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Após a confirmação de uma morte e um total de 21 casos de Gripe A, a Secretaria de
Saúde de Cascavel alerta a população sobre os cuidados para prevenir a doença, que

se apresenta com mais intensidade no período de inverno. Um homem de 50 anos
morreu após ser diagnosticado com o vírus H1N1. Todos os pacientes que procuram as

Unidades de Pronto-Atendimento e hospitais da cidade com sintomas de gripe estão
recebendo o antiviral Tamiflu. A Secretaria de Saúde diz que não há motivos para pânico.
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Brasil enfrenta
a Costa Rica
pela Copa

PÁGINA

24

Saúde em alerta após
21 casos de Gripe A

AÍLTON SANTOS

Universitário
libera todo os
leitos da G2

PÁGINA

04

Contra
saques

O tombamento de um
caminhão carregado com
leite em pó no Contorno

Oeste de Cascavel
mobilizou uma empresa

de segurança para
evitar que a carga fosse
saqueada na tarde de
ontem. A motorista da

carreta não se feriu.
 Pág. 19
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NOTAS

Vistoria no
AUTÓDROMO

Jogos Abertos
A fase regional da 61ª edição dos Jogos
Abertos do Paraná terá sequência em 12
cidades neste fim de semana. Elas
recebem a 2ª etapa da competição com a
participação apenas das equipes que se
classificaram na 1ª etapa, realizada de 7 a
10 deste mês nas mesmas 12 cidades.
Agora, os participantes buscam vagas para
a fase final, que será em Coronel Vivida, de
17 a 23 de agosto. Cascavel participa das
disputas em Planalto com cinco equipes:
basquetebol masculino, futebol masculino,
futsal feminino e voleibol (feminino e
masculino). Também recebem a
competição neste fim de semana os
municípios de Palotina, Tapejara, Mariluz,
Guaratuba, Tibagi, Cornélio Procópio,
Rolândia, Paraíso do Norte, Palmas,
Laranjeiras do Sul e Faxinal.

O Colégio Estadual José Ângelo
Baggio Orso, no Guarujá, recebe
neste sábado, a partir das 8h30, a 2ª
etapa do Circuito Municipal de
Xadrez Escolar. De acordo com o
organizador da competição, Edemilson
Pereira, a ideia do circuito municipal é
“incentivar o surgimento de novos
enxadristas no município e valorizar os
núcleos onde são desenvolvidos
projetos de xadrez em Cascavel”.

FÁBIO DONEGÁ

Judô
Quatro judocas de Cascavel
representam o município neste
sábado no Campeonato Paranaense
Sub-15 de Judô, no Colégio Marista de
Curitiba: Emily Kauani da Rosa (13
anos, categoria até 58 kg), Gabriela
Paixão Militão da Silva (13 anos,
categoria até 53 kg), Murilo Tavares
(14 anos, categoria até 48 kg) e
Leonardo Costa Brancalhão (13 anos,
categoria até 44 kg). Este
campeonato selecionará o campeão
de cada categoria para competir no
Campeonato Brasileiro de Judô, que
será realizado em Blumenau (SC) no
último fim de semana de julho.

Escolares
A fase macrorregional da 65ª edição
dos Jogos Escolares do Paraná teve
início quarta-feira e prosseguirá até
domingo em oito cidades: Medianeira,
Ubiratã, Laranjeiras do Sul, São José dos
Pinhais, Prudentópolis, Nova
Esperança, Sertanópolis e Cambará. As
equipes de Cascavel competem em 11
modalidades na cidade de Medianeira,
que recebe também alunos-atletas de
Corbélia, Marechal Cândido Rondon,
Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu,
Mercedes, São Miguel do Iguaçu,
Maripá, Matelândia, Itaipulândia,
Diamante do Oeste, Cafelândia, Toledo,
Tupãssi, Guaraniaçu, Iracema do Oeste,
Santa Helena e Capitão Leônidas
Marques, além da cidade-sede.

A CBA (Confederação Brasilei-
ra de Automobilismo) vistoriou,
ontem, o Autódromo de Cascavel.
Os serviços foram comandados
por Luiz Ernesto, da Comissão Na-
cional de Autódromos, e acompa-
nhado por Bento Tino, vice-presi-
dente da FPrA (Federação Parana-
ense de Automobilismo), e Orlei
Silva, presidente do Automóvel
Clube de Cascavel. Da prefeitura,
Cléber Fonseca, diretor da Secre-
taria de Esportes; e Jaci Pian,
administrador do autódromo, tam-
bém acompanharam a vistoria.

Luiz Ernesto elaborará um do-
cumento com todas as obras ne-
cessárias para que todas as de-
pendências do Autódromo Zilmar

Beux fiquem dentro das normas
da CBA e da FIA (Federação Inter-
nacional de Automobilismo). Fo-
ram vistoriadas as obras já exe-
cutadas nos últimos meses.

A visita ocorreu um dia depois
de um carro sofrer uma pane e pe-
gar fogo durante testes no circuito
cascavelense. Também ocorreu no
dia em que a organização da F-Aca-
demy, categoria de monopostos que
tinha sua prova inaugural marcada
para este domingo em Cascavel, foi
cancelada pela organização.

Em setembro, Cascavel rece-
berá a Stock Car e o autódromo
já precisará estar com tudo ade-
quado, principalmente nos itens
de segurança.
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O Rússia 6 2 2 0 0 8 1 7

Uruguai 6 2 2 0 0 2 0 2
Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3
A. Saudita 0 2 0 0 2 0 6 -6

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 4 2 1 1 0 4 3 1
Portugal 4 2 1 1 0 4 3 1
Irã 3 2 1 0 1 1 1 0
Marrocos 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -3
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Suécia 3 1 1 0 0 1 0 1
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 1 0 0 1 0 1 -1
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 3
Inglaterra 3 1 1 0 0 2 1 1
Tunísia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Panamá 0 1 0 0 1 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
Japão 3 1 1 0 0 2 1 1
Senegal 3 1 1 0 0 2 1 1
Polônia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Colômbia 0 1 0 0 1 1 2 -1

COPA DO MUNDO
Dinamarca 1x1 Austrália

França 1x0 Peru
Argentina 0x3 Croácia

PLACAR DE ONTEM

A partir de agora, a Argentina não
depende só de si mesma para pas-
sar de fase. Depois da derrota de
ontem para a Croácia, por 3 a 0,
com falha do goleiro Caballero e
gols de Rebic, Modric e Rakitic, é
este o dramático cenário da sele-
ção albiceleste no Grupo D da Copa
do Mundo da Rússia.

A equipe está no terceiro lugar
da chave, atrás da própria Croácia
e da Islândia, que ainda entrará em
campo nesta rodada e poderá am-
pliar a vantagem se pontuar diante
da Nigéria. A partida será nesta
sexta, às 12h (de Brasília), mas vale
ressaltar que a Argentina ainda não
pode ser eliminada, independente-
mente de qual for o resultado.

Os croatas foram a seis pon-
tos e selaram a classificação an-
tecipada. Na terça (26), dois con-
frontos realizados simultanea-
mente às 15h fecharão o Grupo D
do Mundial: Nigéria x Argentina e
Islândia x Croácia.

Argentina não depende

A seleção de novatos da Inglaterra não contará com o meia Dele Alli (foto) para
o jogo com a seleção do Panamá, estreante em Copas, neste domingo, às 9h, em
Novgorod. O meia do Tottenham passou por exames que apontaram um pequeno
entorse muscular na coxa, problema que o fez deixar o campo aos 35min do 2º
tempo na vitória sobre a Tunísia. Na vitória por 2 a 1, aliás, o destaque do país
que inventou o futebol foi o “Furacão” Harry Kane, autor dos dois gols da Inglaterra.

Na terceira rodada da primei-
ra fase, o time de Jorge Sampaoli
precisará vencer os nigerianos e
torcer por um tropeço da Islândia.

A França garantiu, ontem, sua
classificação para as oitavas de fi-
nal da Copa do Mundo com uma vi-
tória por 1 a 0 sobre o Peru, em
Ecaterimburgo, em resultado que
também eliminou a seleção sul-
americana no Grupo C. Mbappé, aos
34min do 1º tempo, fez o gol do jogo,
em lance que começou com um
erro de Paolo Guerrero ao tentar
sair jogando no campo de defesa.

