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Quadrilha tinha base
financeira em Cascavel

Cascavel era a base financeira de uma quadrilha que agia em pelo menos três estados e foi des-
mantelada na manhã de ontem, após investigações da Polícia Civil. O grupo, especializado em

crimes de estelionato através de compra e vendas de produtos pela internet, era comandado de
dentro de um presídio do Mato Grosso. Batizada de Call Center, a operação cumpriu mais de 20

mandados de prisão em vários estados. Em Cascavel foram apreendidos R$ 11 mil escondidos em
um urso de pelúcia. A operação teve a participação de policiais do Piauí, Mato Grosso e Paraná.
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O Cascavel Futsal recebe o São José dos
Pinhais neste sábado em partida marcada
para as 19h no Ginásio da Coopavel.
O jogo, válido pela 3ª rodada do
returno da fase classificatória da Série
Ouro, será o primeiro da Serpente
Tricolor no local pelo Paranaense. Será
também o segundo do time cascavelense
na casa alternativa a partir deste ano. No
primeiro, disputado em abril pela Liga
Nacional, o Cascavel perdeu por 4 a 3
para o Minas Tênis Clube (MG). Para
esta noite, o técnico Nei Victor tem o
retorno do fixo Rafael, que cumpriu
suspensão na vitória por 5 a 1 sobre o
Palmas, no último sábado. Os ingressos
antecipados para o jogo deste fim de
semana custam R$ 10.

Após passar pelas fases mu-
nicipal, regional e macrorregio-
nal, quatro equipes de Cascavel
disputam o título estadual da 65ª
edição dos Jeps (Jogos da Juven-
tude do Paraná) neste fim de se-
mana. A cidade de Apucarana re-
ceberá de hoje ao dia 14 a fase
final da competição na categoria
B (12 a 14 anos).

A abertura oficial será às 19h30
desta sexta-feira no Ginásio La-
goão, ao passo que as disputas
terão início amanhã. A competição

movimentará quase 5.700 pesso-
as, entre atletas, técnicos, dirigen-
tes e equipes de arbitragem.

A programação esportiva ocor-
rerá em 17 modalidades, entre
regulares e paradesporto (ACD –
atletas com deficiência). São
elas: atletismo, badminton, bas-
quetebol, bocha (somente ACD),
ciclismo, futsal, ginástica rítmi-
ca, golf 7 (somente ACD), hande-
bol, judô, caratê, natação, ta-
ekwondo, tênis de mesa, voleibol,
vôlei de praia e xadrez.

Na final dos Escolares
Nas disputas regulares Casca-

vel terá como representantes as
equipes de vôlei de praia feminino
do Colégio Estadual Wilson Joffre,
de vôlei de praia masculino do Co-
légio Estadual Horácio Ribeiro dos
Reis e de futsal feminino e hande-
bol masculino do Colégio Estadual
14 de Novembro.

Já no ACD a cidade será repre-
sentada pela Escola de Educação
Especial Valeria Meneghel, a Apae,
nas provas de atletismo para defi-
cientes intelectuais e físicos.

Sub-19 no Olímpico Reforço Kart
O Campeonato Paranaense de Futebol
Sub-19 chega à sua 3ª rodada do returno
da fase classificatória neste fim de semana,
com destaque para o jogo entre Cascavel
Clube Recreativo e Batel, às 15h30 no
Estádio Olímpico Regional. Já na terça-feira
(10) será a vez do Futebol Clube Cascavel
atuar pela competição. Líder do Grupo A
com 25 pontos, o FCC fará Clássico da
Soja com o vice-líder Toledo, que tem 17
pontos. O jogo será no campo da
Associação Atlética Coopavel, às 10h.

As recém-criadas Secretaria de Cultura e
Esporte e Fundação de Esporte e Cultura de
Cascavel ganharam, ontem, o reforço de um
veículo van de 19 lugares, para transporte de
atletas e artistas. O automóvel foi repassado
à pasta pelo deputado estadual Paulo Litro,
por emenda parlamentar. Segundo o diretor-
presidente da Fundação, Léo Mion, desde
2002 a cultura de Cascavel não tinha um
veículo novo. Já o esporte havia adquirido o
último automóvel em 2011, quando seu tio
Paulo Mion era o secretário.

O Kartódromo Municipal
Delci Damian receberá neste
sábado a 3ª etapa do
Campeonato Metropolitano
de Kart 2018. A
competição é realizada nas
categorias Cadete, 125cc A
(motores sorteados), 125cc
B (motores próprios), F-4 A
e F-4 B. A entrada para o
público é a doação de um
quilo de alimento.

AÍLTON SANTOS
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Brasil x Bélgica – 6/7, às 15h

 Alisson; Fagnaer, Miranda, Thi-
ago Silva e Marcelo; Fernandi-
nho, Paulinho e Philippe Couti-
nho; Willian, Neymar e Gabriel
Jesus. Técnico: Tite

Courtois; Alderweireld, Kom-
pany e Vertonghen; Meunier,
Witsel, De Bruyne, Fellaini e
Chadli; Hazard e Lukaku. Téc-
nico: Roberto Martínez

 Brasil e Bélgica se enfrenta nes-
ta sexta-feira, às 15h (de Brasília)
em Kazan, pelas quartas de final
da Copa do Mundo, com responsa-
bilidades diferentes no duelo que
vale um lugar entre os quatro me-
lhores do torneio na Rússia.

A seleção brasileira é que tem
mais títulos mundiais e vem em
uma sequência de sete participa-
ções seguidas nas quartas, sendo
que nesse período foi campeã duas
vezes. A última ocasião em que fi-
cou de fora foi em 1990, quando
acabou eliminado por um gol soli-
tário do argentino Claudio Cannigia.

Entretanto, o Brasil entra em
campo assombrado pelas últimas
eliminações decepcionantes em
Copas, com derrotas para França
(1 a 0, em 2006) e Holanda (2 a 1,
em 2010), as duas nas quartas de
final, e o traumático 7 a 1 para a
Alemanha nas semifinais da edição
passada, em casa.

Enfrentar uma seleção sem tra-
dição como a Bélgica, em outros
tempos, seria visto como um desa-
fio que não é dos mais complica-
dos. Entretanto, com uma geração
de jogadores destacados no fute-
bol internacional, como o goleiro
Courtois, os meias Hazard e De
Bruyne e o atacante Lukaku, os
“Diabos Vermelhos” passaram a
ser mais temidos.

Pelo lado da Bélgica, a pressão
é para confirmar todos os elogios
que vem recebendo nos últimos
anos, o que lhe valeu o apelido
de “Ótima Geração Belga” e faz
com que o time chegue para esta
edição da Copa do Mundo no ápi-
ce da junção entre talento, expe-
riência e vigor físico.

COPA DO MUNDO
11h Uruguai x França
15h Brasil x Bélgica

JOGAM HOJE

AS EQUIPES
Para o jogo de hoje, o técnico Tite
não conta com o Casemiro, que
levou o segundo cartão amarelo
no jogo das oitavas de final com o
México e está suspenso. Seu
substituto será Fernandinho,
jogador que teve grandes
sequências como titular na
seleção brasileira e, por isso, não
gera maiores preocupações. Outra
mudança no Brasil em relação ao
último jogo é o retorno de Marcelo
à lateral esquerda. Já o meia-
atacante Douglas Costa,
recuperado de lesão, volta a ter
condições e reforçará o banco de
suplentes. Na Bélgica, a boa
entrada de Fellaini e Chadli no
segundo tempo das oitavas contra
o México e que culminou com um
gol de cada na virada por 3 a 2
deve torná-los titular nesta tarde.
Ainda mais porque, com isso, o
técnico Roberto Martínez fortalece
o jogo aéreo da equipe.

