Cresce número de
cassações de CNHs
Nos primeiros seis meses do ano, 203 motoristas cascavelenses tiveram suas CNHs (Carteiras Nacional de Habilitação) cassadas por imprudência no trânsito. O volume é 90% maior do
que o mesmo período do ano passado, quando o Departamento de Trânsito do Paraná notificou
107 motoristas que perderam o direito de dirigir e portar o documento. A cassação da habilitação acontece quando já com o direito suspenso, o infrator insiste em conduzir um veículo.
z Págs. 12 e13
AÍLTON SANTOS
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A pecuária é Show!
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Senegalês é
assassinado
em Cascavel

Desde ontem, o Centro de Exposições Celso Garcia Cid é palco de
um dos maiores eventos pecuários do Paraná. O Show Pecuário,
que reúne o que há de mais atual na pecuária nacional, foi
aberto com a presença da governadora Cida Borghetti.
z Pág. 06
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Com a bagagem pesada
DIVULGAÇÃO

Os nove cascavelenses que fizeram parte da seleção estadual no
5º Campeonato Paranaense de Karatê Tradicional, encerrado no fim de
semana em Belém (PA), desembarcaram na madrugada de ontem na
Capital do Oeste com a bagagem
mais pesada por conta das conquistas na capital paraense.
Foram 20 medalhas conquistadas pelos representantes da Academia Dojo de Karatê Shotokan Tradicional do Colégio Marista de Cascavel, sendo duas delas valendo
vaga para o Campeonato Mundial
da modalidade, que será realizado
no Canadá em outubro.
O professor Volmir Maziero e o
carateca João Carlos Martelli já
voltaram para casa com a convocação para disputar a competição de
daqui a 80 dias. Volmir foi vice-campeã no Kata Individual para atletas
de 45 a 54 anos e terceiro lugar no
Kata por Equipes Adulto, enquanto
João foi bronze no Kumite Individual e no Kata por equipes.
“Os três primeiros nas disputas
individuais em Belém se classificaram para o Mundial, além dos campeões por equipe e duplas. Inicialmente apenas eu e o João voltamos
com a convocação, mas esperamos
o Adelino [Luiz Braz Júnior] ser chamado e também ter outros atletas
convocados. Os que já foram convocados têm 20 dias para confirmar
presença. A partir daí, fazem nova
convocação”, explica Volmir.
O professor cascavelense também levou para a Confederação de
Karatê Tradicional Brasileira, em
Belém, um ofício assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, para trazer a 6ª edição do Campeonato Brasileiro para
Cascavel, em 2019.

Mais resultados
Os outros cascavelenses que subiram ao pódio em Belém foram: Helena
Borgonove Hanai (3º Kata Individual e 3º Kata Equipe), Luís Henrique
Martins dos Santos (1º Kata Individual, 1º Kumite e 2º Kata Equipe),
Wesley Maziero (2º Kata Equipe 14 e 15 anos e 2º En-bu masculino 1415 anos), Rafael Trentim Gomes Faria (2º Kata Equipe 14-15 anos, 2º
En-bu masculino 14-15 anos e 3º Kata Individual 12-13 anos), Isadora
Cantu (2º Kata Individual e 3º Kata Equipe) e Adelino Luiz Braz Júnior
(1º Fukugo, 1º Kumite Individual, 2º Kata Individual e 3º Kata Equipe).
DIVULGAÇÃO

O cascavelense Jublair dos Santos (N1
Team/Templo do Corpo) foi a Londrina
representar sua academia na 4ª etapa do
Campeonato Paranaense de Jiu-Jítsu,
realizado no fim de semana pela
Federação Paranaense de Jiu-Jítsu, e
voltou para casa com a medalha de prata
em duas categorias: médio e absoluto. Ele
agora terá um fim de semana de folga
para ser apenas expectador no 2º
Circuito Cascavel Thai Force, que será
realizado sábado, a partir das 19h, no
Clube dos Subtenentes e Sargentos de
Cascavel. Serão mais 15 lutas entre
atletas de pelo menos sete equipes. Os
ingressos custam R$ 15.
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Liderança no
BR de Rali
Os cascavelenses Sandro Suptitz
e Eduardo “Lobinho” Ortolan mantiveram a liderança da categoria RC4
do Campeonato Brasileiro de Rali de
Velocidade depois da disputa da 3ª
etapa da competição, realizada no
fim de semana em Lençóis Paulista, interior de São Paulo.
A dupla de Cascavel conquistou
o quarto lugar na prova e agora tem
33 pontos, contra 19 de Carminatti/Marcos Marini e 18 de Émerson
Destro/Sérgio Avallone.
A permanência na liderança foi
garantida com a vitória nas Especiais de sábado, que mesmo com a
quebra no domingo, resultou na
quarta colocação geral na etapa.
“Tivemos problemas mecânicos
no domingo, mas o importante é
que voltamos ao Paraná lideres e
agora com certa folga na classificação. A competição continua aberta
e vamos buscar a vitória na etapa
de Santa Catarina”, acentua o piloto Sandro Suptitz.
Já o navegador Eduardo Ortolan
destaca que cada prova é uma
emoção e São Paulo foi uma experiência incrível, uma prova muito
rápida e com muitos saltos: “foi
emoção o tempo todo. A prova foi
um espetáculo, organização perfeita e uma energia fantástica. Foram
60 veículos inscritos entre carros,
motos, quadris e UTVs. Uma festa
do off Road”.
A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade está
marcada para os dias 14 e 15 de
setembro, em Rio Negrinho, em
Santa Catarina.

O fim de semana de sol e muito frio no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande
do Sul, foi aquecido pelos motores dos 28 carros que alinharam no grid da 3ª
etapa da Endurance Brasil, prova de três horas de duração e muitas
ultrapassagens desde a largada até a bandeira quadriculada. Melhor para o trio
formado por David Muffato, Carlos Kray e Julio Campos, que, depois de se
credenciar à vitória com poles nas duas primeiras etapas, finalmente subiu ao
lugar mais alto do pódio, guiando o AJR nº 88. Já a dupla formada por
Xandy e Xandinho Negrão chegou em segundo lugar com seu Mercedes AMG
GT3, seguidos pelos líderes do campeonato, Chico Longo e Daniel Serra, que
correm com uma Lamborghini Huracán. O Porsche 911 GT3 de Miguel Paludo
e Ricardo Mauricio chegou em quarto lugar e o MCR Lambo do trio Cláudio
Ricci/Fernando Poeta/Humberto Giacomello foi o quinto. A próxima etapa do
Endurance Brasil será no dia 1º de setembro, no Autódromo do Velocittà, em
Mogi Guaçu (SP).
DIVULGAÇÃO
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Oportunidade de
bons negócios
Começou ontem e segue até a
sexta-feira (27) o Show Pecuário,
evento criado em 2015 e que reúne o que há de mais atual na pecuária nacional. A expectativa é de que
mais de quatro mil pessoas visitem
o Parque de Exposições Celso Garcia Cid nos quatro dias de feira. A
abertura contou com a presença da
governadora Cida Borghetti (PP).
De acordo com o presidente do
Sindicato Rural de Cascavel, Paulo
Orso, mais de 800 animais estão
expostos, alguns deles inclusive para
comercialização, além de máquinas
e equipamentos agrícolas que atendem todas as cadeias produtivas.
“Buscamos a integração do produtor rural com as empresas parcerias do evento, para que o pecuaris-

ta conheça o que há de mais moderno para a sua propriedade, tenha
acesso às novas tecnologias e principalmente, participe do grande fórum de conhecimento e debate que
é este evento”, diz Orso.
Toda esta integração deve proporcionar, segundo Orso, mais de R$
20 milhões em negócios. E são nos
leilões que grande parte deles ocorre. Ontem à noite, houve leilão especial de gado de corte, e hoje, às
19h, outra oportunidade para quem
pretende investir no plantel. É o leilão Brangus Boitatá, que acontece
no Recinto de Leilões do parque.
O expositor Jeferson Chaves garante que vale a pena participar do
evento e aproveitar a oportunidade para investir. Ele ressalta que

ESTIMATIVA é de que
negócios ultrapassem os
R$ 20 milhões nos
quatro dias de feira

PROGRAMAÇÃO
Mas, o leilão é apenas uma das
diversas atrações desta quartafeira (25). A programação
começa às 9h45, com palestra
sobre o leite, o período de
transição e sua importância na
reprodução. Já às 10h40 haverá
workshop em ovinocultura. Á
tarde, o leite permanece em
pauta, com palestra sobre a
qualidade do produto. A partir
das 14h haverá julgamento de
argolas da raça Angus, e após,
às 14h30, palestra sobre o
controle de diarreias em
bezerros. Os seminários
encerram às 15h30, com debate
sobre ventilação e ambiência
em produção de leite.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

a feira melhora a cada ano, “tanto
na estrutura para quem expõe,
quanto no que está à disposição
do produtor”, diz.
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Terminais em operação
AÍLTON SANTOS

FABIO DONEGÁ

NOVOS Terminais Nordeste e Leste devem começar a operar em agosto
Os novos terminais de transbordo
de Cascavel, o Leste e o Nordeste,
devem começar a operar já no próximo
mês. A informação é do presidente da
Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro.
O prazo dado por ele é 20 de agosto.
Segundo o presidente, os terminais
precisam entrar em operação, pois o
atual Leste, que está no canteiro central da Avenida Brasil, no Bairro São
Cristóvão, precisa ser desativado o
quanto antes, para que as obras de
abertura da Rua Jacarezinho comecem.
Pelissaro explica que as linhas
do atual Terminal Leste serão divididas entre o novo Leste e o Nordeste. Porém ainda não serão necessários os novos ônibus com
porta esquerda, pois nesse mo-

mento será apenas uma divisão
das linhas existentes que ligam os
bairros das regiões norte e leste
da cidade com o Terminal Leste.
Sobre as linhas de integração do
Terminal Nordeste com o Centro e
também dele com o novo Leste,
elas ainda estão passando por estudos. Pelissaro lembra que todas
as possibilidades e as viabilidades
dessa operação antecipada passam por minuciosas análises das
equipes técnicas da Cettrans.