O capitão peruano, aliás, também

apenas de si

perdeu a principal chance criada no
ataque, batendo em cima de Lloris
ao ficar com a bola dentro da área.
Escalado como titular pelo técnico
Ricardo Gareca após quase ficar
fora da Copa por doping, o camisa
9 teve dia infeliz e viu sua seleção,
assim como na estreia diante da Di-
namarca, jogar bem e ser mais pre-
sente no campo de ataque, mas fa-
lhar na hora de concluir.

A vitória levou a França para seis

pontos, na liderança da chave. Os
franceses voltarão a campo na ter-
ça-feira (26), às 11h (de Brasília),
para enfrentar a Dinamarca, que
soma quatro pontos. Um empate
classificará também os dinamar-
queses. Já o Peru, com duas derro-
tas, joga pela honra contra a Aus-
trália, que tem um ponto, no mes-
mo dia e horário. Para os australia-
nos avançarem, precisam vencer e
torcer por vitória da Croácia.

França nas oitavas e Peru eliminado

 Alemanha faz “final” contra Suécia
Derrotada pelo México na estreia da Copa, a Alemanha encara a Suécia neste
sábado em clima de decisão pelo Grupo F, às 15h (de Brasília), em Sochi. É que
uma nova derrota poderá significar a eliminação precoce dos atuais campeões,

caso o México vença a Coreia do Sul no jogo imediatamente anterior, às 12h.
“Todo mundo está ciente de que a partida contra a Suécia é a primeira final
para nós. Vamos ter que ter paciência para evitar surpresas”, disse o diretor

esportivo da federação alemã de futebol, Oliver Bierhoff, durante a turbulenta
semana de treinos. É que um possível racha entre os mais experientes com os
mais jovens do elenco alemão dominou o assunto na seleção germânica nos

últimos dias: “Não há uma divisão. Houve debates e cada um sabe a
responsabilidade que tem”, continuou o diretor. O mesmo discurso seguiu o

capitão do time, o goleiro Manuel Neuer. “Não há dois grupos. Não há fissuras.
Somos uma equipe e também nos relacionamos com os mais jovens”. Para a
Suécia, que estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, novo triunfo

significará a classificação antecipada às oitavas de final.

Grupo H fecha a
2ª rodada da Copa

Aberta terça-feira, a 2ª rodada
da Copa do Mundo Rússia 2018
chegará ao fim neste domingo,
dia no qual o Grupo H poderá
definir seus classificados às
oitavas de final. A chave é uma
das mais equilibradas da Rússia
2018 e teve os azarões superan-
do os favoritos na estreia.

O Japão, que venceu a
Colômbia por 2 a 1, enfrenta a
seleção de Senegal, que ven-
ceu a Polônia na 1ª rodada,
também por 2 a 1. O duelo
está marcado para o meio-dia,
pelo horário brasileiro. Já os
derrotados na estreia, Polônia
e Colômbia, fazem jogo decisi-
vo às 15h (de Brasília).
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Caso contrário, voltará a viver um
drama que não conhece desde
2002, quando não avançou para
as oitavas.

FIFA

 POR
ENQUANTO...

Com a confirmação nas oitavas
de final, a França se junta à

Rússia e ao Uruguai de forma
antecipada na próxima fase.

Hoje, a Islândia pode se juntar
ao seleto grupo. Já o Peru

amargou a eliminação precoce,
seguindo, assim, à última rodada
apenas para cumprir tabela na
Copa 2018, a exemplo de Egito,

Arábia Saudita e Marrocos.
Hoje, a Nigéria também pode

dar adeus às chances de avançar
de fase.
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Uruguai 6 2 2 0 0 2 0 2
Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3
A. Saudita 0 2 0 0 2 0 6 -6

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 4 2 1 1 0 4 3 1
Portugal 4 2 1 1 0 4 3 1
Irã 3 2 1 0 1 1 1 0
Marrocos 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -3
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Suécia 3 1 1 0 0 1 0 1
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 1 0 0 1 0 1 -1
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 3
Inglaterra 3 1 1 0 0 2 1 1
Tunísia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Panamá 0 1 0 0 1 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
Japão 3 1 1 0 0 2 1 1
Senegal 3 1 1 0 0 2 1 1
Polônia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Colômbia 0 1 0 0 1 1 2 -1

COPA DO MUNDO
Dinamarca 1x1 Austrália

França 1x0 Peru
Argentina 0x3 Croácia

PLACAR DE ONTEM

A partir de agora, a Argentina não
depende só de si mesma para pas-
sar de fase. Depois da derrota de
ontem para a Croácia, por 3 a 0,
com falha do goleiro Caballero e
gols de Rebic, Modric e Rakitic, é
este o dramático cenário da sele-
ção albiceleste no Grupo D da Copa
do Mundo da Rússia.

A equipe está no terceiro lugar
da chave, atrás da própria Croácia
e da Islândia, que ainda entrará em
campo nesta rodada e poderá am-
pliar a vantagem se pontuar diante
da Nigéria. A partida será nesta
sexta, às 12h (de Brasília), mas vale
ressaltar que a Argentina ainda não
pode ser eliminada, independente-
mente de qual for o resultado.

Os croatas foram a seis pon-
tos e selaram a classificação an-
tecipada. Na terça (26), dois con-
frontos realizados simultanea-
mente às 15h fecharão o Grupo D
do Mundial: Nigéria x Argentina e
Islândia x Croácia.

Argentina não depende

A seleção de novatos da Inglaterra não contará com o meia Dele Alli (foto) para
o jogo com a seleção do Panamá, estreante em Copas, neste domingo, às 9h, em
Novgorod. O meia do Tottenham passou por exames que apontaram um pequeno
entorse muscular na coxa, problema que o fez deixar o campo aos 35min do 2º
tempo na vitória sobre a Tunísia. Na vitória por 2 a 1, aliás, o destaque do país
que inventou o futebol foi o “Furacão” Harry Kane, autor dos dois gols da Inglaterra.

Na terceira rodada da primei-
ra fase, o time de Jorge Sampaoli
precisará vencer os nigerianos e
torcer por um tropeço da Islândia.

A França garantiu, ontem, sua
classificação para as oitavas de fi-
nal da Copa do Mundo com uma vi-
tória por 1 a 0 sobre o Peru, em
Ecaterimburgo, em resultado que
também eliminou a seleção sul-
americana no Grupo C. Mbappé, aos
34min do 1º tempo, fez o gol do jogo,
em lance que começou com um
erro de Paolo Guerrero ao tentar
sair jogando no campo de defesa.

O capitão peruano, aliás, também

apenas de si

perdeu a principal chance criada no
ataque, batendo em cima de Lloris
ao ficar com a bola dentro da área.
Escalado como titular pelo técnico
Ricardo Gareca após quase ficar
fora da Copa por doping, o camisa
9 teve dia infeliz e viu sua seleção,
assim como na estreia diante da Di-
namarca, jogar bem e ser mais pre-
sente no campo de ataque, mas fa-
lhar na hora de concluir.

A vitória levou a França para seis

pontos, na liderança da chave. Os
franceses voltarão a campo na ter-
ça-feira (26), às 11h (de Brasília),
para enfrentar a Dinamarca, que
soma quatro pontos. Um empate
classificará também os dinamar-
queses. Já o Peru, com duas derro-
tas, joga pela honra contra a Aus-
trália, que tem um ponto, no mes-
mo dia e horário. Para os australia-
nos avançarem, precisam vencer e
torcer por vitória da Croácia.

França nas oitavas e Peru eliminado

 Alemanha faz “final” contra Suécia
Derrotada pelo México na estreia da Copa, a Alemanha encara a Suécia neste
sábado em clima de decisão pelo Grupo F, às 15h (de Brasília), em Sochi. É que
uma nova derrota poderá significar a eliminação precoce dos atuais campeões,

caso o México vença a Coreia do Sul no jogo imediatamente anterior, às 12h.
“Todo mundo está ciente de que a partida contra a Suécia é a primeira final
para nós. Vamos ter que ter paciência para evitar surpresas”, disse o diretor

esportivo da federação alemã de futebol, Oliver Bierhoff, durante a turbulenta
semana de treinos. É que um possível racha entre os mais experientes com os
mais jovens do elenco alemão dominou o assunto na seleção germânica nos

últimos dias: “Não há uma divisão. Houve debates e cada um sabe a
responsabilidade que tem”, continuou o diretor. O mesmo discurso seguiu o

capitão do time, o goleiro Manuel Neuer. “Não há dois grupos. Não há fissuras.
Somos uma equipe e também nos relacionamos com os mais jovens”. Para a
Suécia, que estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, novo triunfo

significará a classificação antecipada às oitavas de final.