Brasil x Bélgica vale
vaga na semifinal
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Oitavas de final
Uruguai

Portugal
Uruguai

França

Argentina
França

Brasil

México

Bélgica

Japão

Espanha

Rússia

Croácia

Dinamarca

Rússia

Croácia

Suécia

Suíça

Colômbia

Inglaterra

Quartas de final Quartas de final

Semifinal

FINAL

Semifinal
6/7, às 11h 7/7, às 15h

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia

7/7, às 11h

Inglaterra

COPA DO MUNDO
11h Suécia x Inglaterra
15h Rússia x Croácia

AMISTOSOS
22h Monterrey x Santos

AMISTOSOS
11h Corinthians x Grêmio
14h Liga Alajuelense x Palmeiras

SÉRIE B
18h Ponte Preta x Fortaleza
18h S. Correa x Juventude

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

Sábado: dia de
imprevisto?

Croácia x Rússia
No outro jogo de sábado, a
Croácia, que impressionou na
primeira fase ao humilhar a
Argentina por 3 a 0, quer se
consolidar na lista dos favoritos.
Joga todas as fichas em suas duas
pérolas, Luka Modric e Ivan
Rakitic, para cortar a esperança
dos donos da casa. Os russos,
que não apostavam um rublo
sequer na seleção nacional, 70ª
no ranking da Fifa, já encontraram
dois heróis: o goleiro Igor
Akinfeev, brilhante na disputa de
pênaltis que eliminou a Espanha
nas oitavas, e o técnico Stanislav
Cherchesov. O país anfitrião e o
mundo se perguntam se a equipe
local conseguirá chegar às
semifinais depois de ir superando
adversários quase que
despretensiosamente jogo a jogo.

A primeira fase e as oitavas de
final da Copa do Mundo 2018 fo-
ram marcadas por resultados im-
pensáveis os jogos de sexta-feira
pelas quartas de final são imperdí-
veis pela qualidade das equipes. Já
os confrontos deste sábado cha-
mam atenção pelo campo aberto
para novas surpresas no torneio.

Os jogos do segundo dia de quar-
tas de final são Suécia e Inglater-
ra, em Samara (11h), e Rússia con-
tra Croácia, em Sochi (15h).

No duelo da manhã, os Três Le-
ões do técnico Gareth Southgate
tentarão, mais uma vez, emplacar

vitória convincente, que não apare-
ceu na chorada classificação em jogo
duro contra a Colômbia nas oitavas.
Os ingleses sofreram para suportar
a forte exigência pelo preparo físico
dos colombianos. Além disso, mos-
traram firmeza para não afundar
mentalmente nos pênaltis, depois
de empate no tempo normal.

Já a Suécia, que terminou a primei-
ra fase como líder do grupo que tinha,
além do México, a atual campeã Ale-
manha, tem mostrado objetividade
capaz de surpreender os adversários,
que tendem a partir para cima e abrir
espaço para o contra-ataque.

Uruguai e França farão nesta sexta-
feira o primeiro jogo das quartas de
final da Copa do Mundo 2018, às
11h (de Brasília) no Estádio Nizhny
Novgorod, em uma partida que
promete o duelo entre a explosão do
atacante Kylian Mbappé (foto) e o
forte sistema defensivo do Uruguai,
um dos melhores do Mundial com
apenas um gol sofrido em quatro
jogos – mesmo número do Brasil. Na
seleção francesa, o volante Matuidi
cumpre suspensão, enquanto na
uruguaia o atacante Cavani é dúvida.

FIFA
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H1N1: 6º caso confirmado
Mais um caso de Influenza A

H1N1 foi confirmado em Cascavel.
Agora, o município possui seis con-
firmações da doença, que se so-
mam a um caso de Influenza B e
outro de A H3 Sazonal, conforme
boletim divulgado pela Sesa (Secre-
taria Estadual da Saúde).

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o paciente é um
homem, de 59 anos, que já recebeu
alta do hospital e passa bem.

Até o momento, além dos oito
casos confirmados de Influenza,
Cascavel registra também um óbi-
to por H1N1. A vítima foi um ho-
mem de 50 anos que não estava
imunizado com a dose da vacina.
O óbito ocorreu em junho. Na épo-
ca, o secretário de Saúde de Cas-
cavel, Rubens Griep, relatou so-
bre outros 21 casos confirmados
de H1N1. O dado, porém, não foi
confirmado pela 10ª Regional de
Saúde, que leva em conta o bole-
tim estadual. Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

NO PARANÁ
Em todo o Paraná foram confirmados
268 casos de Influenza, 136 deles do

subtipo A H3 Sazonal. O restante
divide-se em H1N1 (99), Influenza A

não subtipado (21) e Influenza B (12).
O Estado contabiliza ainda 34 óbitos.

IMUNIZAÇÃO
A campanha de vacinação contra a gripe, prorrogada

por três vezes, encerrou no último dia 23. Em Cascavel,
93.695 pessoas foram imunizadas, com destaque aos

idosos, que superaram a meta estabelecida.

CASCAVEL
possui oito
casos de
Influenza, seis
deles de H1N1
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Irregularidades na saúde

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Comissão da Saúde, forma-
da pelos vereadores Rober to
Parra (MDB), Jorge Bocassanta
(Podemos) e Pol icial Madri l
(PMB), visitou as snidades de
saúde dos bairros Pioneiros Ca-
tarinenses e Cascavel Velho e
constatou algumas irregularida-
des em ambos os locais.

Conforme Parra, na USF do Pio-
neiros Catarinenses há uma de-
manda por ares-condicionados nas
salas de odontologia. Além disso,
o vereador comenta sobre algumas
manchas no piso da unidade. “De
acordo com depoimento de servi-
dores, as manchas apareceram
logo após o término da obra, no
momento da limpeza. O que nos
foi passado é que um ácido foi jo-
gado no porcelanato, ocasionando
este dano”, explica. “Precisamos
encontrar o responsável por isto,
saber se foi a construtora, a em-

presa contratada para limpar a
UBS após a obra ou até mesmo
um servidor”, reforça Parra.

A Comissão da Saúde enca-
minhará requerimento à Prefei-
tura de Cascavel para identificar
o responsável pelo problema.
Após isso, será solicitada a
substituição do material.

Já na UBS do Cascavel Velho há
rachaduras nas paredes e proble-
mas de infiltração. A Comissão tam-
bém vai cobrar respostas do Exe-
cutivo quanto a esses problemas.

Parra lembra que neste ano, por
conta da reforma e ampliação em 18
unidades, a Comissão da Saúde terá
um trabalho intenso de fiscalização
de obras. “Enquanto eles estão tra-
balhando, vamos verificar se tudo
anda conforme o contratado”, diz.

NA USF do Bairro Pioneiros
Catarinenses o piso está manchado

O diretor do Cense II
(Centro de Socioeducação)
de Cascavel, Eleandro
Roberto Nicola; o
administrador da Unidade,
Dirceu Alves do Prado; o
gestor do Território
Cidadão, José Carlos da
Costa, e o técnico agrícola
Patrik Tristacci, estiveram
reunidos para discutir a
parceria para a formação de
horta no interior da
Unidade, localizada no
Jardim Veneza, Território
Cidadão I. Com a parceria
o Município fornecerá as
mudas das verduras,
legumes, ervas aromáticas e
medicinais, o adubo orgânico
e a orientação técnica.

DIVULGAÇÃO
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 06 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Aurelio Pizani Gorri e Kelen Cristina Bragião
2- Jeferson Alcedir Bonatto e Vanessa Cristina Sequinel
3- Samuel Thibes e Elisandra da Silva Santos
4- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
5- Cesar Stedile e Margarida dos Santos Carneiro Gonsiorkiewicz
6- Douglas Willian Lopes e Franciele Veit Sapko
7- Lucas Alexandre do Nascimento e Andréia Borges
8- Juliano de Oliveira e Sirlei de Oliveira
9- Eduardo Vinicius dos Santos e Jhennifer Cristina da Luz
10- Diogo dos Santos Freire e Aline de Cássia Gonzaga

PLANEJAMENTO estratégico do Núcleo de Escolas Infantis e Fundamental 1

METODOLOGIA
O primeiro passo para a criação de um
núcleo é contatar empresários de um
mesmo ramo que tenham interesse em
conhecer a metodologia. Então é
realizado um trabalho de sensibilização,
com o detalhamento do funcionamento
dos núcleos e das possibilidades que a
atuação conjunta abre – realização de
cursos, capacitações, visitas técnicas,
workshops e até vendas e compras
conjuntas. Com a decisão do grupo de
formalizar o núcleo, então o consultor
destacado faz o planejamento estratégico,
que define o que o núcleo quer e as
ações pretendidas. A partir disso, há
encontros regulares e acompanhamento
dos avanços alcançados.

