treinamento voltado ao Pan-Americano
do ano que vem e às Olimpíadas
2020 – ano passado foi 16º no
Mundial da República Tcheca.

DESTAQUES
O destaque da canoagem brasileira no Mundial em Portugal foi o baiano
Isaquias Queiroz, que venceu as provas de canoa nos 500m (distância não
olímpica) tanto no individual quanto em dupla com também baiano Erlon de
Souza. No C1-1000m (prova olímpica), Isaquias foi bronze. O detalhe é
que o fenômeno da canoagem do País tem como auxiliar-técnico Lauro de Souza
Júnior, o Pinda, que é técnico do Clube de Regatas Cascavel. Em Portugal,
Vagner, Erlon, Ana, Isaquias e Pinda (na foto, em sequência) tiveram nova
oportunidade para se encontrar e alinhar pensamentos para o Campeonato
Brasileiro, neste fim de semana.
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Um duelo que define o semes-
tre. Na noite desta terça-feira, às
21h45, o Grêmio recebe o Estudi-
antes e precisa reverter a vantagem
do time argentino para continuar
vivo o sonho de conquistar a Améri-
ca pela quarta vez na história.

No jogo de ida das oitavas de
final, o time de La Plata foi eficaz
ao lado do torcedor e venceu por
2 a 1. Com esse resultado, o Es-
tudiantes joga por um simples
empate. Enquanto isso, o Trico-
lor precisa vencer.

Eliminado da Copa do Brasil, o

Professor ou Estudiantes?
Grêmio aposta suas fichas na Li-
bertadores. Como a distância para
o líder São Paulo no Brasileirão
está em oito pontos, o torneio con-
tinental é a grande oportunidade de
encerrar o ano com mais uma taça.

No jogo do último fim de sema-
na, diante do Atlético-PR, o “profes-
sor” Renato Gaúcho poupou os ti-
tulares e agora confia no talento de
Luan e velocidade de Everton para
sair de campo com a vaga.

Assim como o Tricolor, o Estudi-
antes vem de derrota no campeo-
nato nacional. Em jogo válido pela

GRÊMIO X ESTUDIANTES – 28/8, ÀS 21H45

Marcelo Grohe; Léo Moura, Ge-
romel, Kannemann e Cortes;
Jaílson, Maicon e Ramiro; Luan,
Everton e Jael. Técnico: Re-
nato Gaúcho

Andújar; Sánchez, Schunke,
Gastón Campi e Erquiaga;
Braña, Zuqui e Rodríguez; Lu-
guercio, Pellegrini e Apaloaza.
Técnico: Leandro Benítez

3ª rodada da Superliga Argentina,
a equipe entrou em campo repleta
de reservas e acabou superado
pelo Belgrano por 2 a 1.

O Santos surpreendeu e escalou o volante Carlos Sánchez (foto) para a partida de hoje contra o Independiente
(ARG), às 19h30, no Pacaembu, pela rodada de volta das oitavas de final da Libertadores. Isto porque o uruguaio
teoricamente ainda tem que cumprir uma partida de suspensão no torneio, e não poderia entrar em campo. No jogo de
ida, Sánchez entrou em campo e causou um imbróglio que pode transformar o empate por 0 a 0 em uma derrota por 3
a 0, depois que o time argentino denunciou o clube brasileiro pela escalação irregular do meio-campista, que tinha que
cumprir um jogo de suspensão, de acordo com a Conmebol.

SANTOS
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Há mais de três anos em vigor,
a lei que prometia a garantia de di-
reitos ao trabalhador doméstico fi-
cou praticamente esquecida e o
número de trabalhadores sem car-
teira assinada é cada vez maior.

Isso porque, de acordo com da-
dos nacionais do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), apesar de o número de traba-
lhadores nessa categoria ter au-
mentado de 6 milhões em 2015
para 6,2 milhões em 2018, a quan-
tidade de empregadas domésticas
com carteira assinada caiu 4,2%.

Quando a lei foi assinada, em
2015, pouco mais de 1,9 milhão de
pessoas trabalhavam com carteira
assinada. Agora, são 1,8 milhão. Três
anos atrás, o número de pessoas tra-
balhando na informalidade era de 4
milhões e, hoje, são pelo menos 4,4
milhões, aumento de 7,6%.

Os dados são nacionais, mas re-
fletem a realidade local. A diarista
Maria Lucia Gonçalves está há dois
anos no atual trabalho, sem a cartei-
ra assinada. “Eu acho que deveria
pelo menos receber um salário mais
alto, já que não tenho a carteira as-
sinada, mas nunca foi falado nada”,
conta, e confessa que prefere as coi-
sas como estão, do que ficar desem-
pregada e “não me estressar”.

Especialistas no assunto acre-
ditam que a lei pode ter sido bené-
fica para quem já estava emprega-
do quando ela entrou em vigor, mas
dificultou a formalização nas con-
tratações posteriores.

De acordo com o advogado tra-
balhista Daniel Vinicius Ferreira,
houve uma série de fatores que
contribuíram com o aumento da in-
formalidade, porém a aprovação da

Sem fiscalização,
lei se torna inútil

PEC dos Empregados Domésticos
está entre os principais. “Ficou caro
para o empregador cumprir as dis-
posições trazidas pela lei. Novos
direitos significam novos custos. A
lei não apenas regulamentou a jor-
nada laboral, como também incluiu
um adicional de 50% a ser pago
pelo empregador em caso de horas
extras prestadas pelo empregado,
por exemplo. Outro ponto foi o des-
canso semanal remunerado, pois
explicitou a lei que esses devem
ser preferencialmente aos domin-
gos sob pena de, se não compen-
sados, serem pagos em dobro; o
mesmo ocorrendo nos feriados.”

Ações cresceram
Ao passo que o número de
formalizações caiu, os processos
judiciais trabalhistas aumentaram.
O que é um sinal de que ao menos
o trabalhador conhece e procura
seus direitos. “Nós percebemos
um grande aumento de
demandas trabalhistas
envolvendo empregados
domésticos aqui, no escritório.
Um grande número de ações
envolvendo o tema jornada de
trabalho, por exemplo, como
horas extras não pagas. Nem
todas as circunstâncias foram
desfavoráveis”, conclui o advogado
Daniel Vinícius Ferreira.

O QUE MUDOU COM A LEI
A lei foi criada com o objetivo de oferecer garantias aos empregados

domésticos, como recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) por parte do empregador, adicional noturno, horas extras, pausa

para alimentação e indenização em caso de demissão sem justa causa,
além do pagamento de salário mínimo regional. No Paraná, a situação
segue o mesmo padrão que o cenário nacional. Em 2015, o número de

empregados domésticos na informalidade era de 213 mil, hoje esse número
chega a 227 mil trabalhadores.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

REGULAMENTAÇÃO dos direitos
aumentou custos para o patrão e diminuiu

formalizações
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As zeladoras terceirizadas que
atuam nos Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil) e nas
escolas municipais de Cascavel e
que estão sem receber o salário do
mês de julho após a empresa RR
Serviços entrar em colapso finan-
ceiro tiveram uma audiência ontem
na 1ª Vara da Justiça do Trabalho.
A audiência teve participação de
representantes da prefeitura, da
empresa prestadora do serviço, do
sindicato da categoria e do Minis-
tério Público do Trabalho.

Ficou acertado que no máximo
até hoje o Município de Cascavel de-
verá fazer o pagamento na conta do
Siemaco (Sindicato dos Empregados
em Empresas de Prestação de Servi-
ços de Asseio, Conservação e Lim-
peza Urbana) que o repassará às tra-
balhadoras até sexta-feira (31).

A Justiça manteve a proibição de
o Município fazer qualquer repas-
se para a empresa.

Segundo informou a prefeitura,
serão depositados R$ 279,4 mil

Fechado o
acordo para

pagar salários
referentes aos salários de julho, ao
vale-alimentação e ao plano de saú-
de. A audiência de ontem foi presi-
dida pela juíza trabalhista Thamara
Talini Zanchet.

As zeladoras não retornarão
mais ao trabalho e a empresa RR
Serviços fará a rescisão contratu-
al até 23 de agosto para que as
guias de FGTS (Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço) sejam
liberadas, assim como os demais
documentos para que as cerca de
170 mulheres que prestavam o
serviço consigam dar entrada no
seguro-desemprego.