Grupo H fecha a
2ª rodada da Copa

Aberta terça-feira, a 2ª rodada
da Copa do Mundo Rússia 2018
chegará ao fim neste domingo,
dia no qual o Grupo H poderá
definir seus classificados às
oitavas de final. A chave é uma
das mais equilibradas da Rússia
2018 e teve os azarões superan-
do os favoritos na estreia.

O Japão, que venceu a
Colômbia por 2 a 1, enfrenta a
seleção de Senegal, que ven-
ceu a Polônia na 1ª rodada,
também por 2 a 1. O duelo
está marcado para o meio-dia,
pelo horário brasileiro. Já os
derrotados na estreia, Polônia
e Colômbia, fazem jogo decisi-
vo às 15h (de Brasília).
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Caso contrário, voltará a viver um
drama que não conhece desde
2002, quando não avançou para
as oitavas.

FIFA

 POR
ENQUANTO...

Com a confirmação nas oitavas
de final, a França se junta à

Rússia e ao Uruguai de forma
antecipada na próxima fase.

Hoje, a Islândia pode se juntar
ao seleto grupo. Já o Peru

amargou a eliminação precoce,
seguindo, assim, à última rodada
apenas para cumprir tabela na
Copa 2018, a exemplo de Egito,

Arábia Saudita e Marrocos.
Hoje, a Nigéria também pode

dar adeus às chances de avançar
de fase.
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A enfermaria G2 do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP) começou a operar anteon-
tem com 100% de sua capacidade
– 30 leitos. Após muito trabalho, a
equipe de técnicos de enfermagem
e enfermeiros que irão trabalhar na
ala foi formada em sua totalidade,
com as escalas fechadas e pron-
tos para atender a população.

A ala G2 atenderá a partir de
agora com 18 leitos para Ortope-
dia (emergência e eletivas), seis
leitos para Proctologia/Cirurgia
Geral e cinco para Bucomaxilo/Uro-
logia e um quarto de isolamento. O
HUOP atende uma macroregião de
40 municípios e cerca de dois mi-
lhões de habitantes. É referência
em diversas áreas como: neurolo-
gia, obstetrícia e ortopedia.

O diretor clínico do hospital,
Sérgio Luiz Bader, enfatizou o tra-
balho que é feito pelo hospital no
âmbito acadêmico. “O HUOP é um
hospital escola, temos alunos, re-
sidentes, professores, muita gen-
te trabalhando em pesquisa, mui-
tas áreas que são estudadas aqui
dentro. O HUOP é exemplo e entre-
ga resultados que são reconheci-
dos em todo o Brasil”, diz.

Ala G2 passou a funcionar
com 100% de sua capacidade

Histórico
A ala começou a funcionar

parcialmente com 10 leitos de
ortopedia de emergência, em

02 de abril, quando 10
 técnicos de enfermagem da
 prefeitura de Cascavel foram
emprestados ao hospital via

Consamu, em reunião
realizada no dia 20 de março,

após acordo mediado pelo
promotor Angelo

Mazuchi. Em 03 de maio,
mais nove leitos foram

disponibilizados.
Agora, os últimos leitos
que estavam fechados

foram entregues.

Novos leitos no
Universitário



LOCAL06 HOJE NEWS, 22 DE JUNHO DE 2018

Um trabalho de quase dois anos
de pesquisa está prestes a ser lan-
çado. No próximo dia 27, às 19h30,
na sala do setor de pesquisa da
Biblioteca Pública Sandálio dos
Santos, ocorre o lançamento do li-
vro Cascavel – a conquista do oes-
te paranaense, escrito por Luiz
Francisco Guil, que já tem no currí-
culo outras seis obras, todas de
cunho cultural e histórico.

O lançamento é aberto ao públi-
co e não precisa de convite para
participar. No local serão vendidos
exemplares da obra, ao custo de R$
100. Os livros também serão auto-
grafados por Guil. Após o evento, o
livro poderá ser encontrado nas li-

Conquista do oeste
é tema de livro

vrarias da cidade, a R$ 120.
Conforme Guil, foram impressos

dois mil exemplares que serão dis-
tribuídos, além de Cascavel, nos prin-
cipais municípios da região. “Consul-
tamos inúmeros autores, entrevista-
mos pioneiros de Cascavel e de al-
gumas cidades do oeste, acrescen-
tamos publicações antigas de jornais
e revistas, enfim, o livro é um apa-
nhado geral da história e da coloniza-
ção local”, explica o escritor.

O livro contém 200 páginas e
possui ainda imagens inéditas da
cidade. A obra faz parte do Profice
(Programa Estadual de Fomento e
Incentivo à Cultura), da Secretaria
de Estado da Cultura.

O ESCRITOR Luiz Francisco Guil

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Tatiane Bertolino
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 A morte de um paciente do sexo
masculino e o registro de 21 casos
de H1N1 em Cascavel deixaram as
autoridades de saúde em alerta. O
homem que morreu tinha 50 anos,
estava internado em um hospital
particular da cidade e a doença evo-
luiu rapidamente. Na manhã de on-
tem a Secretaria Municipal de Saú-
de convocou uma coletiva de impren-
sa para detalhar o caso e esclare-
cer que não há motivos para pânico.

O paciente chegou ao hospital
dirigindo o próprio carro no dia 6
de junho, mas o quadro se agravou
e ele morreu seis dias depois, na
terça-feira da semana passada. O
resultado que apontou H1N1 (Gri-
pe A) como causa da morte foi di-
vulgado anteontem pela Secretaria
de Estado da Saúde.

Como em anos anteriores, paci-
entes que chegam às Unidades de
Pronto-Atendimento (UPAs) e nos
hospitais da cidade com sintomas
de gripe são medicados com o an-
tiviral Tamiflu, que é distribuído gra-
tuitamente. “Todo o paciente que

H1N1: Cascavel
registra 21 casos

após a consulta médica tenha uma
suspeita de quadro gripal vai sair
com a receita tanto do hospital pu-
blico ou privado ou nas upas com o
medicamento”, diz o secretário de
Saúde Rubens Griep.

Beatriz Tambosi, diretora do
Departamento de Vigilância em
Saúde, explica que cinco casos fo-
ram diagnosticados nas UPAs,
onde funcionam as chamadas uni-
dades sentinelas, e outros 16 em
hospitais da cidade.

CUIDADOS
Luciana Tavares, médica da Secretaria Municipal de Saúde, lembra da

importância da vacina para os grupos prioritários, mas destaca que apenas a
imunização não protege 100%. Prova disso é que dos 21 casos de H1N1

registrados em Cascavel, três foram vacinados e mesmo assim contraíram a
doença. “A vacina é o principal fator de proteção, mecanismo importante de

defesa especialmente para a evolução de forma grave”, explica a médica.
É preciso reforçar os cuidados com medidas adicionais como o hábito de lavar

as mãos, evitar ambientes com aglomeração de pessoas e etiqueta
respiratória – cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou

espirrar ou fazer isso no antebraço.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá

COLETIVA de imprensa com
autoridades de saúde detalhou os caos de

H1N1 registrados em Cascavel

 VACINA
Em Cascavel, a campanha

nacional de vacinação contra a
influenza que termina hoje
atingiu 98% do público alvo. A
preocupação é com relação às
crianças. Segundo os dados da
Secretaria de Saúde, apenas
60,6% foram vacinadas.

UNIDADES
SENTINELAS

A diretora explica que nas
unidades são investigados

não apenas o H1N1, mas um
total de 14 vírus

respiratórios. “O principal
papel da unidade sentinela

da gripe é fazer esse
acompanhamento dos casos

de vírus respiratórios no
município e poder avaliar se

está tendo algum
comportamento atípico ou

surgimento de vírus
novos”, detalha.
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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, 22 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

O Observatório Social de Casca-
vel elegeu, na manhã de ontem, seu
novo presidente. Rui Dias da Rosa
foi eleito por aclamação e assume
o comando no lugar do empresário
José Alexandre Polasek. Os dois
são membros ativos do Observató-
rio desde a fundação, em 2008.

Com dez anos de atividades, o
OSC inspirou-se em um projeto ori-
ginalmente criado dois anos antes,
em Maringá. A missão do organis-
mo é fiscalizar a correta aplicação
do dinheiro público. Com a ajuda de
colaboradores, ele faz o acompa-
nhamento prévio, entre outras
ações, de licitações principalmen-
te em prefeituras. Rui foi candida-
to na única chapa oficialmente ins-
crita para o pleito. O mandato é de
dois anos.

