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 A Prefeitura de Cascavel indeferiu o pedido de realinhamento de preços na
licitação do transporte escolar rural e a decisão pode levar a uma reviravolta

no certame. Se a Colibri não aceitar que os valores sejam mantidos, os quatro
dos seis lotes que ganhou serão redivididos entre as demais concorrentes.
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 O ABORTO VOLTA À PAUTA

NOTAS

 “O que não
podemos aceitar no
Brasil e no mundo

é a fome”

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

A sociedade

de Cascavel

se une hoje, às

20h, em uma
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favor da vida

e contra o

abordo.

Caminhoneiros

autônomos

anunciam

nova greve a

partir da

semana que

vem em todo

o País.

Empresário e deputado
federal Nelson Padovani,

de Cascavel, que foi
confirmado na quarta-
feira primeiro suplente
do ex-governador Beto

Richa na disputa ao
Senado pelo PSDB.
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O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma
hoje o debate em torno da descriminalização do
aborto. Assunto que divide opiniões em todos os
meios, volta à pauta com uma ação do Psol, de
março de 2017, que pede que a interrupção da
gravidez nas 12 primeiras semanas não seja
considerada crime.

A intenção da presidente do STF, Cármen Lúcia
- detalhe, a segunda mulher a presidir a Corte -, é
ouvir especialistas para então emitir um parecer.

Muito além dessa ação, o debate em torno do
aborto precisa ser expandido. Livre de tabus e con-
ceitos religiosos. Mas de uma maneira mais prática.
Quando retirarem as amarras do preconceito e da
culpa será possível tratar o assunto como merece:
com franqueza. Então daí, provavelmente a prática
até cesse, pois, sem dedos apontados, as mulhe-
res poderão recorrer à rede de proteção, orientação
e cuidados e levar adiante a gestação sem medo.

Para discutir o aborto é preciso entender o que
leva alguém a decidir por ele. Porque não dá para
conceber que uma mulher simplesmente decida
ceifar uma vida por capricho. São muitas ques-
tões sociais embutidas nesse ato que, tratadas
sem tabus, podem mudar um cenário hoje cheio
de opiniões superficiais.

A sociedade já tem maturidade para encarar o
tema de frente. Levantar todas as cortinas e des-
pir-se de crenças e tratar a vida como deve ser
tratada: com respeito.

 Gols viram cestas 
A Acic acaba de participar
de uma ação solidária em
favor do Recanto da
Criança. O desafio foi
lançado pelo Sicoob
Credicapital e consistia
em doar uma cesta
básica de alimentos a
uma instituição
filantrópica a cada gol
marcado pela Seleção
Brasileira de Futebol na
Copa da Rússia 2018. Oito
cestas foram
conseguidas e entregues
ao Recanto. O Recanto
foi fundado em 1983.

 Diálogo
O secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, e a diretora
do Departamento de
Gestão de Pessoas,
Vanilse Silva Schenfert,
receberam a diretoria do
Sismuvel (Sindicato dos
Servidores e Funcionários
Públicos do Município de
Cascavel) para discutir
reivindicações da
categoria, como plano de
carreira e auxílio-
alimentação. As propostas
serão formalizadas ao
Município.
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Pulso firme na 10ª
A sindicância aberta pelo Estado para apurar a denúncia
de que médicos estariam deixando de cumprir a carga
horária na Central de Leitos ainda está em andamento,
embora o prazo já tenha chegado ao fim. O caso foi
aberto devido a supostas irregularidades na direção

passada. Arlene Fernandes, nova diretora da 10ª
Regional, desde que assumiu o cargo tem sido rigorosa
em relação ao cartão-ponto: “A determinação desde que

assumi é que todos batam o cartão”.

MAIS PRAZO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A investigação continua após pedido de ampliação de
prazo. Devido ao recesso administrativo, os vereadores
que integram a comissão terão um tempo a mais para
apresentar o relatório final e também apontar as
orientações ou possíveis irregularidades.

Sem médicos
A Central de Regulação de
Leitos está com seis
médicos - seriam
necessários dez ao todo.
Em determinados períodos
não há médico na unidade
de Cascavel e outros
assumem a decisão de
escolher que hospital o
paciente deve seguir. A
solução seria concurso -
impedido no momento
devido o período eleitoral.

Solução?
Talvez quem possa dar
respostas ao caso seja o
secretário de Estado da

 O funcionalismo público promete rebater as medidas
que afetam diretamente seus rendimentos. Até mesmo o
acordo coletivo tende a ser revisto por parte dos
servidores - a ação da prefeitura resolve o caixa, mas gera
insatisfação geral.

 Prefeitura e contabilistas tentam acordo quanto à
cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços) - até uma ação
judicial é cogitada, mas o setor pisou no freio após conversas
no Paço. O prazo para a negociação está perto do fim.

Saúde, Antonio Carlos
Nardi, que hoje estará em
Cascavel para a posse do
novo diretor-geral do HU,
Edison Luiz Leismann,
às 12h30, no
auditório do HU.

Horas extras
Enquanto a prefeitura
aperta o cinto em relação
aos gastos com servidores
públicos, a Câmara
prossegue com a
investigação sobre o
desembolso com horas
extras na Saúde e na
Educação, por meio da
Comissão Processante.

50% das horas
serão pagas

 Reportagem: Josimar Bagatoli

ERA EDGAR
Medida semelhante já havia sido tomada no fim da gestão
de Edgar Bueno (PDT) em 2016. Como as horas extras
continuaram altas, um banco de horas bastante elevado ficou
em caixa para ser compensado pela atual gestão. Os setores
que mais geram gastos além do previsto com pessoal são da
Saúde e Segurança. Uma elevação desse banco de horas já é
esperada pela prefeitura, que buscará medidas para pagá-
las ou compensá-las, boa parte apenas em 2019.

Mais uma medida de
contenção de despesas
é tomada pela Prefeitura
de Cascavel: os gesto-
res das secretarias mu-
nicipais foram orienta-
dos a pagar apenas 50%
das horas extras aos ser-
vidores públicos. O res-
tante ficará em um ban-
co de horas a ser pago
em 2019 ou compensa-
do neste ano.

A justificativa apresen-
tada pela administração
tem como base a projeção
de despesas com pesso-
al até o fim do ano para
que seja respeitado o li-
mite do comprometimen-
to da folha com servido-
res - sejam concursados
ou comissionados. No
mês passado, a Prefeitu-
ra de Cascavel comprome-
teu 50,3% do orçamento
com salários, ou seja, res-
tando apenas 1% para
atingir o limite máximo.

A orientação encami-
nhada pelo secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, é que sejam
tomadas “medidas para
redução de horas extras

efetuadas pelos servido-
res, autorizando somente
o imprescindível para an-
damento das atividades,
sendo que as horas efetu-
adas a partir de julho, 50%
serão pagas e 50% lança-
das em banco de horas a
compensar afim de que
administração não extra-
pole o limite prudencial”.

Desde o início do ano
uma série de medidas
vem sendo aplicada, in-
clusive que a hora extra
só seja efetivada com o
aval do prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC). E deu re-
sultado. O rigor no contro-
le levou a uma economia
de R$ 800 mil no quadro
geral no mês passado e
a expectativa do Municí-
pio é de que em agosto
essa contenção de gas-
tos seja de meio milhão
de reais. “Não tivemos
uma redução acentuada
nas horas extras, por isso
a decisão do banco de ho-
ras”, explica a diretora de
Gestão de Pessoas, Vanil-
se da Silva Schenfert.
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 Reportagem: Josimar Bagatoli

A Prefeitura de Cascavel indefe-
riu o pedido de realinhamento de
preços da licitação para a futura
contratação das empresas presta-
doras do serviço de transporte es-
colar rural - que entrará em vigor em
janeiro do ano que vem. Uma das
empresas vencedoras - Colibri
Transportes e Turismo - questionou
os valores apresentados no certa-
me - que demorou mais de seis
meses para ser efetivado em fun-
ção de processos na Justiça.