O pagamento dos demais direi-
tos da rescisão trabalhista, no en-
tanto, só será possível via judicial.
Segundo Ângela Maria de Oliveira
Mereles, presidente do Siemaco,
direitos como 13º salário e saldo
de férias terão que ser buscados
via judicial.

CONTRATO
Outra irregularidade cometida pela
prestadora de serviços é de que
ela possuía em seus quadros três
trabalhadoras sem os devidos
registros em carteira. Ambas foram
admitidas na empresa neste mês e
tiveram poucos dias no trabalho.
O representante da RR Serviços se
comprometeu em efetuar dos
devidos registros.
Na semana passada as
trabalhadoras fizeram protesto em
frente à prefeitura para cobrar uma
solução ao problema.

FORÇA-TAREFA
O fim das atividades da empresa
RR Serviços obrigou a Prefeitura de
Cascavel a montar uma força-tarefa
com remanejamento de zeladoras
de diversos setores para as
escolas e os Cmeis.
Além disso, um edital publicado
no Diário Oficial de sábado (25)
convoca 30 zeladoras aprovadas
em teste seletivo temporário para
assumirem as funções. O edital
contém 51 nomes, 21 são
zeladoras reconvocadas.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá

SEMANA PASSADA as zeladoras cruzaram os
braços para cobrar os atrasados

Fechado o
acordo para

pagar salários
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 Não é todo dia que na mesa da
dona Dorvalina Viana o cardápio é
variado. Pelo contrário, na maioria
das vezes o prato é arroz, feijão e
macarrão. Carne? Quase nunca. So-
bremesa? Nem pensar! E é assim,
com o pouco que arrecada por meio
de doações de cestas básicas que
ela cuida dos dois netos, uma me-
nina de sete e um menino de 11.

A filha, que é a mãe das crian-
ças, está presa no presídio em Cor-
bélia. E Dorvalina precisa trabalhar
para garantir o sustento de toda a
família. Ela é uma das 76 coope-
radas da Cootacar (Cooperativa
dos Trabalhadores Catadores de
Materiais Recicláveis de Casca-
vel), que conta com gestos de soli-
dariedade para realizar os peque-
nos e tão desejados sonhos das
crianças que cuida.

“Quando eles [os netos] me pe-
dem alguma coisa diferente para co-
mer, um chocolate, por exemplo, te-
nho que dizer não, pois se gastar esse
dinheiro, provavelmente não terei
como pagar uma conta”, conta a avó.

Presentes? Muito difícil. Embora
faça e refaça as contas, Dorvalina
lamenta que não vai poder presen-
tear os netos neste Dia das Crian-
ças, celebrado em 12 de outubro.
“Não tem como. Eu até precisava
comprar dois cadernos - um de de-
senho e outro de matemática -, mas
não tenho dinheiro”, conta Dorvali-
na, que vai a pé todos os dias do
Conjunto Riviera até a sede da coo-
perativa, no Bairro Brasmadeira,
porque não dá para gastar com a
passagem do transporte coletivo.

Foi percebendo essa situação
que um grupo de amigas decidiu,
há quatro anos, contribuir com os
trabalhadores da Cootacar, que re-
cebem em média R$ 700 por mês,
em cada data comemorativa.

A meta agora é o Dia das Crian-

Dia das Crianças solidário

ças. Conforme a voluntária Carla
Alves de Lima, o objetivo é arreca-
dar 85 caixas de leite, achocolata-
dos, brinquedos e roupas para pre-
sentear os filhos e os netos dos
catadores de recicláveis. “É uma
forma de demonstrar amor ao pró-
ximo. São pessoas que não têm
condições de comprar esses ali-
mentos, muito menos brinquedos.
Por isso, queremos ajudá-los mais
uma vez e trazer alegria a essas
crianças”, explica Carla.

 As doações podem ser levadas até a Cootacar, que fica na
Avenida Piquiri, 1.721, Bairro Brasmadeira, em horário comerci-
al, ou então entregues às voluntárias. Neste caso, é necessário
agendar um horário pelo telefon/whats (45) 99934-6633 para
que elas possam buscar as doações. O prazo para a entrega
dos alimentos e dos brinquedos vai até o fim de setembro.

Você também pode ajudar

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

COMEMORAÇÃO
A voluntária Carla Alves de

Lima conta que no dia 6 de
outubro será promovida uma
festa para as crianças com
direito a brinquedos infláveis
e muita comida gostosa. “Vai
ter cachorro-quente, salgadi-
nho, refrigerante, enfim, um
café da manhã bem saboro-
so”, adianta.

DORVALINA Viana trabalha há cinco
anos na Cootacar, de onde garante a renda para

sustentar toda a família
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Professores de Cascavel seguem
para Curitiba nesta quinta-feira (30)
para participar de ato da APP-Sindi-
cato, no chamado Dia de Luto.

De acordo com o representante
sindical, Paulino Pereira da Luz, a
expectativa é de que nenhum dos
42 colégios estaduais de Cascavel
tenha aula, que retornam normal-
mente na sexta-feira (31).

O Núcleo Regional de Educação
afirma que, diante da paralisação,
faz-se necessária a reposição do
conteúdo em data ainda a ser pro-

Colégios param
na quinta-feira

gramada. “Essa é uma data simbó-
lica para os professores e que nes-
te ano completa 30 anos. Em torno
de 100 docentes de Cascavel se-
guem em caravana para Curitiba,
onde vão se juntar à categoria em
um grande ato na Praça Santos
Andrade”, diz Luz.

O ato se refere a um protesto
dos professores que foram acuados
com cavalos no Centro Cívico.

O QUE DIZ O
ESTADO
A Secretaria Estadual da
Educação informou, por meio de
nota, que realiza reuniões
frequentes com representantes dos
professores da rede estadual em
que são discutidas demandas
sobre salário e carreira, entre
outros assuntos.
Qualquer decisão quanto a
aumentos salariais do funcionalismo
público ou alterações na hora-
atividade dos professores é
definida pelo governo do Estado,
de acordo com as possibilidades
orçamentárias disponíveis,
seguindo análise da Secretaria de
Administração e Previdência,
Secretaria da Fazenda e Comissão
de Política Salarial.

REIVINDICAÇÕES
O ato também serve para cobrar o
pagamento da data-base, em
atraso há três anos, além de
avançar em negociações quanto à
hora-atividade. A reivindicação
da categoria é de que o salário
seja reajustado em quase 13%,
uma defasagem desde 2015,
quando do início da política de
ajustes do governo, argumenta o
sindicato. Além disso, os docentes
pedem a retirada de faltas das
greves anteriores e a revisão salarial
dos PSS (Processos de Seleção
Simplificada). Reportagem: Marina Kessler

Capacitação histórica
Foi lançado na manhã de ontem (27)
no auditório da Prefeitura de
Cascavel o Programa em
Governança Municipal do Brasil,
uma parceria do Município com a
Itaipu, em convênio com o PTI
(Parque Tecnológico Itaipu), que
visa, com um programa inédito,
aprimorar a gestão dos 54
municípios de abrangência da

Amop (Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná).
Durante o lançamento, foi aberto o
período de inscrições aos servidores que
desejam participar do programa.
Com uma metodologia inovadora por
meio de convênio com o Grupo Pólis
Civitas, será oferecida capacitação com
acesso gratuito a pelo menos 2 mil
servidores dos 54 municípios, com um

total de 415 vagas para Cascavel.
De acordo com a gerente de
Desenvolvimento de Pessoal,
Cristina Dulce Schmitz, o programa
é baseado em metodologias ativas e
estudos em grupos, o que requer
participação ativa dos servidores por
meio de workshops, grupos de
estudos e pesquisa, seminário com
integração e palestras.
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 Promoções-relâmpago e des-
contos pra lá de convidativos têm
chamado a atenção de motoristas
de Cascavel. O gerente de um pos-
to de combustíveis que fica na Ave-
nida Assunção Junior Aparecido de
Oliveira disse que houve aumento
de 20% a 25% nas vendas em rela-
ção aos dias sem promoção.