 A Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel foi a primeira no
Paraná, em 1998, a aderir ao Em-
preender, programa adaptado à rea-
lidade brasileira com base em um
projeto de parceria empresarial fa-
moso em países da Europa. O pro-
grama quebra um paradigma bási-
co no mundo dos negócios: faz com
que empreendedores de um mesmo
ramo dialoguem e passem a pensar
ações de fortalecimento do setor de
forma conjunta. Hoje, a Acic tem 32
núcleos em atividade, um dos maio-
res números entre as 297 entida-
des ligadas à Faciap (Federação das
Associações Comerciais e Empresa-
riais do Estado do Paraná).

Acic chega a 32 núcleos

A meta do presidente Edson José
de Vasconcelos e do vice, Sandro
Bacarin, é de que os núcleos sejam
50 em pouco tempo. “Eles têm um

ACIC CHEGA A 32 NÚCLEOS

papel determinante no cotidiano da
associação, principalmente de oxige-
ná-la e de fortalecê-la”, informa Ed-
son. Para que o objetivo seja alcan-
çado, a entidade investe na amplia-
ção do número de consultores e em
equipe de suporte. São nove pesso-
as que contribuem para o sucesso
de uma ação das mais importantes
para a Acic, diz a coordenadora de
Núcleos, Dulce Ragazzon. “Em ape-
nas dois meses, criamos seis novos
núcleos e há pelo menos dez pros-
pectados para os próximos 60 dias”.
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 Em meio a uma breve avaliação
dos avanços conquistados no se-
tor cultural de Cascavel ao longo
deste um ano e meio de adminis-
tração, o prefeito Leonaldo Para-
nhos empossou na tarde de ontem,
na sala de reuniões da Prefeitura,
os novos membros do Conselho
Municipal de Políticas Culturais,
que foram eleitos durante a 5ª Con-
ferência Municipal de Cultura, rea-
lizada em abril deste ano no Teatro
Municipal Sefrin Filho.

“Este é um processo que esta-
mos construindo e que precisa ser
consolidado”, disse Paranhos ao
fazer referência à mudança de men-
talidade que se quer para a nossa
cidade no conceito e no acesso à
cultura. “Houve um equívoco de se
colocar um carimbo na cultura, de
que ela é exclusividade para a eli-
te. Mas ela está em todos nós e
precisa ser para todos”.

Essa quebra de barreiras, no en-
tanto, passa por “uma dificuldade
dos gestores de avançar na ques-

Cultura tem
novos conselheiros

tão orçamentária. Mas para ir além
é preciso sensibilidade, responsa-
bilidade e coragem para ousar, pois
uma cidade é feita de muitas deman-
das e, a cultura é uma delas”, conti-
nuou Paranhos, pedindo o apoio dos
conselheiros para dar continuidade
a este desafio, “que precisa de
gente apaixonada pelo que faz”, e
que, segundo o secretário de Cul-
tura e Esportes, Ricardo Bulgare-
lli, “é justamente o papel do Con-
selho, que visa à luta por políticas
públicas que fortalecam a cultura
como um todo, democratizando o
acesso às várias manifestações
culturais de nossa cidade”.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel é um órgão
colegiado de instância consultiva e deliberativa que, no âmbito da
Secretaria de Cultura e Esportes institucionaliza a relação entre a

administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura,
mediante a participação na elaboração e fiscalização das políticas
culturais, de modo a contribuir com a expansão e a elevação da

qualidade destes serviços, adequando-os à realidade local.

Órgão colegiado

Conselheiros
Os 48 conselheiros empossados,
entre titulares e suplentes, atuarão
no biênio 2018-2020 com a missão
de dar continuidade aos trabalhos e
conquistas já realizadas, inovando e
sempre buscando melhorar e
contribuir para a expansão e
funcionamento das políticas
públicas de cultura em nosso
Município, que segundo o atual
presidente do Conselho, Cleiton
Costa, conquistou avanços
significativos no último ano, sendo
um deles o aumento o orçamento
da Cultura, “que era de 0,43% e já
ultrapassou nosso objetivo que era
de pelo menos 1%”, reconhecendo
também a normatização do Fundo
Municipal de Cultura, que hoje já
conta com recursos para o setor.
“São lutas que precisam continuar,
pois queremos ver Cascavel como o
terceiro principal polo cultural do
Paraná”, afirmou.

 OS 48 conselheiros foram
empossados na tarde de

 ontem pelo prefeito Paranhos

DIVULGAÇÃO
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Imóvel que abrigará a UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do Bairro
Neva já foi definido e está localiza-
do na Rua Hyeda Baggio Mayer, nº
2533. A locação da estrutura pre-
vista para o prazo de um ano terá o
custo de R$ 54 mil, conforme publi-
cado no Diário Oficial do Município.

“A publicação no Diário Oficial
refere-se à dispensa por justificati-
va nº 16/2018, para locação de
imóvel que abrigará a UBS Neva por
até 12 meses, até que a obra da
nova estrutura esteja concluída”,

UBS Neva em
novo endereço

 KITS DE HIGIENE
BUCAL

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel finalizou o processo de aquisi-
ção de kits de higiene bucal para
distribuição nas escolas munici-

pais e Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil).  A empresa
Gift do Brasil foi contratada pelo
Município e pela quantia de R$

90.720 estão previstos nove mil
kits que incluem estojo com

escova, fio dental e flúor, para
serem repassados no período de
até um ano. A distribuição será
feita conforme a demanda de

cada unidade de ensino.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, atividades de promoção

e prevenção em saúde são
realizadas por dentistas e

técnicos em saúde bucal rotinei-
ramente nos estabelecimentos
de ensino. Além disso, ocorrem
ações vinculadas ao Programa
Saúde na Escola, coordenado
pela Secretaria de Educação.

informa a Secretaria de Saúde.
Em relação a nova UBS da Neva,

a obra já foi iniciada pela Adalta
Construtora e terá o valor de R$ 1,1
milhão. A empresa concedeu des-
conto de 18% sobre o valor inicial
do edital. O contrato da obra tem
vigência de um ano. Por enquanto
os atendimentos à população da
Neva foram remanejados para a
estrutura do Parque São Paulo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Romulo Grigoli

IMÓVEL foi locado para a UBS Neva até que obra da nova unidade fique pronta
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Cida libera aeroporto
 Reportagem: Marina Kessler

Foto: Aílton Santos

Falar sobre o Aeroporto Regio-
nal do Oeste sempre foi motivo de
frustração, principalmente porque
há quase cinco décadas ele perma-
nece intacto, no papel. Mas, para a
governadora Cida Borghetti (PP),
que há três meses ocupa o cargo,
o projeto ganhou ontem um novo
capítulo. E desta vez, decisivo.

No auditório da Prefeitura de
Cascavel, Cida assinou decreto
estadual de utilidade pública para
desapropriação da área de 148
hectares no Distrito de Espigão
Azul, entre as cidades de Cascavel,
Toledo e Tupãssi, que tem validade
de cinco anos. No decreto constam
os dados da conta corrente com os
valores que determinam o paga-
mento da desapropriação, de R$
10,5 milhões, que segundo a gover-
nadora já estão depositados. Com
a assinatura, o projeto passa a fa-
zer parte do Plano Aeroportuário
Estadual, o que garante a edifica-
ção da estrutura.

Vale lembrar que o Aeroporto
Regional é uma demanda de longo
prazo e deve ser concluído em até
dez anos, e terá capacidade para
uma pista de pousos e decolagens
de 2,5 mil metros.