O valor máximo previsto era de
R$ 22.121.272 divididos em seis
lotes para 87 linhas de transpor-
te. A licitação foi finalizada com
um desconto global de 10,29%,
totalizando R$ 19.843.972, eco-
nomia de R$ 2.277.300 nos dois
anos de contrato.

Se confirmada a defasagem de
valores, a única saída para a em-
presa descontente seria a desistên-
cia do certame, com isso, a VC de
Paula torna-se a grande detentora
de lotes do transporte escolar. O
contrato será colocado na mesa se-
mana que vem.

Reviravolta no
transporte escolar

A Colibri Transportes e Turismo
Eireli ficou em primeiro lugar para
os lotes 1 (R$ 2.399.120); 3 (R$
2.712.752); 4 (R$ 1.649.956) e 6
(R$ 1.241.424). A VC de Paula & Cia
Ltda para o lote 2 (R$ 5.144.028) e
a MLC Transportes Eireli - ME para o
lote 5 (R$ 6.696.692).

Se a primeira vencedora desis-
tir do certame, a VC de Paula assu-
me os lotes 2 (R$ 2.486.528) e 4
(R$ 1.657.496). O lote 6 seria as-
sumido pela Helautur Transportes
(R$ 1.287.232) e o lote 3 pela MLC
Transportes (R$ 2.812.856).

OPERADORAS
DO SERVIÇO
Atualmente, as empresas RF de
Oliveira Transportes Ltda e
Transtusa Transporte Santa
Teresa Ltda, que prestam o
serviço, operam por meio de
contrato aditivado por sete
meses, a partir do dia 1º de junho
de 2018 com os seguintes valores:
RF de Oliveira R$ 3.654.614,02;
Transtusa R$ 3.279.268,94.

 NOTA DA
PREFEITURA:

“Não há a possibilidade de ser
feito realinhamento de preços
no contrato vigente, de acordo

com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, apenas é feito o

reajuste anual. O
realinhamento foi solicitado por
uma das empresas vencedoras
da nova licitação, alegando que
não poderia manter os preços
oferecidos por ter passado 60
dias da proposta. O Município

indeferiu o pedido e estão
sendo realizados os trâmites
necessários para a assinatura
do contrato, sendo possível a

empresa se recusar a assinar o
contrato, sem prejuízo a ela, e

a segunda colocada é
chamada”, aponta nota

encaminhada pela prefeitura.

Ônibus sem vistoria
Por manter veículos usados no transporte escolar sem selos

de vistoria da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), a RF de Oliveira Transportes Ltda terá de pagar uma multa
aplicada pela Prefeitura de Cascavel equivalente a 1% do Contrato
240/2012 - ainda em vigor.

O montante previsto em licitação para prestar o serviço
de transpor te de estudantes pago pelo Município é de qua-
se R$ 5 milhões. Por tanto, a penalidade aplicada à empresa
é de R$ 5 mil. O processo administrativo foi aber to pelo De-
par tamento de Compras e conseguiu comprovar a irregulari-
dade em uma linha da zona rural.

Embora a atual gestão reconheça essa como a primeira multa
aplicada no contrato. Outra já havia sido emitida pelo Município
pelo governo do ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). A denúncia, em fe-
vereiro de 2014, foi feita por meio da Ouvidoria da Câ-
mara de Vereadores ao vereador Paulo Porto (PCdoB).
Na época a multa aplicada também foi equivalente a
1% do contrato e o parlamentar havia
questionado a branda puni-
ção, visto que o acordo permi-
tia multa de até 10%.
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O Podemos lança neste sábado
(4) em Curitiba o senador Alvaro
Dias como candidato à Presidência
da República. A convenção nacional
pretende reunir todos os candida-
tos ao governo do Paraná.

Na noite de quarta-feira, o PSC
anunciou o economista Paulo Rabe-
llo de Castro (PSC) como vice de
Alvaro. A coligação terá, além do
Podemos e do PSC, o PRP.

Alvaro Dias a presidente
O SENADOR
Alvaro Dias lança
sua candidatura a
presidente da República
em Curitiba

Convenção
do PDT à tarde

Na tarde deste sábado (4) o PDT do

Paraná realiza convenção, também

em Curitiba. Apesar da maratona

de Osmar Dias por todo o Estado

nos últimos meses, a falta de apoio
à sigla pode levar à desistência do

ex-senador à disputa ao governo do

Paraná. No entanto, o que mais

pode influenciar nessa decisão foi a

coligação do seu irmão Alvaro Dias

(Podemos) com o PSC, que, no
Paraná, está na campanha de seu

adversário, Ratinho Jr. (PSD).

A imprensa até especulou a

provável desistência de Osmar, mas

oficialmente tanto PDT quanto o

ex-senador mantinham a
informação de que não

haveria desistência.

PP ratifica Cida
domingo
E no domingo (5), último dia
para a realização das
convenções partidárias, o PP
(Partido Progressista) anuncia
a candidatura à reeleição da
governadora Cida Borghetti.
Desde que assumiu o cargo, em 6
de abril, Cida foi a candidata que
mais cresceu nas pesquisas. Ela
impôs um ritmo intenso tanto na
capital quanto no interior do
Estado para tornar-se visível e sua
maratona surtiu efeito.
Ela já recebeu importantes
apoios, como do DEM, do Pros,
PMB, PEN, dentre outros. O
PSDB anunciou apoio à
candidatura de Cida, durante
convenção na quarta-feira à
noite, mas a coligação está sob
suspense devido a recente
atrito entre o deputado federal
Ricardo Barros (PP), marido e
coordenador da campanha de
Cida, e o ex-governador Beto
Richa, que foi lançado
candidato ao Senado.

Paulo Rabello foi presidente do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) e do BNDES (Ban-
co Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social).

O presidente do PSC, Pastor Eve-
raldo, afirmou que Dias aceitou incor-
porar ao programa de governo o Pla-
no de 20 Metas lançado pela legen-
da. “A principal negociação foi progra-
mática”, disse Pastor Everaldo.

Sem Osmar, MDB lança Arruda

 O MDB do Paraná deve confirmar a candidatura do deputado federal

João Arruda a governador na reunião da Executiva Estadual

convocada pelo presidente do partido senador Roberto Requião

nesta sexta-feira (3), às 17h, na sede do Diretório Estadual, na

Avenida Vicente Machado, 988, em Curitiba.

Na convenção do MDB realizada no dia 20 de julho, os convencionais do

partido delegaram à executiva o poder de decidir entre coligação com o

PDT de Osmar Dias ou o lançamento da candidatura própria de Arruda.

Na ocasião, Requião manifestou sua preferência à coligação com

Osmar Dias e que esperaria uma resposta até o dia 4 de agosto, data

da convenção do PDT. Contudo, na última terça-feira, Osmar

confirmou que não pretende coligar com o MDB.

Segundo Arruda, sua candidatura tem animado os emedebistas em

todo o Estado. “Minha candidatura tem empolgado a militância. O

pessoal do interior, nossos prefeitos especialmente, estão muito

animados. A ideia é lançar uma chapa pura e o MDB na cabeça ajuda

muito na eleição dos deputados”.
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UNIPAR NA COMUNIDADE: PROJETOS ATENDEM
POPULAÇÃO DE CASCAVEL E REGIÃO

O semestre letivo iniciou a todo
vapor e a Universidade Paranaense –
Unipar já tem programado diversos
projetos de extensão. As comunidades
de Cascavel e região serão contem-
pladas com orientações e atendimen-
tos nas áreas de saúde, empresarial,
jurídica, entre outros serviços, além
de workshops.

No calendário, o mês de agos-
to já está programado, com Mos-
tra de Profissões no Centro de
Eventos em Santa Lúcia (dia 17),

A agenda conta com palestras em colégios, ações nas praças,
 Sipat em empresas, e o Mc Dia Feliz

Área da saúde atrai alunos no
Compartilhando Conhecimento

No primeiro semestre, ação
contemplou também moradores

de Capitão Leônidas Marques

palestra em Vera Cruz D’Oeste (dia
6) sobre a importância dos estu-
dos para o futuro, projeto Com-
partilhando Conhecimento (dia 9)
- que consiste em ciclo de pales-
tras para os alunos do ensino
médio, palestras em Braganey (dia
13) sobre higiene pessoal e saú-
de e sobre desenvolvimento hu-
mano e personalidade.