Os motoristas são atraídos por
placas com preços que até assus-
tam: R$ 4,17 o litro da gasolina
em Cascavel? Mas na placa a in-
formação “só hoje!”

O desconto de mais de R$ 0,40
tem uma explicação: é a venda por
meio de um aplicativo de celular. O
tal cashback, palavra em inglês que
significa: dinheiro de volta.

Ontem, por exemplo, nesse posto
da Avenida Assunção, a diferença de
preço chegou a 15% em uma promo-
ção-relâmpago e depois ficou em 10%
durante todo o dia. “A empresa cria
essas promoções uma vez em cada
estabelecimento”, explica o gerente.

A gasolina no preço normal es-
tava a R$ 4,59 o litro. Mas a pro-

Você sabe o que
é cashback?

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 28 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Caio Cesar Aparecido Beltron e Juliana Bertolli Lange
2- Renan Grando e Jaine Maria Pinheiro de Mattos
3- Roberto Ferreira dos Santos e Fabiani dos Santos
4- Jonas Jair Mittanck e Solange Rodrigues da Cruz
5- André Gomes de Oliveira e Carén Eduarda da Silva de Freitas
6- Roberto dos Santos e Elisabeth dos Santos
7- Abilio José Barbosa e Eliane Miranda Gomes
8- Roberto Fernandes e Fabiana Prussak
9- Bruno dos Santos e Évelyn Farias
10-  Wanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
11- Julio Cesar de Godoy e Terezinha Isabel Guth
12- Juliana Rodrigues Marques e Cátia Poliana de Araújo
13- Anderson Pires dos Santos e Giuliana Jayneffer dos Santos Moreira de Bastos
14- Luiz Carlos Zimmermann e Daiane Camila Zucco
15-Greyson Mateus Primo e Aline Casturino Copatti

moção indicava R$ 4,17. Diferença
de R$ 0,42. O etanol custava R$
2,84 o litro, e, na promoção: R$
2,58. Diferença de R$ 0,26. Para
quem tem um tanque de 40 litros,
no caso da gasolina, dava uma eco-
nomia de R$ 16,80. Certo? Quase.

É que esses valores promocio-
nais valem apenas para quem com-
prar pelo aplicativo Beblüe. O clien-
te paga o valor normal, no caso R$
4,59, e ganha crédito da diferença,
R$ 0,42, para gastar na próxima
compra que usar o aplicativo.

PROCON
Segundo o coordenador do Procon de
Cascavel, Otto Reis, a população deve

ficar atenta quanto ao uso de
aplicativos, mas diz que aderir ou não

ao sistema é uma escolha do
consumidor: “Se o consumidor optar

pelo uso do aplicativo, e preferir assim
e ver que está dando resultados, o

consumidor só deve cuidar das
questões de qualidade dos produtos e

fiscalizar se o dinheiro realmente
retornou para ele por meio dessa

nova forma de ‘desconto’”, resume.

A DIFERENÇA entre o preço praticado e o ofertado
pelo aplicativo chegou a R$ 0,42 por litro de gasolina

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Silvio Matos
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 Uma espécie de gradil está sen-
do instalado em volta da estrutura
onde funcionava o antigo Posto Cen-
tral na esquina das Ruas Rio Gran-
de do Sul e Souza Naves, no Cen-
tro de Cascavel.

De acordo com a prefeitura, a
medida foi solicitada pela popula-
ção para evitar a ação de vândalos
no local, já que a estrutura perma-
nece sem uso.

A instalação é custeada de uma
parceria das Secretarias de Saúde e
de Assistência Social, por meio de
registro de preços para aquisição de
materiais e serviços de metalúrgica
para adequação e manutenção dos
espaços da Assistência Social.

Além do gradil, também já foi
realizada a adequação de 365,5
metros quadrados de calçadas com
paver no entorno do local, promo-
vendo acessibilidade com rampas,
guia rebaixada e piso podotátil (fai-
xas em alto relevo que ajudam na
locomoção de deficientes visuais).
O trabalho também foi executado
com recursos próprios da secreta-
ria, totalizando mais de R$ 21 mil.

Antigo Posto Central é cercado

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Fábio Donegá

Por enquanto, o imóvel permanece sem uso, já que existe um
impasse por conta do terreno onde a estrutura esta construída

pertencer ao governo do Estado. Mas, de acordo com a prefeitura,
já existem tratativas no sentido de conseguir a doação do terreno
ao Município.  A Secretaria de Saúde informou ainda que está em
andamento no setor de projetos um estudo para uma nova edifi-
cação no local com estrutura adequada para atender as deman-

das da população da região central.

GRADIL está sendo instalado para evitar ação de vândalos

 Nova Unidade
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Última semana de vacinação
Esta é a última semana da cam-

panha de vacinação contra o saram-
po e a poliomielite. E, se depender
de exemplos como o da Dolores Pi-
res Gomes da Costa, a meta em Cas-
cavel deve ser atingida até a sexta-
feira (31), último dia de imunização.

Ela, que faz parte do programa
Família Acolhedora, levou o meni-
no de apenas dois anos que deci-
diu acolher ano passado até a Uni-
dade Básica de Saúde do Bairro
Brazmadeira para receber as doses
das duas vacinas. “Hoje eu faço o
papel da mãe dele e não poderia
deixar de imunizá-lo contra essas
doenças. É uma forma de cuidar da
saúde dele e protegê-lo”, diz.

Assim como Dolores, Maiara
Dias de Lima aproveitou os últimos
dias da campanha para vacinar o
filho. “A gente tem que pensar na
saúde deles e evitar doenças como
a pólio e o sarampo”, argumenta.

META
De acordo com a Secretaria de Saúde
de Cascavel, até a sexta-feira (24),
levantamento mais recente da pasta,
15.687 crianças entre um até cinco
anos incompletos foram imunizadas, o
que representa 87% do público-alvo da
campanha. O objetivo, até o fim da
semana, é atingir uma cobertura
vacinal de 16.513 crianças no
Município.  Já na área de abrangência
da 10ª Regional de Saúde, que envolve
25 cidades, 87,1% das crianças foram
vacinadas contra o sarampo,
faltando ainda 2.249. Contra a
poliomielite, a expectativa é de que
até sexta-feira 2.237 crianças que
estão dentro da faixa etária específica
da campanha sejam vacinadas. Até
agora, 87% delas foram imunizadas
contra a pólio. A meta da regional é
vacinar 28.491 crianças.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 As doses das vacinas contra a pólio e o sarampo estão disponí-
veis nas Unidades Básicas de Saúde das 7h às 18h45. A vacinação
pode ser feita ainda nas Unidades Saúde da Família dos distritos das
8h às 16h45. Nas demais USFs, a imunização segue até as 18h45.

A Secretaria de Saúde de Cascavel lembra que as unidades dos
bairros Aclimação, Cancelli, Santo Onofre, Los Angeles, Colméia,
Morumbi e Tolentino/Neva ainda estão em reformas. Por conta dis-
so, o recomendado é que a população busque a unidade de atendi-
mento mais próxima para receber a vacina, conforme já ocorre com
os atendimentos diários.

A vacinação é gratuita e é importante levar a carteirinha de vaci-
nação da criança.

Onde vacinar?

CAMPANHA segue até esta
sexta-feira; restam 1,3 mil

crianças para vacinar
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Sem capela mortuária, a comu-
nidade do Bairro Santos Dumont,
zona sul de Cascavel, improvisa
quando necessita de um espaço
para se despedir de um ente que-
rido. É no salão comunitário ou
ainda nas capelinhas próximas
aos cemitérios que os velórios
são realizados. Para o ex-presiden-
te da Associação de Moradores
Francisco Barroso, o Carlito, a fal-
ta de um local específico para
esses momentos dificulta e tem
gerado transtornos.

“A capela mortuária do San-
tos Dumont é promessa antiga,

Capela mortuária
apenas no papel

Em nota, a Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel) informou que em reunião com a comunidade ficou definido o

local para a construção da capela mortuária, que ficará na Rua Chaparral.
“A execução do projeto já foi solicitada e, após ser concluída, será feito o
orçamento da obra”.  Ainda não há previsão para a conclusão do projeto,

tampouco data para que a população possa utilizar o espaço.

