
O número de acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel  dispararam em 2018 e,
faltando cinco meses para acabar o ano, já superam as estatísticas dos 12 meses de 2017. Até
o início da tarde de ontem os bombeiros haviam atendido 1.565 acidentes. De janeiro a dezembro

do ano passado foram 1.528 ocorrências. Neste ano, 29 pessoas morreram em acidentes.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. Barbosa 31 12 10 1 1 39 16 23
2º Joinville 28 11 9 1 1 39 14 25
3º Atlântico 25 11 8 1 2 53 24 29
4º Pato Futsal 25 12 8 1 3 36 20 16
5º Corinthians 22 12 6 4 2 33 26 7
6º Minas 19 11 5 4 2 39 31 8
7º Magnus 19 13 5 4 4 49 36 13
8º Joaçaba 17 11 5 2 4 22 18 4
9º Jaraguá 17 11 5 2 4 31 31 0
10º Blumenau 17 12 4 5 3 31 29 2
11º Marechal 16 11 5 1 5 39 31 8
12º Foz Cataratas 16 12 5 1 6 28 27 1
13º Marreco 15 10 5 0 5 26 30 -4
14º Tubarão 10 11 2 4 5 25 33 -8
15º Cascavel 10 12 3 1 8 26 45 -19
16º São José 9 11 3 0 8 21 30 -9
17º Intelli 7 12 2 1 9 28 47 -19
18º Assoeva 6 11 1 3 7 20 30 -10
19º Shouse 0 12 0 0 12 21 88 -67

HOJE
19h30 Marechal x Minas
20h15 Blumenau x Joaçaba
20h15 Magnus x São José
20h15 Tubarão x Marreco

SÁBADO
19h Atlântico x Cascavel
20h15 Foz x Carlos Barbosa

DOMINGO
10h30 Shouse x Jaraguá
11h Pato x Joinville

SEGUNDA-FEIRA (6/8)
20h15 Intelli x Corinthians

LIGA FUTSAL

13ª RODADA

O Campeonato Paranaense de Futebol
Sub-19 chega à sua penúltima rodada neste
fim de semana. Líder invicto do Grupo A e
já classificado para a próxima fase, o FC
Cascavel desafia o Prudentópolis às
15h30 deste sábado, no Estádio Newton
Agibert. Os donos da casa ocupam a
quinta colocação na chave e ainda busca a
vaga para a segunda fase. Já o Cascavel
CR, penúltimo colocado do grupo, recebe
o último colocado Campo Mourão, também
às 15h30 deste sábado, no Estádio
Olímpico Regional. Os dois últimos da
classificação já não têm mais chances no
campeonato e apenas cumprem tabela nas
duas últimas rodadas.

ASSESSORIA

Para surpreender no RS
Restando sete rodadas para o

fechamento da primeira fase da
Liga Nacional de Futsal, as equi-
pes participantes seguem na bri-
ga pela melhor colocação na tabe-
la de classificação e também para
garantir vaga nos playoffs oitavas
de final. A 13ª rodada será aberta
com quatro jogos nesta sexta-feira.
No dia seguinte, o Cascavel desafi-
ará o Atlântico em Erechim (RS).

O time gaúcho é o terceiro co-
locado na classificação e tem o
melhor ataque da LNF com 53
gols marcados. Apenas o Atlânti-
co e o Magnus (49 gols) ultrapas-
saram a marca de 39 tentos ano-
tados na competição.

Já a equipe cascavelense che-
ga para o duelo na 15ª colocação,
mas embalada por vitórias em

clássicos em por boas atuações.
Na terça-feira a Serpente Tricolor
levou a melhor sobre o Toledo (4 a
2) pelo Paranaense, mas antes vi-
nha de triunfo sobre o Foz Catara-
tas (4 a 3) pela Liga. Com isso, che-
gou a três jogos de invencibilidade
na sequência de seis jogos com
boas atuações – empate com Mate-
lândia (3 a 3), derrota para São José
dos Pinhais (7 a 5) e vitórias sobre
Palmas (5 a 1) e Marechal (2 a 1).

Desses jogos, apenas o Clás-
sico da Soja, nessa semana, foi
como visitante. Os demais foram
dentro da Neva. Longe de casa,
o Cascavel Futsal tem seis jogos
realizados na Liga e apenas uma
vitória. Já pelo Paranaense foram
nove jogos e cinco vitórias como
visitante.

TERRÃO
O domingo de rivalidade no Terrão do Jardim Colonial tem apenas dois
jogos programados para este fim de semana: Treme Terra x Recanto Colmeia,
às 9h, e Frutana/Mercado Samara x JG Construções, às 10h.
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 Pouco mais de dois meses de-
pois de deixar a cidade de Maringá
com duas derrotas e uma vitória em
três jogos, em maio, na etapa que
marcou a estreia do Apac (Associa-
ção dos Paratletas de Cascavel) na
Divisão A do Campeonato Paranaen-
se de BCR (Basquete em Cadeira
de Rodas), o time cascavelense che-
ga a Foz do Iguaçu para importan-
tes compromissos pela 2ª rodada
do Estadual, neste fim de semana.

Destaque para o jogo de estreia
na terra das Cataratas, às 14h30
deste sábado contra o Tubarões/
Ponta Grossa. Será uma reedição
da decisão do título da Divisão B

Cascavelenses no
Estadual de BCR

de 2017, vencida pela Apac/Cas-
cavel. No domingo, às 10h, o time
cascavelense medirá forças com o
ADAPP/Pinhais, vice-líder invicto da
competição. Todos os jogos serão
no Caic do Morumbi.

Os atletas cascavelenses estão
acompanhados pelos orientadores
técnicos Rodrigo Zini e Victor Emanu-
el Abrozino em Foz do Iguaçu. Eles
buscam embalar no Paranaense para
receber a 3ª etapa, em setembro.

Além de Cascavel, participam
desta etapa equipes de Castro,
Guarapuava, Maringá, Pinhais, Pon-
ta Grossa e Umuarama, além de
Foz do Iguaçu.
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A cidade de Londrina sedia neste
fim de semana a 3ª etapa da Chave
Ouro do Campeonato Paranaense de
Handebol Sub-18. A disputa será
sábado e domingo, com jogos em
três locais: Universidade Estadual de
Londrina, Lar Anália Franco e
Ginásio de Esporte Moringão.
Cidade que nesta semana faturou o
título sub-16 no feminino e no
masculino, Maringá lidera o Estadual
Sub-18 nos dois naipes, após etapas
em Toledo e Cascavel. Neste fim de
semana serão definidas as equipes
que disputarão o título na 4ª e última
etapa, marcada para o fim de agosto
em Maringá. No feminino, o Santa
Maria/ACH/Cascavel enfrenta Sarandi
(13h30) e São Miguel (às 18h40)
neste sábado e Maringá (10h50) no
domingo. No masculino, o ACH/
Cascavel Alto Paraná (14h40) e
Maringá (19h50) no sábado e Jussara
(8h30) no domingo.