Também estão na agenda par-
ticipação em Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Traba-

lho de empresas (dias 14 e 15),
palestras em Ubiratã (dia 20) so-
bre gravidez na adolescência e ori-
entação profissional, evento
McDia Feliz (dia 25), e Felicidade
do Idoso (dia 23).

Ações são organizadas via Prove
(Programa de Valorização da Educa-
ção), com a participação dos cursos
de graduação da Unipar. Para os pró-
ximos meses, ações já estão sendo
programadas, com datas a serem
confirmadas.
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O Serviço de Proteção ao Crédito
da Acic (Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel) tabulou os dados e
afirma que o número de consumido-
res que quitaram suas pendências com
o comércio local e deixaram o banco
de dados cresceu 13% em julho na
comparação com o mesmo período
do ano passado. No último mês, 3.725
pessoas pagaram dívidas em atraso
contra 3.301 de julho de 2017.

A soma de registros - que apura
os inadimplentes que passam a ter
restrições de consumo nas compras
a prazo - também foi maior em julho
ante o mesmo mês do ano anterior.
O aumento foi de 9%. Os registros
totalizaram 5.103 no mês passado
contra 4.689 de julho de 2017, in-
forma a base de dados do SPC da

Nome limpo na praça
Acic, que, com mais de 40 anos de
atuação, é uma das mais antigas e
confiáveis do Paraná.

Por sua vez, o total de consultas
no comparativo entre os dois meses
ficou praticamente estável. Caiu ape-
nas 1% em julho de 2018 em com-
paração com julho de 2017. No mês
passado foram 45.657 contra 46.128
de julho do ano anterior.

SPC DA ACIC
O SPC da Acic opera em parceria
com o SPC Brasil e Serasa. Ele
conta com diversos tipos de
consultas e serviços para proteger
empresas da inadimplência. “Em
uma época de tantas dificuldades,
consultar regularmente o SPC é uma
segurança a mais aos lojistas”, diz o
diretor da área, Genésio Pegoraro.

 EM JULHO DE 2018:  EM JULHO DE 2017:

3.301 pessoas quitaram
dívidas atrasadas

4.689 pessoas tiveram o
nome “sujo”

3.725 pessoas
quitaram dívidas atrasadas

5.103 pessoas tiveram
o nome “sujo”



LOCAL08
HOJE NEWS, 03 DE AGOSTO DE 2018

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A campanha de vacinação con-
tra a poliomielite e o sarampo co-
meça na próxima segunda-feira (6)
e segue até 31 de agosto. A expec-
tativa é de que sejam imunizadas
16.513 crianças de um a cinco anos
em Cascavel. Já entre os 25 muni-
cípios que fazem parte da 10ª Re-
gional de Saúde, a meta é vacinar
28.491 crianças nesta faixa etária.

O reforço à imunização, preven-
do um combate ainda mais inten-
so dessas doenças, ocorre em 18
de agosto, durante o Dia D de mo-
bilização. Assim, os pais que não
conseguirem vacinar seus filhos
durante a semana terão um sába-
do inteiro para procurar qualquer
Unidade Básica de Saúde.

O secretário municipal de Saú-
de, Rubens Griep, lembra que a
maioria das crianças já recebeu a
imunização. “Porém, esse é um re-
forço que precisa ser feito principal-
mente pelo risco de epidemias que
temos em países vizinhos”, diz.

O aler ta epidêmico veio da Or-
ganização Mundial da Saúde de-
pois do sur to de sarampo na
fronteira entre a Venezuela e o

Brasil. Até quarta-feira, o Brasil
já havia registrado mais de mil
casos de sarampo.

De acordo com o Ministério da
Saúde, o vírus do sarampo já circu-
la nos estados de Roraima e Ama-
zonas, além de casos isolados e
relacionados à importação em São
Paulo, Rio Grande do Sul, Rondô-
nia e Rio de Janeiro. No Paraná, ain-
da não há registros.

Imunização para
16,5 mil crianças

Antivacinação
Griep destaca que toda criança

tem o direito de ser vacinada e
alerta para os movimentos

antivacinação. “Temos trabalhado

com muita responsabilidade com

os pais sobre esse tema, já que o

ressurgimento do sarampo e de

outras doenças está vinculado à
não adesão às campanhas e ao

calendário de vacinas estabelecido

pelo Ministério da Saúde”, explica.

O secretário garante que há um

controle importante tanto da

pólio quanto do sarampo no
Município, “mas obviamente é

preciso manter o alerta em

todas as situações”.

Conforme o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação deste ano é

indiscriminada, ou seja, pretende vacinar todas as crianças dessa faixa

etária no País para manter coberturas homogêneas de vacinação.

Para a poliomielite, as que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão

a VIP (Vacina Inativada Poliomielite). Já os menores de cinco anos que já tiverem

tomado uma ou mais doses da vacina receberão a VOP, a gotinha.
Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina

tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), independente da situação

vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que, embora não estejam

inclusos na campanha, os adultos que procurarem as unidades de saúde do

Município terão acesso à vacina tríplice viral.

Entenda melhor

VACINAÇÃO contra paralisia infantil e sarampo

é indicada a crianças de um a cinco anos
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Agricultura urbana
Equipes do Território Cidadão

iniciaram esta semana a implanta-
ção do Programa Agricultura Urba-
na no interior da Escola Municipal
Francisco Vaz de Lima, no Bairro
Interlagos, zona norte de Cascavel,
por meio de parceria entre o Rota-
ry e a APPS (Associação de Pais,
Professores e Servidores).

O local já recebeu o preparo dos
700 metros quadrados de terra,
com a aplicação de adubo e calcá-
rio para correção. O canteiro e o
plantio das mudas e sementes se-
rão feitos assim que chover.

“Como a terra está muito
seca, não adianta plantar agora.
Chovendo, com a terra molhada,
fica mais fácil o manuseio e a ger-
minação das sementes”, expli-
cou o técnico agrícola Patrick Tris-
tacci, responsável pelo programa.
Também com a ajuda do parceiro
desta hor ta urbana foi feita a
cerca com uso de palets.

Com essa horta já são 31 em
Cascavel por meio do Programa
de Agricultura Urbana, por meio
do qual o Município limpa os imó-
veis, prepara a terra, faz os can-
teiros, aduba, fornece as primei-
ras mudas e sementes e assis-
tência técnica e, a partir do se-
gundo plantio, a comunidade, por
meio da associação de morado-
res, assume os cuidados e a aqui-
sição das sementes e mudas.

Resultados na mesa
Na Escola Francisco Vaz de Lima, que pertence ao Territó-

rio Cidadão II, pelo menos 1.030 alunos serão beneficiados
com a hor ta, cujos frutos irão abastecer a cozinha da escola

e o banco de alimentos.
No local há uma cisterna com capacidade para armazenar 10 mil

litros de água da chuva, que será usada na irrigação dos canteiros.
“O sistema de irrigação será feito por gotejamento”, comple-

tou o técnico agrícola Patrick Tristacci, lembrando que também já
foram preparados os canteiros onde serão plantadas ervas

medicinais e aromáticas.