CARLITO presidiu a Associação de Moradores
durante 22 anos e quer que a capela deixe de ser

apenas uma promessa

 Cascavel conquistou o
primeiro lugar na categoria até
300 mil habitantes no prêmio
regional CRO-PR de Saúde Bucal,
seguido dos municípios de
Arapongas e de Cambé.

O Prêmio Regional e Nacional do
Conselho Regional de Odontologia e
do Conselho Federal de Odontologia
de Saúde Bucal foi criado para
premiar os municípios que mais
investiram em saúde bucal sendo
balizado por meio de critérios
objetivos que permitem o
comparativo com maior grau de
precisão. A avaliação foi feita com
base nos investimentos realizados no

Saúde Bucal: 1º lugar

 Local definido

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

nem lembro mais quanto tempo
a gente cobra isso. Entra e sai
político e a nossa capela nunca
sai do papel”, diz Carlito.

Segundo ele, já há um terreno
do Município destinado à constru-
ção da capela, porém, o projeto
pouco avançou: “Tivemos uma reu-
nião com o Beto Guilherme [supe-
rintendente da Acesc] e agora es-
peramos um posicionamento
quanto ao início das obras”, co-
menta Carlito.

ano de 2017, com a segmentação
baseada no último censo do IBGE de
2010. No Paraná também foram
premiados na categoria até 50 mil

habitantes os municípios de Ibiporã,
Medianeira e em 3º Figueira e,
acima de 300 mil habitantes, Curitiba
e em 2º, Ponta Grossa.

 ETAPA NACIONAL
Os primeiros colocados de cada segmento no Prêmio Regional terão os

projetos enviados para a etapa nacional e concorrem ao Prêmio
Nacional, junto aos outros municípios do País. Os vencedores na etapa
nacional serão premiados com uma cadeira Odontológica com equipo.

Todos os municípios receberão o certificado de participação. “Esse
prêmio demonstra o comprometimento da Divisão de Saúde Bucal e

da Secretaria de Saúde frente ao atendimento humanizado em saúde
bucal, bem como a qualidade dos cuidados que os odontólogos do
quadro de servidores dispensam com os pacientes do Município de

Cascavel”, avalia o secretário de Saúde, Ruben Griep.
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Os trabalhadores já podem visua-
lizar o valor da distribuição dos rendi-
mentos do FGTS em sua conta vincu-
lada. A Caixa antecipou esse crédito
para o dia 26 de agosto. Com isso,
todos os 90,72 milhões de trabalha-
dores beneficiados já tiveram credita-
dos esses valores em mais de 258
milhões de contas vinculadas.

O percentual de distribuição de
resultados do FGTS é de 50% do
lucro líquido do exercício anterior.

Caixa antecipa
crédito do FGTS

Como o lucro líquido do FGTS em
2017 foi de R$ 12,46 bilhões, fo-
ram distribuídos R$ 6,23 bilhões.
A lei estabelece que os valores cre-
ditados nas contas dos trabalhado-
res sejam proporcionais ao saldo
da conta vinculada dia 31 de dezem-
bro do ano anterior. O resultado dis-
tribuído não integra o saldo da base
de cálculo do depósito da multa
rescisória, medida que preserva
também o empregador.

COMO CONSULTAR
Para facilitar o atendimento ao trabalhador que tem direito ao benefício, a Caixa
criou um serviço exclusivo no site www.resultadosfgts.caixa.gov.br. É preciso ter o
número da carteira de trabalho e do PIS.
Mas atenção: Esse dinheiro só poderá ser sacado dentro das regras estabelecidas
pela Lei 8.036/90, como nos casos de demissão sem justa causa,
aposentadoria, e término de contrato por prazo determinado.

SONEGAÇÃO DE
FGTS
As fiscalizações do Ministério do
Trabalho contra a sonegação do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) e da CS
(Contribuição Social) no primeiro
semestre deste ano resultaram em
mais de R$ 2,4 bilhões em
notificações e recolhimentos. As
ações atingiram 20,4 mil
estabelecimentos em todo o País.
O resultado desse primeiro semestre
de 2018 é cerca de 4% superior
ao do mesmo período do ano
passado e 30% maior quando
comparado com os primeiros seis
meses de 2016.
Segundo o Ministério do Trabalho,
os fiscais emitiram 9,4 mil
notificações de dívidas de FGTS e
CS que beneficiaram
aproximadamente 1,1 milhão de
trabalhadores.

13º SALÁRIO A
APOSENTADOS
Aposentados e pensionistas
começam a receber nessa segunda-feira
(27) a antecipação da primeira
parcela do 13º salário. De acordo
com a Secretaria de Previdência, o
depósito será feito com a folha mensal
de pagamentos do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) até 10
de setembro, conforme a Tabela de
Pagamentos de Benefícios 2018.
A estimativa é de que essa
antecipação injete na economia do País
R$ 20,7 bilhões em agosto e
setembro. Segundo o INSS, 29,7
milhões de beneficiários terão direito a
receber a primeira parcela do abono
anual, que corresponde à metade do
valor do benefício.
A exceção é para quem passou a
receber o benefício depois de janeiro
de 2018. Nesse caso, o valor será
calculado proporcionalmente.
Não haverá desconto de Imposto de
Renda nessa primeira parcela. O
tributo será cobrado apenas em
novembro e dezembro, quando for
paga a segunda parcela.

Um canal no aplicativo WhatsApp vai
permitir que a população consulte se
a notícia sobre saúde que recebeu nas
redes sociais é verdadeira ou falsa. O
anúncio foi feito ontem (27) pelo
Ministério da Saúde. Qualquer
cidadão poderá adicionar o número
(61) 99289-4640 nos contatos do
celular e mandar mensagem. O
contato servirá exclusivamente para
verificar com os profissionais de saúde
nas áreas técnicas da pasta se um
texto ou imagem que circula nas
redes sociais é verdadeiro ou falso. Ou

Ministério da Saúde  contra as fake news
seja, é um canal exclusivo e oficial para
desmascarar as notícias falsas e
certificar as verdadeiras.
No comunicado, o diretor de
Comunicação Social da pasta, Ugo
Braga, classifica as chamadas fake
news como “praga da modernidade”
que vem sendo usada de toda forma
para manipular, enganar, iludir e
prejudicar. “No caso da saúde, é muito
mais grave, porque a notícia falsa
mata”, alerta, ao citar o WhatApp
como principal veículo de transmissão
de notícias falsas.

Como funciona
A ferramenta vai funcionar da seguinte forma: a partir do recebimento das

mensagens, o conteúdo será apurado nas áreas técnicas do órgão e devolvido
ao cidadão com um carimbo que informa se é falso ou não. Dessa maneira, será

possível compartilhar a informação de forma segura.
As notícias analisadas pela equipe do ministério também estarão disponíveis no

endereço saude.gov.br/fakenews e nos perfis do ministério nas redes sociais.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

Furto teria sido causa da morte
 O assassinato de Geovani Do-

mingues Cordeiro, de 19 anos,
ocorrido na tarde de sábado, em
Cascavel, teria sido motivado por
um furto a uma residência do qual
Geovani era suspeito de ter come-
tido. As informações foram colhi-
das pela Delegacia de Homicídios,
que informou que essa é a versão
do adolescente de 17 anos apre-
endido em flagrante pelo crime na
manhã de domingo.

“Esse rapaz [Geovani] teria fur-
tado da casa do menor de idade
algumas roupas, além de por-

Versão incompatível
A Polícia Civil também deu detalhes
sobre a prisão de Rafael Soares, de
24 anos, acusado de matar a facadas
Paulo Cezar Molina Júnior no Bairro
14 de Novembro no dia 12 de
agosto, Dia dos Pais.
De acordo com a polícia, o acusado
disse que já tinha quitado a dívida de
R$ 80 referente a um celular com a
vítima. “Ele foi ouvido
informalmente, mas a versão é
considerada incompatível, até
porque o próprio acusado quis se
exibir com a arma do crime, tirando
fotos”, disse a delegada de
Homicídios, Mariana Vieira.
O rapaz foi preso em uma casa, no
Loteamento Colina Verde, onde
estava escondido desde a data do
crime. A polícia vai investigar quem
deu guarda ao suspeito
durante o período.
A informação de que Paulo Cezar
teria sido morto ao cobrar a dívida
era de populares e familiares.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Um trecho de bastante movi-
mentação na BR-277, conhecido
como Trevo da Portal, foi palco de
dois acidentes na manhã de ontem
em Cascavel. Em um deles uma
mulher ficou gravemente ferida e foi
encaminhada para o Hospital Uni-
versitário com traumatismo crania-
no e risco de morte. Ela estava em
um Celta e seguia pela rodovia
quando tentou ultrapassar um ca-
minhão, bateu na lateral do veículo
e bateu de frente em um caminhão
que seguia no sentido contrário. O
Celta ficou destruído. O motorista
do caminhão não se feriu.