RELEMBRE
O Terminal Nordeste foi entregue
há poucas semanas e o novo
Terminal Leste foi finalizado no ano
passado. Ambas as obras foram
executas pela empresa Costa Oeste
Construções. Os investimentos nos
dois terminais superam os R$ 9
milhões. Essas obras fizeram parte do
PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) de Cascavel, e receberam
recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento)
com contrapartida do Município.

NOVO SISTEMA
Os terminais Nordeste e Leste começarão a operar pouco mais de dois
meses antes do novo sistema de transporte de Cascavel entrar em
atividade. O BRQ (Bus Rapid Quality – Ônibus Rápido com Qualidade) tem
até a primeira quinzena de novembro para estar em pleno funcionamento,
conforme garantiu o prefeito Leonaldo Paranhos.
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Mateada no Lago Municipal
As secretarias de Cultura e Esportes e de Assistência Social, com a parceria do Território Cidadão, realizam hoje a 1ª
Mateada Felicidade do Idoso, que será realizada a partir das 8h30, no Lago Municipal. Até as 11 horas os participantes
terão momentos de descontração, atividades culturais e recreativas organizadas pelos servidores, tudo isso regado a
muito mate, chá, café e guloseimas, na área anexa à Secretaria de Meio Ambiente.
Pelo menos cem idosos do Território I (Cascavel Velho), Floresta e do Condomínio da Terceira Idade do Bairro Tarumã já
estão confirmados para a atividade. Para quem quiser aderir, a participação é gratuita.

ARQUIVO

Alterações no itinerário

A Linha 172 (Esmeralda/Terminal Oeste) passou por alterações
em seu itinerário devido às mudanças de sentido das Ruas Indira
Gandhi e Pedro Álvares Cabral, próximo ao Fórum de Cascavel.
Antes, os ônibus circulavam no
sentido bairro-terminal e passavam
pela Rua Indira Gandhi até a Avenida Tancredo Neves. Agora os coletivos, logo após passar pelo Fórum
Eleitoral, passam a virar à direita
na Rua Pedro Álvares Cabral.
Devido a essa alteração, a linha
teve um ponto de embarque da Indira Gandhi transferido para a Rua
Pedro Álvares Cabral e ganhou mais
um ponto de embarque e desembarque na Avenida Tancredo Neves.
A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) informa que não houve alteração nos
horários da Linha 172.

ATENÇÃO
passageiros: Rua
Pedro Álvares
Cabral agora faz
parte do itinerário
da Linha
Esmeralda

MUDANÇAS

As ruas Indira Gandhi e Pedro Álvares Cabral tiveram o sentido alterado para
compor o sistema de looping de quadra da Avenida Tancredo Neves, onde os
motoristas não poderão virar à esquerda, devido ao corredor exclusivo dos
ônibus que ocupará a terceira faixa das vias. Nas avenidas Brasil e Barão do Rio
Branco o retorno nas vias já são proibidos.
A Rua Indira Gandhi ficou no sentido Tancredo Neves/Bairro Santo Onofre e a Pedro
Álvares Cabral no sentido Bairro Santo Onofre/ Tancredo Neves. As vias foram
sinalizadas e orientações foram repassadas aos motoristas no local logo após as mudanças.
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Procuram-se voluntários
Já pensou poder ajudar alguém
apenas ouvindo o que esta pessoa tem para lhe falar? É partindo deste princípio que o Navivel
(Núcleo de Apoio à Vida de Cascavel) organiza uma capacitação
gratuita a voluntários que queiram
fazer parte do CVV (Centro de Valorização da Vida), uma associação civil sem fins lucrativos que
presta apoio emocional e prevenção ao suicídio para pessoas que
precisam conversar. Tudo no mais
absoluto sigilo.
Este diálogo ocorre por meio da
linha 188, disponível desde julho
em Cascavel. E é neste contato que
os voluntários vão atuar. Segundo
o presidente do Nanivel, Claudemir
Desto, os participantes vão receber
treinamentos teóricos e práticos
centrados na escuta da pessoa
durante cinco domingos – 29 de julho; 5, 12, 19 e 26 de agosto – das
8h30 às 18h30, na Unipar.
“É um curso com 200 vagas e
quem se inscrever tem de ter o desejo de trabalhar pela causa do
CVV”, diz Desto. Os interessados
devem entrar em contato pelos números (45) 99803-1757 ou (45)
99969-3909 ou ainda pelo e-mail
cvvcascavel@gmail.com e informar
apenas o nome completo, idade,
e-mail e telefone. Até a tarde de
ontem, mais de 100 pessoas já estavam inscritas.
Após concluído o curso, o trabalho voluntário será definido por
escalas. Semanalmente, cada pessoa deve doar quatro horas e meia
de seu tempo para atender aos telefonemas. Ainda não há uma sede
fixa do Nanivel para abrigar o CVV,
mas Desto garante que em 1º de
setembro, quando iniciam as cam Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo

TELEFONE 188 já está disponível em Cascavel
panhas de prevenção do Setembro
Amarelo, o espaço será inaugurado. No Brasil, o CVV já conta com
89 postos de atendimento.

CONFIRA AS DATAS
DA CAPACITAÇÃO
z 24 de julho – 8h30 às 18h30
z 5 de agosto - 8h30 às 18h30
z 12 de agosto - 8h30 às 18h30
z 19 de agosto - 8h30 às 18h30
z 26 de agosto - 8h30 às 18h30

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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.

1- Cezar Garcia e Valeria Brizolla dos Santos
2- Rafael de Morais e Tainara de França Longo
3- Sidinei Bonacina da Costa e Lucimara Aparecida Schvingel
4- José Roberto Oliveira Neves e Hudneia Cristina Sayumi Amano Neves
5- Antonio Henrique Miotto e Kawane de Arruda Silva
6- Vitor Braga e Valquiria Ferreira dos Santos
7- Ailton Cesar Krik e Mayara da Silva Malanotte
8- Matheus Augusto Fernandes e Rafaela Nunes da Costa
9- Romeu Jose Ferrari Junior e Camila Vargas Neves
10- Olavo Fettback Neto e Gabriela Garbin
11- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 DE JULHO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Panorama do emprego
O setor de ser viços é responsável pelo maior número de ocupações formais em Cascavel e
hoje garante emprego a 35.890
trabalhadores, ou seja, 36,1% do
total na cidade. O comércio aparece na sequência com 27.711
vagas preenchidas.
Em terceiro lugar está a indústria da transformação e embora o
segmento tenha sofrido impactos
com a greve dos caminhoneiros e
fechamento de 139 vagas no mês
de junho deste ano, tem hoje
18.180 postos de trabalho.
Por conta do atual cenário econômico, a expectativa de novas vagas depende ainda do processo de
recuperação, sobretudo, na área da
indústria alimentícia.
“A atividade de alimentos no
Paraná, que é a principal atividade
econômica industrial do Estado, foi
fortemente impactada e dentro da
região Oeste ela também tem sofrido esse impacto”, afirma o economista Evânio Felippe.
Ele foi convidado para falar sobre o panorama geral das indústrias no Estado e na região Oeste em
evento promovido pelo Sistema

PIB
De acordo com o economista,
Cascavel é a principal cidade da
região oeste na geração do PIB
(Produto Interno Bruto). “66% do
PIB da região está em Cascavel
diante da concentração da
atividade produtiva”, afirma. Em
2015 a marca atingida na cidade
foi de R$ 10,1 bilhões e na região,
R$ 15,6 bilhões.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Romulo Grigoli

NÚMEROS dos
setores industriais
foram apresentados
ontem pela Fiep

Fiep (Federação das Indústrias do
Paraná) na Casa da Indústria em
Cascavel na manhã de ontem.
Além da greve dos caminhoneiros o economista cita outros fatores negativos para a recuperação
econômica. “Houve reajuste de
17% na tarifa de energia elétrica e
isso é muito. A tabela de frete mínimo também pode impactar aos
empresários e por conta do ano de
eleições, muitos deverão esperar
pela definição do pleito para voltar
a investir”, avalia.