OSC tem novo presidente

PERFIL
Rui Tamarandurgo Dias da Rosa
nasceu no município de Canguçu
(RS) em 3 de outubro de 1955.
É filho de agricultores e concluiu o
primeiro grau em sua terra natal,
depois mudou-se para Pelotas
onde cursou química na Escola
Técnica Federal. Nessa cidade
trabalhou na função de serviços
gerais em farmácia.
Em 1982 mudou-se para o
Paraná e em 1º de abril do mesmo
ano ingressou na Sanepar, onde
trabalhou por 34 anos e 11
meses. Cursou Ciências
Econômicas e Administração na
antiga Fecivel. É também advogado
e tem várias especializações. Rui
atuou e atua em vários conselhos e
órgãos assistenciais e comunitários.

POLASEK e Rui, presidente eleito do Observatório Social de Cascavel

DIVULGAÇÃO
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 Na manhã de quinta-feira (21), o Fórum das Entidades de Pessoas com
Deficiência de Cascavel se reuniu com o promotor Luciano de Souza, na
sala de reuniões da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte

e Trânsito), para discutir problemas de acessibilidade existentes em
diversos pontos da cidade.

Um deles está relacionado com o recuo das vagas de estacionamento
exclusivas a deficientes físicos na Avenida Brasil. O que agrava a situação é

que a revitalização da avenida, por meio do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado), não incluiu rampas de acesso nestas vagas,
nem espaço suficiente para o embarque e desembarque do cadeirante.
Conforme Cabral, são necessários 90 centímetros de recuo para que o

motorista monte na cadeira de rodas com segurança e siga até a calçada.
A Adefica vai reunir documentos que comprovem tais irregularidades e

oficializar denúncia no Ministério Público.

Fiscalização nos terminais

Denúncia ao MP

O Fórum das Entidades de Pes-
soas com Deficiência de Cascavel
vai solicitar aos vereadores fiscali-
zação nos novos terminais de trans-
bordo urbano antes mesmo de en-
trarem em funcionamento. Hoje,
dos quatro terminais que estão em
construção, apenas o Leste e o
Nordeste estão prontos. Faltam ain-
da o Sudoeste e o Oeste, que de-
vem ser concluídos até setembro.

De acordo com o presidente da
Adefica (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Cascavel), Nelson
Cabral, os usuários dos terminais
não conseguem, pelo menos duran-
te a obra, visualizar o que realmen-
te é feito nestes novos espaços.
“Está tudo fechado com tapume e
a gente que se preocupa com as
questões voltadas à acessibilida-
de não vê se as normas estão sen-
do cumpridas ou não”, diz Cabral,
que lembra: “sabemos que os ter-
minais sempre foram muito mal con-
dicionados aos deficientes, e para

que isto não ocorra novamente, va-
mos solicitar aos vereadores que
façam esta fiscalização antes que
as obras sejam inauguradas, já que
os próprios deficientes não têm
acesso ao local”, afirma.

 Cabral comenta que a solicita-
ção na Câmara de Vereadores ain-
da não foi feita oficialmente, po-
rém, uma reunião do Fórum na pró-
xima semana dará os encaminha-
mentos para o pedido.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

FÓRUM das Entidades de Pessoas com
Deficiência teme que novos terminais não estejam
de acordo com as normas de acessibilidade
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Ao esperar mais de duas horas
na fila do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), um idoso passou
mal e foi socorrido pelas pessoas
que aguardavam atendimento. A
demora, segundo uma denuncian-
te que pediu para não ser identifi-
cada, ocorre porque só há um aten-
dente disponível para um público
de mais de 40 pessoas.

“É uma situação que ocorre há
pelo menos duas semanas e que
se agrava a cada dia. O cenário lá
é calamitoso”, lamenta. Segundo
ela, o horário de atendimento foi
restringido, e só são distribuídas
senhas pela manhã. À tarde, so-
mente aqueles que agendaram
horário pela internet é que são
atendidos na agência de Cascavel.

“Sem agendamento ninguém é
atendido à tarde. Só que pela ma-
nhã o lugar fica lotado e com uma
pessoa só atendendo a espera é
bem longa, e às vezes a gente sai
de lá sem sequer resolver o pro-
blema”, comenta.

Os usuários pedem que seja dis-
ponibilizado um número maior de
atendentes para que o tempo de
espera pelo atendimento reduza.

INSS: duas horas de espera

SEM RETORNO
O INSS foi procurado pela
reportagem para falar sobre a
demora no atendimento na agência
de Cascavel e também sobre o
fato de idosos terem de aguardar
por horas na fila, porém, não
houve retorno.

Segundo usuários, há apenas um atendente para
mais de 40 pessoas

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Na quinta-feira (22), idoso passou mal ao esperar
na fila por duas horas
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Mais informações sobre inscrições, processo seletivo e funcionamento do programa podem ser obtidas no
site www.unipar.br, nos links:

http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/e108291652e8b23515894c8d62a14b40.pdf  
http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/2d4ab2d6bb4de56a60c5b0cdfb185b67.pdf 

http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/89ae810479d98cc1832603b7628b20ee.pdf 

PEBIC: Inscrições abertas para
programa de iniciação científica

Graduandos podem se inscre-
ver; selecionados receberão bolsa
para atuar em projeto de pesquisa

Estudantes da graduação que
desejam ingressar no mundo da pes-
quisa científica já podem participar
do processo seletivo do Pebic (Pro-
grama Externo de Bolsas de Inicia-
ção Científica) da Universidade Pa-
ranaense – Unipar. O Programa acon-
tece em convênio com o CNPq e Fun-
dação Araucária, por intermédio da
DEGPP (Diretoria Executiva de Ges-
tão da Pesquisa e Pós-Graduação) e
edital do Copic (Coordenadoria de
Pesquisa e Iniciação Científica). Os
interessados têm até o dia 29 de
junho para se inscrever.

O Pebic é um programa de inici-
ação científica em que o estudante
executa um projeto de pesquisa,
orientado por um professor pesqui-
sador da Unipar. O projeto dura 12
meses e, durante este período, o
estudante recebe bolsa no valor de
R$ 400,00, concedida por órgãos
de fomento externo.

Um dos objetivos do programa,
que também é destinado ao Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação
(Pibiti), é o de estimular pesquisa-

 Inscrições seguem até 26 de junho e devem ser feitas no Ipeac ou Nisep

dores produtivos a engajarem es-
tudantes de graduação, desper-
tando neles a vocação científica
e o desenvolvimento da criativida-
de, das habilidades e competên-
cias para a pesquisa. 

As inscrições podem ser feitas

no Ipeac, Unidade de Umuarama,
ou nos Nisep’s das demais Unida-
des. A divulgação final do processo
de seleção do Pebic/CNPq está pre-
vista para acontecer no dia 27 de
julho, em edital de classificação
publicado pelo Copic.
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 Nem na morte as terríveis for-
migas cortadeiras dão sossego aos
seres humanos. Pelo menos é isso
que acontece no Cemitério Jardim
da Saudade, no Bairro Guarujá, re-
gião oeste da Cascavel. Formiguei-
ros enormes tomam conta dos tú-
mulos e o chão parece móvel de tan-
tos insetos que caminham no local.

O superintendente da Acesc
(Administração dos Cemitérios e
Serviços Funerários de Cascavel),
José Roberto Guilherme, informou
que já tem conhecimento do pro-
blema com as formigas cortadei-
ras e a empresa Ecotrat foi contra-
tada para fazer o controle de pra-

Cemitério tomado
pelas formigas

FORMIGUEIROS tomam conta de túmulos no cemitério do Bairro Guarujá

 Objeto curioso
Uma questão curiosa é que,
em um terreno do Cemitério
Jardim da Saudade, há uma
betoneira que já está com os
“pés” enterrados e a grama
cresce a sua volta e do lado
dela há uma cruz. O adminis-
trador da Acesc informou que

ela será retirada do local.

SEM MURO
Na questão da segurança, há

muros somente nas laterais e na
frente do cemitério, deixando o
fundo sem proteção. O superin-
tendente José Roberto repassou
que haverá uma licitação para
esse segmento, mas por enquan-
to não pode informar mais deta-
lhes, pois o processo ainda
será publicado.

gas de todos os cemitérios, cape-
las e sedes da Acesc. “A empresa
já está trabalhando, esperamos
que com o inverno diminua a quan-
tidade de formigas. A empresa vai
intensificar o controle e assim ten-
tar acabar com as cortadeiras”,
diz. O valor pago à Ecotrat é de R$
3,1 mil mensais.