Segundo a assessoria de im-
prensa do HU, até a tarde a pacien-
te seguia estável no pronto-socor-
ro do hospital.

No outro acidente, também regis-
trado pela manhã, duas motos coli-
diram no trecho. Um dos motociclis-

Perigo na rodovia

CELTA ficou destruído ao bater de frente em
caminhão na BR-277

tas tentou atravessar o trevo no ho-
rário de bastante movimentação de
veículos e foi atingido por outra moto.
Apesar do impacto, os pilotos não
tiveram ferimentos graves.

Acidentes no trecho
Local de movimentação intensa
de veículos, o Trevo da Portal na

BR-277 foi cenário de 13
acidentes neste ano, segundo a
PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As batidas resultaram em 24
pessoas feridas, sem registro de

óbito em 2018.

ções de drogas”, explicou a de-
legada de Homicídios, Mariana
Vieira. Os dois já tinham passa-
gens pelo mundo do crime.

O homicídio aconteceu na Rua
Salgado Filho, no Bairro Canadá,
em uma via pública. A arma do cri-
me não foi apreendida.
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Giro da
Violência
Queda de altura
Um jovem de 23 anos foi vítima de
uma queda na manhã de ontem no
Bairro Santa Felicidade, em
Cascavel. O acidente aconteceu em
uma empresa de solda que fica às
margens da BR-277. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para
atender a vítima e, segundo os
socorristas, a queda foi de
aproximadamente cinco metros de
altura. O rapaz teve ferimentos
moderados.

Bebê aguarda vaga
O bebê de um ano e meio, um
menino, que foi encaminhado ao
HU (Hospital Universitário) de
Cascavel no domingo, permanece
internado no hospital no aguardo
de uma vaga em Londrina ou em
Curitiba, onde há ala especializada
de queimados. Segundo a
assessoria de imprensa do HU, a
criança já está clicada na Central
de Leitos e aguarda vaga para ser
transferida.

Estupro em Corbélia
O Ministério Público de Corbélia
investiga caso sobre o abuso
sexual de uma criança de sete anos
ocorrido dia 17. Segundo a Polícia
Civil, a menina estava em casa
quando o marido da babá teria lhe
tocado. O homem foi preso em
flagrante e trazido para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel,
onde permanece detido.

Julgado por homicídio
Será julgado hoje por homicídio
Emerson José Kaczmareck. Ele é
acusado de matar Sirlei de Lima,
em 23 de dezembro de 2013. De
acordo com o Ministério Público,
ele teria matado por ciúmes e
porque não aceitava o fim do
relacionamento. O réu está solto.

Presos federais
transferidos

Um avião pousou ontem no Ae-
roporto de Cascavel para realizar
hoje uma transferência de presos
federais. Segundo a assessoria da
Força Aérea Brasileira, trata-se de
uma aeronave C-105 Amazonas,
empregado em apoio ao Ministério
da Segurança Pública.

A aeronave teria chegado ao lo-
cal com diversos agentes peniten-
ciários federais, que desceram do
avião no fim da tarde de ontem. O
avião permaneceu no aeroporto

AVIÃO deve sair de Cascavel
nesta manhã com detentos federais

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

durante a noite e não havia infor-
mação sobre o horário da transfe-
rência, que deve ocorrer nas primei-
ras horas do dia, de detentos do
Presídio Federal de Segurança Má-
xima de Catanduvas.

Essa não é a primeira vez que
aviões de grande porte são vistos
em Cascavel neste mês para reali-
zar transferência de presos.

Os sete detentos que tenta-
ram fugir na madrugada de segun-
da-feira da PEC (Penitenciária Es-
tadual de Cascavel) responderão
por danos materiais, de acordo
com a direção da unidade. Um
boletim de ocorrência foi registra-
do contra os rebelados.

Segundo informações de agen-
tes que estavam no local, duran-
te a madrugada uma movimenta-
ção estranha em um cubículo foi

identificada e os agentes flagra-
ram alguns presos tentando pu-
lar o muro da unidade. Eles só não
fugiram porque viram a Polícia
Militar do lado de fora.

Em vistoria, a Soe (Seção de Ope-
rações Especiais) encontrou um fio
de ouro que foi usado para cortar
uma viga de concreto e uma corda
feita de lençol, que foi usada para
que os presos escalassem o muro.
Os materiais foram apreendidos.

Detentos responderão por danos materiais
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Presidência à disposição
O Siprovel, Sindicato dos Professores de Cascavel, está com
processo eleitoral para troca da presidência. A votação está
marcada apenas para 22 de novembro, mas a atual diretoria
já iniciou o processo de mobilização, segundo o presidente
Amilton Peletti, para que os interessados tenham tempo de

se organizar. Ele abrirá mão da reeleição. As chapas
interessadas podem se inscrever de 22 a 26 outubro.

Terminais abertos
Demorou, mas agora a
prefeitura iniciará o uso
das estruturas dos dois
terminais já concluídos:
Leste e Nordeste. A
inauguração será nesta
sexta-feira, mas os ônibus
passam a circular
no sábado.

Pioneiros
As estruturas também
ganharão denominações
em reconhecimento aos
pioneiros e a
personalidades públicas. O
Terminal Nordeste se
chamará Astor Kops,
carpinteiro que chegou em

1960 ao Bairro Brazmadeira
- a pedido de Carlinhos
Oliveira (PSC). Já o Leste
de se chamar Sérgio
Donadussi, ex-presidente
da Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito que faleceu
em 2011.

Impasse
Embora esteja
praticamente concluído, o
novo Regimento Interno
da Câmara está em um
impasse para que seja
votado: depende de uma
readequação da Lei
Orgânica, que conflita com
as regras estipuladas.

SEM HOMENAGENSSEM HOMENAGENSSEM HOMENAGENSSEM HOMENAGENSSEM HOMENAGENS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Ministério Público será bem atento às denúncias
contra transporte irregular de resíduos inertes da
construção civil em Cascavel pelos vereadores Fernando
Hallberg (PPL) e Pedro Sampaio (PSDB).

 Eles pretendem se reunir esta semana com o promotor
Ângelo Mazzuchi para saber sobre as ações envolvendo
casos já levados à Promotoria.

Por decisão da Mesa Diretora, as homenagens estão
interrompidas na Câmara de Vereadores de Cascavel. Após
as eleições, em 8 de outubro será definida a ordem de
personalidades reconhecidas pela importância social.
Zelo estaria relacionado à candidatura de Gugu Bueno
(PR) e Sebastião Madril (PMB) à Assembleia Legislativa -
apenas Misael Júnior (PSC) licenciou-se do cargo para
fazer campanha.

Não passou no plená-
rio a proposta do vereador
Jorge Bocasanta (Pros)
para definir prazos para
atendimento médico nas
UBS (Unidades Básicas
de Saúde) em Cascavel.

Foram 12 votos contrá-
rios (Alécio Espínola, Al-
donir Cabral, Carlinhos de
Oliveira, Celso Dal Molin,
Damasceno Júnior, Jaime
Vasatta, Josué de Souza,
Jeferson Cordeiro, Sidnei
Mazutti, Nilton Santello,
Roberto Parra e Sebasti-
ão Madril) e oito votos fa-
voráveis (Jorge Bocasan-
ta, Fernando Hallberg,
Mauro Seibert, Olavo San-
tos, Paulo Porto, Pedro
Sampaio, Serginho Ribei-
ro e Valdecir Alcântara).