FÁBIO DONEGÁ

Estão chegando ao fim as obras de segurança no
Autódromo Zilmar Beux, solicitadas pela CBA
(Confederação Brasileira de Automobilismo).
Elas estão sendo executadas pelo Automóvel
Clube de Cascavel, em parceria com a
Secretaria de Esportes e a Construtora Vasto. A
primeira avaliação será no próximo fim de
semana, quando o autódromo receberá rodada
dupla do Metropolitano de Marcas, a 4ª etapa
da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade e o
Brasileiro de Motociclismo.

DIVULGAÇÃO



ESPORTE 23CASCAVEL, 27 DE JULHO DE 2018

SÉRIE A

SÁBADO
16h Ceará x Fluminense

DOMINGO
11h Vasco x Corinthians
11h Palmeiras x Paraná
16h Cruzeiro x São Paulo
16h Atlético-PR x Vitória
16h Flamengo x Sport
16h Internacional x Botafogo
19h Chapecoense x Grêmio
19h Santos x América-MG

SEGUNDA-FEIRA
20h Bahia x Atlético-MG

16ª RODADA
HOJE

19h15 Avaí x CSA
21h30 Paysandu x Figueirense

SÁBADO
16h30 Guarani x B. de Pelotas
16h30 São Bento x Atlético-GO
16h30 Juventude x Fortaleza
16h30 Goiás x Oeste
16h30 CRB x Londrina
19h Criciúma x Vila Nova
19h Coritiba x Ponte Preta
21h Boa Esporte x S. Corrêa

18ª RODADA

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

SÉRIE B

JOGAM DOMINGO

SÉRIE B
19h15 Avaí x CSA
21h30 Paysandu x Figueirense

SÉRIE C
20h Globo x Náutico

BRASILEIRÃO
16h Ceará x Fluminense

SÉRIE B
16h30 Goiás x Oeste
16h30 Guarani x Brasil de Pelotas
16h30 Juventude x Fortaleza
16h30 CRB x Londrina
16h30 São Bento x Atlético-GO
19h Criciúma x Vila Nova
21h Boa Esporte x S. Correa

SÉRIE C
15h30 Santa Cruz x Confiança
16h Tupi x Joinville
16h Botafogo-SP x Operário
16h Juazeirense x Salgueiro
18h V. Redonda x Tombense-MG
18h Luverdense x Bragantino

AMISTOSOS
8h35 PSG x Arsenal
14h05 Benfica x Juventus
15h05 Chelsea x Internazionale
16h05 Barcelona x Tottenham
18h05 Man. United x Liverpool
20h05 Man. City x B. de Munique

BRASILEIRÃO
11h Palmeiras x Paraná Clube
11h Vasco x Corinthians
16h Atlético-PR x Vitória
16h Internacional x Botafogo
16h Cruzeiro x São Paulo
16h Flamengo x Sport
19h Santos x América-MG
19h Chapecoense x Grêmio

SÉRIE C
15h30 Ypiranga x Cuiabá-MT
16h Botafogo-PB x Atlético-AC
19h Remo x ABC

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

C
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O Flamengo contará mais uma vez com o apoio vindo das arquibancadas do Maracanã no
Brasileiro. O clube da Gávea divulgou parcial de ingressos vendidos para o duelo de

domingo, com o Sport: mais de 34 mil entradas foram vendidas até quinta-feira e o Setor
Norte esgotado. O Flamengo tem a melhor média de público pagante entre os 20 clubes
da Série A do Campeonato Brasileiro: 46.846 por jogo. O Rubro-Negro atuou como
mandante no Maracanã em oito rodadas até o momento e o aproveitamento de pontos é
de 79,2% - seis vitórias, um empate e uma derrota. Além de estar entre os primeiros

colocados do Brasileirão, com 31 pontos, o torcedor do Flamengo tem outro motivo para
ir ao Maracanã neste domingo. Acertado com o CSKA, da Rússia, por 10 milhões de

euro (cerca de R$ 43,6 milhões), o clube espera apresentar o atacante Vitinho.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 30 14 9 3 2 23 8 15
2º São Paulo 29 14 8 5 1 22 12 10
3º Cruzeiro 24 14 7 3 4 13 9 4
4º Atlético-MG 23 14 7 2 5 26 22 4
5º Palmeiras 23 14 6 5 3 22 14 8
6º Internacional 23 13 6 5 2 17 10 7
7º Grêmio 23 14 6 5 3 13 6 7
8º Corinthians 19 14 5 4 5 15 12 3
9º Vasco 19 13 5 4 4 19 19 0
10º Sport 19 14 5 4 5 16 18 -2
11º Fluminense 18 14 5 3 6 17 19 -2
12º Botafogo 17 14 4 5 5 16 18 -2
13º Bahia 16 14 4 4 6 16 19 -4
14º Chapecoense 16 14 3 7 4 15 20 -5
15º Santos 15 13 4 3 6 15 17 -5
16º Vitória 15 14 4 3 7 18 27 -9
17º América-MG 14 14 4 2 8 15 22 -7
18º Paraná 13 14 3 4 7 8 17 -9
19º Atlético-PR 10 14 2 4 8 13 19 -6
20º Ceará 8 13 1 5 7 8 18 -10
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Feira inovadora
Ao entrar na ExpoConstruindo

2018, feira de construção, arquitetu-
ra, decoração e paisagismo que co-
meçou ontem em Cascavel, o visitan-
te também vive uma experiência tec-
nológica. Falar em construção hoje,
também é adentrar num universo
high-tech, cheio de soluções surpre-
endentes que surgem com simples
cliques. Muito além das funções de
comunicação, os celulares se torna-
ram verdadeiros controles remotos,
capazes de controlar de tudo um
pouco dentro de uma casa: luzes, câ-
meras, cortinas e até sons.

Uma empresa especializada em

automação residencial, que está en-
tre os 150 expositores da ExpoCons-
truindo, trouxe para a feira um siste-
ma de sonorização americano, que é
novidade no Brasil. “São instalados
módulos, seja em móveis ou no ges-
so do teto, junto com caixas de som.
O sistema é conectado na rede wi-fi
da casa e o morador baixa o aplicativo
gratuito. Pelo app, ele consegue colo-
car sons diferentes em cada ambien-
te, ou pode linkar o mesmo som em
todos os cômodos, se quiser fazer uma
festa”, detalha o expositor Leandro
Lecheta, engenheiro de automação
responsável pela Future Home.

TECNOLOGIA 3D
E que tal adotar a tecnologia para
conhecer sua casa em detalhes antes
mesmo de começar a erguer as
paredes? Com um software
específico e óculos 3D, os
arquitetos conseguem inserir os
clientes no ambiente projetado. O
visitante da ExpoConstruindo
também pode ter essa sensação ao
testar o óculos acoplado a um
celular, disponibilizado pela Iknos
Arquitetura. “Acaba facilitando
porque o cliente consegue ter uma
percepção do espaço. Ele faz uma
imersão virtual e tem uma
perspectiva real de como vai ficar o
ambiente”, explica o arquiteto
Leonardo Conferri.

VISITAS
Para conhecer essas e outras
novidades, basta visitar a feira que
acontece no Centro de Convenções
e Eventos de Cascavel até domingo,
com entrada franca e expectativa de
25 mil visitantes ao longo de
quatro dias de evento.

FEIRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL prossegue
até domingo no Centro de Convenções e Eventos

FÁBIO DONEGÁ



LOCAL08 HOJE NEWS, 27 DE JULHO DE 2018

Para continuar mantendo o alto
crescimento do consumo de pesca-
dos no Brasil, é preciso investir em
qualidade de produto. Para atingir
as exigências dos consumidores, é
preciso um trabalho unificado en-
tre indústria e piscicultores. A afir-
mação é de Marcelo Pauvels, as-
sessor comercial da Copacol, mai-
or empresa produtora de tilápia
da América do Sul, com 130 mil
toneladas ano, durante sua pales-
tra sobre perspectivas de merca-
do na piscicultura realizada nes-
ta quinta-feira (26) no Show Pecu-
ário 2018. O evento, promovido
pelo Sindicato Rural de Cascavel
e pela Sociedade Rural do Oeste
do Paraná, vai até dia 27.

Antes de chegar à parte comer-
cial, Pauvels traçou um panorama
global da produção de tilápia, car-
ro-chefe da cooperativa. No mundo,
o Brasil está em 4º lugar e o Para-
ná é o 1º do Brasil em produção do
peixe de origem egípcia.

Apesar de o Brasil passar por
um período de consumo ruim de
proteína animal em geral, devido à
Operação Carne Fraca e à greve dos
caminhoneiros, Marcelo acredita

Piscicultura em destaque

Gelson Hein, coordenador regional da Emater de Toledo, deu uma aula
sobre manejo da criação de tilápias e passou uma visão geral da cadeia
de produção de peixes, dos gargalos, dos problemas enfrentados e
também das potencialidades.
Sobre os gargalos, Gelson disse que a cadeia deve estar mais organizada na
base de produção. “Oscilações de preços que chegam ao consumidor final
com valores altos, a qualidade final do produto que não depende apenas
do piscicultor, mas também do processamento final da indústria, são pontos
que precisam ser mais discutidos”, analisou. Um dos caminhos é promover
uma estruturação de todo o processo da cadeia produtiva, que virá a
possibilitar a redução do preço final para o consumidor, uma vez que a
proteína do peixe é bem mais cara que o frango e o suíno. “No entanto,
isso é uma estratégia de médio a longo prazo”.

CONSULTA
Sempre preocupada com os
pequenos produtores, a Emater
aconselha que antes de iniciar na
atividade da piscicultura, que os
produtores consultem o órgão
público. “Contamos com médicos
veterinários, engenheiros de pesca,
agrônomos e engenheiros de
produção para que toda a
assistência necessária
seja prestada”.

que haverá recuperação no segun-
do semestre. “Desde que tenha-
mos qualidade. Quem compra está
cada vez mais exigente e já cria
uma fidelidade à marca. Por isso
precisamos manter a qualidade

sempre alta. Todos os anos o con-
sumo em pescados de cultivo (ti-
lápia, pintado e tambaqui) cres-
cem em média 15%. Para a tilápia
continuar junto, ela precisa ser
excelente”, observou.

PALESTRA sobre piscicultura realizada ontem no Show Pecuário

Manejo de tilápia

  DIVULGAÇÃO
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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, 27 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Assembleia do Consamu
Anfitrião da Assembleia Geral

Ordinária do Consamu na Amop, o
prefeito Leonaldo Paranhos abriu a
pauta ontem ao lado do presidente
do Consórcio Intermunicipal Samu
Oeste do Paraná e prefeito de Palo-
tina, Jucenir Stentzler.

O encontro serviu para debater
com prefeitos e secretários de
toda a região o Plano de Ação Con-
junta de Interesse Comum dos
Consórcios e o Plano de Trabalho
para 2019, e reafirmou o compro-
misso de continuar zelando pela
saúde da população, que espera
dos municípios ações que ameni-
zem a dor e o sofrimento nos mo-
mentos principalmente de urgên-
cia e de emergência.

Hoje o Consamu reúne 43 mu-
nicípios e conta com 600 colabo-
radores, um modelo de gestão
que, segundo o presidente funci-
ona e é possível graças à modali-
dade consórcio. O custo per capi-
ta atual é de R$ 1,39 nos municí-
pios com base e de R$ 1,06 nos
municípios sem base.

Na assembleia definiu-se pela
manutenção dos valores para o
próximo ano. “É um serviço impor-
tante, que paga-se para não pre-
cisar, mas se precisar os profis-
sionais estarão lá para ajudar a
população e oferecer a retaguar-
da, com uma equipe especializa-
da”, detalhou Jucenir.

NA ASSEMBLEIA os municípios decidiram manter os R$ 1,39 e R$ 1,06 como custo per capita para o consórcio

SECOM
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O número de leitos desocupa-
dos no Hospital Universitário de
Cascavel na segunda-feira foi con-
firmado pelo reitor da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste
do Paraná), Paulo Sérgio Wolf f
(Cascá), que por outro lado, reba-
te denúncia de que os espaços
sejam ociosos.

“Todo dia há 20 leitos deso-
cupados, mas isso não significa
que são ociosos e que não se-
rão utilizados. Temos um servi-
ço de esterilização e preparo da
parte de hotelaria, como troca
dos lençóis e uma série de fato-
res que fazem com que leitos fi-
quem vazios, mas em processo
para utilização”, esclarece.

A justificativa do reitor é uma
forma de esclarecer questiona-
mentos apontados pela Comis-
são de Saúde da Câmara de Ve-
readores de Cascavel que este-
ve no hospital na quarta-feira (25)
e afirmou ter encontrado 22 lei-
tos gerais e seis da recém-inau-
gurada Ala G2 vazios.

De acordo com Cascá, a deman-
da pela transferência de pacientes

 LIMITE
O Hospital Universitário conta com 246 leitos e atende na maioria
das vezes acima do limite da capacidade. Isso reflete em pacientes
que por momentos permanecem em macas pelos corredores.
O reitor esclarece que a porta de entrada do hospital é o pronto-
socorro e que o cenário comum observado no hospital faz parte de
um fluxo normal de atendimento.
“Pacientes que às vezes estão no corredor aguardam para que
o leito seja preparado. Ontem mesmo [quarta-feira] havia

pacientes e no fim da tarde, todos já estavam nos
leitos”, comenta Cascá.

Ele considera ainda que a luta contra a saúde é
imprevisível, o que impede por vezes a

liberação de leitos como planejado.
“Há casos, por exemplo, que
paciente deveria ficar três dias,
mas ficou oito, pois na hora de
receber alta foi constatado
que estava com infecção”,
esclarece.

EMERGÊNCIAS
Segundo ele, os
encaminhamentos ao hospital
ocorrem além do que é previsto
em contratualização com os
governos estadual e federal.
Além de atendermos aos
pacientes da contratualização,
temos portas abertas às
emergências. Às vezes se temos
mais pacientes do que leito é
porque naquele momento
houve circunstâncias e uma
entrada a mais pela
emergência”, comenta ao
destacar que o hospital também
funciona como hospital escola e
que atende demandas de
cirurgias eletivas.
Segundo ele, o hospital deveria
ter como prioridade
atendimento voltado à média e
alta complexidade para não
ficar sobrecarregado.
“Houve aumento da população
e Policlínica, por exemplo,
deixou de atender pelo SUS,
Santa Catarina está parado e
praticamente tudo tem sido
absorvido pelo HU”.