“Um sonho de décadas e hoje
uma grande realidade à região oes-
te do Paraná. Entendemos a de-
manda e ao longo destes 90 dias
não medimos esforços para seguir-
mos com o projeto [do aeroporto].
O governo se comprometeu e va-
mos desapropriar esta área entre-
gando um documento extremamen-
te importante. O dinheiro já está na
conta para começar os pagamentos
da desapropriação”, afirma a gover-
nadora, que reforça a possibilida-
de de, por meio deste novo projeto,

estreitar relações com países como
Argentina e Paraguai, estabelecen-
do frentes de negócios e fomentan-

PROJETO E CUSTOS
O projeto do aeródromo, que vai custar R$ 1,5 milhão, é um investimento
da Itaipu Binacional, porém, ainda não há detalhes sobre a estrutura. Um
grupo técnico discute se os recursos serão oriundos do governo federal ou
por PPP (Parceria Público-Privada).
O novo aeroporto deve atender mais de 1,2 milhão de habitantes das
regiões de Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon e
Guaíra com voos regulares de passageiros e também de cargas. O custo
estimado de toda a estrutura é de R$ 200 milhões.

POR CONTRA PRÓPRIA
Desde antes de assumir seu primeiro mandato, em 2007, o deputado
federal Alfredo Kaefer (PP-PR), já lutava para que a região tivesse um
aeroporto com uma grande capacidade e por conta própria fez um amplo
estudo da viabilidade econômica e um projeto para construção da estrutura.
Kaefer encaminhou proposta de Emenda à LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2019 que pede a inclusão, “como prioridade de
governo, do projeto de Construção do Aeroporto Regional”. “O objetivo
da apresentação da emenda parlamentar é, garantir receita orçamentária
efetiva já para o próximo exercício. A construção do nosso aeroporto
regional no oeste do Paraná vai propiciar o aumento da capacidade de
tráfego aéreo e o aumento da demanda de aeronaves cargueiras e aviação
regular de forma segura e eficiente”, concluiu Kaefer.

do a cadeira produtiva de todo o
Estado.  “A palavra chave aqui é
desenvolvimento”, pontua.

Governadora Cida Borghetti assinou documento que desapropria área para o Aeroporto Regional do Oeste
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Encontro define cursos
Reunidos no Salão Comunitá-

rio do Bairro Consolata (Território
Cidadão VII), na noite de anteon-
tem, representantes dos bairros
Floresta, Brasília, Bela Vista e
Consolata discutiram com a Acic
(Associação Comercial Industrial
de Cascavel), Sicoob, Semdec (Se-
cretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo) e
Território Cidadão a realização de
cursos profissionalizantes, insta-
lação de uma agência bancária e
ações de fortalecimento da indús-
tria, comércio e prestação de ser-
viços na região norte da cidade.

Os cursos profissionalizantes
serão contratados pelo Município
e oferecidos gratuitamente à po-
pulação. “Este é um compromis-
so do prefeito Paranhos com os
Territórios. Para tanto, neste pri-
meiro, vamos revitalizar o Salão
Comunitário do Jardim Bela Vista
para receber a estrutura necessá-
ria para a realização dos cursos e
os interessados. Não adianta a
gente contratar cursos sem conhe-
cer o perfil profissional de cada
bairro “, disse o gestor do Territó-
rio Cidadão, José Carlos da Cos-

ta. Todos os representantes de
associações de moradores pre-
sentes no encontro acordaram com
a escolha do salão do bairro Bela
Vista para sediar os cursos.

ACIC
Representada pela

Consultora de Convênios,
Ana Patrícia Galvan, a Acic

também esteve presente no
encontro para informar aos
líderes comunitários a gama
de cursos de capacitação que
a entidade tem para oferecer,

visando a formação de mão
de obra especializada.

Também foi informado sobre
as taxas e valores

diferenciados cobrados dos
associados. “Queremos

também contribuir para o
crescimento e

desenvolvimento da região
norte da cidade. A Acic Norte

é um exemplo da
preocupação dos

empresários em proporcionar
este desenvolvimento às

comunidades que integram
a região”.

Agência bancária

SECOM

Os diretores do Sicoob, que é uma cooperativa de crédito,
informaram na reunião, que vão instalar uma agência no Território

Floresta/Brasília. De acordo com Waldemar Antonio Paetzold,
diretor de negócios da instituição, o Sicoob é uma entidade de

Cascavel. “Nosso grande desafio é ocupar os espaços na cidade.
Instalamos agências no Centro e agora a gente pode ousar e chegar
mais nos bairros”. Ele também informou que uma unidade móvel,
instalada em uma van fará um trabalho itinerante de divulgação e

captação de clientes. “A gente quer montar a van para prestar
assistência, uma unidade móvel para acompanhar o Território

Cidadão. Será uma miniagência sobre rodas para divulgar nossos
serviços e conquistarmos clientes. Nós sentimos a obrigação de

ajudar no crescimento e desenvolvimento da cidade”.

 Encontro
aconteceu na noite

de quarta-feira
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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- JOÃO VICTOR ZANELLA ZANATA E CAMILA MORETO DE LIMA
02- GENIVALDO DE MELO E ELIANE DE FÁTIMA ODY
03- LUCIANO GONÇALVES DE BARROS E CINTHIA DE SÁ BENTO
04- ROBISON ANDRE RICHARDT DE ANDRADE E VANESSA DOS SANTOS JULIANOTTI
05- ANTONIO CORDEIRO DA ROCHA E MARIA APARECIDA BECEGATE
06- VANDERLEI DE CASTRO E LUCIANE SALUSTRIANO
07- MARCOS ZEFERINO E CRISTIANA SOARES HARMS
08- MAYKON ANDRÉ RAMOS TABORDA E CAMILA MARIA DA SILVA RODRIGUES
09- LUÍS EDUARDO CECHIN E SAMARA ANZOLIN
10- LUCIANO MACHADO DOS SANTOS E NELIR CAMARGO DE ANDRADE
11- JURANDIR MANOEL PEREIRA E VANIZA BERTONCELLO
12-ELIAS ANTONIO ALVES E ORANDINA RODRIGUES DOS SANTOS
13- CLEBERSON HENRIQUE GOMES SOMENSARI E LEILA PIRES
14- LENON PAULO DE OLIVEIRA E KARINA BERNARDI
15- VALTER RODRIGUES DOS SANTOS E DANIELE KARINA ALBERTI
16- ODAIR JOSÉ BONIFÁCIO E ELIANE APARECIDA RIBEIRO
17- ACIR CORREA E SEDINÉIA FERREIRA
18- FERNANDO ZUCCONELLI E ELIANE PEREIRA DO AMARAL
19- ANDERSON RIBEIRO DA COSTA E VANESSA DE OLIVEIRA
20- MARCOS ROBERTO DOS SANTOS E ADRIANA PEREIRA MACHADO ANTUNES
21- DILSEU LUIZ DOS SANTOS QUEVEDO E LEANDRA ROCHA DE SOUZA
22- SERGIO DA LUZ LOURENÇO E ELAINE MEIRA SOUZA
23- PERCIVAL VENANCIO DE OLIVEIRA E EUNICE DA SILVA COLLA
24- JAIRO AMÉRICO MORETTI E VERA TERESINHA FORTTI
25- FELIPE LABASTIA E JÉSSICA REGINA LOPES
26- POMPEU POPENGA E FABIANA SCANAGATTA GALLETO
27- OZIR DIAS E ELIANE MAFRA PINHEIRO
28- ISMAEL BRAGA DA ROSA E JAQUELINE CAMPOS FREITAS
29- MATHEUS FELIPE DA SILVA BALDIN E DEBORAH MARIANE OLIVEIRA DE COSTA
30- RAFAEL WILLIAM DE MORAIS E VANESSA ALVES DE MORAES
31- SANDRO BARBOSA DA SILVA RIBEIRO E KEITNE MOCELLIN DOMINGUES
32- FERNANDO SOLTOSKI E BRUNA DE REZENDE MARINS
33- MARCOS AUGUSTO GUNHA DA COSTA E TAIANE BASSO
34- HENRIQUE PINHEIRO SANTOS E RAFAELA BERTO
35- ANDREY RICARDO FONSECA LOPES E GABRIELE MONAUER
36- LUCAS FARDOSKI E LETÍCIA VENSON BIAZZI
37- ANDERSON LUIZ SIMON E TALITA CRISTINA REIS PASQUALINI
38- JUNIOR LUIZ THUME E JULIANA PADILHA SKURA

Cascavel, 06 de julho 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

Embraer
e Boeing
se unem

A Embraer e a Boeing anuncia-
ram ontem que vão formar uma jo-
int venture que vai abarcar todos os
negócios e serviços de aviação co-
mercial da empresa brasileira. A
companhia norte-americana vai
pagar US$ 3,8 bilhões para ter 80%
de controle da nova operação, esti-
mada em um valor total de US$ 4,7
bilhões. A fabricante brasileira terá
20% da parceria.