Programa já conta

com 31
hortas em Cascavel

 SECOM

ESPERA agora é pela chuva,
para concluir o plantio
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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, 03 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Pedro Felipe da Silva e Viviani Cristina de Belem
2- Valdomiro da Luz e Leonilda dos Santos
3- Nelton Ferreira dos Santos e Cristiéli dos Santos Apolinário
4- Kleber Carlos Zielinski Woigt e Ingrid Ramos Leite
5- Pedro Felipe da Silva e Viviani Cristina de Belém
6- Saul Correia dos Santos e Viviane Barboza
7- Cezar Aparecido Santos de Matos e Ana Paula de Souza
8- Valdivino Ribeiro e Rosalina Gumz
9- Valceli Lima e Elizabete Santos Lima
10- Juliano Mezzaroba e Michele Caroline Camboim
11- Nilso Jose Moraes e Jaqueline Pereira da Silva
12 Lyon Allan Büchner e Tainá da Fonseca Viana
13- Cleiton Dziobak Ramos e Bianca Justino da Silva
14- Vitor Braga e Valquiria Ferreira dos Santos
15- Leandro Maciel da Silva e Andreia Rodrigues de Aguiar
16- Mailson da Silva Zierhut e Jakeline Aparecida Vieira
17- Marcelo Koehler Severino e Larissa Alves Guanaes
18- Anderson Silverio da Silva e Lecir Fatima de Souza
19- Sidimar Diedrich da Silva e Cibele Martins da Cruz
20-Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges
21- Pedro Luiz Ascoli Pilatti e Dayane Pasa
22- Jhones Marques de Souza e Gisele Mendes
23- Pedro Henrique Almeida da Luz e Ana Carolina Tamarozzi
24- Lucas Dressel e Naara Laskos de Lima
25- Diego Mendes da Silva e Nathalia Basdão Rodrigues da Silva
26- José Carlos Marchezini e Cacilda Rodrigues.

O problema não surgiu ontem.
Mas a situação preocupa cada vez
mais. Já há algum tempo, a erosão
da área nos fundos do clube espor-
tivo no Bairro Country, em Cascavel,
vai desmoronando sobre o Rio das
Antas. Além da degradação ambien-
tal, oferece riscos à população que
mora no entorno e ao próprio clube
privado, que está a uma pequena
distância da cratera. Isso ocorre no
fim da Rua Alfredo Andersen, perto
da Rua Rio Grande do Norte.

O diretor do clube esportivo,
Darci Gonzatti, disse que eles es-
tão preocupados com a situação e
que a diretoria do clube pensa so-
luções. “Estamos tentando um li-
cenciamento com a prefeitura para
adequar esse trecho do Rio das
Antas. Queremos fazer um muro de
retenção com pneus e cimento, que
é uma solução barata e eficaz. Mas
na semana que vem vamos partici-
par de reuniões para ver se a Itai-
pu pode investir não só naquele
local, mas recuperar todo o rio”.

Cratera

Motivos
Segundo ele, são vários os motivos
dessa erosão. “Infelizmente, nós, do
Country, temos esses problemas, mas
estamos procurando solução. Se a
Itaipu não puder ajudar na
recuperação do rio, pelo menos uma
ação na parte onde oferece risco, nós,
do clube, vamos recuperar, para que
nenhum mal aconteça no futuro”, diz
o diretor Darci Gonzatti.
Sobre essas questões já foram feitos
levantamentos topográficos e de
outras questões técnicas necessárias.
O Departamento de Fiscalização da
Secretaria de Meio Ambiente
informou que as obras pretendidas
pelo clube vão passar por um corpo
técnico para que sejam verificadas
todas as possibilidades para chegar a
uma solução o quanto antes.

SOLO desmorona sobre o Rio das Antas, no Bairro Country
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A baixada da Avenida Brasil está
recebendo melhorias nas proximi-
dades da Rua Xavantes, no Bairro
Santa Cruz, região oeste de Casca-
vel. A Secretaria de Obras Públicas
informa que está fazendo recape
visando melhorar o escoamento de
águas pluviais no trecho citado. “É
uma ação do nosso dia a dia com
recursos próprios da secretaria.
Esse trecho da Brasil tinha proble-
mas. Agora estamos resolvendo
essa situação para melhorar o lo-
cal, principalmente nessa questão
da água da chuva”, explicou o en-
genheiro Marcos Almeida.

Crianças mais seguras
A direção da Escola Munici-

pal Maria Tereza Abreu de Fi-
gueiredo, no Bairro Santa Cruz,
zona oeste de Cascavel, tem
bons motivos para comemorar:
finalmente está sendo constru-
ída a calçada ao redor da ins-
tituição de ensino. “É um obra

que toda a comunidade estava
esperando há um bom tempo.
Os pais dos nossos alunos es-
tão bem felizes. É muita poeira,
cadeirantes enfrentam proble-
mas na locomoção tendo que
circular pelo asfalto. Agora va-
mos ter calçada nova, estrutu-

rada e que sempre precisa-
mos”, disse a diretora Tânia
Pereira da Silva Sens.

As ruas contempladas são
Xavantes, Bororós, Txikaos e
Tchucarramães.

Essas obras fazem parte do
PDI (Plano de Desenvolvimen-
to Integrado) e recebem recur-
sos do BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento) com
contrapartida do Município.

Escoamento pluvial

 CALÇADAS vão garantir

mais segurança aos pedestres

BAIXADA da Brasil passa por recape

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

 INVESTIMENTO
A prefeitura licitou um total de
R$ 1,4 milhão em calçadas em
diversos pontos da cidade. A

empresa que está à frente é a
Interlagos Materiais de Construção

Eireli EPP. O prazo de entrega de
todos os locais contemplados é de
150 dias. A ordem de serviço foi

assinada dia 23 de julho.
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 Dez unidades básicas de saú-
de de Cascavel receberão neste
sábado (4), do governo estadual,
o reconhecimento de qualidade
pelos serviços prestados, com o
Selo Bronze da tutoria do Progra-
ma de Qualificação da Atenção Pri-
mária à Saúde (APSUS).

O selo foi criado para qualificar
o processo de trabalho de forma
diferenciada e por níveis de alcan-
ce de metas. Outras cinco unida-
des receberão o Selo Prata, o se-
gundo degrau da certificação, que
é concedido às unidades que cum-
prem outros protocolos da aten-
ção primária à saúde.

A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel inscreveu 22 unidades e 15
foram certificadas. “As sete que
ainda não foram certificadas terão

USFs recebem Selo Bronze
a oportunidade de adequar os pro-
cessos dos itens pendentes e so-
licitar nova avaliação”, explica a
secretaria em nota.

A 10ª Regional de Saúde mar-
cou para o próximo sábado uma
solenidade para entregar os se-
los às 15 unidades, que contem-
plam várias equipes de Cascavel
que cumpriram o protocolo e se
enquadraram nas normas que

garantem o reconhecimento. O
evento acontece no auditório do
Centro Universitário Fundação
Assis Gurgacz (FAG).

O Selo Bronze reconheceu os
itens que visam garantir a seguran-
ça do cidadão e da equipe. Já o Selo
Prata tem como objetivo aprimorar
as ações desenvolvidas e gerenci-
ar os processos de trabalho agre-
gando valor aos cidadãos.

Itens avaliados
Foram avaliados no Selo Bronze 105 itens relacionados ao

processo de trabalho e segurança do paciente nos serviços de
saúde. Já no Selo Prata foram avaliados outros 108 itens relacio-
nados diretamente aos processos de trabalho e gerenciamento
do atendimento prestado aos pacientes, enfatizando todas as
linhas de cuidado como saúde da criança e do adolescente,

saúde da mulher, saúde do homem e saúde mental, entre outros.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- OTHMAR HELENO REMPEL JÚNIOR E GISELE GAWLIK KAVA

02- MARCOS DO NASCIMENTO E LUANA GONÇALVES ALVES

03- DUARTE INDEMI IMBARÉ E VANDERLÉIA BARTZ

04- ALBERTO CARLOS PATAT E DAIANE FARIAS DA SILVA

05- DARCI ALVES E MARCIA TEREZINHA MAIKSZAK

06- GEOVANI OLIVEIRA DE LIMA E ANA KAROLINE STACHESKI

07- JOSÉ FRANCISCO NUNES JUNIOR E JENIFFER MIRIAN SOARES DE MELO

08- ODIMAR LUIZ SCUR E ERICA REGINA FIGUEREDO

09- ALEXANDRO APARECIDO DE LIMA E SILVIA SALETE SOUTO

10- LEOILSON RONALDO KOSCIANSKI E ANDRIA CASTRO DOS SANTOS

11- DIEGO AUGUSTO BERTIPAGLIA E LOISE HELLENNA BATISTA

12- ALEXANDRE BALDUS E CLÉBIA DE SOUZA CALICHIO

13- JEVERTON WILLIAN CARDOSO PINTO E ARIELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