INDÚSTRIAS
Em Cascavel grande parte das
indústrias é na área de
transformação (1.155). Os
principais setores industriais são
metalmecânico (250); têxtil,
confecções e couro (141);
madeira e móveis (138); e
alimentos e bebidas (126). Já a
construção civil representa 876
estabelecimentos e a
agropecuária 565. A maior parte,
ou seja, 88%, é classificada como
microempresas.

EXPORTAÇÕES
Com reação às exportações, Cascavel atingiu a meta de U$$ 156,2
milhões no primeiro semestre deste ano. Os principais produtos
importados são carnes (67,5%), adubos (8,5%), materiais para veículos
de transporte (5,4%) e soja (4,9%). “A região é uma das maiores
exportadoras de produtos do agronegócio”, cita o
economista ao acrescentar que os principais
destinos são China, Arábia Saudita,
Paraguai e Uruguai.
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Novos parques infantis
No decorrer de um ano a expectativa da Secretaria de Cultura e
Esportes de Cascavel é de que novos espaços para diversão das crianças sejam instalados em locais
públicos.
Para isso um processo de licitação está em andamento e prevê a
aquisição e instalação de parques
infantis em diversos bairros e no
interior do município.
O valor máximo dos investimentos na modalidade de registros de preços é de R$ 1,7 milhão. “Será por um período de um
ano para a construção de 20 parques”, afirma a Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel.
O credenciamento de empresas,
aberturas dos envelopes e avaliação de propostas ocorrerão no próximo dia 3 de agosto na prefeitura.
Os lances serão feitos por meio de
pregão presencial e vencerão aqueles com melhores valores.
Por enquanto, ainda não há definição de quais serão os locais
contemplados com brinquedos
como carrossel, balanço, tobogã
e gangorra.

PRIMEIRO parque será instalado no Complexo Esportivo Ciro Nardi
“No momento é realizado um
estudo de viabilidade para definirmos os bairros que irão receber os
parques”, esclarece a Secretaria.
Por outro lado, já está garantido
o espaço onde investimentos serão
iniciados. “O primeiro parque será
instalado no Complexo Esportivo
Ciro Nardi”, cita a Secretaria.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

ESCOLAS
A diversão também está
garantida nas escolas e Cmeis
(Centros Municipais de
Educação Infantil). A prefeitura
de Cascavel, por meio da
Secretaria de Educação
investirá na compra de
parques infantis, brinquedos
e mini materiais esportivos
cerca de R$ 2,1 milhões no
período de um ano.
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Cassações de CNHs
aumentam 90%
A imprudência no trânsito reflete no aumento de suspensões
e cassações de CNHs (Carteira
Nacional de Habilitação) neste
ano em Cascavel. A propósito da
data de hoje, quando é lembrado
o Dia do Motorista, não há muito
o que se comemorar por parte dos
condutores.
De janeiro a junho de 2017 foram 107 notificações de cassação
de carteiras na cidade. Já no mesmo período deste ano, 203, o que
corresponde a um crescimento de
90% conforme dados repassados
pelo Detran (Depar tamento de
Trânsito) do Paraná.
A cassação do documento de
habilitação ocorre, segundo o artigo 263 do CTB (Código de Trânsito
Brasileiro), quando já com o direito
suspenso, o infrator ainda assim
insiste em conduzir um veículo.
A coordenadora de Educação de
Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Trânsito) de Cascavel, Luciane de Moura, comenta sobre as principais infrações que resultaram em penalidades aos motoristas na cidade.
“A falta do uso do cinto de segurança é a principal delas, seguida do uso do celular, conversão
em locais proibidos e avanço em
semáforos”, cita.
Segundo ela, o excesso de velocidade nas ruas da cidade é preocupante diante de situações registradas no perímetro urbano. “Em
vias onde é permitida a velocidade

de 60 km/h já foram flagrados motoristas a 120 km/h”.
A imprudência tem provocado
inúmeros acidentes na maioria dos
casos com vítimas gravemente feridas, inclusive em locais sinalizados. “A chance de uma vítima que
for atropelada sobreviver diminui
sempre que for atingida por um carro acima dos 60 km/h”, ressalta.
A coordenadora faz um alerta
para que os motoristas sejam mais
prudentes no trânsito. “O acidente
traz danos a toda a sociedade e os
condutores colocam em risco à sua
vida e das demais pessoas”.

NO primeiro
semestre deste ano,
203 motoristas
tiveram carteiras
cassadas em
Cascavel

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

FONTE: DETRAN-PR

CASSAÇÃO

2017

2018

2017

2018

1.930 2.580
107

203
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S uspensão
A penalidade de suspensão do
direito de dirigir é aplicada sempre que o condutor atingir, no
período de 12 meses, a contagem
de 20 pontos em infrações de
trânsito. A duração da penalidade
será pelo prazo mínimo de 6
meses até o máximo de um ano.
No caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo
mínimo de oito meses até o
máximo de dois anos. A carteira
será devolvida somente após
cumprida a penalidade e curso de
reciclagem.
FONTE: DETRAN-PR

O número de emissões de 1ª habilitação em Cascavel
reduziu no primeiro semestre deste ano em comparação
ao mesmo período de 2017. De 2.337 documentos emitidos pelo Detran o número caiu para 2.325.

A cassação do documento de habilitação, conforme art. 263 do
CTB, ocorre quando, suspenso o direito de dirigir, o motorista
conduzir qualquer veículo e no caso de reincidência, no prazo de
12 meses de infrações como: dirigir com CNH ou Permissão de
categoria diferente ao veículo que esteja conduzindo; entregar a
direção do veículo a pessoa nas condições previstas nos incisos
do art.162; dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência; disputar
corrida, promover eventos de manobras perigosas ou praticá-las.
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Ação
A Cettrans programou ação
educativa na Avenida Brasil,
próximo ao Terminal Leste, a
partir das 11h30 desta quartafeira. O objetivo é orientar os
motoristas quanto às normas
de segurança no trânsito e
parabenizá-los pela data.
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Cassações de CNHs
aumentam 90%
A imprudência no trânsito reflete no aumento de suspensões
e cassações de CNHs (Carteira
Nacional de Habilitação) neste
ano em Cascavel. A propósito da
data de hoje, quando é lembrado
o Dia do Motorista, não há muito
o que se comemorar por parte dos
condutores.
De janeiro a junho de 2017 foram 107 notificações de cassação
de carteiras na cidade. Já no mesmo período deste ano, 203, o que
corresponde a um crescimento de
90% conforme dados repassados
pelo Detran (Depar tamento de
Trânsito) do Paraná.
A cassação do documento de
habilitação ocorre, segundo o artigo 263 do CTB (Código de Trânsito
Brasileiro), quando já com o direito
suspenso, o infrator ainda assim
insiste em conduzir um veículo.
A coordenadora de Educação de
Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Trânsito) de Cascavel, Luciane de Moura, comenta sobre as principais infrações que resultaram em penalidades aos motoristas na cidade.
“A falta do uso do cinto de segurança é a principal delas, seguida do uso do celular, conversão
em locais proibidos e avanço em
semáforos”, cita.
Segundo ela, o excesso de velocidade nas ruas da cidade é preocupante diante de situações registradas no perímetro urbano. “Em
vias onde é permitida a velocidade

de 60 km/h já foram flagrados motoristas a 120 km/h”.
A imprudência tem provocado
inúmeros acidentes na maioria dos
casos com vítimas gravemente feridas, inclusive em locais sinalizados. “A chance de uma vítima que
for atropelada sobreviver diminui
sempre que for atingida por um carro acima dos 60 km/h”, ressalta.
A coordenadora faz um alerta
para que os motoristas sejam mais
prudentes no trânsito. “O acidente
traz danos a toda a sociedade e os
condutores colocam em risco à sua
vida e das demais pessoas”.

NO primeiro
semestre deste ano,
203 motoristas
tiveram carteiras
cassadas em
Cascavel

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

FONTE: DETRAN-PR

CASSAÇÃO
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2018

2017

2018

1.930 2.580
107

203
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S uspensão
A penalidade de suspensão do
direito de dirigir é aplicada sempre que o condutor atingir, no
período de 12 meses, a contagem
de 20 pontos em infrações de
trânsito. A duração da penalidade
será pelo prazo mínimo de 6
meses até o máximo de um ano.
No caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo
mínimo de oito meses até o
máximo de dois anos. A carteira
será devolvida somente após
cumprida a penalidade e curso de
reciclagem.
FONTE: DETRAN-PR

O número de emissões de 1ª habilitação em Cascavel
reduziu no primeiro semestre deste ano em comparação
ao mesmo período de 2017. De 2.337 documentos emitidos pelo Detran o número caiu para 2.325.