Cascá prestou
esclarecimentos
após cobranças
da Comissão
de Saúde da
Câmara de
Vereadores

 TRANSFERÊNCIA
A propósito da demora para que pacientes sejam transferidos a
leitos do HU, o reitor afirma que essa é uma responsabilidade da
Central de Leitos e que o hospital não pode ser responsabilizado.
“Quero deixar claro que o HU é um dos instrumentos da saúde

em Cascavel e não acho que seja conveniente colocarmos todos
os problemas de saúde nas costas do HU”.

Planejamento para dez anos
O reitor da Unioeste comenta sobre a necessidade de uma
comissão no sentido de avaliar o futuro da saúde para os

próximos dez anos.
Ele cita que já houve conversas com vereadores no sentido de

que esse propósito seja atendido.
“Por enquanto estamos conseguindo absorver pacientes

como muita dificuldade, mas vai chegar uma hora que vai ter
um estrangulamento”, afirma.

As melhorias, segundo Cascá ocorrerão a partir de um
planejamento. “Tenho cobrado que os setores da sociedade

tenham um projeto e que gradativamente inclua a
construção de novos hospitais e

instrumentos para atender a
população”.

 PARCERIA
O presidente da Comissão de
Saúde, vereador Roberto
Parra, cobra parceria entre
município e o hospital para
agilidade na oferta do exame.
O diretor administrativo,
Rodrigo Suzuki, esclarece que
desde o mês de abril, há
esforços para atender essa
demanda.
“Temos parceria com a
prefeitura com o Centro de
Imagens e desde abril
prestamos serviços para atender
a população das UPAs no
horário de resguardo
deles, que é das 18h até
o início do próximo
dia”, ressalta.

que saem de salas cirúrgicas e que
vêm de outras cidades exige que o
hospital tenha uma margem de lei-
tos para acolhê-los.

“Nós temos hoje cinco salas ci-
rúrgicas e para elas precisamos ter
leitos aguardando. Não podemos
esperar o paciente sair da cirurgia
sem que haja leito. Também não
podemos deixar o paciente chegar
pela ambulância de outras cidades
para então verificarmos se há lei-
tos”, acrescenta.

Cascá nega
ociosidade
em leitos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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O número de leitos desocupa-
dos no Hospital Universitário de
Cascavel na segunda-feira foi con-
firmado pelo reitor da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste
do Paraná), Paulo Sérgio Wolf f
(Cascá), que por outro lado, reba-
te denúncia de que os espaços
sejam ociosos.

“Todo dia há 20 leitos deso-
cupados, mas isso não significa
que são ociosos e que não se-
rão utilizados. Temos um servi-
ço de esterilização e preparo da
parte de hotelaria, como troca
dos lençóis e uma série de fato-
res que fazem com que leitos fi-
quem vazios, mas em processo
para utilização”, esclarece.

A justificativa do reitor é uma
forma de esclarecer questiona-
mentos apontados pela Comis-
são de Saúde da Câmara de Ve-
readores de Cascavel que este-
ve no hospital na quarta-feira (25)
e afirmou ter encontrado 22 lei-
tos gerais e seis da recém-inau-
gurada Ala G2 vazios.

De acordo com Cascá, a deman-
da pela transferência de pacientes

 LIMITE
O Hospital Universitário conta com 246 leitos e atende na maioria
das vezes acima do limite da capacidade. Isso reflete em pacientes
que por momentos permanecem em macas pelos corredores.
O reitor esclarece que a porta de entrada do hospital é o pronto-
socorro e que o cenário comum observado no hospital faz parte de
um fluxo normal de atendimento.
“Pacientes que às vezes estão no corredor aguardam para que
o leito seja preparado. Ontem mesmo [quarta-feira] havia

pacientes e no fim da tarde, todos já estavam nos
leitos”, comenta Cascá.

Ele considera ainda que a luta contra a saúde é
imprevisível, o que impede por vezes a

liberação de leitos como planejado.
“Há casos, por exemplo, que
paciente deveria ficar três dias,
mas ficou oito, pois na hora de
receber alta foi constatado
que estava com infecção”,
esclarece.

EMERGÊNCIAS
Segundo ele, os
encaminhamentos ao hospital
ocorrem além do que é previsto
em contratualização com os
governos estadual e federal.
Além de atendermos aos
pacientes da contratualização,
temos portas abertas às
emergências. Às vezes se temos
mais pacientes do que leito é
porque naquele momento
houve circunstâncias e uma
entrada a mais pela
emergência”, comenta ao
destacar que o hospital também
funciona como hospital escola e
que atende demandas de
cirurgias eletivas.
Segundo ele, o hospital deveria
ter como prioridade
atendimento voltado à média e
alta complexidade para não
ficar sobrecarregado.
“Houve aumento da população
e Policlínica, por exemplo,
deixou de atender pelo SUS,
Santa Catarina está parado e
praticamente tudo tem sido
absorvido pelo HU”.

Cascá prestou
esclarecimentos
após cobranças
da Comissão
de Saúde da
Câmara de
Vereadores

 TRANSFERÊNCIA
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O Procon (Programa de Proteção
e Defesa do Consumidor) de Cas-
cavel divulgou duas pesquisas de
preço dos produtos de primeira
necessidade da cesta básica. E na
segunda pesquisa, o macarrão pa-
rafuso com ovos, pacote de 500
gramas, foi o que teve a maior vari-
ação de preços. Entre o menor e o
maior valor encontrado houve uma
diferença de R$ 3,76 ou 252,34%.

Segundo a agente de defesa e
proteção do consumidor, Patrícia An-
gela Finato, responsável pela pesqui-
sa, um dos motivos dessa variação,
não só do macarrão, mas de todos
os itens analisados, acontece devi-
do aos mercados e atacarejos man-
darem o produto da loja que está à
disposição. “Nós mandamos a soli-

Macarrão: Variação de 252,34%
citação para as empresas, como por
exemplo: ‘macarrão com ovos, para-
fuso, pacote de 500 gramas’. Não
mandamos a marca, quem define a
marca é o supermercado. A que ele
tem, ou prefere mandar”, diz.

Outros produtos de necessidade básica, como de higiene pessoal, não foram
inseridos nessa pesquisa, mas, conforme Patrícia Finato, eles serão

analisados nas próximas. “São produtos de extrema importância e nós vamos
trazer para o consumidor essas variações também. Ele precisa ver”, diz.

PARCERIAS
A agente de defesa Patrícia Finato e o

coordenador do Procon, Otto Reis,
disseram que vão buscar parcerias com as
universidades de Cascavel, principalmente

com os cursos de economia e
administração. “Os acadêmicos podem nos

ajudar e muito, queremos a pesquisa
mensal, deste modo com o apoio das

instituições de ensino, o trabalho consegue
ser mais amplo, rápido e eficaz. Além de
possibilitar o aprendizado dos estudantes

na prática”, informou o coordenador.