14- DAGOBERTO MOREIRA PINA FILHO E JAQUELINE RAFAELLY DA SILVA GUERRA

15- JEAN HENRIQUE ZADINELLO E ALINE ZITTERELL

16- ADRIANO VARGAS E MARIA MADALENA BATISTA DE RAMOS

17- HEVERTON HAENSEL MELO E NAIARA DIEDRICH RODRIGUES

18- OTTO DOS REIS FILHO E NOELY TEREZINHA DOS SANTOS

19- MAYCON MOACIR SOUZA CORAZZA E CAMILA AGNER SOUZA BUENO

20- DIEGO EUGENIO HOLODNIAK E MARISTELA RIBEIRO BENTO

21- RODRIGO CARLOS BUCATTI E FERNANDA MORAES

22- JOÃO MARCELO FIORENTINI E FERNANDA CANCIAN

23- GABRIEL CHAGAS NUNES E PRISCILA SILVA COUTO

24- RAFAEL PADOVANI E ELISA FRITZEN BARTH

25- DOUGLAS HENRIQUE POMPEU POPENGA E FABIANA SCANAGATTA GALLETTO

26- JOÃO BATISTA GUERRA JUNIOR E DANIELE ANDRUCHEVITZ

27- RODRIGO BISPO VIANA E ANDRESSA ONGARATTO

28- JEFFERSON REINALDO DE PAULA JUNIOR E ROBERTA GALBIATTI MORGADO

29- DANILO DOS SANTOS ALVES E ANA PAULA HANSEN

30- FERNANDO RIBEIRO DE BARROS E LETÍCIA PFEFFER SCHNEIDER

31- JEAN RAFAEL VILLAR E MARIZA CARDOSO

32- ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO E IRENE ALEXANDRE

33- ANTÔNIO ARLI MARTINELLI E TEREZINHA FILISBINO

34- DAIR PEDRO DA COSTA E LEOCENIR DO CARMO SIQUEIRA

35- LOURES LUIZ DA SILVA E VILMA DIAS DE MATOS

Cascavel, 03 de agosto de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Indústria
volta a reagir

A produção industrial brasileira cres-
ceu 13,1% de maio para junho deste
ano. Com o resultado, a indústria naci-
onal recuperou a queda de 11% regis-
trada em maio, que havia ocorrido de-
vido à greve dos caminhoneiros na se-
gunda quinzena daquele mês. Os da-
dos da Pesquisa Industrial Mensal foram
divulgado ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).

O crescimento de 13,1% foi o
maior registrado desde o início da sé-
rie histórica da pesquisa, em 2002.

Também foram observadas altas
na comparação com junho de 2017
(3,5%), no acumulado do ano
(2,3%) e no acumulado de 12 meses
(3,2%). Na média móvel trimestral, a
produção cresceu 0,5%.

Dengue: 2º maior
número da história
De agosto de 2017 a julho de
2018, o Paraná confirmou 992
casos de dengue registrados em
104 municípios. Os dados
encerram o período
epidemiológico 2017/2018,
iniciado na primeira semana de
agosto do ano passado. Também
foram confirmados 60 casos de
Chikungunya e nenhum caso de
Zika Vírus. Os dados, ainda
preliminares, constam do
boletim epidemiológico da
dengue, divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde.
Esse foi o segundo menor
número de casos em um ano
epidemiológico, perdendo
apenas para o período passada
(2016/2017) que teve 870 casos
confirmados no Estado. Um
período antes o Estado havia
batido o recorde de casos: foram
mais de 56 mil em 2015/2016 e
63 mortes em decorrência da
doença. Antes, o segundo ano
com menos casos foi em 2011/
2012, quando foram 2.678 casos.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 GLOBO  � O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

MALHAÇÃO
Gabriela se desespera por não con-

seguir falar com Rafael. Márcio insinua
que o pai voltou a beber por causa de
Gabriela. Marcelo se apresenta duran-
te a feira do Sapiência. Márcio con-
fessa a Pérola que se sente culpado
pela recaída de Rafael. Getúlio e Bri-
gitte combinam um encontro. O prin-
cipal patrocinador da ONG cobra de
Vinícius o paradeiro de Rafael.

ORGULHO E PAIXÃO
Olegário sequestra Susana. Camilo

explica a Darcy sua ideia de fazer um
café especial, e os dois firmam uma
sociedade. Tião se oferece para traba-

Samuca conversa com um médico sobre Marocas. Lalá mente para
Carmen. Eliseu se sente mal e Paulina o leva ao hospital. Petra se anima com
os resultados das análises sobre os congelados. Marocas acorda e chama
pelo pai. Dom Sabino acorda na Criotec procurando Marocas. Helen e Petra

conversam com Marocas. Herberto se assusta com Dom Sabino e diz onde a
filha está. Samuca estranha o discurso de Marocas. Dom Sabino passa mal e
Herberto o leva para o hospital. Samuca e Helen ficam pasmos quando Maro-
cas diz a que ano ela pertence. Florêncio avisa ao Barão que Eliseu foi hospita-

lizado. Carmen critica Betina por seu comportamento.
Dom Sabino é levado para a emergência do hospital. Samuca promete

ajudar Marocas, que confia nele, e os dois saem do hospital.

lhar para Lady Margareth. Petúlia e Lady
Margareth constatam o desaparecimen-
to de Susana. Otávio e Luccino se apro-
ximam. Susana se desespera ao acor-
dar ao lado de Olegário. Ludmila anun-
cia a François e Ema que ambos toca-
rão a loja de agora em diante.

SEGUNDO SOL
Roberval humilha Severo e toda a

família Athayde, e afirma que deixará o
dinheiro para o resgate de Manuela na
casa de Cacau. Gorete aceita voltar a
morar na casa de Dodô para salvar Cló-
vis. Gorete dispensa Tomé. Remy reve-
la a Laureta que descobriu tudo sobre
Valentim. Laureta aceita as chantagens
de Remy, e Karola se irrita. Remy in-
centiva Rosa a provocar Laureta. Berta

pede que Juarez não faça nada contra
a vida de Manuela. Roberval deduz que
Ariella é Luzia. Luzia diz a Beto que in-
terromperá os shows como DJ por medo
de Roberval e Karola.

JESUS
João Batista prega para dezenas

de pessoas, entre elas Filipe e An-
dré. Jesus segue sozinho pelo deser-
to. Em Jerusalém, Anás, Caifás e Ni-
codemos conversam com José de
Arimatéia, um rico comerciante, e
Malco, guarda do Templo. Eles falam
sobre o exílio de Arquelau e sobre a
chegada de um novo governante em
nome de Roma. Na estrada, Pôncio
Pilatos e sua comitiva seguem em
direção à Jerusalém. Petronius, se-
gue ao lado do governante romano.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Liz conta para Elsa que Maricruz foi

amante de Afonso e que ele está mor-
to, mostrando os recortes de jornal.
Madalena e Maricruz ouvem Elsa gritar
e correm para acudi-la. Ao ver Maricruz,
Ela mostra a noticias em que ela se
declarou culpada pelo assassinato.
Maricruz. Liz diz à Maricruz que revela-
rá a Elsa que ela é adotada. Otávio pro-
cura por Clementina para saber de Ma-
ricruz e ela responde que não sabe so-
bre seu paradeiro.

AS AVENURAS DE POLIANA
Poliana visita Dona Branca. A meni-

na pede para que Branca costure uma
roupa para que Kessya possa usar na
festa da escola com temática dos anos
60. Em outro dia, Kessya vai até a casa
de Dona Branca com Poliana e fica fe-
liz com o vestido que a mulher costurou
para ela. Durval diz que Raquel não irá
para a festa da escola por ainda estar
de castigo. Todos começam a se arru-
mar para irem até a festa da escola.
Luísa diz para Poliana que as duas não
irão na festa da escola e ponto.