Além desse controle, a empre-
sa Biosfera Ambiental recebe cer-
ca de R$ 26 mil por mês para fazer
a limpeza, manutenção, poda das
árvores e corte de grama dos cemi-
térios de Cascavel. Tanto a Biosfe-
ra, como a Ecotrat, possuem um
contrato de 12 meses.

 A quantidade de túmulos abertos no Cemitério Jardim da
Saudade chama a atenção. Alguns ainda estão até com a placa

nominal da pessoa que estava sepultada.
O diretor da Acesc, José Roberto, disse que os restos mortais

que estavam nas sepulturas foram retirados dos terrenos, pois
os familiares não fizeram a renovação de cinco em cinco anos
junto à Acesc ou por serem de indigentes. Nesses casos os

ossos são remanejados para um ossário no próprio cemitério e
os túmulos ficam abertos até a chegada de novos corpos.

 Túmulos abertos

FOTOS: AÍLTON SANTOS

BETONEIRA está com os pés
enterrados no cemitério
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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- ROBERTO LUIZ CAMPANHA E MARIA IVONETE MACHADO DA COSTA
02- VICTOR HUGO QUEIROZ E LEUNALINA ZANIOLO
03- GIOVANNI SALTON PIETRONI E RACHEL GALENO DE SOUZA OLIVEIRA
04- WILLIAM MAYCON GOMES E CAMILA ROCHA
05- NAUM MATEUS DA SILVA WREGE E TACIANE TAMIRES BAÚ DE OLIVEIRA CERVI
06- ELIAS DE MORAIS FONINI E MÁRCIA DE SOUZA PRADO
07- ANTONIO PIETROSKI E NILCE DE FATIMA PEREIRA
08- SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS E ROSINETE PEREIRA
09- JAIR FERNANDES E ROSEMERY NOGUEIRA FARIAS
10- OSMAR DE LIMA RODRIGUES E DENISE DA ROCHA
11- MISAEL WENGRAT E KARINA CABRAL DE OLIVEIRA
12- GERSON FERREIRA DA SILVA E JESSICA CHAVES PEREIRA
13- EDERSON ANDRES BERRES JUSTEN E ROGERIA MULLER BUENO
14- ROBERTO LUÍS CAMPANHA E MARIA IVONETE MACHADO DA COSTA
15- TIAGO HENRIQUE ADÃO VALDEMARCA E KARINE GOULART EL HAMOUI
16- ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA E FABIANA RODRIGUES DA SILVA
17- LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI E BRUNA MAGDA MENDONÇA
18- CASSIANO ROMANO TOSO E MIKELLE FERNANDA BATISTELLA
19- LUIZ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO E NELIANE DE OLIVEIRA

Cascavel, 22 de junho 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

Lava Jato tem novas prisões

 PF DIZ que Odebrecht era favorecida na
obtenção de contratos da Petrobras
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ILO ex-diretor de Novos Negócios

da Petroquisa, Djalma Rodrigues de
Souza, foi preso ontem, em caráter
preventivo. Souza é um dos alvos
dos 11 mandados judiciais cumpri-
dos por policiais federais durante
a 52ª fase da Operação Lava Jato,
deflagrada na manhã de ontem para
ampliar as investigações de suspei-
tas de crimes praticados contra as
subsidiárias da estatal petrolífera,
alvo do desvio de bilhões de reais,
segundo o MPF.

Procurado pela Agência Brasil,
o advogado Gentil Ferreira Neto
confirmou que seu cliente foi deti-
do na cidade do Rio de Janeiro,
onde Souza reside. Alegando ain-
da não ter tido acesso aos autos,
o advogado optou por não comen-
tar a prisão preventiva.

Em nota, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) informou que a operação
deflagrada ontem, apelidada de Gre-
enwich, está relacionada ao aprofun-
damento das investigações de cri-
mes de corrupção e lavagem de di-
nheiro e que envolvem o ex-diretor da
Petroquisa e seus parentes. Denun-
ciado anteriormente pela força-tare-
fa da Lava Jato, Souza, já tinha sido
citado em um mandado de prisão,
durante a 46ª fase da Lava Jato, mas
não chegou a ser preso na ocasião.

Segundo a PF, além da prisão

preventiva de Souza, foram cumpridos
nove mandados de busca e apreen-
são nas cidades do Rio de Janeiro,
Recife e de Timbaúba (PE). O alvo de
um mandado de prisão temporária
cujo nome não foi confirmado se com-
prometeu com se apresentar à Polí-
cia Federal (PF) em São Paulo. Os dois
suspeitos detidos serão escoltados
à superintendência da PF em Curiti-
ba, onde ficarão à disposição da 13ª
Vara da Justiça Federal.

 ESQUEMA
De acordo com a PF, indícios já
reunidos pelos investigadores
demonstram que a Odebrecht
era favorecida na obtenção de
contratos de prestação de
serviços às subsidiárias da
Petrobras. Em troca, seus
executivos favoreciam os
funcionários das subsidiárias
da estatal petrolífera que
participavam do
esquema fraudulento.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

MOTO ARREMESSADA
EM ACIDENTE
Uma motocicleta foi arremessada em um poste
depois de bater violentamente em um veículo
Verona. Com o impacto, o veículo “voou” em
direção ao poste e ficou destruído. O motociclista
teve ferimentos graves, foi atendido pelo médico do
Siate e levado para assistência hospitalar na UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.
O acidente ocorreu na Rua Souza Naves Sul, esquina
com a Rua Epitácio Pessoa, Bairro Parque São Paulo
em Cascavel. A informação no local do acidente era
de que o motorista do Verona seguia pela Rua Souza
Naves Sul e tentou virar na Epitácio Pessoa, quando
atingiu o motociclista. O Verona também ficou
bastante danificado por conta do impacto.

Carga protegida

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Para evitar que saqueassem
uma carga de leite em pó, a Escol-
ta Armada foi acionada para fazer a
segurança durante um acidente re-
gistrado na BR-467, no início da
tarde de ontem.

Armados, os guardas ficaram ao
lado da carreta tombada na rodo-
via. De acordo com informações
repassadas no local do acidente, o
veículo era conduzido por uma mu-
lher, que perdeu o controle da dire-
ção em uma curva acentuada, no
Contorno Oeste.

A carreta caiu às margens da
rodovia, em um trecho em que tom-
bamento de veículos de grande por-
te ocorre com frequência. Parte do
veículo ficou sobre a pista. A moto-
rista teve ferimentos leves, foi aten-
dida pelo Siate e levada para as-
sistência hospitalar.

CARRETA tombou em curva no Contorno Oeste e ficou sobre a pista

ESCOLTA armada foi
acionada para fazer a
segurança da carga

MOTO ficou destruída ao bater em carro no Bairro Parque São Paulo
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Carga protegida
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Giro da
Violência

Veículo apreendido
Um veículo foi apreendido pela Cettrans
na manhã de ontem, durante fiscalização
realizada na Avenida Brasil, cruzamento
com a Rua Sete de Setembro. A ação era
realizada no Centro de Cascavel quando
os agentes abordaram o condutor
mexendo no celular. O motorista não tem
carteira de habilitação e o veículo estava
com bloqueio judicial. O carro foi levado
ao pátio da Cettrans.

Acidente
Duas pessoas ficaram feridas em um
acidente envolvendo dois carros no
Bairro São Cristóvão em Cascavel, na
tarde de ontem. O acidente foi
registrado no cruzamento da Rua Paraná
com a Rua Romão Chrum. Um Gol e um
Honda Civic se envolveram na batida. A
passageira do Civic, uma gestante de
três meses, foi levada ao hospital. O
condutor do Gol também foi atendido
com ferimentos leves pelo Siate.

Em estado grave
Permanece em estado grave, internada
no HU (Hospital Universitário), a idosa
de 68 que foi encontrada em Santa Tereza
do Oeste na quarta-feira, após ficar
agonizando por ter sido agredida a
pauladas. O autor da agressão foi preso
pela polícia e confessou o crime. Ela teria
ficado caída por três dias, sem água e
sem comida. Ela foi atendida pelo Samu e
levada ao HU com TCE (Traumatismo
Craniano Encefálico) e risco de morte.

5 casos de
violência por dia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

 São quase doze anos de Lei
Maria da Penha e uma evolução
constante no combate à violência
contra a mulher. Em Cascavel, a
delegacia especializada para es-
tes crimes é uma das que mais
instaura inquéritos no Estado: a
média é de cinco boletins de ocor-
rência registrados por dia, de cri-
mes desta tipificação.