A cassação do documento de habilitação, conforme art. 263 do
CTB, ocorre quando, suspenso o direito de dirigir, o motorista
conduzir qualquer veículo e no caso de reincidência, no prazo de
12 meses de infrações como: dirigir com CNH ou Permissão de
categoria diferente ao veículo que esteja conduzindo; entregar a
direção do veículo a pessoa nas condições previstas nos incisos
do art.162; dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência; disputar
corrida, promover eventos de manobras perigosas ou praticá-las.
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A Cettrans programou ação
educativa na Avenida Brasil,
próximo ao Terminal Leste, a
partir das 11h30 desta quartafeira. O objetivo é orientar os
motoristas quanto às normas
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Brasileira morta

Exportações

Sem internet

Em nota divulgada ontem, o governo
brasileiro manifestou indignação e
exigiu que autoridades nicaraguenses
mobilizem todos os esforços necessários
para identificar e punir os responsáveis
pelo assassinato da estudante brasileira
Raynéia Gabrielle Lima, na noite de
segunda-feira (23). No texto, o governo
ainda condenou “o aprofundamento da
repressão, o uso desproporcional e letal
da força e o emprego de grupos
paramilitares em operações coordenadas
pelas equipes de segurança” e repudiou
a perseguição a manifestantes,
estudantes e defensores dos
direitos humanos.

A revisão da balança comercial para
2018, divulgada ontem pela
Associação de Comércio Exterior do
Brasil (AEB), projeta exportações de
US$ 224,445 bilhões, aumento de
3,1% em relação aos US$ 217,750
bilhões efetivados no ano passado. As
importações deverão atingir US$
168,130 bilhões, mostrando expansão
de 11,5% em comparação aos
US$ 150,749 bilhões registrados em
2017. Com isso, a balança terá
superávit de US$ 56,315 bilhões,
queda de 15,9% na comparação com o
saldo de US$ 67 bilhões gerados
no ano passado.

Mais de um terço (39%) dos
domicílios brasileiros ainda não tem
nenhuma forma de acesso à internet.
Segundo a pesquisa TIC Domicílios
2017, divulgada ontem pelo
Comitê Gestor da Internet (CGI.br),
são cerca de 27 milhões de residências
desconectadas, enquanto
outras 42,1 milhões acessam a rede via
banda larga ou dispositivos móveis.
O índice de residências sem
acesso é ainda maior nas classes
D e E: 70%. Na classe A, 99% dos
domicílios têm alguma forma de
acesso, na classe B, 93% e na
classe C, 69%.

Caso Marielle: dois presos

DIVULGAÇÃO

A Delegacia de Homicídios (DH) do Rio de
Janeiro prendeu na manhã de ontem Alan de
Moraes Nogueira, um policial militar reformado, e Luís Cláudio Ferreira Barbosa, ex-bombeiro militar. Segundo a polícia, os dois são integrantes do bando de Orlando Oliveira Araújo,
conhecido como Orlando de Curicica, miliciano
que está preso na penitenciária federal de Mossoró. Os dois são suspeitos de envolvimento
no assassinato de um policial e de um ex-policial em fevereiro do ano passado em Guapimirim, na Baixada Fluminense.
De acordo com o delegado da DH Willians
Batista, responsável pela investigação do
caso de Guapimirim, uma testemunha da morte de Marielle Franco disse que Nogueira também está ligado à execução da vereadora e
de seu motorista, Anderson Gomes, em março deste ano, no centro do Rio.
“[A investigação do] caso Marielle está sob
sigilo, não está sob minha responsabilidade.
Está com o titular, Giniton Lages. Mas essa
testemunha, que deu início à investigação que
culminou com as prisões de hoje, colocou os
três presos, incluindo o Orlando, no caso Marielle. O teor dessa participação ainda está
sob investigação. Eles serão ouvidos em outros casos investigados e também no caso Marielle”, afirmou Batista.

MARIELLE foi executada em março junto com o motorista
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Salmão
a belle Muniere
z 1 posta grande de salmão, sem pele (700g)
z sal e pimenta do reino branca moída a gosto
z raspas de limão a gosto
z farinha de trigo para empanar
z 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal(80g)
z 2 colheres (sopa) de óleo (30ml)
z 4 colheres (sopa) de vinho branco seco (60ml)
z 4 colheres (sopa) de alcaparras (45g)
z Batata salsa (360g)
z 2 colheres (sopa) de salsinha fresca
picada (14g)

z PREPARO
1. Corte o peixe em 4 pedaços. Tempere com o sal, a
pimenta e as raspas de limão. Deixe tomando gosto na
geladeira por cerca de 20 minutos.
2. Passe os pedaços de peixe na farinha de trigo, de maneira
que fiquem completamente cobertos. Numa frigideira grande
aqueça metade da manteiga com todo o óleo. Frite os peixes
em fogo brando, de maneira que dourem de todos os lados.
Retire da frigideira e mantenha-os em local aquecido.
3. Na mesma frigideira, junte o vinho e as alcaparras.
Cozinhe até levantar fervura e despeje sobre os peixes.
4. Na mesma frigideira ainda suja, junte a manteiga
restante. Acrescente as Batatas e frite em fogo brando,
mexendo de vez em quando para que dourem de todos os
lados. Salpique a salsinha e sal a gosto.
5. Sirva o peixe regado com o molho de alcaparras e
acompanhado das batatas douradas.IAo fritar o peixe, não
vire a todo momento, evitando assim que se quebre

DIVULGAÇÃO
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Homicídio no Centro
VÍTIMA caiu em cima da calçada, em frente a estabelecimento comercial

HOMEM caiu na calçada, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu

HOJE NEWS, 25 DE JULHO DE 2018

Um homicídio foi registrado, na
tarde de ontem, na Avenida Brasil,
no Centro de Cascavel. No local, a
movimentação de polícia e do Corpo de Bombeiros gerou curiosidade da população e muita gente,
que circulava pelo Centro da cidade, presenciou a cena do homem
caído na calçada, em frente a um
estabelecimento comercial.
Fallow Ndack, de 33 anos, que
é de nacionalidade senegalesa, foi
esfaqueado e morreu na hora. Os
bombeiros e o médico foram chamados para tentar socorrer a vítima. Sem sucesso. Ele levou pelo
menos três facadas, uma delas
no tórax que foi fatal.
A reportagem do jornal
Hoje News conversou com um
rapaz, que viu a cena. “A vítima
estava descendo, quando veio o
outro do nada, sacou a faca e
fez isso”, relatou o jovem, chocado com a cena. A entrevista
ao vivo pode ser vista no site
www.o parana.com.br.

AMBULANTES

Tanto a vítima quanto o autor são
vendedores ambulantes. O autor do
crime tentou fugir, mas foi encontrado e
imobilizado por dois seguranças, que
estavam de bicicleta no local e o viram
cometendo o assassinato. A Polícia
Militar foi acionada e prendeu o
acusado, conhecido como “Ceará”, em
flagrante. O suspeito disse que devia
para a vítima, que foi cobrado da
COM PRESENÇA da polícia e do Corpo de Bombeiros, muitos curiosos se reuniram no local
dívida e por isso a esfaqueou. O preso
foi encaminhado para a 15ª SDP
NOTA DA EMBAIXADA
Por conta da morte do estrangeiro, a Embaixada Solidária de Toledo decretou luto oficial (Subdivisão Policial).
de três dias, período em que apenas casos de fome e de gestantes para cuidados médicos
serão atendidos pela Embaixada. Todas as reuniões oficiais foram canceladas. “Prestamos  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
nossos sentimentos à família enlutada e à comunidade estrangeira que está em nosso país.
Voluntários choram hoje com a família há milhares de quilômetros que espera a chegada
de quem um dia partiu para construir uma vida melhor. A Embaixada Solidária decreta VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
luto em protesto a toda violência que atinge a comunidade nativa e estrangeira. Homicídios
26
Trabalhamos para que o recomeço dos estrangeiros possa contar com dignidade e Latrocínios
00
solidariedade. Repudiamos toda violência, seja ela urbana étnica ou em qualquer outra Confrontos
03
modalidade”, reforça, em nota. O corpo será repatriado para o Senegal.
Mortes no trânsito
29
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Giro da
Violência

MAL SÚBITO

Desespero de mãe
Aos prantos e com uma pequena toalha branca para secar as lágrimas, Lucilene aguardava pela justiça esperada por sete anos. Ela foi
cumprimentada pelo promotor no
início do julgamento e lembrou há
quanto tempo esperava pelo momento. “Já são sete anos. Era namorado dela”, comentou, baixinho,
aos prantos e informando apenas
o primeiro nome e disse que tem
outra filha, chamada Bruna.
Da última fileira do Tribunal do
Júri, ela acompanhou o julgamento
de Maison Rodrigo Vieira, que em

março de 2011 atirou cinco vezes
contra a filha de Lucilene. Joice Souza Alves de Miranda, na época com
15 anos, morreu na hora, dentro de
uma casa noturna que fun-cionava
na região Norte de Cascavel.
O acusado não compareceu ao
júri. Apenas a advogada dele. E por
isso, ele foi condenado a 21 anos
e 9 meses de prisão em regime
fechado por homicídio qualificado
e a Justiça decretou a prisão preventiva. Agora, Maison, que na época do crime tinha 22 anos, é foragido da Justiça.