 CONSULTE
A primeira pesquisa está disponível no link: www.cascavel.pr.gov.br/procon/arquivos/

20180723143218.pdf e a segunda pesquisa está disponível no link: www.cascavel.pr.gov.br/
procon/arquivos/20180723172631.pdf. Em cada uma das pesquisas foram analisados cinco

supermercados ou atacarejos de Cascavel. As pesquisas foram realizadas de 11 a 17 de julho.

MUDANÇAS
Patrícia conta que, pelo que ela percebe,
essas pesquisas impactam os consumidores,
que acabam mudando hábitos como, a
partir dos dados apresentados, buscarem
menores preços. “O pessoal acaba
pesquisando mais. Eu como consumidora
vejo isso, de uma rede de supermercado
para outra há sempre uma variação,
mesmo que sejam centavos. Depois o
impacto no bolso quando fechamos a conta
é exorbitante. É fundamental a pesquisa de
preço, economizar é sempre bom”.

Higiene pessoal

 MAIS DE 100%
Outros produtos que tiveram destaque na

pesquisa é o açúcar cristal, pacote de um quilo,
com variação de 100,50%. O pacote de um

quilo de farinha de mandioca teve variação de
100% e o sache de 340 gramas de molho de

tomate ficou com variação de 94,53%.

MACARRÃO parafuso com ovos, 500
gramas, teve variação de 252,34% e sache
de molho de tomate, 340 gramas, variou

94,53%, segundo o Procon

DIVULGAÇÃO
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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- MARCO ANTONIO DAHMER E CAROLINE PAULINO SILVA SANTOS
02- VALDECIR DE JESUS E MARIA DRUCZKOWSKI
03- JORGE MAGALHÃES E RHAUDES SERANTONI ABDALA
04- GUILHERME LAMANN NETO E ANDRESSA PAOLA MACHADO
05- RODOLFO LOPES PEREIRA E SIMONE BECKER
06- DIEGO FAUSTINO DE PRUENCIO E IANDRA MARIA CARVALHO DA SILVA
07- ROGERIO DE LIMA E ISADORA CAROLINE DE FREITAS MOURA
08- ANDERSON KROETZ AVELAR E LIRIAN APARECIDA MORITO LIMA
09- MARCOS BACKES E SONIA APARECIDA DOS SANTOS
10- JONAS GOMES DA COSTA E THAÍSA DA SILVA LIMA
11- NEREO MÜLLER E VIRGINIA BOSQUIROLI
12- LEONEL ANTONIO DIAS E NAYANI VALÉRIA MAGNANI
13- RUBENS GUILHERME DAMASO TAVARES E PRISCILA SAYURI ASSAHIDA FRANCO
14- MAICON MIGUEL DA SILVA E PATRÍCIA VIEIRA DE FREITAS
15- PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES E BRUNA CESTARI
16- JEREMIAS FRANCISCO DAS CHAGAS E TEREZINHA OLIVEIRA BAIRROS
17- RODRIGO CARLOS BUCATTI E FERNANDA MORAES
18- CRISTIANO CASSIAMANI MAGALHÃES E ANA CLAUDIA VIEIRA
19- KEVIN OLIVEIRA DE SOUZA E LAILA BIANCA DOS PASSOS
20- WALDINEI HERMES ANDER E ANDRESSA STEFANI DE SOUZA
21- ANDRÉ LUIZ RESENDE E MARCIA CEBULSKI
22- HEVERSON LUIZ CAUS BASTOS E THAYANNA DALL'OGLIO
23- VALDINEI DOMINGOS DA SILVA E APOLIANA ALVES CARDOSO
24- LUIZ CARLOS DE LORENÇO E ADRIANA DE LOURDES MACHADO
25- MARCELO AUGUSTO CAMPOS VIEIRA E EDINEIA APARECIDA DE LUCA
26- JHONY LOPES E THAYS KAROLINY SANTOS RAIMUNDO
27- VALDIR ALVES DOS SANTOS E LORENI WEBBER
28- MARCELO COPACHINSKI E ROSANGELA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA
29- ADEMIR RODRIGUES DA LUZ E SILVIA DARÊ
30- DAILTON RODRIGUES BELARMINO E SILVANA APARECIDA KADES
31- JEFERSON INHAIA DE SOUZA E TALITA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES BONES
32- PEDRO PAULO DE OLIVEIRA TEODORO E CHAYLAINE BUENO ESCHEMBACH
33- MATEUS EDUARDO BARBOSA LUIZ E RAQUEL CASTELACI
34- MARCOS MARINHO MÜLLER E AUREA APARECIDA DA COSTA
35- VALDEMIR SOUZA DA PAZ E SALETE SILVINA FRUEHAUF

Cascavel, 27 de julho de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

O prefeito de Cascavel Leonaldo
Paranhos e o secretário de Desen-
volvimento Econômico, João Alberto
Soares de Andrade, acompanham
hoje uma comitiva formada por se-
cretários, vereadores, empresários
e membros do G8 (Acic, Sindilojas,
Sinduscon Oeste, Amic, CDL, Sindi-
cato Rural, Sociedade Rural e OAB),
Observatório Social e do Cascavel
Convention & Visitors Bureau a uma
visita técnica às instalações do an-
tigo Atacado Liderança.

O imóvel está localizado às mar-
gens da BR-277, na saída para Cu-
ritiba, e a visita terá como objetivo
apresentar ao grupo o imóvel pre-
tendido pelo Município para o novo
Centro de Eventos de Cascavel. A
visita terá início às 9 horas.

O imóvel avaliado em R$ 45 mi-
lhões pertence à recuperação judi-
cial do Atacado Liderança e, por
despacho da Justiça, foi determina-
do o valor mínimo para aquisição
de R$ 28 milhões. Para aquisição
o Município buscará financiamen-
to em instituições financeiras como
a Fomento Paraná ou a Caixa Eco-
nômica Federal.

Compra do
Liderança
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 A Polícia Federal (PF) deflagrou
ontem a 10ª fase da Operação Ze-
lotes, que investiga desvios no Con-
selho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), órgão ligado ao Mi-
nistério da Fazenda que julga recur-
sos contra a cobrança de impostos.

Nesta fase, são investigadas
nove pessoas e duas empresas,
entre as quais a consultoria Kadu-
na, do economista Roberto Gianet-
ti da Fonseca, ligado ao PSDB e
secretário executivo da Câmara de
Comércio Exterior no governo de
Fernando Henrique Cardoso.

Segundo informações do Minis-
tério Público Federal (MPF), Gianet-
ti teria recebido pagamentos de até
R$ 8 milhões para beneficiar a si-
derúrgica Paranapanema em um
processo de cobrança fiscal ocorri-
do em 2014.

“Nenhum serviço efetivo foi iden-
tificado, não há nenhum relatório,
nenhuma reunião feita oficial, nada
de concreto que tenha sido feito
pela consultoria”, disse o procura-
dor da República Frederico Paiva, à
frente das investigações.