A intenção era fixar
tempos máximos para tra-
tamento na saúde públi-
ca. Pela proposta, o tem-

Derrotado!
po máximo permitido para
espera de exames médi-
cos seria de 15 dias, 30
para consultas com pedi-
atras, ginecologista e obs-
tétrico; 15 dias em demais
especialidades, três dias
para exames a idosos, va-
letudinários, pessoas com
deficiência e gestantes.

O texto esteve em dis-
cussão semanas antes e
estabelecia obrigações
ao Estado - obrigando in-
clusive internações em
UTIs (Unidades de Terapia
Intensivas), por isso foi
retirado de pauta para
adequação -, no entanto,
foi “enterrado” de vez na
sessão de ontem. “Esse
projeto fere as leis esta-
duais e federais. Não en-
tendo sequer como pas-
sou pela Comissão de
Redação e Justiça”, criti-
cou Celso Dal Molin (PR).

PEDIDO DE VISTAS
Ainda na sessão de ontem, a pedido do autor, o vereador
Alécio Espínola (PSC), o projeto que regulamenta o
funcionamento das geladeiras solidárias foi retirado da votação
e ficará suspenso por oito sessões para readequação.
Espínola pretende dialogar com moradores que já implantaram
a proposta social na cidade antes de estipular regras para que
as geladeiras sejam disponibilizadas.

MAURÍCIO BAZA
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STF nega recurso
a ex-prefeito Lísias

Após quatro anos em julgamen-
to, o ex-prefeito de Cascavel Lísias
Araújo Tomé teve recente derrota
em recurso extraordinário apresen-
tado ao STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) sobre supostas ilegalidades
em licitação na compra de equipa-
mentos e serviços para instalar
câmeras de monitoramento para
evitar vandalismo na iluminação
pública na cidade. Como o caso
estava em andamento em instân-
cia máxima, não caberá apelação
para evitar as punições.

O certame julgado em dezembro
de 2008, no apagar das luzes da
gestão de Lísias, teve como vence-
dor o Consórcio Cascavel Digital,
que apresentou proposta definitiva
de R$ 3,564 milhões: integrado
pelas empresas Head Net Corp do
Brasil Ltda e Dipel Construções Elé-
tricas e Civis Ltda.

Foram denunciados pelo Minis-
tério Público o ex-prefeito, o ex-dire-
tor do Departamento de Suprimen-
tos do Município de Cascavel Arman-
do Ricardo de Souza, e o responsá-
vel pela Dipel, Rodrigo Sonda.

Em 2014, o Judiciário havia de-

clarado fraude na licitação, com
participação dos denunciados, des-
de escolha da modalidade licitató-
ria inadequada; mitigação da publi-
cidade da licitação; ausência de
pareces jurídicos; falta de projeto
básico e aprovação; divergência da
minuta de contrato prevista no edi-
tal com aquela de fato assinada e
previsão de pagamento antecipado.

Armando teve condenação de
três anos e quatro meses de de-
tenção; Lísias Tomé de dois anos e
seis meses de prisão; e Sonda, de
dois anos e três meses de prisão,
todos em regime aberto com pos-
sibilidade de pena alternativa.

22 mil eleitores vão votar em outro lugar
Atenção você que vota em Cascavel. A
68ª e a 143ª Zona Eleitoral alteraram
diversos locais de votação para as
eleições de 7 de outubro. São cerca de
25 modificações que geraram
extinções e agregamentos de colégios
eleitorais. Com isso, nas duas zonas,
pelo menos 22 mil eleitores foram
afetados, sendo 16 mil na 68ª e 6 mil
na 143ª. A chefe da 143ª Zona
Eleitoral, Andreia Schimitt, recomenda
que a população instale o aplicativo E-
título - disponível na Play Store e na

Apple Store -, o qual informa o endereço
certinho do colégio eleitoral que a
pessoa terá de ir para votar.
É possível obter o local de votação
também pelo site: www.tre-pr.jus.br e
ainda ir pessoalmente até o Fórum
Eleitoral. “São as formas que nós dispomos
para que o eleitor saiba onde é o local de
votação. O mais recomendado é baixar o
aplicativo, pois ele vale também como
documento, é bem mais prático. Mas ele
só funciona para quem já fez a biometria,
pois há a foto”, diz Andreia.

No dia da eleição, os locais de votação
terão faixas indicativas sobre as
alterações.

“NÃO HOUVE
CRIME”
No processo consta que o edital
de licitação foi publicado em
espaço inadequado no jornal
Gazeta do Paraná, em tamanho
inadequado, ao lado de anúncios
de prostitutas. O apontamento
foi feito pelo Ministério Público.
O ex-prefeito Lísias Tomé diz
que “na época tentou adequar
todas as regras, seguimos a
orientação do MP, que não
aceitou a decisão. Foi aberto
edital, publicado em Diário
Oficial, mas o promotor entendeu
que houve dolo”.
Embora tenha definido a
vencedora, a licitação não foi
efetivada - os serviços jamais
foram prestados. “Não houve
crime. A licitação foi
interrompida, mesmo assim o
MP deu continuidade ao
processo”, argumenta
o ex-prefeito.
O advogado Armando Ricardo
de Souza disse que tomaria
conhecimento do processo e do
recurso negado pelo STF para
depois se pronunciar a respeito.
Ele alega que ainda é preciso
aguardar outro recurso especial
que tramitava concomitante ao
recurso extraordinário.

EX-PREFEITO Lísias Tomé: “Não houve crime”

 Reportagem: Josimar Bagatoli

SERVIÇO
O Fórum Eleitoral de Cascavel fica
na Rua Indira Gandhi, 551, Bairro

Alto Alegre, logo abaixo da Avenida
Tancredo Neves. O telefone é o

 (45) 3226-6822.

 Reportagem: Silvio Matos

ARQUIVO
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QUEM VOTA NULO, VOTA NO VENCEDOR

“No momento da reflexão, vai
prevalecer a lucidez. Uma

escolha infeliz será a reedição da
tragédia que estamos vivendo.

Temos sintomas de que a
tragédia pode ser reeditada se
pessoas lúcidas e conscientes
não interferirem no processo”.

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

Senador Alvaro Dias, candidato a
presidente da República pelo

Podemos, durante sabatina do
Estadão ontem, ao falar sobre as
eleições deste ano. Segundo ele,

essa é a hora de ter espaço
democrático para que a população

estabeleça parâmetros entre os
postulantes.
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Megasena
Concurso: 2072

10 12 13 20 22 54

Dupla sena
Concurso: 1831

13 20 23 35 36 451º sorteio

03 13 19 24 36 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1707

02 05 09 10 11 12 13 16
17 18 19 21 22 23 25

Quina
Concurso:  4761

20 26 65 72 80

Timemania
Concurso: 1223

13 15 38 40 48 68 69
TIME DO AMÉRICA/MG

Lotomania
Concurso: 1895

06 07 09 15 17 23 26
31 47 59 61 62 65 77

79 82 83 86 87 94

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05313

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

03.018
64.419
31.506
57.000
30.887

Dia da Sorte
Concurso: 042

06 11 14 16 17 29 31
JUNHOMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Terça

Curitiba

26
Quarta

19
Terça

22
Quarta

12717

Fases da lua
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CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

08

Poucas nuvens Céu Claro

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

DIVULGAÇÃO

Uma das grandes notícias falsas circulada na internet
é que o voto nulo poderia anular uma eleição. Mas é preci-
so que todo o mundo saiba que, para decretar a vitória de
um candidato nas eleições, só os votos válidos interes-
sam. Isto é, brancos e nulos são excluídos da conta. Às
vezes, ingenuamente, quem vota nulo acha que está pro-
testando. Mas, na verdade, está votando no vencedor.

Temos visto uma onda de não votos crescendo em várias
eleições recentes. Outubro de 2014. No 2º turno, 30 milhões
de brasileiros optaram por não votar para presidente do País.

Outubro de 2016. Eleição municipal. O número de votos
no candidato eleito em São Paulo foi menor que a quantidade
de pessoas que não compareceram às urnas, ou que votaram
em branco ou nulo. Ou seja, o chamado “não voto” venceu.

No Rio de Janeiro, no 2º turno da eleição, o cenário foi
o mesmo. O prefeito eleito perdeu para a soma de absten-
ções, brancos e nulos.