 � RECORD

 Herberto se assusta

com Dom Sabino
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Um dia importante para cuidar da saú-
de e se aprimorar no trabalho. Pode
haver desafios envolvendo as teori-
as, os conhecimentos e a atuação pro-
fissional.

To
ur

o O momento é produtivo para ativida-
des artísticas e relacionadas ao traba-
lho. Fortes necessidades emocionais
e a importância de lidar positivamente
com as finanças.

G
êm

os

 É um bom momento para a autoanáli-
se e para priorizar o autoconhecimen-
to. Pode haver discordância entre as
suas ideias e das pessoas com quem
convive.

C
ân

ce
r Um momento de reestruturação profis-

sional e de cotidiano aos cancerianos.
É um dia em que você tem uma percep-
ção aguçada da realidade e uma boa
capacidade de discernimento.

Le
ão

O dia é positivo para lidar de forma
consciente e com discernimento em
relação às finanças. É um momento
produtivo que exalta a expressão de
suas habilidades e potenciais.

V
ir

ge
m Cuidado com a tendência ao exces-

so de cobrança que pode inibir a es-
pontaneidade. Dia de possibilidade de
conflitos nas questões familiares e
emocionais.

Li
br

a

Um dia que prioriza a reflexão e a in-
teriorização dos librianos. Bom mo-
mento para completar tarefas e ativi-
dades pendentes. O contato com gran-
des instituições está favorecido.

E
sc

or
pi

ão Os trabalhos em equipe, o envolvimen-
to com instituições e corporações está
beneficiado. Tenha atenção com as
questões financeiras, evitando gastos
desnecessários.

S
ag

it
ár

io Um dia em que tende a haver ansie-
dade e tensão nos sagitarianos. É um
momento que prioriza as questões pro-
fissionais, onde você deve agir com
excelência.

C
ap

ric
ór

ni
o O aprimoramento de conhecimentos

e a participação em cursos afeta po-
sitivamente a carreira. Viagens e es-
tudos associados à profissão estão
enfatizados.

A
qu

ár
io Um dia que enfatiza a saúde, as emo-

ções e as finanças. A capacidade de
percepção e de transformação dos
aquarianos está ativada. Evite uma
atitude severa e crítica.

 P
ei

xe
s Os relacionamentos estão enfatizados

com a presença de Lua e Mercúrio no
setor de relações. Há muito o que
aprender com as pessoas, contatos
profissionais estão evidenciados.
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Felicidades!Meu sertão
Os amantes da música

sertaneja vão poder curtir as
memórias musicais de Jorge
& Mateus, Bruno e Marrone
e João Paulo e Daniel, na
voz de Flávio Aquino. O

evento erá neste sábado,
às 21h30 no Teatro

Municipal de Cascavel.

Riso
O comediante Afonso

Padilha estará em Cascavel
dia 10 de agosto no Teatro
Municipal. Com o seu stand
up comedy show Espalhando
a Palavra, ele fará o público

de Cascavel rir muito.
Ingressos e mais

informações no site
damantovanipromocoes.com.br.

Oportunidade
Se você tem uma ideia, ou

quer alavancar sua empresa e
precisa  de uma ajuda, não
perca o prazo. Estão abertas
as inscrições para o Edital
de Incubação 2018! Mais

informações no site
www.fundetec.org.br. Giordana Galvan Lube e Antonia Vilaca, nomes

 importantes da cultura de Cascavel

Em dose dupla
Dia 10 de agosto o Museu de Arte de Cascavel recebe
duas exposições temáticas. Os artistas Nercival Cezar

Mendes da Rosa e Luiz Nakasoni dividirão o
espaço com suas obras de diferentes estilos.

As exposições ficarão até a 14 de setembro no MAC
das 8h às 17h, de segunda a sexta. Podem ser realizados

agendamentos para visitações pelo telefone
(45) 3902-1370.

Maria Aparecida Melo,
Sandra Soni Pereira,

Dionízio Marcantes Cedro
Michely Massaro, Cirlei

Salete Reisdorfer e Sérgio
Fogaça Libro.

CAMILA e LUCAS

DALMASO, fotografados
por Vera e Grasi

Fotografias
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 29

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

Está marcado para sábado, às
10h, um protesto que reunirá ma-
nifestantes de sete cidades da re-
gião. A manifestação é organizada
pela Comunidade Senegalesa de
Cascavel contra a violência. Ônibus
trarão até a Avenida Brasil, esqui-
na com a Rua Presidente Bernar-
des, manifestantes de Corbélia,
Cafelândia, Toledo, Palotina, Mate-
lândia e Marechal Cândido Rondon.

Uma passeata será realizada
pela avenida contra a violência por
conta da morte de um senegalês
registrada no dia 24 do mês pas-
sado no Centro de Cascavel. O ven-
dedor ambulante foi morto a faca-
das por outro vendedor ambulante,
por conta de uma dívida de R$ 50.

O corpo de Fallou Ndack foi
transportado de Cascavel ao Sene-

gal e ele foi enterrado na última
quarta-feira no país de origem.

A Embaixada Solidária de Toledo
fez uma arrecadação pelas redes
sociais e com ajuda da imprensa.
Foram arrecadados R$ 32 mil. Se-
gundo a Embaixada, o custo do trans-
lado foi de R$ 20 mil e o restante
do dinheiro foi depositado na conta
da esposa da vítima, que está no
Senegal e tem três filhos pequenos.

Segundo a Embaixada, esse foi

um dos traslados de corpo mais
rápidos da região graças à colabo-
ração das pessoas. “Divulgamos as
reportagens da imprensa nas redes
sociais e recebemos doação de
vários locais do país. Foi uma cam-
panha muito bonita e de muita
união das comunidades”, relatou
Edna Nunes, uma das voluntárias
da Embaixada.

A sessão do júri de ontem realiza-
da no Fórum de Cascavel condenou a
22 anos de prisão Gustavo Borges
pela morte de Patrícia Carolina dos
Santos Miranda e pela tentativa de
matar Gustavo Lima dos Santos com
disparos de arma de fogo. Os crimes acon-
teceram no dia 22 de outubro de 2015.

Na época, dois adolescentes as-
sumiram a culpa do crime, mas, con-
forme as investigações, era apenas
para tentar desviar a atenção de Gus-
tavo. “A mãe de um dos adolescen-
tes, na época, disse que o filho esta-
va em casa no momento do crime. Tes-
temunhas relataram que ele não era
o autor do crime. De forma muito es-
tranha, na época, ele se apresentou
à polícia com uma advogada da qual
a mãe dele nem sabia da existência e

que eles não tinham condições de
pagar. Alguém pagou essa advogada
para o menor assumir a autoria do cri-
me”, disse o promotor Alex Fadel aos
jurados, no plenário.

No julgamento, a considera-
ção foi de que o crime aconteceu
por motivo torpe.

Patrícia teria comentado com ami-
gas sobre um grupo de WhatsApp que
teria sido criado para difamar algumas
meninas jovens do Bairro Santa Cruz,
conflito que teria motivado a morte de
um adolescente um dia antes do as-
sassinato da jovem de 19 anos. A acu-
sação é de que Patrícia teria sido mor-
ta em vingança à morte do garoto. Ela
foi atingida com vários disparos de
arma de fogo em uma casa na Rua
Suyas, no Bairro Santa Cruz.

Protesto contra a violência

 Reportagem: Tatiane Bertolino

22 ANOS POR HOMICÍDIO

Uma mulher ficou gravemente ferida ao
ser atropelada na noite de quarta-feira
na Avenida Tancredo Neves em
Cascavel. A reportagem do jornal Hoje
News acompanhou o socorro que pode
ser conferido no Youtube no endereço
https://bit.ly/2n4AFqv. Segundo o
motorista, a mulher estava confusa no
meio da via e ele não conseguiu desviar.
Corpo de Bombeiros foi acionado para
atender a ocorrência e encaminhar a
mulher para atendimento hospitalar.