Somados os boletins de todo o
ano de 2017 e de 2018 até maio,
são 2.828 registros realizados por
diversos crimes. A maioria é de ca-
sos de ameaça, injúria e lesão cor-
poral. Só em 2018, em cinco me-
ses, foram 751 boletins.

De acordo com a Delegacia da
Mulher, em 2017, dos 2.077 ca-
sos registrados, 1.500 inquéritos
foram instaurados. Isso porque
nem tudo o que é documentado vira
inquérito policial. “Além disso, às
vezes a mesma vítima sofreu mais
de um crime. Ou seja, há mais de
um tipificado, mas consta no mes-
mo processo”, explica a delegada
da Mulher, Raísa Scariott. Destes
1.500, já foram concluídos aproxi-
madamente 500.

A quantidade de casos tem cres-
cido ao longo dos anos. Em 2016,

APENAS em 2017, 1.500 inquéritos foram
instaurados para investigar crimes contra a mulher

Uma idosa, com idade aproximada de 70
anos, foi encontrada morta em casa na
manhã de ontem, na Rua Serra Negra,
Bairro Morumbi em Cascavel. Um vizinho
que a encontrava todos os dias em uma
panificadora estranhou que a idosa não foi
comprar pão ontem. Na casa da mulher, ele
percebeu que o cachorro uivava e pela
janela viu a idosa deitada na cama. Ele
acionou o Siate, que constatou que a idosa
tinha morrido, de forma natural.

por exemplo, foram 1.652 boletins
de ocorrência. Com a lei mais dura,
as vítimas se encorajaram mais a
denunciar. “As mulheres sofriam
violência por anos até denunciar.
Ainda existe isso, mas há um nú-
mero cada vez maior de mulheres
que, na primeira agressão, já pro-
curam a unidade policial e pedem
a medida protetiva”, resume.

FÁBIO DONEGÁ
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O Terminal do Aeroporto termina?
Chegou ontem de Brasília uma equipe da Companhia de
Trânsito que visitou o Ministério dos Transportes para

adequar os trâmites e retomada das obras no Terminal de
Passageiros do Aeroporto Municipal. Há um mês o ministro

Valter Casemiro esteve na cidade e subiu no palanque
dentro de um hangar prometendo a verba: R$ 18 milhões

do governo federal, mais R$ 8 do Estado. É esperar pra ver!

Mais tempo
O Conselho Municipal de
Saúde manifestou posição
favorável ao Município
ceder os agentes de
enfermagem ao Hospital
Universitário para o
funcionamento da ala G2,
por mais um mês, até
julho. Um alívio ao Estado
e a conta paga pelo
Município de Cascavel.

Atacado Liderança
Os credores do Atacado
Liderança aceitaram lance
da Prefeitura de R$ 28
milhões pelo prédio: se o
juiz homologar decisão,
depende do prefeito
Leonaldo Paranhos se vai
empresta recurso para
comprar da estrutura para
novo Centro de Eventos.

Empresa notificada
A correria era grande ontem
na Procuradoria-Geral para
notificar a Ingá Veículos –
acusada de má fé por parte
do Município ao entregar
veículos com modelos
antigos aos cobrados em
editais. Os três servidores
responsáveis em fiscalizar o
recebimento alegaram não
ter percebido a ação da
empresa, visto que os
veículos eram zero km.

Afastamento
Não haverá afastamento, por
enquanto. Mas um processo
administrativo será aberto e
os servidores não poderão
mais fiscalizar recebimento
de mercadorias, enquanto a
apuração estiver em
andamento.

FISCALIZAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Se depender dos servidores públicos, hoje o Brasil
vence de goleada.

 Expediente diferenciado hoje na Câmara e na
Prefeitura: das 12h até 18h.

Eleito ontem o novo presidente do Observatório Social
de Cascavel, o advogado Rui Dias da Rosa. “Precisamos
acompanhar as licitações do início ao fim, embora isso
não seja sempre necessário. Seria preciso um
almoxarifado central para o recebimento para a boa
fiscalização”.

Comitiva palestina
visita a prefeitura

SÍMBOLOS CULTURAIS
Os dois prefeitos trocaram ainda símbolos culturais de
cada cidade, marcando a aproximação entre os povos.
Cascavel entregou doces típicos produzidos na Fundetec,
um livro com dados da cidade que será tombado pela
biblioteca daquela cidade, esculturas que representam o
Território Cidadão e as camisas oficias de nossos times, o
FCC e o CCR. Recebemos, em troca, azeite de oliva, a
caixa com o mapa da Palestina esculpida em madeira de
oliveira e repleta de tâmaras e bordados palestinos.

O prefeito Leonaldo Pa-
ranhos recebeu ontem
uma comitiva palestina li-
derada pelo prefeito de
Beitunia, Ribhi Dola, que
está em seu segundo
mandato e, junto com
membros do Conselho e
de representantes da Fe-
deração Árabe Palestina
no Brasil cumpre agenda
oficial novamente na capi-
tal do oeste paranaense,
após iniciar, em 2016, as
primeiras tratativas para
tornar as duas cidades ir-
mãs. Nesta missão, uma
carta de celebração de ir-
manamento será assina-
da firmando o acordo por

meio da Lei nº 6.848, de
maio de 2018. A assina-
tura será hoje, às 15h30,
na Escola Zumbi dos Pal-
mares, no Assentamento
Valmir da Mota, na presen-
ça do embaixador da Pa-
lestina, Ibrahim Alzeben.

“Coube a mim a alegria
de ser o prefeito a consoli-
dar esta ação tão importan-
te, durante este governo
que prima pela humaniza-
ção, pelas pessoas, que
são o nosso maior patrimô-
nio”, disse o prefeito ao
receber o grupo que veio
com o vereador Paulo Por-
to, autor da lei, e o verea-
dor Alécio Espínola.

OS DOIS prefeitos trocaram símbolos culturais de cada cidade

 DIVULGAÇÃO



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 22 DE JUNHO DE 2018

 Os tramites para renovação da fro-
ta da Prefeitura de Cascavel estão em
andamento desde o ano passado.
Desde que assumiu a administração
pública, o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) tem recebido uma demanda
quase que unânime das demais se-
cretarias: a troca dos veículos usados
pelos servidores públicos. Ao todo são
787 veículos de distintos tipos e fina-
lidades como utilitários, caminhões,
furgões, caminhonetes, motocicletas,
tratores e maquinários.

Dados do Portal Transparência do
Município apontam que ao menos o
Departamento de Compras tem pre-
parado todos os procedimentos para
compra de veículos leves e pesados.
A soma de todos os certames com
esse objetivo é de R$ 14,245.423,
entre 2017 e 2018. O montante aten-
de a requisições do Corpo de Bom-
beiros, Secretaria de Política sobre
Drogas e Proteção a Comunidade, Se-
cretaria de Saúde, Secretaria de As-
sistência Social, Secretaria de Meio
Ambiente e Secretaria de Agricultu-

Licitações:
R$ 14 milhões
em veículos

ra. Embora volumoso, o valor não sig-
nifica a compra total das licitações:
a maioria dos certames refere-se a
registro de preço – modalidade licita-
tória em que não há a aquisição efe-
tiva. “Em muitos casos há o registro
de preço e aguardamos a liberação
de verbas. Muitas são emendas par-
lamentares que não se concretizam,
mas o certame fica pronto aguardan-
do o depósito”, explica Edson Zorek,
secretário de Planejamento e Gestão.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Desde o ano passado a Prefeitura experimenta a locação de veículos para
atender as necessidades de todas as secretarias municipais. Foram reservados R$

985 mil para o certame. O pagamento varia conforme hora e tipo do veículo.
A locação é considerada uma vantagem à Prefeitura, devido a redução dos

gastos com manutenção da frota, seguro obrigatório por parte da
terceirizada e renovação cobrada em licitação. “Pretendemos locar

metade da frota da Prefeitura. Em futuro edital, pretendemos cobrar das
empresas que os veículos tenham menos de cinco anos de uso. É muito mais

vantajoso, pois se um veículo quebra, a empresa é obrigada a trocá-lo
imediatamente”, explica Edson Zorek. As compras só seriam mantidas no

caso de verbas carimbadas de programas do governo federal. Estudos estão
em andamento para efetivar essa ideia de terceirizar metade da frota,

embasando qualidade, eficiência e redução de custos.