A expectativa é que a transa-
ção seja concluída em um prazo
de 12 a 18 meses, sendo finali-
zada até o final de 2019. As em-
presas precisam acertar os deta-
lhes operacionais e financeiros
do negócio, que deve ainda pas-
sar por aprovação dos acionistas
e dos órgãos reguladores.

O governo federal decidiu que
só vai analisar o negócio após
outubro, quando já estiver defini-
do o novo presidente da Repúbli-
ca. Entre outras questões, a  pre-
caução visa evitar que a parceria
Embraer-Boeing seja motivo de
polêmica durante a campanha
eleitoral. A União, que esta se-
mana deu o sinal verde para que
as duas empresas divulgassem
o comunicado de fato relevante,
é quem dá a palavra final sobre
o negócio porque manteve em
seu poder, com o processo da
privatização da Embraer em
1994, a chamada golden share
(ação de ouro).
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 20
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Ramificação de quadrilha
Cascavel era a cidade escolhi-

da como ramificação de uma qua-
drilha de golpistas que intermedia-
va vendas de veículos pela internet
e ficava com dinheiro das vítimas.

Na cidade, ficava uma mulher
que era braço direito do líder da
quadrilha, fazia o recebimento do
dinheiro em contas bancárias de
pessoas aliciadas para o crime
e que ganhariam comissão por
ceder as contas. A acusada tinha
um bar em Cascavel para disfar-
çar a atividade ilegal.

O dinheiro era adquirido com
golpes que funcionavam assim: de
dentro de uma cadeia em Cuiabá,
no Mato Grosso, um preso coman-
dava a associação criminosa e fa-
zia perfis falsos em um conhecido
site de anúncios.

O grupo encontrava vendedo-
res e compradores reais, e os gol-
pistas faziam um serviço interme-
diário de compra e venda, passan-
do uma conta bancária para o

comprador fazer o depósito. De-
pois, marcavam a entrega do veí-
culo vendido, e o golpe só era des-
coberto quando vendedor e com-
prador se encontravam.

Os primeiros casos apareceram
no Piauí, onde os inquéritos foram
instaurados, e depois em Cascavel,
onde a quadrilha recebia o dinhei-
ro. Os crimes foram praticados em
pelo menos cinco estados.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Movimentação
A movimentação foi de mais de R$
1 milhão e o grupo agia há, pelo
menos, um ano. A investigação
começou há 45 dias e teve
cumprimento dos mandados de
prisão ontem: 19 em Cascavel e
dois no Piauí, além de dois no
Mato Grosso. Também foram
cumpridos 33 mandados de busca
e apreensão nas localidades. A
Polícia Civil recolheu um veículo
Duster usado pelos criminosos,
além de R$ 11 mil escondidos
dentro de um urso de pelúcia.

ACUSADOS foram encaminhados à 15ª SDP

19 PESSOAS foram presas em Cascavel pela Polícia Civil na Operação Call Center
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Giro da
Violência

Morte de secretário
O secretário de Esportes de Assis
Chateaubriand morreu, na manhã de
ontem, ao ser atropelado por uma
camionete que invadiu o Ginásio de
Esportes Tancredo Neves, derrubou uma
parede e matou o servidor público na
hora. Outras duas crianças foram
atingidas na batida. Elder Franzoi
Coutinho, de 29 anos, era secretário
desde 21 de julho de 2017 e foi atleta
de voleibol. A Polícia Civil prendeu em
flagrante o condutor da camionete, que
responderá por homicídio e por duas
tentativas de homicídio, e pediu a
manutenção da prisão preventiva do
acusado, que agora só depende da polícia.

Operação no Parque
Nacional
A Polícia Federal de Foz do Iguaçu e o
BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) realizaram uma operação
conjunta no Rio Iguaçu, fronteira com
a Argentina. Foi feito patrulhamento
no Rio Iguaçu, em um trecho de 53
quilômetros, que compreende aos
municípios de Capanema, Céu Azul e a
fronteira com a Argentina. A polícia
também fez patrulhamento terrestre e
encontrou uma anta, de
aproximadamente 90 quilos, que foi
morta por caçadores. Também foram
destruídos três campos de caça
clandestina, destinados ao abate de
animais silvestres.

Detidos em Cianorte
A Polícia Militar de Cianorte prendeu
ontem três homens por tentativa de
homicídio e tráfico de drogas. A
polícia foi em busca dos autores de
uma tentativa de homicídio e prendeu
três homens. Nas casas dos rapazes,
foram encontradas armas e munições,
além de uma porção de 42 gramas de
maconha e 52 gramas de crack. Os
presos foram levados para a Polícia
Civil de Cianorte.

Os acidentes nas ruas de
Cascavel, que no primeiro se-
mestre apresentaram um au-
mento de 6% em relação ao
mesmo período do ano passa-
do, continuam provocando feri-
mentos em vítimas. Na manhã
de ontem, duas pessoas fica-
ram feridas após uma batida en-
tre um Fiat Uno e um Jeep Re-
negade. A colisão ocorreu na
Rua Amazonas, no Bairro São
Cristóvão.

Com o impacto da batida, os
dois veículos ficaram bastante
avariados, um deles com uma das

rodas quebradas. O Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) foi acionado para
atender as vítimas. Uma mulher de
48 anos sofreu ferimentos modera-
dos. Após receber os primeiros aten-
dimentos no local, ela foi encaminha-
da ao Hospital São Lucas.

A outra vítima, de 52 anos,
apresentava ferimentos leves e
recusou o encaminhamento hos-
pitalar.  No primeiro semestre do
ano, o Corpo de Bombeiros aten-
deu 1.374 acidentes registrados.
No mesmo período do ano passa-
do, o número chegou a 1.300.

CARROS ficaram destruídos em acidente

 DUAS ambulâncias do Siate foram deslocadas para atender a ocorrência

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Dois feridos
em acidente
Dois feridos
em acidente
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Aos presentes
Definido que a partir de agora os servidores públicos
municipais que ganham até R$ 2.460 terão auxílio-

alimentação de R$ 210 – repassados por meio de cartão
magnético. Uma condição chama a atenção: o servidor
que faltar mais de cinco dias sem justificativas, perde o
benefício. Mais uma maneira encontrada pela Prefeitura
para garantir que os servidores adequados com a função

sejam beneficiados, já os demais penalizados.

Campanha
Devido ao período então
de eleições, a pré-
candidata a deputada
estadual pelo PT Danielle
Cristina Braz, que possui
cargo efetivo de oficial
legislativo, obteve
licença remunerada de
noventa dias.

Mais uma
Mesmo com atrasos em
pagamentos, Nestor
Dalmina vem enfrentando
novas licitações do
Estado: a mais recente
foi de reforma do Corpo
de Bombeiros Cabo
Bonatto. O valor total da
obra já ganha pela
construtora é de
R$ 551 mil.

Comprovante
Com o comprovante de um
saldo de R$ 7 bilhões em
caixa do governo do
Estado, o pré-candidato ao
Senado, Beto Richa (PSDB)
circula falando sobre seus
“milagres”. Esqueceu-se de
contar que também deixou
de pagar centenas de obras
em todo o Estado.

Regularização
Os pagamentos foram
regularizados só com o
apelo à Cida Borghetti –
inclusive com construtoras
do Oeste do Paraná: HU, ala
de queimados, maternidade
e Centro de Atletismo. Mas
eis que em pré-campanha
um “comprovante de
depósito” agora é
marketing.

CONTRATAÇÕES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois de suas jogadas políticas – inclusive declarando
apoio a Cida (PP) para chantagear uma união com Osmar
Dias (PDT) –, Roberto Requião (MDB) estará em Cascavel.