AÍLTON SANTOS
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Homem responderá por
feminicídio e tentativa
O homem preso acusado de

matar a companheira e tentar ma-
tar a enteada de 15 anos na noite
de quarta-feira, na Rua Primeiro de
Maio, Bairro Neva, em Cascavel,
responderá por feminicídio e tenta-
tiva de homicídio. A esposa dele,
Guiomar Ferreira, de 43 anos, mor-
reu no local atingida por golpes de
foice. A filha dela teve o antebraço
decepado pelo agressor.

Sidnei Rodrigues da Silva tam-
bém ficou ferido pois teria tenta-

O CRIME
Segundo a Delegacia de Homicídios,
a adolescente de 15 anos foi a

primeira a ser ferida com a foice.

Guiomar Ferreira tentou defender a

filha quando foi atingida e morreu.

Sidnei da Silva teria tentado se

matar. O socorro do Corpo de
Bombeiros foi acionado.

Braço reconstruído
A jovem foi levada ao HU (Hospital
Universitário) ainda na noite de

quarta-feira e teve o braço

implantado, conforme assessoria

de imprensa do hospital. Agora, a

equipe médica aguarda para ver

se haverá rejeição.

O dia seguinte ao crime, o cenário da barbárie: do lado da casinha de

cachorro as marcas de sangue. Foi ali que caiu sem vida Guiomar Ferreira

Prestes. Sangue também marcou a porta de trás da casa, parcialmente

destruída durante a briga do casal. No quintal, um pedaço da faixa de

isolamento colocada pela polícia no local do crime. Diversas garrafas de

bebida alcoólicas vazias em um dos cantos e panelas sobre o fogão. O
portão da casa estava “amarrado”.

O casal morava numa casa nos fundos de um lote no Bairro Neva. Segundo

vizinhos, as brigas eram constantes, principalmente por conta da

adolescente de 15 anos, que teria se casado.

Sidnei da Silva tem problema em uma das pernas e por isso dificuldades em

encontrar um trabalho fixo. Mas ele fazia bicos. Guiomar trabalhava como
diarista. Ela deixa outro filho, um garoto de 14 anos que mora com uma tia.

do se matar. Segundo a polícia, ele
estava embriagado e foi levado
para atendimento hospitalar antes
de ir para a carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

As armas usadas no crime fo-
ram apresentadas pela Polícia Ci-
vil. Uma delas ainda tinha fios do
cabelo da vítima. “Eles discuti-
ram por causa de uma conta de
água. Sidnei atingiu as duas e
tentou se matar”, explicou a de-
legada Mariana Vieira.

Segundo a Polícia Civil, o casal
já tinha histórico de agressão: di-
versos boletins de ocorrência foram
registrados por violência domésti-
ca contra Sidnei, mas não houve
representação por parte da vítima.

PANELA cheia de sangue estava no quintal da casa

 A cena do crime

 PORTA foi destruída durante a briga
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Giro da
Violência

Acidente no Centro
Um homem ficou ferido vítima de
atropelamento no Centro de Cascavel.
O acidente aconteceu na Rua Sete de
Setembro. A reportagem do Jornal
Hoje News acompanhou o
atendimento. O vídeo pode ser
conferido no canal do Youtube pelo
endereço https://bit.ly/2LKCoA4. Dois
automóveis, um Citroën e uma
camionete Mitsubishi colidiram e um
pedestre foi atingido por um dos
carros. Por causa do horário, houve
transtorno no trânsito. Os motoristas
não ficaram feridos e o pedestre foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Quatro barracões
Pelo menos quatro barra-

cões nesta mesma situação já
foram derrubados pela polícia
em situações distintas. E a
suspeita é de que sejam da
mesma quadrilha.

A investigação começou em
Corbélia a partir da prisão em
flagrante de dois homens envolvi-
dos em desmanche de veículo.
Dois veículos também foram
recolhidos pela polícia em ações
distintas. “Estamos prendendo
os receptadores, mas com dificul-
dade em chegar a quem pratica
esses furtos, porque normalmen-
te são pessoas de outras cida-
des, e esses veículos são trazi-
dos para desmanche aqui. Tam-
bém orientamos que a pessoa
procure informação para não
comprar produtos de furto ou de
roubo, desconfiar quando as
numerações estão raspadas ou
quando não tem procedência
comprovada”, resume o delegado-
chefe da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel, Nagib
Nassif de Palma.

 A Polícia Civil de Cascavel inves-
tiga a possibilidade da atuação de
uma grande quadrilha envolvida em
furtos e desmanches de veículos
na região. A provável ligação de um
mesmo grupo criminoso foi levan-
tada a partir de vários crimes reve-
lados pela polícia praticados da
mesma forma.

Na noite de quarta-feira, uma
empresa de autopeças na Aveni-

da Barão do Rio Branco, no Bair-
ro São Cristóvão, foi vistoriada
pelos policiais.

No local foram apreendidas 38
unidades de eixos agregados que
estavam com a numeração de série
raspada e sem procedência. O mate-
rial foi avaliado pela polícia em R$
25 mil. Um homem, identificado
como José da Conceição, 46 anos,
foi preso por receptação qualificada.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Polícia Civil

 AÍLTON SANTOS

Queimadura química
Um homem sofreu queimadura química
no rosto na manhã de ontem Bairro
São Cristóvão, em Cascavel. Ele sofreu
um acidente com máquina em uma
obra na Rua 13 de Maio e teve
queimaduras de 1º grau. A vítima foi
socorrida pelo Corpo de Bombeiros e
levada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Acidente no Coqueiral
Um acidente aconteceu no Bairro
Coqueiral na tarde de ontem em
Cascavel. O acidente foi registrado na
Rua Antônio José Elias, esquina com a
Avenida Brasil. A batida envolveu um
Huyndai e um Gol. Um dos motoristas
teve ferimentos leves. O Corpo de
Bombeiros foi acionado, mas a vítima
recusou encaminhamento hospitalar.

Furtava e desmanchava

ITENS foram apreendidos

de local de desmanche

pela Polícia Civil
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Dois jogos
em quatro dias

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. Barbosa 31 12 10 1 2 43 21 22
2º Atlântico 28 12 9 1 2 57 26 31
3º Joinville 28 12 9 1 2 41 20 21
4º Pato Futsal 28 13 9 1 3 42 20 21
5º Magnus 23 15 6 5 4 52 38 14
6º Corinthians 22 13 6 4 3 33 25 5
7º Jaraguá 20 12 6 2 4 41 32 9
8º Blumenau 20 13 5 5 3 34 29 5
9º Marechal 19 12 6 1 5 44 35 9
10º Minas 19 12 5 4 3 43 36 7
11º Foz Cataratas 19 13 6 1 6 33 31 2
12º Marreco 18 12 6 0 6 37 36 -1
13º Joaçaba 17 12 5 2 5 22 21 1
14º Tubarão 13 12 3 4 5 29 33 -4
15º São José 10 12 3 1 8 23 32 -9
16º Cascavel 10 13 3 1 9 28 49 -21
17º Assoeva 10 13 2 4 7 23 31 -8
18º Intelli 8 14 2 2 10 29 49 -20
19º Shouse 0 14 0 0 14 24 109 -85

LIGA FUTSAL

SEXTA-FEIRA (3)
19h30 Copagril x Foz
20h15 São José x Tubarão

SÁBADO (4)
20h15 Marreco x  Blumenau

DOMINGO (5)
11h Joaçaba x Carlos Barbosa

14ª RODADA

AILTON SANTOS

Depois da goleada em casa na
terça-feira à noite pela Série Ouro
de Futsal, o Cascavel Futsal parti-
cipa de dois jogos em quatro dias.
Neste sábado (4) a equipe enfren-
ta o Shouse Futsal em casa, no
Ginásio da Neva, às 19h, em mais
um importante jogo pela LNF (Liga
Nacional de Futsal).