Por ciúmes
A investigação mostrou que ele matou a jovem por ciúmes. “Se ela não ficar
comigo, ela não ficará com mais ninguém”, foi a frase proferida pelo
acusado à mãe da jovem e apresentada aos jurados.
O depoimento que o rapaz deu à polícia na época foi reproduzido aos
jurados ele alegou que havia sido traído e que era ameaçado por um jovem
que Joice começou a namorar depois dele. Na época, Maison emprestou
a arma de um amigo, foi até a boate, encontrou o casal e disparou cinco
vezes contra a jovem, que morreu na hora.

Maconha apreendida
Policiais rodoviários estaduais da 3ª
Cia de Cascavel apreenderam, na
madrugada de ontem, 318 quilos de
maconha. Foi na PR-323. Um Renault
Kwid foi abordado pela polícia, mas o
motorista não obedeceu à ordem de
parada e seguiu em alta velocidade,
sentido a Cafezal do Sul. Alguns
quilômetros depois, o condutor
abandonou o veículo e fugiu em meio
ao matagal. O veículo foi vistoriado e,
no porta-malas, encontrada a droga.
POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Um homem morreu na noite de segunda-feira, na Rua Domiciliano Theobaldo Bresolin, Bairro São Cristóvão em Cascavel.
Ele bateu o carro depois de sofrer um mal
súbito. No local do
acidente, a informação era de que ele
estava com sinais de CARRO ficou destruído depois de atingir outros dois veículos
que teria sofrido um
AVC (Acidente Vascular Cerebral). dos para atender a ocorrência, fiEle seguia com um Pálio pela rua zeram massagem cardíaca para
sentido ao viaduto com a BR-467, tentar reanimar a vítima, mas ela
quando perdeu o controle da dire- morreu no local. O carro ficou basção, bateu em um Corsa que seguia tante danificado.
no sentido contrário e depois em
 Reportagem: Tatiane Bertolino
um Uno, que estava estacionado.
Foto: Aílton Santos
Os bombeiros foram aciona-
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Motociclistas feridos
Dois motociclistas ficaram feridos em
um acidente envolvendo duas motos
que ocorreu na manhã de ontem, em
Cascavel. As motos trafegavam pela
Avenida Tito Muffato quando os
veículos se “embolaram” na via. Um dos
motociclistas, de 25 anos, ficou
inconsciente depois da batida, e teve
amnésia lacunar. Ele teve ferimentos
moderados, foi atendido pelos
bombeiros e levado à UPA Tancredo. O
outro piloto teve ferimentos leves e
recusou encaminhamento hospitalar.

Policial atropelado
O condutor de um veículo Gol que
atropelou um policial rodoviário federal
na BR-467 no último domingo (22) se
apresentou na tarde de ontem na
Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.
Como ele estava com mandado de prisão
em aberto, foi encaminhado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial). O carro havia
sido apreendido no mesmo dia e estava
abandonado no Bairro Brasília.
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Suicídio nas Giro Político
universidades

politica@jhoje.com.br

Poder público em dívida

Medidas para enfrentar a depressão dentro
dos ambientes universitários serão debatidas pela
Câmara de Vereadores de
Cascavel, assim que encerrar o recesso administrativo. A preocupação
veio a tona após uma acadêmica de Medicina da
Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná), de 21 anos, cometer suicídio, sexta-feira
passada. O caso é apurado por meio de uma sindicância aberta pela instituição de ensino e o parecer deve ser publicado
ainda esta semana, conforme decreto assinado
pelo reitor interino, Moacir Piffer. A previsão é que
logo na primeira semana
de agosto seja marcada a
audiência pública.
A iniciativa no Legislativo cascavelense partiu
do vereador Alécio Espínola (PSC), que pretende incluir na próxima semana
o requerimento de uma
audiência pública para

discutir as supostas causas de suicídios em Cascavel. Por ser um polo
universitário, Espínola
acredita que a cobrança
acadêmica seja um elemento que provoca influências nos compor tamentos dos jovens matriculados. “Estamos
em uma cidade universitária e recebemos jovens de todos os lugares. Vamos convidar representantes de todas
as universidades, Delegacia de Homicídios,
10ª Regional de Saúde,
Secretaria de Saúde e
Secretaria Antidrogas
para um amplo debate”.
O caso da jovem estudante de Medicina causou outras reações em
diferentes esferas, além
da política. Nesta sextafeira pela manhã pretendem fazer uma manifestação para relembrar a acadêmica. O ato será na
Reitoria da Unioeste.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

ESPAÇO ECUMÊNICO

Diante dos casos frequentes de depressão no ambiente
universitário, professores buscaram o vereador Alécio
Espínola (PSC) para que seja implantado um espaço
ecumênico dentro da Unioeste – obra que não pode ser
executada com recursos públicos, pois se trata de uma
instituição laica – ou seja – livre de religiões. A construção
dependeria de doações da iniciativa privada e da aceitação
de parte do corpo docente, que é contra esse tipo de
influência ecumênica na universidade pública.

O discurso inflamado do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
estava preso na garganta de milhares de moradores do
oeste do Paraná, durante abertura do 4º Show Pecuário,
em Cascavel. Embora a região tenha influência
fundamental na economia paranaense, os investimentos
da Capital chegam a conta gotas. “O poder público tem
uma dívida com essa região. Faltou dos governos uma
visão estratégica ao verificar esses números destacados
no PIB e aproveitar melhor o potencial”.

Pagamento

Versões

Coube ao prefeito dizer que
a governadora Cida
Borghetti (PP) tem feito o
contrário de governadores
anteriores – pagando essa
dívida com o oeste – com
investimentos em logística,
como a liberação de R$
10,5 milhões para
desapropriar a área do
aeroporto regional.

Após Ricardo Barros (PP)
dizer que Beto Richa (PSDB)
não quer apoio de Cida
Borghetti (PP) na
candidatura ao Senado, a
governadora pré-candidata
a reeleição retrucou em
Cascavel a ruptura com os
tucanos: “De jeito nenhum!”

Poder absoluto

Cida disse que o momento
atual é de diálogo e
composições. “É um
momento para que os
partidos que caminharam
juntos mantenham essa
aliança para termos um
Paraná comprometido com
o futuro.” Mandou o
recado ao Richa sem dar
nome ao tucano.

Coube ainda a Cida acabar
com o retrocesso de duas
décadas de pedágio que
massacrou a economia
paranaense: agora de uma
maneira democrática ela está
ouvindo todas as regiões para
aplicar o modelo adequado,
de maneira transparente.

Entrelinhas

FOGOS
Soltura de fogos de artifício e a prática de maus tratos
contra animais. Os temas serão tratados na audiência
pública chamada pelos vereadores Policial Madril e
Serginho Ribeiro. Será dia 1º de agosto, na Câmara, a
partir das 9h.
z O vereador Parra, presidente da Comissão de Saúde,
visitou ontem a UBS do Bairro Cancelli.
z A unidade está em reforma e ele não gostou da
qualidade da tinta usada na pintura, que não estaria
dentro do que prevê o contrato.
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Estado analisa ampliar rodovias pedagiadas
O pedágio paranaense esteve
entre as maiores polêmicas entre
governadores do Estado, relembradas inclusive por Cida Borghetti (PP)
ontem durante visita à região oeste.
“Não falo em baixar e nem em acabar: proponho uma discussão com a
sociedade”, disse a governadora, ao
relembrar dos discursos de Roberto
Requião (MDB) e também de seu
antecessor, Beto Richa (PSDB).
Os contratos entre governo e concessionárias não serão renovados,
conforme decisão do Ministério dos
Transportes. As seis empresas que
estão no estado desde 1997 devem
devolver o controle das rodovias federais em novembro de 2021, quando vencem os contratos firmados no
governo Jaime Lerner. Na prática, as
concessionárias têm mais três anos
para administrar as estradas federais que compõem o chamado “Anel
de Integração”. O Estado decidirá a
modalidade do novo contrato aplicado, no entanto, antes disso fará
rodadas de reuniões em todas as
regiões para ouvir a sociedade civil
organizada sobre investimentos necessários. Cascavel foi a primeira a
receber a comitiva para analisar o
modelo mais adequado, em evento
na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).
Diante da expansão rodoviária

“O investidor precisa
ter segurança”

CIDA Borghetti está
propondo uma discussão com
a sociedade sobre os pedágios
ao longo dessas duas décadas, a
Agepar (Agência Reguladora do Paraná) analisa a necessidade de
ampliação do trecho pedagiado: ou
seja, além das praças atuais, novas serão construídas afim de cobrar pela circulação de veículos.
Uma das mais propensas a entrar
nesse pacote de privatizações é a
BR-163 – que recebe investimentos
de R$ 306,5 milhões da União para
duplicação entre Marechal e Toledo e também de Cascavel a Marmelândia – onde são necessários
R$ 550 milhões para duplicação,
R$ 100 milhões estariam entre o
montante liberado para este ano.