AQUISIÇÕES
O total efetivamente destinado a
aquisições, conforme o Portal
Transparência, é de R$ 3,4
milhões. Foram beneficiados:
Corpo de Bombeiros: R$
1.058.190; Guarda Municipal: R$
965.264,00; Saúde: R$
1.090.468; Meio Ambiente: R$
210.380; Agricultura: R$
146.186. Porém, conforme
relatório apresentado pela
Secretaria de Planejamento e
Gestão esse montante é menor:
R$ 2.220.485, com repasses a
Secretaria de Saúde no valor de
R$ 322.500; Assistência Social R$
586 mil; Governo Municipal R$
49.500; Educação R$ 432.773;
Meio Ambiente R$ 404 mil e
Agricultura R$ 428.712.

FROTA do Município de Cascavel
é composta por 787 veículos

 Terceirização da frota
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A contemporaneidade revela mulheres profissionalmente
capazes e de comprovada experiência em diversos cam-
pos no mercado: da economia à política, da pedagogia à
medicina, da psicologia ao empreendedorismo a serem
compartilhadas.

Certo é que muitas de nós, mulheres, vivenciou uma
infância difícil, mas a superou desenvolvendo um profundo
respeito e um grande amor por aquilo que podia ser pelo
valor de viver e de poder fazer. Estas mulheres tiveram êxi-
to e se tornaram sorrisos da vida e assim se expressam.

Eu faço parte desta realidade de mulheres. Encanta-
me a minha força. Quando temos inteligência e vontade
podemos superar muitos obstáculos. Vejo, porém, que a
sorte esteve ao meu lado e tudo foi chegando, sem pres-
sa... Não me distrai, não atendi a nenhum outro chamado
e nisto constituiu-se o meu sucesso, em persistir.

Nós, mulheres do Terceiro Milênio, somos agentes
de inteligência: novas mulheres que vivenciam a própria
atemporal feminilidade aliada ao poder, sofisticação, es-
tilo, business appeal, força e vontade na busca cons-
tante do ambicionado projeto vitorioso. Trata-se da to-
mada de posição que nasce de uma forma de evidência
das mulheres atuais integradas na sociedade a título de
ser humano, que compreende a própria consistência de
valor e de capacidade resolutiva.

Estas mulheres, com as cartas na mão, jogam com
inteligência, de modo claro e verdadeiro, sempre coe-
rentes com a identidade que cada uma de nós é oriun-
da das leis da própria natureza. Sentem amor pelo
jogo da vida e sabem que pequenos ou grandes sóis,
todas nascemos para brilhar.

E depois dos 50? O modelo do ano, soltar-se para voar,
avante com renovado sucesso!

O EMPREENDEDORISMO
FEMININO BRILHA
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“Os cidadãos brasileiros
podem continuar confiando
em que este Tribunal tem o
compromisso com a ética,
como é obrigação de todo
servidor e agente público”.

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

A retomada
das obras da
nova sede do

Consórcio
Intermunicipal

de Saúde,
assinada no
fim da tarde
de ontem.

A seleção da
Argentina

que foi humilhada
ontem ao
perder da
 Croácia

por 3 a 0 na
Copa do Mundo

da Rússia.

Cármen Lúcia, presidente
do STF, ao negar que

ministros da Suprema
Corte tenham sido

gravados em
conversas ilícitas com

executivos da JBS.

PREVISÃO DO TEMPO
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DIVULGAÇÃO

Alice Schuch - Doutora em Ciências da
Educação, empresária, palestrante escritora e

pesquisadora do universo feminino.

Vistoria
Os vereadores Jorge
Bocasanta (PROS) e
Policial Madril (PMB),
membros da Comissão de
Saúde e Assistência Social,
vistoriaram a Unidade de
Saúde do bairro Santa
Felicidade, que foi reaberta
após período de reforma
das paredes internas e
externas e piso externo.
No local, os vereadores
verificaram que a pintura
do piso externo na entrada
da Unidade já havia
descascado.

Emprego
O Paraná assumiu o
terceiro lugar no ranking
nacional de geração de
empregos, de acordo com
dados do Cadastro Geral
de Empregados e
Desempregados (Caged)
divulgados nesta
quarta-feira (20) pelo
Ministério do Trabalho.
Entre janeiro e maio deste
ano, foram criadas 38.699
vagas no Estado, o que
coloca o Paraná atrás
somente de São Paulo e
Minas Gerais.
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gente@jhoje.com.br

As designers Janaina Marques e Jennyfer Gotardo e a
arquiteta cascavelense Amanda Diniz, que assinam o

Empório Orgânico, da 25a Casa Cor, em Curitiba, que fica
em exposição até 1o de julho de 2018

PRISCILLA FIEDLER

Nigth
Sábado, Cibele e as divas do Rock animam a noite no

Botequim da Esquina, a partir das 18h.

Felicidades!

Férias
e brincadeiras

De 9 a 13 e de 16 a 20 de
julho, o Sesc promove o

Sesc Brincando nas Férias.
Será de segunda a sexta, das

13h30 às 17h30.
Mais informações pelo

telefone (45) 3219-5450.

CulturArte
Dia 29 de junho tem o 1º

CulturArte. Evento artístico
e cultural promovido pelo

IFPR de Cascavel. A entrada
é gratuita. Haverá

apresentações de dança,
música e teatro, às 19h30,

no Centro Cultural
Gilberto Mayer.

Últimos dias
Seguem até dia 26 as
inscrições para o 9o

Concurso Celso Sperança.
As categorias são

Infanto-Juvenil, Adulto e
Melhor Idade.

A premiação está marcada
para 9 de novembro.
Mais informações pelo

telefone 3902-1370, na
Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos.

Saúde
Amanhã tem Feira

Agroecológica em frente à
Catedral, das 9h às 13h.

Carol Vander Nunes,
André Luís Dutra, Valdir
Favarin, Sérgio Polini

Santos, Maria Madalena
Fonceca, Mariana Leite

Figueira e Sônia Marques
Mendonça.

Cada um que varra a sua
porta, se o mundo nao ficar

limpo, pelo menos ficará
menos sujo.

Otto Lara Resende

Amanda e Ari Junior, em momento
 de puro romantismo VERA E GRASI
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 Faltou girar mais a bola, usar mais o lado
direito, que é muito forte. Vamos ajeitar

isso para o próximo jogo“
  (Philippe Coutinho, autor do gol do Brasil na estreia)

“
Brasil x Costa Rica nesta sexta

Após o empate com a Suíça (1 a
1), o Brasil enfrenta a Costa Rica apos-
tando na manutenção da equipe para
buscar afirmação na Copa do Mundo
Rússia 2018, às 9h (de Brasília) des-
ta sexta-feira, em São Petersburgo.

Tite pretende realizar apenas uma
mu dança na equipe que irá a campo
para duelar com a Costa Rica, e não
é tática: Marcelo passará a braçadei-
ra de capitão a Thiago Silva no rodí-
zio promovido pelo técnico.

Na quarta-feira, no último trei-
no em Sochi antes de viajar para
São Petersburgo, Tite armou a
equipe titular com a mesma for-
mação da estreia, mantendo Pau-
linho na contenção e Gabriel Je-
sus na ponta do ataque.

Mantendo a mesma equipe em
campo, a missão de Tite será re-

FIFA

COPA DO MUNDO
9h Brasil x Costa Rica
12h Nigéria x Islândia
15h Sérvia x Suíça

COPA DO MUNDO
9h Bélgica x Tunísia
12h Cor. do Sul x México
15h Alemanha x Suécia

SÉRIE B
18h30 Coritiba x Figueirense
19h São Bento x Londrina
19h Fortaleza x Oeste
19h Boa Esporte x Vila Nova
19h S. Correa x Atlético-GO
21h CRB x Paysandu

SÉRIE C
16h30 Cuiabá x Volta Redonda
18h Botafogo-SP x Luverdense
18h Tupi x Bragantino
20h30 Juazeirense x ABC

SÉRIE D
15h São José x Tubarão
16h Altos x Ferroviário
18h Manaus x Rio Branco-AC
18h Campinense x Brasiliense
19h30 Novorizontino x Linense

COPA DO MUNDO
9h Inglaterra x Panamá
12h Japão x Senegal
15h Polônia x Colômbia

SÉRIE C
18h Globo-RN x Remo
18h Operário x Ypiranga
18h Joinville x Tombense
20h Atlético-AC x Santa Cruz

SÉRIE D
15h15 Iporá-GO x Treze-PB
16h Moto Club x Imperatriz
16h Caxias x Uberlândia

JOGAM HOJE

JOGAM  SÁBADO

JOGAM  DOMINGO

Paredão costarriquenho
Do outro lado do campo, o Brasil enfrentará uma Costa Rica

desesperada. Após a derrota para a Sérvia (1 a 0), teoricamente o
adversário mais acessível do Grupo E do Mundial, os costarriquenhos não
podem se dar ao luxo de tropeçar novamente se quiserem repetir o feito
da Copa passada, na qual alcançaram às quartas de final. O técnico Oscar
Ramirez manterá a linha de cinco defensores, como precaução contra o

talento dos jogadores de ataque brasileiros, apostando em contra-
ataques. Na frente, a dúvida é se manterá Marco Ureña, que teve

atuação apagada como titular contra os sérvios, ou se irá promover a
volta do veterano Joel Campbell, estrela da seleção costarriquenha, mas

que se transformou em opção de velocidade para o segundo tempo.

alizar ajustes para diversificar o
sistema ofensivo do Brasil. Na es-
treia, a seleção brasileira abusou
do lado esquerdo do ataque, por
onde jogam as maiores referênci-
as do elenco, Marcelo, Philippe
Coutinho e Neymar, facilitando a
marcação suíça.