Agosto de 2017. Segundo turno das eleições para go-
vernador do Amazonas. Quase 50% dos cidadãos deixa-
ram de escolher um dos candidatos.

Junho de 2018. As eleições no Tocantins tiveram o mes-
mo resultado. O “não voto” ficou com 44% dos eleitores.

Nossa insatisfação com a classe política que aí está tem
muita razão de ser. Estamos cansados de votar nos mes-
mos, ou nos filhos e filhas de quem está aí, ou de políticos
que nos criam problemas. Mas abrir mão do voto ajuda jus-
tamente a manter no poder quem a gente quer tirar de lá.

Quando o “não voto” vence, quem sai perdendo somos
todos nós. Que tal fazer o inverso disso? Que tal conhe-
cer candidatos e candidatas? Pesquisar histórico, traba-
lho e propostas, especialmente da renovação política?

O voto não garante que tudo vai melhorar. Mas não
votar, com certeza, ajuda a deixar tudo como está.

Natalie Unterstell é mestre em Administração
Pública por Harvard

Opinião
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gente@jhoje.com.br

Taborão
Começa nesta sexta-feira o evento que reúne louvor,

adoração, música e pregações. O Taborão será realizado  no
Tuiuti Esporte Clube até dia 2 de setembro. Uma das

atrações é a Banda Rosa de Saron.  Ingressos à venda na
Paróquia São Cristóvão. Telefone (45) 3227-3937.

Jantar dançante
Dia 22 de setembro tem o

Jantar Dançante
na Capela Santa Rita de Cássia,

do Bairo Clarito. A festa vai
contar ainda com a escolha da
Rainha da Paróquia. O evento

começa às 20h30 e os
ingressos custam R$ 30.

Cortella em Cascavel
E quem desembarca por aqui dia 10 de setembro é o

renomado Mario Sergio Cortella. A convite da Secretaria de
Educação, ele vai palestrar sobre “A Educação no Século XXI e

o Perfil das Educadoras e Educadores” para os servidores
municipais, às 14h, no Centro de Exposições Celso Garcia Cid.

Felicidades!

Pizza beneficente
A Hora da Pizza, ação

beneficente em prol da
Apofilab, será realizada dias

31 de agosto e 1o de
setembro. Os sabores são
frango com catupiry e

calabresa. O valor é R$ 30 e
as pizzas podem ser

retiradas das 10h às 16h, na
Rua Helio Richard, 1790,

Claudete. Mais informações
pelo telefone

(45) 3326-79866.

Muitas palavras não
indicam necessariamente

muita sabedoria
Tales de Mileto

A beleza e alegria de DAISY PAULA,
sob o olhar de Arivonil Policarpo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jane Tereza, Alfonso
Cotera Fretel, Paulo Júlio
dos Santos, Mercy Maria
Santos, Mariano Santos

Souza, Paula Juliana Matias,
Sandro Luís Marques, Maria

Aparecida Mello,
Júlia Maria Souza e Pedro

 Paulo Dardosa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A BELA
DANIELE
MAIER
enfeita a
coluna
desta
terça-feira

DIVULGAÇÃO
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Dólar recua
A cotação da moeda norte-
americana recuou pelo segundo
pregão consecutivo, em queda
ontem (27) de 0,57% sendo cotada
a R$ 4,0812 para venda. O índice
reverte a tendência de valorização
do dólar, que na última semana
acumulou a maior valorização
desde novembro de 2016.
O índice de ações da B3, da Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa),
começou a semana em alta,
fechando ontem (27) com
valorização de 2,19%, com
77.929 pontos.

Após ouvir entidades contrárias e favoráveis ao tabelamento de
frete, o ministro Luiz Fux disse que não decidirá sozinho e que levará
as três ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) sobre o as-
sunto para análise diretamente no plenário da Corte. “Agora que
temos informações suficientes vou submeter os processos em con-
junto, vamos julgar de forma mais breve possível a questão. Todas
em conjunto, vou levar a plenário o mais breve possível”, disse Fux.

Fux informou que, primeiro, enviará o caso para a manifestação
dos órgãos competentes que ainda não deram parecer. Entre es-
ses, está a PGR (Procuradoria-Geral da República). Somente depois
desse trâmite, as ações devem ser remetidas ao plenário.

Uma vez liberada pelo relator, caberá à presidência do STF mar-
car uma data para o julgamento das ações, o que não tem prazo
para ocorrer. No dia 13 de setembro, a Corte muda de comando, e a
ministra Cármen Lúcia passa o posto para o ministro Dias Toffoli.

 Um pequeno grupo de caminho-
neiros autônomos se reuniu ontem
no Trevo Cataratas, em Cascavel,
onde permaneceu parado por algu-
mas horas de forma pacífica.

Eles acompanhavam os desdo-
bramentos da audiência pública
chamada pelo ministro do STF (Su-
perior Tribunal de Justiça) Luiz Fux
para debater o tabelamento do pre-
ço mínimo do frete determinado
pelo governo federal, antes por
medida provisória, mas que agora
se tornou lei sancionada pelo pre-
sidente Michel Temer.

Entre as principais reclama-
ções da categoria está o não
cumprimento da tabela e a falta
de fiscalização.

A polêmica tabela foi uma das
imposições da categoria para co-
locar fim à greve que durou 11
dias no fim do mês de maio e que
parou o país.

Caminhoneiros param
por tabela do frete

Decisão vai a plenário

 AÍLTON SANTOS

COM faixa, caminhoneiros manifestavam apoio à
tabela
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Saúde não envolve apenas o corpo.
Emoções, psiquismo, estilo de vida inter-
ferem na saúde. Reflita se as situações
em que se encontra são saudáveis e o
que precisa ser sanado e melhorado.

To
ur

o

Aprimorar-se emocionalmente signifi-
ca não sucumbir a jogos de mártir ou
de vítima, taurino. Ter discernimento
nas situações afetivas é essencial.
Amor e amizade em foco.

G
êm

os

O foco atual está nas situações que
envolvem a família, a casa, a vida pri-
vada, geminiano. Pode estar sentindo
um chamado interno a fazer algo que
para você tenha um caráter sagrado.

C
ân

ce
r Inteligência é utilizar positivamente o

que há a sua volta. Conhecimentos e
contatos enfatizados. Pode parecer
que algo que está distante seja mais
atrativo do que o que lhe circunda.

Le
ão

Aja com consciência em negócios, evi-
tando assim se envolver em situações
confusas e dúbias. Aprimore seus po-
tenciais. Tenha um olhar mais perspi-
caz e profundo.

V
ir

ge
m Deixe as coisas claras, para que se-

jam evitados mal-entendidos nos rela-
cionamentos. Não banque o redentor
ou a vítima nas relações. Nem se sinta
culpado ou inferior, virginiano.

Li
br

a

Momento de reflexões e de deixar para
trás comportamentos e situações des-
gastadas. Fase de colheita de esfor-
ços anteriores, mas também da per-
cepção do que não faz mais sentido.

E
sc

or
pi

ão Lucidez para lidar com situações con-
fusas no plano emocional é fundamen-
tal. Trabalhos em grupo e com institui-
ções estão favorecidos. Olhar crítico,
mas que pede também sensibilidade.

Sa
gi

tá
ri

o Há muito a ser feito em termos profissio-
nais e de melhorias nas condições de
vida, sagitariano. Não esqueça das
questões íntimas, emocionais e familia-
res, que também pedem a sua atenção.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Aprimore conhecimentos, faça cursos

e viagens relacionadas às motivações
profissionais. Um dia que enfatiza a
percepção não apenas racional e ló-
gica das situações, capricorniano.

A
qu

ár
io A providência atua de maneira misterio-

sa, mas pode ser um sinal de mereci-
mento, aquariano. Questões financeiras
e emocionais em pauta. O fim de certas
situações tem forte impacto sobre você.

 P
ei

xe
s Relacionamento é o tema-chave de

hoje aos piscianos. Seja compassivo,
mas tenha discernimento. Não adote
uma postura de vitimização, nem tam-
pouco daquele que diz sim a tudo.