Parte da quantia teria sido re-
passada a advogados que, por
sua vez, teriam feito pagamentos
a dois conselheiros do Carf para
que votassem a favor da empre-
sa. Os prejuízos aos cofres públi-
cos seriam de R$ 650 milhões em

Desvio de R$ 650 milhões

Ontem, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em
11 endereços em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Distrito Federal e Pernambuco –, com o objetivo de
colher mais provas relacionadas aos crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro.

As medidas foram autorizadas pelo juiz Vallisney de Souza Oli-
veira, da 10ª Vara Federal do DF, responsável pela Zelotes. Segun-
do o MPF, esta deve ser a última fase da operação, que até o mo-
mento resultou em 18 denúncias contra 107 pessoas.

créditos tributários não pagos, em
valores atualizados.

“As articulações, revestidas de
inúmeras ilegalidades, obtiveram
êxito e isenção da dívida foi total”,
disse o MPF em comunicado à im-
prensa. “Tudo leva a acreditar que
esse julgamento foi manipulado”,
acrescentou Paiva.

Mandados judiciais

OUTRO LADO
Em nota conjunta, a Kadu-

na Consultoria e o economis-
ta Roberto Gianetti da Fonse-
ca disseram que “estão
abertos a prestar qualquer
informação e a colaborar
integralmente com a justiça
federal para elucidação de
qualquer fato relacionado a
investigação Zelotes.”

O economista afirmou
“que aqueles que o conhe-
cem sabem que ele sempre
se pautou pelos princípios
éticos e legais no relaciona-
mento com seus clientes e
com as autoridades públicas,
sendo totalmente infundadas
as suspeitas levantadas
contra si e sua empresa”.

NOVA fase da Operação Zelotes cumpriu mandados judiciais em 11 endereços

AGÊNCIA BRASIL
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Uma frota de veículos cada vez
mais inchada, trânsito superlotado
em horários de pico e, o principal:
falta de paciência e de atenção. São
apenas alguns dos motivos pelos
quais o número de acidentes de
trânsito cresce de forma exagera-
da e as colisões nas ruas da cida-
de se tornam cada vez mais graves.

Na manhã de ontem, seis aci-
dentes foram registrados em duas
horas na cidade, com vítimas feri-
das. Um deles foi um capotamen-
to, que ocorreu na PR-180, em que
duas idosas ficaram feridas. Elas
estavam em um veículo Ford Fiesta
quando a motorista derrapou o veí-
culo em uma curva. O automóvel
bateu em um barranco e capotou.
As duas ocupantes do carro tive-
ram ferimentos leves.

O que mais assusta é que, neste
ano, até agora, o número de registro
de acidentes feito pelo Corpo de Bom-
beiros já é maior do que o contabili-
zado em todo o ano passado.

Em 2018, até ontem no início da
tarde, de acordo com relatório online dos
bombeiros, foram 1.565 ocorrências,
contra 1.528 em todo o ano de 2017.

“Por isso acompanhamos, em
alguns períodos como em abril, que
o sistema travou, havia superlotação
de unidades de pronto-atendimento
e macas retidas. Os acidentes es-
tão mais graves, com mais vítimas
com sequelas e mais custos ao sis-
tema”, avalia o diretor-técnico do
Consamu, Rodrigo Nicácio.

A reportagem do Hoje News fez
uma consulta das ocorrências as-
sistidas pelos bombeiros desde
2013. E o número de colisões de
trânsito vinha em decréscimo:
2.864 casos em 2013; 2.856 em
2014; 2.736 em 2015; 2.598 em
2016; e 1.528 em 2017.

Neste ano, já foram 29 mortes
até ontem, registradas no trânsito
de Cascavel, a maioria nas ruas da
cidade e resultado do excesso de
velocidade e da falta de atenção
dos motoristas.

Acidentes em disparada

AÇÕES EDUCATIVAS
No trabalho de educação no trânsito, diversas ações são realizadas para evitar
que essas estatísticas sejam cada vez mais impactantes. “Fazemos diariamente
diversas ações, temos o núcleo de Educação no trânsito. Mas tivemos mudanças
recentes nas principais vias de Cascavel, apesar de haver sinalização na maioria
dos locais, são mudanças que confundem os motoristas. Além disso, há falta de
respeito às regras de trânsito. A maioria destes acidentes ocorre em cruzamentos
bem sinalizados. Os motoristas não sabem usar as pistas devidamente, não usam
piscas, não respeitam cruzamentos. Se fosse fazer uma reciclagem como deveria,
60% a 70% dos condutores deveriam passar por isso. Acredito que trata-se
de uma questão cultural, de educação, que vai levar umas quatro gerações, pelo
menos, para ser modificada na sociedade”, avalia o tenente Ademir Sampaio,
diretor de Educação e Fiscalização de Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito).

CARRO CAPOTOU na PR-180 e duas idosas
foram atendidas com ferimentos leves

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 26
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 29

40 kg de maconha
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual)
aprendeu, na manhã de ontem, 40
quilos de maconha. Foi durante
operação de fiscalização realizada na
PR-180. Um veículo Gol, placas de
Campo Mourão, foi abordado pelos
policiais. O automóvel foi averiguado e
a droga foi encontrada escondida nos
forros e nas portas laterais. O condutor,
de 34 anos, e a passageira, de 23 anos,
foram presos. Eles foram encaminhados
à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

A realidade da empresária Re-
giane Azevedo é a mesma de mui-
tas famílias. Em casa, são ela, o
esposo e duas filhas que ainda
são menores de idade. Para dar
conta dos afazeres da casa e da
empresa, eles mantêm dois veí-
culos. “Usamos só o carro do meu
esposo para fazer as correrias do
dia, ir aos fornecedores, mas te-
nho o meu veículo para poder re-
solver outras questões, como le-
var as filhas à escola. E aí é o in-
vestimento. Só no carro dele, são
R$ 30 por dia de gasolina, fora
que o estacionamento na região
central é impossível”, conta.

“O conforto de ter um automó-
vel se estende a famílias maiores
que  muitas vezes tem um carro
para cada um dos integrantes, to-
dos saem ao mesmo tempo e isso

Frota inchada
causa um inchaço no trânsito, o
que também reflete no aumento do
número de acidentes”, relata o di-
retor de Educação e Fiscalização
de Trânsito da Cettrans, tenente
Ademir Sampaio [leia mais sobre
o acréscimo no número de aciden-
tes na página 19].

Isso se mostra a partir do au-
mento da frota ao longo dos anos
em Cascavel. De acordo com da-
dos estatísticos do Detran Paraná,
eram 180.824 veículos emplaca-
dos na cidade no início de 2013.
Em maio de 2018, quando o últi-
mo levantamento foi realizado,
eram 224.346 veículos: 43 mil a
mais, apenas os emplacados em
Cascavel, considerando que a cida-
de recebe muitas pessoas de ou-
tras regiões, o que torna o trânsito
ainda mais tumultuado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

DESDE 2013, número de veículos aumentou em
43 mil

Sem habilitação
Em ações de fiscalização de trânsito, a

Cettrans tem flagrado outro
problema: muitos condutores

trafegando sem carteira de
habilitação. “Em uma única operação

de rotina, foram 23 inabilitados
flagrados pelos agentes,

recentemente. É um número
assustador e isso tem colaborado

muito. Se já está difícil transitar para
quem tem habilitação, imagina para

quem não tem”, reforça o tenente
Ademir Sampaio. Em 2017, foram 690

condutores flagrados sem o
documento na cidade. Em 2018, até

agora, foram 348.