MARCO REGULATÓRIO
Finalizada a entrega de todos os bens, a Agepar precisa já ter em mãos o
marco regulatório da nova concessão: antes mesmo de 2021. Uma das
propostas já pensadas é a alteração da forma de cobrança: as guaritas
seriam substituídas apenas por equipamentos que façam a leitura do trecho
percorrido pelo veículo. “O pedágio por meio de praças com distâncias
grandes gera injustiça, pois quem anda trecho pequeno paga pelo trecho
todo. Há experiências internacionais muito fáceis em que é possível fazer
uma cobrança automática: se cada veiculo nosso tiver um chip – entrou em
um ponto e saiu em outro, os reguladores vão debitar o utilizado da rodovia,
o que gera uma tarifa socialmente mais justos – esse será um elemento
debatido com a sociedade”, explica Omar.

BR-163
Sem confirmar a inclusão da BR163 no pacote de rodovias federais
e estaduais que serão pedagiadas
no Paraná, o presidente da Agepar,
Omar Akel, afirma que ao menos
500 quilômetros serão integrados
ao Anel de Integração – o trecho
corresponde a uma nova BR-277,
que liga Cascavel a Curitiba, por
exemplo. “Temos uma rede do
DER [Departamento de Estradas
de Rodagem] imensa: 2,5 mil
quilômetros de rodovias
concedidas pedagiadas, talvez
possamos chegar a três mil
quilômetros com essas
incorporações de rodovias. O
Paraná tem 40 mil quilômetros, o
que fica pesado para o estado
manter - no entanto nem todas
tem volume de carga para
viabilizar uma parceria”, diz Omar.
Apesar de não anunciar os trechos
ainda que terão essa exploração, o
contrato assinado em 2021 deverá
ter duração de 30 anos –
encerrando em 2051.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Fotos: Aílton Santos

No novo contrato, a preocupação
também se detém sobre as taxas de
rendimento, que segundo o presidente
da Agepar, Omar Akel, no contrato
anterior previa uma economia doente –
diferentemente da atual. “As taxas de
retorno dos investimentos eram altas e
estão nos contratos. Precisamos de um
contrato com maior flexibilidade para
periodicamente sofrer revisão do poder
público, principalmente com a
transparência com a sociedade, que deve
acompanhar o que está acontecendo”.
Além de flexibilidade, o próximo contrato
que tende a uma duração de três
décadas deve garantir segurança aos
investidores, sejam nacionais ou
internacionais. “Em um contrato de 30
anos são oito governos diferentes –
então vem um que fala: ‘Baixa ou acaba’,
outro que pede ‘revisão da tarifa’ e outro
que ‘aumentem as obras’, cobrando uma
ponte ligando Guaratuba com Caiobá.
Tudo isso vai incidir na tarifa. O investidor
precisa ter segurança de que o que foi
contratado será cumprido”, afirma o
presidente da Agepar.

PRAÇAS de pedágio serão
incorporadas ao patrimônio
do Estado

Fim da angústia de um contrato
O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Seil (Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística) analisam experiências nacionais e
internacionais – ouvirão as sugestões de diferentes regiões e no ano que
vem iniciará uma série de audiências públicas para propor o novo modelo
de concessão. Grupos de estudo foram formados para finalização da
concessão, delegação da federação e um grupo para o novo sistema para
definir obras, tecnologias e tarifas. Serão oito reuniões ao todo. Após
Cascavel, as discussões serão realizadas em Londrina terça-feira quem e
na sequência: Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá, Paranaguá, Foz do
Iguaçu e Região Metropolitana de Curitiba.
O presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel),
Edson Vasconselos, ressalta a importância de obras de logísticas que
contemplem o oeste do Paraná, que por muitos anos ficou fora das
prioridades. “A sociedade quer o fim da angústia de 20 anos de
contrato. Não podemos deixar que o governo cometa os mesmos erros.
É fácil mostrar a angustia de não ter cumprido as obras, o tamanho da
tarifa, a falta de segurança do estado e da população desse contrato
que virou uma lenda, dizendo que não pode ser alterado”.

Praças de
pedágio serão
patrimônio
do Estado

Com o fim dos contratos com as
concessionárias que administram rodovias do
Paraná, os bens utilizados por essas
corporações deverão ser repassados
integralmente ao governo do Estado. São
móveis, equipamentos e até mesmo os
prédios construídos nas rodovias. A
Agepar busca manter uma vigilância intensa
para evitar casos desastrosos de finalização
de concessões, como no Rio Grande do
Sul, onde praças de pedágio foram
derrubadas no fim dos contratos. Além
disso, a preocupação é também com a
execução de obras previstas nos acordos.
“Temos que cuidar do encerramento dos
contratos, para que não fiquem dívidas a
serem pagas pela população por meio do
governo ou novas tarifas e também para
que os bens gerados pela concessão sejam
incorporados pela sociedade. Todas as
duplicações, trincheiras, obras de arte,
acessos as cidades, praças de alimentação
e todos os veículos, ambulâncias, guinchos;
todo acervo gerado pela contribuição dos
paranaenses deve permanecer como
patrimônio publico do Paraná”, afirma o
presidente da Agepar, Omar Akel.
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Estado analisa ampliar rodovias pedagiadas
O pedágio paranaense esteve
entre as maiores polêmicas entre
governadores do Estado, relembradas inclusive por Cida Borghetti (PP)
ontem durante visita à região oeste.
“Não falo em baixar e nem em acabar: proponho uma discussão com a
sociedade”, disse a governadora, ao
relembrar dos discursos de Roberto
Requião (MDB) e também de seu
antecessor, Beto Richa (PSDB).
Os contratos entre governo e concessionárias não serão renovados,
conforme decisão do Ministério dos
Transportes. As seis empresas que
estão no estado desde 1997 devem
devolver o controle das rodovias federais em novembro de 2021, quando vencem os contratos firmados no
governo Jaime Lerner. Na prática, as
concessionárias têm mais três anos
para administrar as estradas federais que compõem o chamado “Anel
de Integração”. O Estado decidirá a
modalidade do novo contrato aplicado, no entanto, antes disso fará
rodadas de reuniões em todas as
regiões para ouvir a sociedade civil
organizada sobre investimentos necessários. Cascavel foi a primeira a
receber a comitiva para analisar o
modelo mais adequado, em evento
na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).
Diante da expansão rodoviária

“O investidor precisa
ter segurança”

CIDA Borghetti está
propondo uma discussão com
a sociedade sobre os pedágios
ao longo dessas duas décadas, a
Agepar (Agência Reguladora do Paraná) analisa a necessidade de
ampliação do trecho pedagiado: ou
seja, além das praças atuais, novas serão construídas afim de cobrar pela circulação de veículos.
Uma das mais propensas a entrar
nesse pacote de privatizações é a
BR-163 – que recebe investimentos
de R$ 306,5 milhões da União para
duplicação entre Marechal e Toledo e também de Cascavel a Marmelândia – onde são necessários
R$ 550 milhões para duplicação,
R$ 100 milhões estariam entre o
montante liberado para este ano.

MARCO REGULATÓRIO
Finalizada a entrega de todos os bens, a Agepar precisa já ter em mãos o
marco regulatório da nova concessão: antes mesmo de 2021. Uma das
propostas já pensadas é a alteração da forma de cobrança: as guaritas
seriam substituídas apenas por equipamentos que façam a leitura do trecho
percorrido pelo veículo. “O pedágio por meio de praças com distâncias
grandes gera injustiça, pois quem anda trecho pequeno paga pelo trecho
todo. Há experiências internacionais muito fáceis em que é possível fazer
uma cobrança automática: se cada veiculo nosso tiver um chip – entrou em
um ponto e saiu em outro, os reguladores vão debitar o utilizado da rodovia,
o que gera uma tarifa socialmente mais justos – esse será um elemento
debatido com a sociedade”, explica Omar.