 A convite do vereador Paulo Porto, ele estará, às 19h,
na Câmara de Vereadores.

Apesar dos pagamentos, a dúvida que fica é com pessoal
para fazer as estruturas funcionarem: no HU, como vai
iniciar o atendimento sem ampliação do quadro de
profissionais? Dizem que em agosto vai começar a
funcionar.

O eleitorado cascave-
lense teve um leve cresci-
mento de 6% na compa-
ração com as últimas elei-
ções municipais. Neste
ano, 218 mil eleitores
estão aptos a votar no
município, conforme da-
dos do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, e ele-
ger novo presidente da
República, governador,
senador, deputado esta-
dual e deputado federal.

Para a demanda de tra-
balho, a Justiça Eleitoral
necessita do auxílio de
voluntários. Serão convo-
cados 2,8 mil mesários
para a área que engloba
Cascavel, Lindoeste e
Santa Tereza do Oeste,
onde estão duas zonas
eleitorais. Na zona eleito-
ral 68 são 43 locais de
votação com 350 seções:
116.313 eleitores estão
aptos a votar, 15.210 ti-
veram títulos cancelados
e 1.977 suspensos. Na

218 mil eleitores
zona eleitoral 143 são 33
locais de votação com
311 seções: 102.237
eleitores estão aptos a
votar, 13.204 tiveram títu-
los cancelados e 1.729
suspensos.

Os 1,4 mil mesários
da Zona Eleitoral 143 já
foram convocados e tem
até segunda-feira para se
apresentar ao Fórum Elei-
toral de Cascavel. Por en-
quanto, apenas 250 com-
pareceram para escolher
a data e horário para trei-
namento técnico. Já na
zona eleitoral 68 as car-
tas de convocação serão
enviadas agora – já com
datas definidas de treina-
mento para presidente,
primeiro mesário e primei-
ro secretário. Os cargos
de segundo mesário, da
zona eleitoral 68, terão
uma vantagem: terão ori-
entação por Ead (Ensino
a Distância) – como reali-
zado na última eleição.

BENEFÍCIOS
Quem atua como voluntário nas eleições tem vantagens como
horas extracurriculares (30 h/a se houver segundo turno), no
caso de universitários; dois dias de folga do trabalho a cada dia
de convocação e ainda isenção de taxas de concursos públicos
no Paraná. Caso não compareça após a convocação, o mesário
terá que justificar falta em 30 dias, pagar multa e ainda pode
responder por processo judicial e crime de desobediência.

FÓRUM ELEITORAL de Cascavel possui 218 mil eleitores cadastrados

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos



Expansão da Fundetec
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 Dedicada ao incentivo de boas
ideias, a Fundetec (Fundação para
o Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico) está bem longe de ser
autossuficiente: em quatro meses
ela custou aos cofres públicos R$
730,1 mil e a arrecadação própria
foi de apenas R$ 453,7 mil, con-
forme relatório de receitas e des-
pesas de janeiro a abril deste ano.

Estagnada praticamente desde
a fundação, há 25 anos, agora a
Prefeitura busca estratégias para
alavancar o potencial da estrutura
e utilizá-la integralmente. Porém,
ainda esbarra nas instalações ul-
trapassadas. Estimativas do Muni-
cípio apontam que seriam neces-
sários R$ 45 milhões para uma
ampla readequação – verba inexis-
tente no orçamento.

Embora tenha duas décadas e
meia de existência, poucos foram
os resultados da Fundetec. Embora
tenha 147 hectares, apenas os bar-
racões antigos estão ocupados por

sete empresas envolvidas com tec-
nologias diferentes: leite, orgânicos,
carne de carneiro, testes de água,
medicamentos, nutrição animal e a
mais recente de produtos de com-
plemento alimentar humano.

Um dos grandes erros da Fun-
detec nos últimos anos, segundo o
presidente, Alcione Tadeu Gomes,
esteve atrelado ao estatuto que
impedia a continuidade de projetos
dentro da estrutura. “As empresas
podiam ficar apenas quatro anos no
máximo nos incubatórios, conforme
o estatuto antigo. Não havia tam-

bém a previsão de condomínios de
empresas. Por isso, mudamos o
estatuto no fim do ano passado”.

Com a alteração, as empresas
têm um período maior para inves-
tir e utilizar a estrutura: no máxi-
mo 20 anos: um contrato de cin-
co, renovável por mais cinco e
mais uma prorrogação de dez
anos. “Mas a empresa deve apre-
sentar continuidade de inovação.
Caso contrário terá que ir para
distritos industriais. Por muito
tempo a Fundetec ficou aquém da
capacidade”, diz Gomes.

Toda essa revitalização da Fundetec está atrelada ao Projeto do Parque
de Agroinovação do Oeste do Paraná – apresentado ontem ao Executivo

pela diretoria. O propósito é investir em ciências agrárias, bioenergia,
biotecnologia, computação e tecnologias para o agronegócio, com

atuação em quatro frentes: empreendimentos (incubadoras, empresas
residentes e startups), mercado (centro de inovação do agronegócio,

escritório de projetos), conhecimento (universidades e pesquisas) e
infraestrutura tecnolgocia (laboratórios). Para funcionar efetivamente

serão necessários investimentos em projetos viários, elétricos,
comunicação, esgoto, água e novas instalações.
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   Fotos: Aílton Santos e Divulgação
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ALCIONE
Gomes, presidente
da Fundetec, diz
estatuto da
Fundação impedia
continuidade de
projetos

 ÁREA da Fundetec possui 147 hectares

 R$ 45 milhões são necessários
para a revitalização completa

do espaço da Fundetec  Áreas à venda
Para atrair novos investidores, ontem o

prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) recebeu
projeto de alteração da modalidade da

Fundetec, com possibilidade de venda de
áreas de terra para instalação industrial. A
capacidade da estrutura é de 450 terrenos
de 2,5 mil metros quadrados. De maneira
experimental, a Prefeitura pretende vender
15 terrenos para empresas de tecnologia.
No entanto, como a Fundetec é legalmente
impedida de realizar a transação, terá que
incorporar outra entidade de sociedade de
propósito específico – uma gestora para a
comercialização. Os valores ainda sequer
são cogitados e uma empresa contratada
pela Fundetec adéqua os terrenos para

esse tramite. “Já fizemos o mapeamento
da área, inventário e unificamos as matrí-
culas dos imóveis. Esperamos o parecer

do IAP [Instituto Ambiental do Paraná]
para retirada de árvores e a empresa

entregar a topografia”, diz Gomes.
Para a comercialização dos terrenos

a infraestrutura – vias, iluminação e
água – terá que ser adequada. O recurso

obtido com a venda dos imóveis será
revertido ao projeto de revitalização da
Fundetec, que inicialmente custaria R$

45 milhões, mas o projeto completo
demandaria R$ 90 milhões.
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 Dedicada ao incentivo de boas
ideias, a Fundetec (Fundação para
o Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico) está bem longe de ser
autossuficiente: em quatro meses
ela custou aos cofres públicos R$
730,1 mil e a arrecadação própria
foi de apenas R$ 453,7 mil, con-
forme relatório de receitas e des-
pesas de janeiro a abril deste ano.

Estagnada praticamente desde
a fundação, há 25 anos, agora a
Prefeitura busca estratégias para
alavancar o potencial da estrutura
e utilizá-la integralmente. Porém,
ainda esbarra nas instalações ul-
trapassadas. Estimativas do Muni-
cípio apontam que seriam neces-
sários R$ 45 milhões para uma
ampla readequação – verba inexis-
tente no orçamento.

Embora tenha duas décadas e
meia de existência, poucos foram
os resultados da Fundetec. Embora
tenha 147 hectares, apenas os bar-
racões antigos estão ocupados por

sete empresas envolvidas com tec-
nologias diferentes: leite, orgânicos,
carne de carneiro, testes de água,
medicamentos, nutrição animal e a
mais recente de produtos de com-
plemento alimentar humano.