Veículo recuperado
A Guarda Municipal de Cascavel
recuperou ontem um veículo Gol, que
estava abandonado no Jardim Colméia.
O carro havia sido furtado no dia 20
deste mês, na Rua Mato Grosso. O
proprietário registrou boletim de
ocorrência e disse que o carro estava
na frente do local onde ele trabalha
quando foi levado pelos bandidos. A
partir de informações levantadas pela
Guarda, o veículo foi apreendido.

Detidos com espingarda
Dois jovens foram detidos com
espingarda na tarde de ontem. Foi no
Bairro Cascavel Velho. Dois jovens, de 18
e de 23 anos, foram abordados pela
Polícia Militar, por uma equipe da UPS da
região Sul e da Patrulha Rural. Eles foram
encontrados na Rua Munique. A casa dos
rapazes foi revistada e encontrada uma
espingarda no local. Eles foram presos em
flagrante e encaminhados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

 POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL
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Avião que não decola
Ninguém dá asas mesmo para cobra, pois se tivesse iria longe!

Cascavel ainda não conseguiu alinhar os projetos do novo
terminal de passageiros. Por enquanto, são apenas os técnicos

da Prefeitura que estão indo e voltando de Brasília com as
necessidades de correções do projeto base, que precisa do aval
da SAC (Secretaria de Aviação Civil). Passados dois meses da
visita do ministro dos Transportes, Valter Casemiro, a única

mudança no aeroporto é o sentido da biruta.

Obras
São R$ 26 milhões
reservados a nova estrutura,
após o desastre deixado
pela Onça em frente o
terminal antigo. Sem a
aprovação da SAC, a verba
continua barrada. Se
demorar mais um pouco será
preciso rever as
expectativas de concluir a
obra em dezembro de 2019.

Acessos
Os hangares estão quase
prontos e em seguida a
Prefeitura pretende demolir
as estruturas antigas. O
que não estava definido
era quem pagaria pelos
acessos aos particulares: a
Prefeitura agora aceitou
arcar com as despesas.

Senado
Flávio Arns (Rede), que já foi
vice-governador de Beto
Richa, esteve ontem em
Cascavel para convenção e se
apresentar como candidato
ao Senado. Defensor da
educação, ainda tem como
grande precursora da
campanha a Apae, Associação
Pais e Amigos Excepcionais.

Rede
O Partido Rede escolheu Vilson
Vilmar Basso para ser o
primeiro suplente de Arns, pelo
legado constituído na Apae de
Cascavel. O empresário
cascavelense é mais um que
ingressa na nova política. Arns
já deu o tom da campanha –
sem muitos recursos, com
apoio de voluntários.

ADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Bem que o sindicato tentou cobrar “goela abaixo” a taxa
sindical, mas o Consamu bateu o pé – quer fazer valer a
legislação atual e só descontará da folha se o servidor autorizar.

 O reajuste salarial agora depende de reunião com o
Ministério do Trabalho.

A Rede terá como candidato a vice-governador o
advogado Juliano Murbach – com um histórico
irrefutável – ele estará ao lado de Jorge Bernardi,
jornalista e advogado, na disputa eleitoral. “Se depender
do vice, ganhamos a eleição”, brinca Bernardi em
visita a Cascavel.

Após deixar a Secreta-
ria de Cultura e Esportes
de Cascavel para ficar a
disposição do MDB, Wal-
ter Parcianello tende a
deixar de lado a candida-
tura a deputado estadual
já alinhada em convenção
estadual. Agora, o casca-
velense aparece como o
mais novo propenso a ser
vice-candidato a governa-
dor do Paraná, ao lado de
João Arruda, deputado fe-
deral, 42 anos, sobrinho
de Roberto Requião.

Se por um lado os de-
mais partidos já estão
praticamente alinhados –
embora tenham até 5 de
agosto para definir as can-
didaturas – o MDB apare-
ce como uma “caixinha
de surpresas”. Requião
ainda não se define sobre
seu futuro eleitoral e está
propenso a ocupar o car-
go de candidato ao Sena-
do, devido o “conforto”
nas urnas. No entanto, as

Parcianello
agora é vice

conversas com Osmar
Dias (PDT), pré-candidato
ao governo estadual, es-
tão a todo vapor: integran-
tes do MDB sugerem que
ele seja candidato por
meio de uma coligação,
com um vice da sigla de
Requião – que ainda não
está definido. Porém, se
nada vingar, a chapa pura
será a saída, mas só será
definida na próxima se-
gunda-feira, após reunião
com o presidente do MDB
no Paraná, Roberto Re-
quião, em uma verdadeira
“operação de guerra” para
alinhar as decisões em
definitivo. “A candidatura
própria sempre foi apoiada:
outras candidaturas estão
mais encaminhadas, mas
não definidas por inteiro”,
afirma Parcianello.

INDEFINIÇÕES
Enquanto nada se define,
os telefones dos membros
do MDB não param: seja
por ligação ou via
whatsapp: a campanha com
período mais curta já força
um posicionamento,
encerrando o período de
tentativas de atrair políticos
a coligação.

PARCIANELLO deverá formar chapa com João Arruda para disputar o governo

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo
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Com experiência política voltada
ao Legislativo curitibano - sete man-
datos -, Jorge Bernardi (Rede Sus-
tentabilidade), filho de ferroviário e
descendente de imigrantes italia-
nos, apresenta-se como uma ter-
ceira via para o governo estadual,
deixando a polarização entre famí-
lias que tradicionalmente se man-
têm no poder paranaense. “Tínha-
mos velhas oligarquias e hoje en-
frentamos novas que continuam
mandando no estado. Nossa coli-
gação com PPL e Democracia Cris-
tã caminha para ser a terceira via
nessa disputa. Nossa candidatura
surgiu da necessidade de mudan-
ça. Queremos fazer com que o es-
tado seja nos próximos dez anos a
terceira economia do Brasil, hoje
somos a quinta. O segredo está
aqui no oeste do Paraná, onde te-
mos agricultura forte”.

Advogado e jornalista, Bernar-
di é doutor em gestão urbana,
atua como professor universitário
em Curitiba – nasceu em Herval,
Santa Catarina, e aos 62 anos se
dispõe a uma batalha eleitoral,
mesmo após pensar anos anteri-
ores em deixar de lado a política.
De Cascavel ele escolheu o vice-
candidato, Juliano Murbach, advo-
gado e ex-presidente da Subseção
da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), que integra o PPL (Partido
Pátria Livre).