BR-163
Sem confirmar a inclusão da BR163 no pacote de rodovias federais
e estaduais que serão pedagiadas
no Paraná, o presidente da Agepar,
Omar Akel, afirma que ao menos
500 quilômetros serão integrados
ao Anel de Integração – o trecho
corresponde a uma nova BR-277,
que liga Cascavel a Curitiba, por
exemplo. “Temos uma rede do
DER [Departamento de Estradas
de Rodagem] imensa: 2,5 mil
quilômetros de rodovias
concedidas pedagiadas, talvez
possamos chegar a três mil
quilômetros com essas
incorporações de rodovias. O
Paraná tem 40 mil quilômetros, o
que fica pesado para o estado
manter - no entanto nem todas
tem volume de carga para
viabilizar uma parceria”, diz Omar.
Apesar de não anunciar os trechos
ainda que terão essa exploração, o
contrato assinado em 2021 deverá
ter duração de 30 anos –
encerrando em 2051.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Fotos: Aílton Santos

No novo contrato, a preocupação
também se detém sobre as taxas de
rendimento, que segundo o presidente
da Agepar, Omar Akel, no contrato
anterior previa uma economia doente –
diferentemente da atual. “As taxas de
retorno dos investimentos eram altas e
estão nos contratos. Precisamos de um
contrato com maior flexibilidade para
periodicamente sofrer revisão do poder
público, principalmente com a
transparência com a sociedade, que deve
acompanhar o que está acontecendo”.
Além de flexibilidade, o próximo contrato
que tende a uma duração de três
décadas deve garantir segurança aos
investidores, sejam nacionais ou
internacionais. “Em um contrato de 30
anos são oito governos diferentes –
então vem um que fala: ‘Baixa ou acaba’,
outro que pede ‘revisão da tarifa’ e outro
que ‘aumentem as obras’, cobrando uma
ponte ligando Guaratuba com Caiobá.
Tudo isso vai incidir na tarifa. O investidor
precisa ter segurança de que o que foi
contratado será cumprido”, afirma o
presidente da Agepar.

PRAÇAS de pedágio serão
incorporadas ao patrimônio
do Estado

Fim da angústia de um contrato
O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Seil (Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística) analisam experiências nacionais e
internacionais – ouvirão as sugestões de diferentes regiões e no ano que
vem iniciará uma série de audiências públicas para propor o novo modelo
de concessão. Grupos de estudo foram formados para finalização da
concessão, delegação da federação e um grupo para o novo sistema para
definir obras, tecnologias e tarifas. Serão oito reuniões ao todo. Após
Cascavel, as discussões serão realizadas em Londrina terça-feira quem e
na sequência: Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá, Paranaguá, Foz do
Iguaçu e Região Metropolitana de Curitiba.
O presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel),
Edson Vasconselos, ressalta a importância de obras de logísticas que
contemplem o oeste do Paraná, que por muitos anos ficou fora das
prioridades. “A sociedade quer o fim da angústia de 20 anos de
contrato. Não podemos deixar que o governo cometa os mesmos erros.
É fácil mostrar a angustia de não ter cumprido as obras, o tamanho da
tarifa, a falta de segurança do estado e da população desse contrato
que virou uma lenda, dizendo que não pode ser alterado”.

Praças de
pedágio serão
patrimônio
do Estado

Com o fim dos contratos com as
concessionárias que administram rodovias do
Paraná, os bens utilizados por essas
corporações deverão ser repassados
integralmente ao governo do Estado. São
móveis, equipamentos e até mesmo os
prédios construídos nas rodovias. A
Agepar busca manter uma vigilância intensa
para evitar casos desastrosos de finalização
de concessões, como no Rio Grande do
Sul, onde praças de pedágio foram
derrubadas no fim dos contratos. Além
disso, a preocupação é também com a
execução de obras previstas nos acordos.
“Temos que cuidar do encerramento dos
contratos, para que não fiquem dívidas a
serem pagas pela população por meio do
governo ou novas tarifas e também para
que os bens gerados pela concessão sejam
incorporados pela sociedade. Todas as
duplicações, trincheiras, obras de arte,
acessos as cidades, praças de alimentação
e todos os veículos, ambulâncias, guinchos;
todo acervo gerado pela contribuição dos
paranaenses deve permanecer como
patrimônio publico do Paraná”, afirma o
presidente da Agepar, Omar Akel.
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“Os produtores estão muito
mais conscientes dos cuidados
a serem adotados na proteção
do rebanho e dos
investimentos necessários ao
aprimoramento genético,
manejo, reprodução e nutrição.
Isso elevou os índices de
produtividade da pecuária
paranaense”.

COPA E CASTIGO
Um alerta para as eleições gerais de governantes,
que estão batendo à nossa porta. Nada como relembrar o passado para prevenir o futuro. A Copa do
Mundo de Futebol, considerada uma grande vitória
do então governo Lula trazendo-a para ser realizada
no Brasil em 2014, na verdade, além da fraude no
sorteio, foi uma grande ousadia e um tremendo pesadelo para a nação brasileira. O nosso país classificado como emergente, isto é, saindo da miséria para a
pobreza, ainda assim os nossos governantes da época fizeram tudo sem planejamento, apenas visando
os holofotes para colher dividendos para os seus interesses pessoais eleitoreiros.
Em 1986, com uma situação econômico-financeira melhor do que a daquele tempo, o então presidente General João Figueiredo bateu o martelo e disse:
“NÃO, não podemos gastar dinheiro com supérfluos”.
O México assumiu o ônus.
Ficamos perplexos quando assistimos a disputa de
17 cidades pela honraria da escolha de somente 12
que iriam ter uma mísera disputa entre “Egito x Paraguai”. Do Acre ao Rio Grande do Sul, todas as capitais brasileiras queriam uma casquinha do evento.
Como brasileiros gostamos de futebol, mas achamos
um verdadeiro absurdo, cidades carentes de infraestrutura de saneamento, água potável, trânsito caótico, hospitais públicos, escolas e moradias para os
seus munícipes alardearem gastos de centenas de
milhões de reais para reformarem estádios, como foi
o caso de Rio Branco, Natal e Fortaleza, por exemplo.
Com a crise financeira mundial já instalada em nosso
país recebemos dois merecidos castigos: fomos goleados por 7X1 para a Alemanha e a nossa irresponsável “presidenta” foi defenestrada do poder.

Secretário estadual
de Agricultura e
Abastecimento, George
Hiraiwa, ontem, no Show
Pecuário.

NOTAS

z Horta urbana

z Servidores presos

Uma parceria entre o
Rotary Club, Território
Cidadão e Associação de
Pais, Professores e
Servidores da escola
Municipal Francisco Vaz
de Lima está permitindo
a implantação de uma
hora urbana no Bairro
Interlagos. O terreno
com cerca de 700 metros
quadrados vai receber
mudas e sementes de
verduras e legumes
que vão reforçar a
merenda escolar.

A Divisão de Combate à
Corrupção (DCCO)
prendeu ontem seis
servidores públicos do
Estado com mandados
de prisão em aberto. A
ação policial aconteceu
em Curitiba, Colombo,
Matinhos, Maringá e
Assis Chateubriand. A
motivação das prisões
ocorreu por crimes
diversos como tráfico de
influência, porte ilegal
de arma de uso restrito
e corrupção passiva.

O Show Pecuário
2018, aberto
ontem no Parque
de Exposições
Celso Garcia Cid
e que traz o que
há de mais
moderno no setor.

Os crimes contra a
vida em Cascavel
que fizeram mais
uma vítima ontem
em plena luz do
dia. Desta vez um
imigrante
senegalês.

José Batista Pinheiro – Coronel Reformado
do Exército Brasileiro
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Fases da lua
CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
11/08 - 06h59

Fonte: Simepar
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Marta em busca do hexa

A brasileira Marta foi selecionada entre as 10 melhores do mundo em lista divulgada ontem e tentará conquistar pela sexta vez um
prêmio oferecido pela Fifa. A vencedora será conhecida no dia 24
de setembro, em Londres.
A lista foi definida por votação
de especialistas escolhidos
pela Fifa. O tempo compreendido para análise da per formance
foi de 7 de agosto de 2017 até
24 de maio de 2018.
Neste período, Marta se destacou no Orlando Pride, marcando 13
gols e dando seis assistências na
campanha de seu time até os playoffs nos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista da Copa América.
Marta ganhou por cinco vezes prêmios com a chancela Fifa, de 2006
a 2010 (este último distribuído em
conjunto com a Bola de Ouro da revista “France Football”). Presença
constante entre as finalistas, a joga-

dora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017, assim como já havia ocorrido em 2015.
A votação para a escolha começou ontem no site da Fifa e se en-

Neymar fora do top 10
Sem a presença de Neymar, a Fifa também divulgou ontem a lista
masculina dos 10 jogadores que vão concorrer ao prêmio de melhor do
mundo. Aliás, nenhum brasileiro está entre os selecionados. Concorrem ao
prêmio o português Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid, atual Juventus), o
belga Kevin De Bruyne (Manchester City), o francês Antoine Griezmann
(Atlético de Madri), o belga Eden Hazard (Chelsea), o inglês Harry Kane
(Totenham), o francês Kylian Mbappé (PSG), o argentino Lionel Messi
(Barcelona), o croata Luka Modric (Real Madrid), o egípcio Mohamed
Salah (Liverpool) e o francês Raphael Varane (Real Madrid).
CBF

JOGAM HOJE
19h30
21h
21h45
21h45

BRASILEIRÃO
Fluminense x Palmeiras
Atlético-MG x Paraná Clube
Santos x Flamengo
Corinthians x Cruzeiro

19h30
21h45
21h45

SUL-AMERICANA
LDU x Vasco
Boston River x Banfield
Bahia x Cerro

20h05
21h
21h05
23h05

AMISTOSOS
Juventus x B. de Munique
B. Dortmund x Benfica
Man. City x Liverpool
Roma x Tottenham

cerrará no dia 10 de agosto. As três
finalistas serão divulgados no começo de setembro. Atual detentora do prêmio, Lieke Martens não
está entre as 10 melhores.