Um dos grandes erros da Fun-
detec nos últimos anos, segundo o
presidente, Alcione Tadeu Gomes,
esteve atrelado ao estatuto que
impedia a continuidade de projetos
dentro da estrutura. “As empresas
podiam ficar apenas quatro anos no
máximo nos incubatórios, conforme
o estatuto antigo. Não havia tam-

bém a previsão de condomínios de
empresas. Por isso, mudamos o
estatuto no fim do ano passado”.

Com a alteração, as empresas
têm um período maior para inves-
tir e utilizar a estrutura: no máxi-
mo 20 anos: um contrato de cin-
co, renovável por mais cinco e
mais uma prorrogação de dez
anos. “Mas a empresa deve apre-
sentar continuidade de inovação.
Caso contrário terá que ir para
distritos industriais. Por muito
tempo a Fundetec ficou aquém da
capacidade”, diz Gomes.
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escritório de projetos), conhecimento (universidades e pesquisas) e
infraestrutura tecnolgocia (laboratórios). Para funcionar efetivamente
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capacidade da estrutura é de 450 terrenos
de 2,5 mil metros quadrados. De maneira
experimental, a Prefeitura pretende vender
15 terrenos para empresas de tecnologia.
No entanto, como a Fundetec é legalmente
impedida de realizar a transação, terá que
incorporar outra entidade de sociedade de
propósito específico – uma gestora para a
comercialização. Os valores ainda sequer
são cogitados e uma empresa contratada
pela Fundetec adéqua os terrenos para

esse tramite. “Já fizemos o mapeamento
da área, inventário e unificamos as matrí-
culas dos imóveis. Esperamos o parecer
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 “Falar e promover a
igualdade de gênero na escola
não é anular as diferenças ou

promover ideologias, mas
garantir que qualquer

cidadão e qualquer cidadã
brasileira viva e se apresente

da forma como quiser”.

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

O importante
passo dado
ontem para a
concretização
do aeroporto
regional com a
assinatura da
desapropriação
da área.

O novo escândalo
que derrubou
mais um ministro
do governo
Temer, desta vez
Helton Yomura,
que respondia
pela pasta do
Trabalho.

Dias Toffoli, ministro do
STF, ao suspender lei de

Foz do Iguaçu que proíbe
abordagem sobre gênero

nas escolas municipais.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Sexta

Curitiba

23
Sábado

23
Sexta

22
Sábado

13917

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

15

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

TRANSMITIR A FÉ AOS FILHOS
O Papa Francisco tem destacado a importância do leigo na

Igreja. E na Missa da Festa do Batismo do Senhor, realizada na
Capela Sistina em 7 de janeiro deste ano, o Papa destacou aos pais
das 34 crianças batizadas durante a celebração, 18 meninas e 16
meninos, que a transmissão da fé só pode ser feita somente em um
dialeto, o dialeto do amor de casa, da família e que esta era a missão
dos pais, transmitir a fé.

Ao trazerem os filhos para o Batismo, os pais dão o primeiro
passo, porque poder transmitir a fé é uma graça do Espírito Santo, e
é no Batismo que os filhos recebem a Trindade, o Pai, o Filho e o
Espírito Santo e que habitará no coração deles.

E o Papa insistiu sobre a tarefa dos pais e o importante papel que
eles têm na educação religiosa dos filhos. E quando o Papa fala em
dialeto da família, não se refere somente ao dialeto do pai e da mãe,
mas também do avô e da avó, do padrinho e da madrinha. Depois
virão os catequistas para desenvolver essa primeira transmissão,
com ideias, com explicações.

Papa Francisco ainda disse que Jesus nos aconselha a ser
como as crianças, a falar como elas. Não podemos esquecer essa
linguagem das crianças, que falam como podem, mas é a lingua-
gem da qual Jesus gosta muito e nossas orações sejam simples
como a das crianças, que falemos a Jesus aquilo que vem em
nossos corações como elas fazem.

O Papa lembrou que o Batismo de Jesus nos convida a recor-
dar o nosso batismo. A este ponto, Francisco perguntou aos presen-
tes reunidos na Praça São Pedro se sabiam a data do próprio
batismo, convidando-os a tê- la na memória porque é uma data de
festa, é a data na qual o Pai nos deu o Espírito Santo que nos impele
a caminhar, é a data do grande perdão. E exortou cada um a não se
esquecer, perguntando a si próprio: “qual a data do meu batismo? O
meu é 15 de junho de 1962, qual o seu?

Mario Eugenio Saturno é Tecnologista Sênior do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

 Conexão Acic
O jornalista William
Waack, o escritor Rodrigo
Pimentel e o mago das
mídias sociais Pedro
Superti vão estar em
Cascavel em setembro para
a edição de 2018 do
Conexão Acic. As palestras
serão nos dias 11, 18 e 25
de setembro, às 19h30, no
Teatro Municipal. Os
passaportes já estão à
venda. O valor para
associados e a estudantes
é de R$ 225 (até o dia 20 de
julho) - depois dessa data,
o preço sobe para R$ 250.

 Acolhimento familiar
A Secretaria de Assistência
Social está promovendo o
2º Congresso Internacional
de Acolhimento Familiar de
Cascavel, numa parceria
com a Corregedoria Geral
de Justiça do Estado do
Paraná, Conselho
Municipal de Turismo de
Cascavel (Comtur), Itaipu
Binacional e com o apoio
do Ministério Público do
Paraná. O Congresso, que
está com inscrições
abertas e será realizado de
22 a 25 de julho, no Centro
de Convenções e Eventos.

ARQUIVO
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Comunicação
Dias 6, 7 e 8 de julho será

realizado o Circuito
Comunicação. A promoção é

da Negrita Colab e da
Casanóz. O encontro tem por
objetivo a formação teórica

e prática de ativismo
digital, fornecendo

conhecimentos básicos em
ferramentas de comunicação

online, offline e também
vivências de integração para

atuação coletiva em rede.
O evento será realizado na

Casanóz. Nesta sexta-feira,
começa às 18h.

Em cena
O Sesc Cascavel realiza

mais uma etapa do projeto
Sesc Encena.  Os atores

Janine de Campos e Mateus
Ferrari, do Grupo Arte
Jornada Humana, vão

apresentar a performance
Kathakali, dança e teatro

tradicional do sul da Índia.
O espetáculo será

apresentado sábado e
domingo, às 19h30, no
Centro Cultural Gilberto

Mayer e a entrada
é gratuita.

Bazar
A Pastoral Social  da

Paróquia Nossa Senhora de
Fátima do Bairro Cancelli vai

promover um megabazar e
conta com ajuda da

população. Quem quiser
doar pode levar cobertores,
roupas de inverno de adulto

e de criança, calçados e
alimentos não perecíveis.

Será dia 14 de julho a partir
das 13h30, na Paróquia.

Magali Severo dos Reis,
Paulo Marcos Sedin, João
Carlo dos Santos, Maria do

Socorro Fonceca,
Sérgio da Luz Soia e Maria

Aparecida de Mello.

Lançamentos
Mais dois novos autores
integram o Projeto Livrai-

Nos, coordenado por
Regina Sperança. Jussara
Henn lança seu livro de

poesia dia 11, às 19h30,
na Sala Verde da Biblioteca

Pública Sandálio
dos Santos. E dia 13 é a
vez do escritor Leandro
Silva lançar sua obra no

Teatro Municipal, às 19h.

Felicidades!

“Mude a sua vida hoje.
Não deixe para arriscar no

futuro, aja agora,
sem atrasos.“

Simone de Beauvoir

Bruna Reis em ritmo de torcida. O clique é de Arivonil Policarpo
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O exercício da prática profissional é
um dos pilares essenciais de
formação da Universidade Paranaense
– Unipar, que incentiva a
participação dos alunos em projetos
de pesquisa e de extensão
universitária – um deles é o Ciape
(Centro Integrado de Apoio a
Projetos Empresariais), instalado em
Cascavel.