N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2018

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  •  O TEMPO NÃO PARA

MALHAÇÃO
Alex viaja com Maria Alice e apoia a

namorada. Gabriela se preocupa com a
viagem de Alex e Rafael a tranquiliza.
Úrsula, Flora, Tito, Márcio e Garoto co-
gitam encontrar Maria Alice e Alex em
Barreirinhas. Paulo e Marli tentam es-
conder de Getúlio que estão juntos.
Rosália, Maria Alice e Alex chegam à
casa de Penha. Maria Alice fica tensa
ao relembrar de Rei. Alex estranha as
reações de Maria Alice ao voltar para a
cidade onde cresceu.

ORGULHO E PAIXÃO
Darcy e Elisabeta conseguem res-

gatar as provas contra ela. Lady Marga-
reth e Almirante Tibúrcio se aliam con-
tra Josephine. Mariko suspeita de que
Amélia esteja esperando um filho. Ca-
milo tenta conversar com Julieta, que
se esquiva. Lady Margareth se enfure-
ce ao descobrir que Susana não pos-
sui mais provas contra Elisabeta. Jorge
celebra a gravidez de Amélia. Otávio
pede a Brandão para ser transferido de
batalhão. Gaetano se irrita ao lembrar
que expulsou Luccino de casa. Charlot-
te e Olegário se beijam.

SEGUNDO SOL
Maura e Ionan ficam constrangidos

por terem se beijado. Dodô questiona
Naná se pode ter outra namorada. Go-
rete organiza uma homenagem para
Beto Falcão. Beto briga com Karola e
anuncia que revelará sua verdadeira
identidade. Roberval se surpreende ao
saber que Karen contou a Edgar que
ele é seu irmão também por parte de
mãe. Edgar confronta Zefa e Severo.
Karen enfrenta Roberval e se demite.
Valentim questiona Karola sobre o di-
nheiro desviado, e ela tenta colocar o
filho contra Luzia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Poliana vai até a casa de Yasmin

para entregar para os gêmeos o teles-
cópio que Sr. Pendleton devolveu aos
meninos. Sr. Pendleton pergunta para

 Emílio finge estar dormindo quando Samuca chega. Mariacarla esconde os
documentos dos congelados a mando de Emílio, mas faz cópias para si.

Samuca se surpreende ao ver Betina no quarto de Emílio no hospital. Miss
Celine e Marocas procuram emprego. Bento acorda na casa de Helen. Agusti-
na proíbe Miss Celine e Marocas de trabalhar. Coronela se preocupa com o

pagamento das diárias dos “congelados”. Mariacarla leva os documentos de
Dom Sabino para Samuca. Dom Sabino descobre que estava sendo enganado

por Emílio. Uma agente do Conselho Tutelar procura a família de Marocas.

Sara o que ela acha de Poliana. Dona
Branca ajuda João e Luigi a fugir de Éric
e Hugo. Luísa procura Poliana com aju-
da de Débora, Marcelo e Afonso. Polia-
na está na casa de Durval com Lorena.
Filipa vai até a padaria Ora Pães, Pães,
onde Raquel está trabalhando como
garçonete. Letícia aparece na padaria
de surpresa após ver nas redes sociais
que a menina estaria ali.

JESUS
Jesus, André, Filipe e Natanael che-

gam em Cafarnaum. Abner, o endemo-
niado, dorme caído ao chão em um
sono agitado. Ele é atormentado pelo

Satanás. João Batista não liga para o
que Quemuel lhe disse e avisa que Je-
sus é superior a qualquer mensageiro
de Deus. Em Cafarnaum, Abner é se-
guido pelo Satanás. Jesus percebe a
presença do mal no local. Simão se
despede de Laila e avisa que um Ho-
mem iluminado está na cidade. Mateus
sai para ver o Messias. André procura
por Mateus, seu irmão. Sara e Gabriela
avisam que ele não está. Jesus chega
até a sinagoga e é observado por todos.
Sula avisa que precisa voltar para casa
e se despede de Maria. Petronius acon-
selha Helena. Joana conta para Cláudia
sobre a surra que Batista levou. Herodía-
de tenta disfarçar o desconforto. Hélio
vê que Batista já está melhor.

Emílio é atropelado e
levado para o hospital

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO
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De Cascavel
para a Europa

O O artista cas-
cavelense Mi-

guel Joaquim das
Neves, conhecido por

Poeta Miguel das Neves, teve
seu trabalho reconhecido no
exterior. Ao postar uma de
suas canções no YouTube -
“Eu meu caminhão e meu

amor” -, que fala sobre a vida dos ca-
minhoneiros, suas famílias e o dia a
dia nas estradas, o artista não podia
imaginar tamanho sucesso que faria.

Há dois anos, o radialista Luís
Braz tocou pela primeira vez a mú-
sica em seu programa, e ela virou
sucesso. Detalhe: fora do Brasil.

Luís comanda o Programa Lon-
go Curso Estrada Afora, na Rádio

Quinta do Conde, em Sesimbra, sul
de Lisboa, em Portugal.

Pelo Facebook, Luís Braz con-
tou que várias pessoas de ou-
tros países pedem as músicas
do Poeta Miguel. “São mais de
20 canções que, por meio da di-
vulgação da rádio, começaram a
ser tocadas em emissoras da
Alemanha, da França, da Espa-
nha, da Austrália, da Grécia, da
Suécia e até do Canadá”, conta
o radialista português.

“Gosto de tudo o que ele faz,
porque faz de coração! Gostaria de
ter possibilidades financeiras para
ajudá-lo, pelo menos a lapidar es-
ses diamantes que ele cria para a
cultura luso-brasileira”, afirma Luís.

“Quando soube que minhas
canções tocavam tão longe
do meu país, fiquei muito feliz
em ver meu trabalho
reconhecido, mas como era
só violão e voz, me sugeriram
gravar em um estúdio. A
própria rádio RQC, por meio
de Luí Braz, lançou um apelo
para quem pudesse ajudar
na divulgação ou patrocínio.

Um ouvinte da rádio de Portugal, que
mora em Aracaju [SE] e trabalha com
publicidade na Revista Atração, entrou
em contato comigo e fez uma
reportagem sobre o meu trabalho”,
conta o Poeta Miguel. E essa sintonia
vai além das ondas do rádio. Via Skype,
todas as quintas-feiras, às 7h (horário
do Brasil), o Poeta Miguel bate um
papo ao vivo com Luís Braz no
programa Longo Curso Estrada Afora e
dá seu o seu show que cada vez mais
ecoa pelo mundo.

SEM RECURSOS
Sem dinheiro para gravar em estúdio, o
Poeta Miguel das Neves chegou a
pensar em desistir, mas a partir das
divulgações mais pessoas do exterior e do
Brasil passaram a acompanhar o trabalho
do artista, estimulando-o a continuar.
“Meu amigo Evandro, que tem um
estúdio em São Miguel do Iguaçu, pediu
que eu enviasse as músicas que ele daria
uma força”, conta o artista.
Mas ele confessa que não está sendo
nada fácil. “Não consegui patrocinador
ou produtor. Assim que terminar os
trabalhos no estúdio, as canções serão
tocadas com uma nova roupagem na
Rádio Quinta do Conde. Meu desejo
é que eu consiga apoio para gravar um
CD com 12 canções e fazer carreira
solo pelo Brasil e, por que não,
mundo afora?”, sonha o Poeta
Miguel, que tem um acervo de quase
mil músicas autorais, muitas delas
premiadas em festivais de
música de Curitiba.
Enquanto esse dia não chega, o artista,
que tem 942 vídeos no YouTube com
mais de 200 mil visualizações,
continua apresentando suas peças de
teatro ao lado da esposa, Solange
Esequiel. Ele também vende quadros,
livros, poesias, ministra oficinas teatrais e
resume com uma frase toda a sua luta e
esperança: “Com fé em Deus hei de
fazer mais esse lindo trabalho e em
breve serei ouvido em outros
cantos do mundo...”, acredita o poeta.

Quem quiser entrar em contato com o
Poeta Miguel das Neves pode ligar para

(45) 9917-8620. Para ouvir a Rádio
Quinta do Conde basta acessar o site

http://www.radioqc.com. E quem quiser
conversar com o músico e com o

radialista Luís Braz basta se conectar via
Skype e adicionar a Rádio Quinta do

Conde. Eles estão no ar todas as quintas-
feiras, às 7h, horário de Brasília.
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