GRUPO D
O outro jogo do Grupo E também será nesta sexta-feira. Depois de terem
conquistado bons resultados na estreia na Copa do Mundo, a Sérvia, que
derrotou a Costa Rica, e a Suíça, que empatou com o Brasil, medem forças na
Mordovia Arena, em Saransk, em busca de uma sequência que os leve às oitavas
de final. O jogo está marcado para as 15h (de Brasília).
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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

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • SBT

MALHAÇÃO
Gabriela afirma que irá se separar

de Paulo. Maria Alice comenta com Alex
que Hugo não é uma boa influência. A
turma do Sapiência chega para a gra-
vação do clipe de Garoto, que recebe o
nome artístico de MC Caníbal. Marli e
Paulo estranham o comportamento de
Isadora e Getúlio, que escondem o di-
nheiro do roubo do colar de esmeral-
das no Le Kebek.

ORGULHO E PAIXÃO
Fani é hostil com Edmundo. Mário/

Mariana agride Uirapuru, e Brandão
apoia a atitude. Julieta confirma a Ca-
milo que orientou seus contatos em São
Paulo a não oferecer emprego ao filho.

Rodolfo percebe o estado confuso de Margô. Afonso recebe a carta do
rei de Alfambres, concordando em dar asilo a Catarina. Otávio manda

Virgílio ir a Montemor descobrir o que fizeram com Catarina. Brumela avisa
a Afonso que Beatriz preferiu fazer o desjejum no quarto. Catarina é infor-

mada por Amália que partirá no dia seguinte para Alfambres. Virgílio obriga
Diana a dizer onde está Catarina. Diana revela a Amália que foi ameaçada
por Virgílio. Brumela avisa que Beatriz fugiu do castelo. Margô não acredita
em Lucrécia quando a sobrinha lhe diz que Guilherme morreu e que Rodolfo

é seu neto. A rainha de Lúngria decide procurar a filha. Gregório avisa a
Afonso que sua única alternativa é se casar com Catarina.

Camilo não consegue perdoar a mãe.
Elisabeta aconselha Ema a interrom-
per sua festa de noivado. Mariana re-
vela a Elisabeta seu disfarce como
Mário, e as irmãs se divertem. Bran-
dão deixa a festa para ir atrás de Ma-
riana, preocupado com Uirapuru.
Brandão decide se vestir de Moto-
queiro Vermelho para expulsar Uirapuru
do Vale do Café.

SEGUNDO SOL
Luzia afirma que precisa afastar Lau-

reta de Ícaro. Valentim arma um escân-
dalo na casa de Laureta por causa de
Rosa. Naná desconfia de uma ligação
de Dodô. Gorete apresenta Dodô a seu
filho Teobaldo. Disfarçada, Luzia mar-
ca um encontro com Ícaro, mas o ra-
paz afirma que não confia nela. Dodô
exige que Gorete deixe Salvador com

Teobaldo. Remy e Clóvis acreditam que
Dodô tenha uma amante. Beto se co-
move com Karola. Rosa e Laureta tro-
cam ofensas. Valentim discute com
Remy por causa de Rosa e acaba so-
frendo um acidente de carro. Ícaro co-
menta com Laureta sobre seu encon-
tro com Luzia/Sílvia.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Rebeca fica furiosa ao saber que

“Franco” vai acompanhá-la até o local
onde entregará a recompensa pelo res-
gate de Liliana. Priscila pede a Vladi-
mir que saia de sua vida e garante que
o filho que espera é de Aníbal. Bárbara
(Rebeca) e Franco (Eduardo) discutem
na beira do rio e trocam acusações
sobre uso de falsa identidade. Eduardo
a acusa de envolvimento no sequestro
de Liliana. Priscila pede a Aníbal que
demita Vladimir da empresa já que foi
ele quem fez a troca dos documentos.
Rebeca diz a Franco que o viu beijando
Fernanda na casa de campo, como se
fossem adolescentes.

AMOR PROIBIDO
Ahsen proíbe o advogado de contar

a Adnan o que ele descobriu sobre
Bihter. Firdevs procura Peyker para ti-
rar satisfações e elas acabam discu-
tindo. Behlul desabafa com Besir e ele
acaba pedindo para Behlul destruir o
conteúdo escondido no cofre. Firdevs
chora por causa da discussão com
Cetin e desabafa com Bihter.

APOCALIPSE
Ricardo fica furioso e atira no telão.

O vilão tem um ataque de raiva e acaba
matando Greta. Guido teme a fúria do
Anticristo. Benjamin diz que o plano de
Adriano deu certo. Saulo avisa sobre o
sucesso do plano aos familiares. Ricar-
do diz ter um traidor na Nova Babilônia.
Ele rejeita a companhia de Isabela. Ri-
cardo e Ariela desconfiam de Alan.
Saulo e Noah. Zoe foge com Davi.

 • BAND

 • RECORD

Afonso aceita se
casar com Catarina

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O período pede que você entenda a dife-
rença entre individualidade e individualis-
mo, ariano. Comunique-se com mais sin-
ceridade e afetividade. E busque o enten-
dimento com as pessoas. Cor cinza.

To
ur

o

Momento importante para ouvir a intui-
ção e para perceber que mudanças são
necessárias. Fase perfeita para desen-
volver seus talentos com mais habilida-
de, inteligência e versatilidade. Cor azul.

G
êm

os

Tenha paciência com a comunicação,
trânsito e assuntos pendentes. Um dia
que favorece projetos pioneiros e ou-
sados, que envolvam um grupo de
pessoas. Cor marron.

C
ân

ce
r Na carreira terá que agir com mais

autonomia, pioneirismo e inovação.
Você está prestes a iniciar uma nova
etapa, mas precisa concluir o que está
pendente. Cor lilás.

Le
ão

Início de uma fase em que deverá refle-
tir sobre o que aconteceu desde o últi-
mo aniversário. Priorize o diálogo an-
tes de qualquer coisa e aceite pontos
de vista diferentes dos seus. Cor cinza.

V
ir

ge
m

O dia enfatiza a necessidade de finalizar
uma questão profissional que vem se
arrastando. Aja com autonomia e inde-
pendência, mas valorize a intimidade, a
confiança e a entrega. cor vermelho.

Li
br

a

Perceba o quanto seus relacionamentos
tem se modificado nos últimos tempos, li-
briano. Fase positiva para conhecimen-
tos, estudos e viagens que estejam relaci-
onados à evolução espiritual. Cor azul.

E
sc

or
pi

ão Dia de profundo entendimento do que
está ocorrendo ao longo das últimas
semanas. Inovações profissionais e no
cotidiano estão enfatizados hoje,
escorpiano.Cor lilás.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje poderá concluir uma pendência
ligada à relacionamentos, acordos ou
parcerias. Repense como está ocor-
rendo a dinâmica de suas relações. Não
se feche demasiadamente. Cor verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Dia bom para resolver uma questão no

trabalho que exige capacidade de co-
municação e expressão. Terá importan-
tes insights a respeito dos motivos pelos
quais se sente bem ou não. Cor azul.

A
qu

ár
io

Poderá ter um entendimento sobre o
que vem acontecendo na vida afetiva.
Novidades que chegam poderão pro-
vocar importantes mudanças de com-
portamento. Cor amarelo.

 P
ei

xe
s Dia que enfatiza o uso de talentos de

uma forma diferente do que você fazia
até então. Evite atitudes impulsivas e
precipitadas no âmbito financeiro e em
negócios. Cor verde.