Curso de Administração organiza
pesquisa mercadológica

Graduação possibilita aos
acadêmicos o contato
com uma das áreas de
atuação profissional, via
Ciape – laboratório de
práticas do curso

Nesse ambiente especial do curso de
Administração, diversas atividades
extras são desenvolvidas. Uma que já
está agendada é a pesquisa de preços
de bebidas praticados ao consumidor,
a ser realizada nos meses de setembro
e novembro. Essa ação mercadológica
é uma parceria com a Fink & Schappo
Consultoria Ltda, a pedido do
Sindcerv (Sindicado Nacional da
Indústria da Cerveja) e da ABIR
(Associação Brasileira das Indústrias
de Refrigerantes e de bebidas não
alcoólicas).
A responsável técnica do Ciape, a
administradora Viviane Gura, destaca
que o papel do projeto é apoiar o
desenvolvimento de micro e pequenas

empresas, em Cascavel e região, por
meio de projetos que incluem
professores e alunos do curso, sempre
com orientação técnico-profissional
competente de professores da
graduação e profissionais
especializados, desde que seja
celebrado convênio com o projeto ou
com a Universidade.
“A vivência proporciona, ainda, aos
docentes e discentes, condições
necessárias à aplicação prática de
conhecimentos teóricos relativos às
suas áreas de formação profissional.
Também coloca seus membros
discentes no mercado de trabalho em
caráter de treinamento pré-
profissional”, afirma Viviane.

Alunos do ensino médio visitam curso de Administração Acadêmicos de Administração realizam aula prática no Ciape



N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 06 DE JULHO DE 2018

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

 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • DEUS SALVE O REI

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Talíssia orienta Alex sobre seu com-

portamento. A turma do Sapiência des-
confia dos presentes misteriosos que
alguns alunos estão recebendo. Alex se
recusa a seguir o conselho de Osvaldo.
O delegado anuncia que Clarissa e o
pai de Carol incriminaram Alex em seus
depoimentos. Garoto comenta com
Heitor e Tito que Davi lhe telefonou.
Paulo tenta subornar o delegado para
libertar Alex e acaba detido. Amanda
revela a Flora e Úrsula que sua famí-
lia está passando por dificuldades fi-
nanceiras. Com a intervenção de Ra-
fael, Paulo é libertado da delegacia.
Alex procura Carol.

ORGULHO E PAIXÃO
Felisberto encontra Ofélia e Lídia

desmaiadas. Lady Margareth decide
conversar com Olegário. Ofélia não dei-
xa Lídia contar a descoberta para o pai.
Rômulo e Edmundo se divertem na ca-
choeira. Nicoletta fica arrasada com a
saída de Fani de sua casa. Darcy e Eli-
sabeta invadem a casa de Madame Ive-

te à procura de Uirapuru. Camilo desco-
bre que Julieta contou para Jane sobre
seu trabalho. Lady Margareth intimida
Olegário. Cecília faz um pedido a Mari-
ana. Ofélia se desespera ao saber quem
é o pai do filho que Lídia está esperan-
do. Olegário resgata Charlotte. Cecília
anda de motocicleta com Mário/Maria-
na. Ofélia procura Rômulo. Lady Mar-
gareth dopa Briana. Charlotte revela seu
plano contra Uirapuru. Edmundo fica
abatido com a volta de Fani à Mansão
do Parque. Darcy recebe um telefone-
ma de Lady Margareth. Camilo começa
a trabalhar na fábrica. Susana confir-
ma que Olegário passou a noite com
Briana. Brandão surpreende Mário/
Mariana com Cecília.

SEGUNDO SOL
Rosa e Valentim reatam o namoro.

Maura conversa com Nice. Remy regis-
tra em vídeo seu romance com Karola.
Luzia encontra Beto e afirma que os dois
precisam se afastar. Karola propõe fu-
gir para São Paulo com Remy. Beto pede
que Karola lhe dê uma nova chance e
beija a mulher. Rochelle é expulsa do
casarão e rompe o relacionamento com
Acácio. Zefa desabafa com Severo so-

bre Roberval. Edgar, Severo e Rochelle
questionam Karen sobre seu novo tra-
balho. Rosa conversa com Nice e apoia
o amor de Maura e Selma. Gorete fica
revoltada com a família Falcão por não
manter viva a memória de Beto. Clóvis
se preocupa com a reação de Gorete
quando descobrir a verdade sobre Beto.
Rochelle descobre que Karen trabalha
para Roberval.

LIA
Talíssia orienta Alex sobre seu com-

portamento. A turma do Sapiência des-
confia dos presentes misteriosos que
alguns alunos estão recebendo. Alex se
recusa a seguir o conselho de Osvaldo.
O delegado anuncia que Clarissa e o
pai de Carol incriminaram Alex em seus
depoimentos. Garoto comenta com
Heitor e Tito que Davi lhe telefonou.
Paulo tenta subornar o delegado para
libertar Alex e acaba detido. Amanda
revela a Flora e Úrsula que sua família
está passando por dificuldades finan-
ceiras. Com a intervenção de Rafael,
Paulo é libertado da delegacia. Alex pro-
cura Carol.

 • RECORD

 Augusto aceita o convite para ingressar na
companhia de teatro. Afonso comenta com Gre-
gório que não queria ter um filho com Catarina.
Lucíola espalha na cozinha que Catarina está
grávida. Rodolfo confisca o tesouro de Orlando e
Petrônio através de um decreto. Virgílio se ofere-
ce para ajudar Amália a encontrar Augusto. Be-
tânia e Teodora combinam uma forma de aproxi-
mar a cozinheira de Ulisses. Diana descobre que
Catarina está grávida de Afonso. Otávio fica furi-
oso quando Naná lhe conta sobre a gravidez de
Catarina. Romero diz a Ulisses que Teodora está
apaixonada por ele. Rodolfo diz a Lucrécia que
aceitará o acordo de Otávio. Constância e Tiago
se preparam para contar a Amália que Afonso
terá um herdeiro de Catarina.

Diana se oferece para procurar Virgílio
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Possibilidade de harmonizar questões
pessoais e profissionais. Benefícios às
parcerias. Soluções alternativas e inu-
sitadas para antigos problemas. Seja
você mesmo, ariano. Cor branco.

To
ur

o

Benefícios ao ter atitudes mais ousa-
das, revolucionárias, independentes,
inovadoras. Agora você está mais
consciente do que valoriza e do que
quer. Vá à luta.  Cor verde.

G
êm

os

Novidades e mudanças, geminiano. Me-
lhorias e estruturações em questões afe-
tivas e que envolvem crianças e amigos.
Poderá agora resolver desavenças, por
aceitar melhor as diferenças. Cor cinza.

C
ân

ce
r Pode agora se desprender de situa-

ções do passado que lhe magoavam,
sendo mais autônomo. Superação de
problemas, a partir de uma atitude mais
adulta. Cor vermelho.

Le
ão

Surpresas e situações interessantes
envolvendo amigos e planos para o
futuro. Atitude desprendida e desape-
gada lhe favorece. Contatos benéfi-
cos. Cor pink.

V
ir

ge
m

Favorecimento profissional e na es-
truturação de finanças, recursos e va-
lores. Agora está mais seguro do que
valoriza e quer. E também com quem
quer realizar, virginiano. Cor verde.

Li
br

a

Melhorias nos relacionamentos, pois
há maior consciência das mudanças
necessárias. Individualidade deve ser
respeitada, com espaço à singularida-
de e às diferenças.  Cor zul.

E
sc

or
pi

ão Situações interessantes envolvendo fi-
nanças, trabalho e relacionamentos.
Melhores condições de superar ad-
versidades, devido à maturidade e à
independência. Cor amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o Situações inusitadas e surpreenden-
tes nos relacionamentos. Interessante
sair do lugar comum e adotar outros
conceitos para as relações e parceri-
as.  Cor cinza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Maturidade, estruturação. Momento

que propicia a estruturação de reali-
zações profissionais e com parceiros.
Acordos, contratos, associações.
Cor vermelho.

A
qu

ár
io Favorecimento para uma abordagem

diferente dos relacionamentos e da
vida amorosa. Surpreenda, mude, faça
diferente, aquariano.  Cor amarelo.

 P
ei

xe
s Novas perspectivas relacionadas à

vida em família, ao lar e a imóveis.
Consolidação de parcerias ou de situ-
ações que envolvem contratos, negó-
cios, acordos.  Cor verde.