Técnico da seleção brasileira, Tite ficou
de fora da lista dos 11 concorrentes ao
prêmio de melhor técnico na categoria
futebol masculino no prêmio “The Best”.
Concorrem ao prêmio Massimiliano
Allegri (Juventus), Stanislav Cherchesov
(Rússia), Zlatko Dalic (Croácia), Didier
Deschamps (França), Pep Guardiola
(Manchester City), Jurgen Klopp
(Liverpool), Roberto Martinez
(Bélgica), Diego Simeone (Atlético de
Madri), Gareth Southgate (Inglaterra),
Ernesto Valverde (Barcelona) e Zinedine
Zidane (ex-Real Madrid).

Líder Flamengo x ofensivo Santos
Vindo de vitória no clássico com o
Botafogo, o que o manteve na liderança do Brasileirão, o Flamengo tenta
seguir no topo da classificação diante de outro alvinegro, mas desta vez
paulista: o Santos. O duelo, às 21h45
na Vila Belmiro, será diante de um
Peixe diferente do que vinha atuando.
Comandado interinamente por
Serginho Chulapa, que assumiu o
lugar de Jair Ventura, demitido segunda-feira, o time praiano irá a

campo com uma formação ofensiva, com quatro atacantes: Rodrygo,
Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno
Henrique – apresentado ontem, o
volante Carlos Sánchez ainda não
estreia, bem como Bryan Ruiz.
No Flamengo, o técnico Barbieri
não conta com o atacante Marlos
Moreno, lesionado, nem com Willian Arão, perto de deixar a equipe.
Já Matheus Sávio, autor de um golaço no clássico, está confirmado.
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Amanda socorre Janete e chama
uma ambulância. Úrsula fica ansiosa
para saber quem ajudará Jade e Michael
em seu trabalho da escola. Kavaco se
desespera com a situação de Janete.
Kavaco e Amanda pedem ajuda a Rafael e Gabriela. Vinícius explica sua religião a Hugo. Paulo aconselha Marli
sobre namoros por aplicativo de celu-

lar. Heitor pede que Garoto e Tito o ajudem a publicar um perfil em uma rede
social. Marli encontra Beto, e Paulo se
incomoda. Janete agradece a Amanda
por ter salvado sua vida.
DEUS SALVE O REI
Catarina se preocupa com a reação
de Otávio. Amália sugere um plano a
Afonso sobre Lucíola. Catarina vai ao
encontro de Otávio. Selena ajuda Afonso. Glória e Osiel voltam juntos para
Montemor. Agnes revela a Selena que

• GLOBO • ORGULHO E PAIXÃO

Susana se irrita com
uma notícia no
jornal de Elisabeta
DIVULGAÇÃO

Susana se queixa de
Elisabeta para Lady Margareth. Julieta pede perdão a Jane.
Elisabeta reencontra Ema e
Ernesto. Darcy destrata
Susana. Mário/Mariana deixa
Otávio sozinho com Luccino.
Fani procura Nicoletta. Elisabeta pede ajuda a Julieta em
um plano contra Susana. Fani
abraça Nicoletta. Jorge fica
penalizado com Amélia.
Aurélio reclama com Ema de
seu pai estar morando com
Jorge. Brandão formaliza seu
namoro com Mariana. Fani fala
com Cecília, Rômulo e Edmundo sobre o seu encontro
com Nicoletta. Elisabeta e
Julieta usam Olegário no plano
contra Susana. Josephine
manipula Fani contra Cecília.
Aurélio se reconcilia com
Jorge e leva o Barão para
morar com ele na mansão de
Julieta. Randolfo pede Lídia em
casamento.

ela ama Ulisses. Aires conta a Otávio
que Afonso anuncia o cancelamento de
seu casamento com Catarina. Selena
confessa a Tiago que ama Ulisses. Otávio consente em abrigar Catarina. Romero avisa a Afonso que o exército de
Lastrilha está se dirigindo a Montemor.
SEGUNDO SOL
Zefa aconselha Cacau a abandonar
Edgar. Naná sai de casa e Dodô se desespera. Rosa tenta se enturmar com
antigos colegas na casa de Laureta.
Remy desconfia de Rosa. Gorete vai
embora. Doralice cuida de Naná. Dodô
se culpa pelo estado de Clóvis. Ícaro se
emociona com o presente que recebe de
Beto/Miguel. Severo expulsa Rochelle de
sua casa. Roberval faz declarações para
Cacau. Rochelle conta a Karen sobr o
relacionamento entre Cacau e Edgar.
Cacau desiste de ficar com Edgar.
• RECORD
JESUS
O Anjo Gabriel diz que Maria foi escolhida por Deus para trazer o Messias
ao mundo. Em conversa com Tribuno,
Petronius fala com admiração sobre o
encontro com Maria em Nazaré. Cívia
pede para o marido não seguir na missão com os rebeldes, mas ele se mostra decidido. Isaque se encontra com
Judas Galileu. Temendo a força de
Roma, Herodes dá uma bronca em Arquelau e Antipas. Barrabás acorda no
meio da noite e vai atrás de Isaque. Simão Zelote segue o irmão e acaba entrando em uma estrebaria. O menino
acaba provocando um incêndio no local e cai sobre as palhas.
• SBT
CORAÇÃO INDOMÁVEL
Álvaro oferece ajuda a Maricruz para
pagar os honorários do Advogado Navarro. Carol diz a Carmela que deseja
provocar rebeldia em Maricruz e vê-la
na cela de castigo. Maricruz garante a
Álvaro que foi ela quem matou Afonso.
Cira diz a Maricruz que não acredita que
ela seja uma assassina, mas que está
está se sacrificando por alguém que
nunca lhe agradecerá.

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

CASCAVEL, 25 DE JULHO DE 2018

Áries

Touro

A fase atual pede que você se volte
mais para os aspectos familiares e
emocionais. É um momento importante
para você construir base e alicerces
para a sua vida.
É preciso que tenha cuidado com uma
tendência a racionalizar as emoções.
É um dia que oportuniza uma comunicação e uma expressão mais criativa
e confiante.

PALAVRAS CRUZADAS

Virgem

Momento de interiorização e de reflexão sobre questões emocionais. Agora fica enfatizada uma época de colheita do que você empreendeu desde o seu último aniversário.

Libra

É uma fase oportuna para se unir mais
as pessoas promovendo situações
conjuntas. O espírito de equipe, o trabalho em grupo e projetos que envolvem instituições estão estimulados

Sagitário Escorpião

É o momento de fazer brilhar a sua estrela por meio da atuação profissional.
Ao longo das próximas semanas, há uma
tendência ao reconhecimento profissional e a uma expressão mais criativa.
Dia que favorece relacionamentos e
perspectivas mais expansivas e de
crescimento. Momento em que você
pode se sentir mais confiante e devido
a isso pode atrair boas oportunidades.

Capricórnio

Momento em que é preciso olhar mais
para dentro e entender o que precisa
ser modificado. É uma fase que prioriza transformações emocionais e utilização conjunta de recursos.

Aquário

Momento de trabalhar com persistência
na expressão dos seus talentos e habilidades. É uma fase de reconhecimento de
suas capacidades e da habilidade de
materializar e concretizar seus projetos
Generosidade, criatividade, liderança e espontaneidade estão enfatizadas. Dia importante para você refletir sobre o que você aprendeu nos
últimos meses.

Momento de maior confraternização e
encontro com pessoas que são importantes para você. É importante que seja
capaz de desenvolver em você as
qualidades que admira nos outros.

Peixes

Leão

Câncer

O dia favorece a comunicação, a reflexão e a expressão criativa dos seus talentos. Importante agir com flexibilidade,
estar aberto a pontos de vista distintos ao
seu e fazer as coisas com o coração.

Gêmos

horóscopo

VARIEDADES

Momento que oportuniza a percepção
dos ajustes e do aprimoramento necessário. É uma fase em que pode questionar os métodos, técnicas e instrumentos que utiliza na atividade profissional.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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