Os ingressos estão disponíveis
para compra no Muffatão da Neva,
do West Side e da Cancelli. A meia-
entrada custa R$ 10 e a entrada
inteira, R$ 20. O ingresso adquiri-

SÁBADO a equipe cascavelense tem

compromisso na Neva

do na hora também sai por R$ 20.
Na próxima semana, a equipe

comandada pelo técnico Nei Victor
tem compromisso pelo Campeona-
to Paranaense Chave Ouro. A ser-
pente enfrenta o Campo Mourão, no
Ginásio Valternei de Oliveira, na
quarta-feira (8), às 20h. O jogo pela
sétima rodada faz parte do segun-
do turno de competições.



ESPORTE 23
CASCAVEL, 03 DE AGOSTO DE 2018

O Coritiba vai enfrentar o Forta-
leza pela 19ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série B, no Cea-
rá, neste sábado (4). Durante a se-
mana, atividades táticas marcaram
os trabalhos no Centro de Treina-
mento Bayard Osna.

A comissão técnica coxa-branca
propôs um treinamento tático pro-
jetando a equipe para esse duelo.

Eduardo Baptista vem conside-

Hoje é dia de Tubarão no Estádio do Café. A partir das 19h15 a bola
rola entre Londrina e Guarani pela 19ª rodada do Campeonato

Brasileiro da Série B 2018.
Para apoiar o alviceleste no último desafio do primeiro turno, os

ingressos têm valor promocional. Com isso, todos terão o direito ao
meio-ingresso, ficando em R$ 15 para acompanhar da arquibancada e

R$ 25 do setor coberto. Crianças até dez anos não pagam para ver a
partida do setor arquibancada, não sendo necessário retirar os

ingressos antecipadamente. O responsável deverá apresentar um
documento com foto na entrada do Estádio.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º  Fortaleza 34 18 10 4 4 26 12 14
2º CSA 31 18 8 7 3 25 17 8
3º Atlético-GO 30 19 8 6 5 30 27 3
4º Figueirense 29 19 8 5 6 26 23 3
5º Avaí 28 18 7 7 4 25 15 10
6º Coritiba 28 18 7 7 4 21 18 3
7º Goiás 27 18 8 3 7 24 24 0
8º Vila Nova 27 18 7 6 5 16 13 3
9º Guarani 26 18 7 5 6 25 22 3
10º Ponte Preta 25 18 7 4 7 18 16 2
11º Paysandu 24 19 6 6 7 19 22 -3
12º São Bento 24 18 5 9 4 20 20 0
13º Juventude 24 18 5 9 4 17 19 -2
14º Oeste 22 18 5 7 6 19 24 -5
15º Londrina 21 18 5 6 7 18 21 -3
16º CRB 21 19 5 6 8 15 22 -7
17º Criciúma 20 18 5 5 8 18 21 -3
18º Brasil de Pelotas 18 18 4 6 8 16 20 -4
19º Sampaio Corrêa 16 18 4 4 10 18 26 -8
20º Boa Esporte 13 18 3 4 11 13 27 -14

SÉRIE B

SEXTA-FEIRA (3)
19h15 Londrina-PR x Guarani
20h30 Oeste x Boa Esporte Clube
21h30 CSA x Juventude

SÁBADO (4)
16h30 Vila Nova-GO x São Bento
16h30 Fortaleza x Coritiba
16h30 Brasil de Pelotas x Goiás
19h Ponte Preta x Avaí
21h Sampaio Correa-MA x Criciúma

19ª RODADA

rando as possibilidades na equipe.
Novamente Rodrigo Ramos foi tes-
tado na lateral direita e Chiquinho
na lateral esquerda.

O treinador alviverde não terá
Leandro Silva disponível para
esta partida, que sofreu uma le-
são após o jogo contra a Ponte
Preta. Quem volta de suspensão
e fica liberado para atuar é o ata-
cante Bruno Moraes.

Opções para o campo

 Dia de Tubarão

 TREINAMENTO tático foi proposto à equipe antes de viagem
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Opções para o campo
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            SÉRIE B
19h15 Londrina-PR x Guarani
20h30 Oeste x Boa Esporte Clube
21h30 CSA x Juventude

                  SUPERCOPA DA FRANÇA
9h PSG x Monaco

              AMISTOSOS
14h Liverpool x Napoli
15h Arsenal x Lazio
15h Girona x Tottenham

JOGAM SÁBADO

           BRASILEIRÃO
          SÉRIE A

16h Botafogo x Santos
19h Grêmio x Flamengo
21h Corinthians x Atlético-PR

          SÉRIE B
16h30 Vila Nova-GO x São Bento
16h30 Fortaleza x Coritiba
16h30 Brasil de Pelotas x Goiás
19h Ponte Preta x Avaí
21h Sampaio Correa-MA x Criciúma

            SÉRIE C
16h Tupi x Volta Redonda
16h Botafogo-SP x Ypiranga-RS
16h Náutico x ABC
18h Cuiabá-MT x Tombense-MG

          SÉRIE D
18h30 Treze-PB x Ferroviário-CE

            AMISTOSOS
15h05 Internazionale x Lyon
19h Real Madrid x Juventus
21h05 Barcelona x Milan

JOGAM DOMINGO

           BRASILEIRÃO
        SÉRIE A

16h Paraná Clube x Ceará
16h São Paulo x Vasco
16h Vitória x Cruzeiro
16h América-MG x Palmeiras
19h Sport x Chapecoense
19h Fluminense x Bahia

             SÉRIE C
15h30 Operário-PR x Bragantino
15h30 Joinville x Luverdense
16h Globo-RN x Botafogo-PB
19h Atlético Acreano x Confiança
19h Juazeirense x Santa Cruz-PE

                  SUPERCOPA DA INGLATERRA
11h Chelsea x Manchester City

             AMISTOSOS
15h15 Bayern de Munique x Manchester United

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

SÉRIE A

SÁBADO (4)
16h Botafogo x Santos

19h Grêmio x Flamengo

21h Corinthians x Atlético-PR

DOMINGO (5)

16h Paraná Clube x Ceará

16h São Paulo x Vasco

16h Vitória x Cruzeiro

16h América-MG x Palmeiras

19h Sport x Chapecoense

19h Fluminense x Bahia

17ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
Flamengo 34 16 10 4 2 28 10 18

São Paulo 32 16 9 5 2 25 14 11

Internacional 29 16 8 5 3 22 12 10

Atlético-MG 27 16 8 3 5 30 24 6

Grêmio 27 16 7 6 3 16 8 8

Palmeiras 26 16 7 5 4 25 15 10

Corinthians 25 16 7 4 5 21 13 8

Cruzeiro 24 16 7 3 6 13 13 0

Fluminense 21 16 6 3 7 18 20 -2

América-MG 20 16 6 2 8 18 23 -5

Botafogo 20 16 5 5 6 17 21 -4

Vasco 19 14 5 4 5 20 23 -3

Sport 19 16 5 4 7 17 23 -6

Vitória 18 16 5 3 8 19 31 -12

Bahia 17 15 4 5 6 17 21 -4

Chapecoense 17 16 3 8 5 16 22 -6

Santos 16 15 4 4 7 16 19 -3

Atlético-PR 13 15 3 4 8 17 19 -2

Paraná 13 16 3 4 9 8 22 -14

Ceará 11 15 2 5 8 9 19 -10

Após o empate por 1 a 1 pela
Copa do Brasil, no meio da sema-
na, o Flamengo volta a enfrentar o
Grêmio nesta semana, mas desta
vez pela 17ª Rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Na primeira batalha das quartas de
final da Copa do Brasil, quarta-feira, o
gol de Lincoln aos 48 minutos deixou
tudo igual entre o Mais Querido e o
Tricolor Gaúcho.

Agora, a equipe se prepara para
entrar em campo neste sábado (4)
na Arena Grêmio às 19h e manter a
liderança do Campeonato Brasileiro.
“Não temos um planejamento so-
bre quem vai jogar um determina-
do jogo. A avaliação é feita após a
partida. Vamos avaliar os atletas e
ver como eles vão responder. A ideia
é fazer frente nas três competições,
permanecer entre os três no Brasi-
leiro agora e avançar nas demais
competições”, destaca o treinador
Mauricio Barbieri.

Esforços
para manter
a ponta