Diante do cenário econômico
paranaense, o candidato ao gover-

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

Governador sustentável

no do estado que esteve ontem em
Cascavel para convenção partidá-
ria critica de maneira incisiva o ex-
governador do Paraná, Beto Richa
(PSDB), além de toda velha guarda
da política nacional. “Vivemos uma
‘caquistografia’: termo usado pelos
jornalistas para tipificar um gover-
no dos piores indivíduos. No Palá-
cio do Planalto são oito ministros
protegidos sobre o manto do foro
privilegiado. O próprio presidente da
República [Michel Temer] está en-
volvido em processos. No Paraná
temos o ex-governador com mais de
11 inquéritos e vemos secretários
estaduais que são denunciados e
citados na Operação Lava Jato, da
Polícia Federal”.

PRESIDÊNCIA
Pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva aparece como pré-candidata a

presidência da República e Bernardi alega que ela tem sido vítima de falsas
noticiais, principalmente quando o tema é o agronegócio. “Marina defende
um agronegócio sustentável, que é a maior riqueza do País. Queremos usar
tecnologia na agricultura. Temos o Iapar [Instituto Agronômico do Paraná],

que é uma referencia no Brasil, mas ultimamente anda sucateado.
Precisamos fortalecê-lo para usarmos mais tecnologia em nosso País”.

JORGE Bernardi, candidato ao governo
estadual, ao lado do candidato ao Senado, Luiz
Adão Marques, presidente do Democracia Cristã

no Paraná, em visita a Cascavel

18 EIXOS
Para disputa eleitoral,
Bernardi já criou um
documento preliminar com 18
eixos para o desenvolvimento
sustentável do Paraná. Entre
as medidas fundamentais
propostas está uma auditoria
interna nas contas do Estado.
“Precisamos saber dos
contratos que sugam os
recursos do estado e tantas
obras paradas. Com essas
auditorias em mãos
poderemos reduzir em 10% o
custeio do estado que é de R$
24 bilhões. Se enxugarmos as
áreas que consomem de
maneira desnecessária
podemos investir nas áreas
prioritárias, como segurança,
educação e tecnologia”.
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Retomado pela Prefeitura de
Cascavel durante do Show Pecuá-
rio do ano passado, o PIA (Progra-
ma de Inseminação Artificial de
Cascavel) ganhou incremento
substancial nesta quarta edição
do evento, triplicando os investi-
mentos para este ano - passando
de R$ 36 mil em 2017, quando
foram adquiridas e entregues 1,2
mil doses de sêmen bovino, para
R$ 107 mil este ano, com a com-
pra de 3,3 mil doses. As primei-
ras 1,9 mil doses de sêmen das
raças Jersey e Holandesa e do ni-
trogênio líquido que é utilizado
para resfriar e abastecer os boti-
jões onde o projeto é armazena-
do foram entregues ontem, duran-
te a reunião ordinária do Comder
(Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural), neste terceiro dia
de Show Pecuário 2018, no Par-
que de Exposições Celso Garcia
Cid. “Administrar é uma questão
de decisão. E decidimos que o in-
terior de Cascavel receberia inves-
timentos dentre as prioridades,
pois o produtor, cansado de es-
quecimento, sempre nos pediu
apenas estradas. Mas penso que
o interior precisa sim, de estra-
das, mas não só isso; ele preci-
sa de investimentos também
como este, que alavanque a eco-
nomia e gere renda; estou bem
com a minha consciência, pois
estamos conseguindo avançar
em vários setores na agricultura,
fazendo a nossa parte para sal-
dar a dívida que o poder público
tem com o interior”, reafirmou o
prefeito Leonaldo.

Investimentos triplicados
Rebanho leiteiro
Hoje o Município tem um rebanho leiteiro de 20 mil cabeças, com uma
produção de pelo menos 100 milhões de litros de leite ao ano; a média é de
18 litros de leite ao dia por animal, enquanto que uma vaca inseminada e
com todo acompanhamento técnico pode produzir até 25 litros/dia.
Segundo o secretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto, a meta é ainda
mais audaciosa, ou seja, dobrar a capacidade de produção no Município e
melhorar ainda mais a qualidade do rebanho nos condomínios do PIA. “Para
isso queremos entregar, já no próximo ano, embriões bovinos geneticamente
qualificados como incentivo do governo municipal aos produtores que já
invistam na manejo adequado, pois um animal de embrião pode dobrar a
produção de leite; isso se o produtor seguir as demais técnicas, como
manejo, suplementação, sanidade e alimentação”, detalhou Agassiz.

CONSERVANDO MAIS
O Programa Conservando Mais recebeu ontem os dois tratores que foram
adquiridos para somar com os dois terraceadores (que chegam nesta sexta-feira)

nos trabalhos de conservação do solo nas estradas rurais. De acordo
com o secretário Agassiz serão pelo menos 700 quilômetros a
serem executados de terraços base larga, com objetivo de
manter a qualidade dos serviços que estão sendo executados
nas estradas rurais. O investimento na aquisição foi de
R$ 885.000, com recursos da Itaipu Binacional.

MUNICÍPIO INVESTIU neste ano R$ 107 mil no Programa de Inseminação Artificial

DIVULGAÇÃO
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Um interessante artigo da Dra. Vanessa Lobue
na “Psychology Today” de janeiro último que trata
da violência na TV e a agressividade em crianças.
É um tema recorrente devido aos assassinatos em
massa nos Estados Unidos provocados por jovens.
Isso é algo especialmente importante para os pais,
pois o conteúdo violento é comum na televisão e
nos filmes, na internet e em alguns dos videoga-
mes infantis mais populares.

Há evidências de que a exposição a mídias vio-
lentas torna as crianças mais agressivas. Em um
dos estudos mais conhecidos sobre o assunto
(Bandura, Ross e Ross, 1963), os pesquisadores
mostraram às crianças pré-escolares um vídeo de
um adulto agredindo um boneco inflável. Depois de
assistir ao vídeo, essas crianças imitaram o que
viram e, mais surpreendente, descobriram manei-
ras novas e criativas formas de agredir o boneco,
bem como brincaram mais agressivamente com
outros brinquedos da sala também.

Segundo a Dra. Lobue, se você não quer que seus
filhos sejam agressivos ou violentos, mantenha-os
longe de meios violentos e até mesmo de armas de
brinquedo, isso não acabará com a agressividade de
todas as crianças, mas certamente é um começo.
Armas em casa? Nem pensar! (Editado)

ESTÍMULOS À
AGRESSIVIDADE INFANTIL

NOTAS
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 Para avançar mais,
precisamos, além de processos

efetivos contra a corrupção,
de mudanças políticas mais
gerais nas leis para diminuir

os incentivos e oportunidades
para a corrupção. Mas os

riscos sempre permanecem.
Isso é algo que não vai ser

dessa eleição, nem da
próxima, sempre vai existir

esse risco. Eu espero que não
se concretize.

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

A
ExpoConstruindo,
feira inovadora
da construção
civil que teve
sua 4ª edição
aberta ontem
no Centro de
Eventos.

A falta de
iluminação
pública em várias
ruas de pontos
distintos de
Cascavel que
representam
perigo à
população.

Sérgio Moro,
juiz federal.
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 Mario Eugenio Saturno é Tecnolo-
gista Sênior do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE)

ARQUIVO

 Porco à Juvinópolis
Uma das maiores festas
gastronômicas do interior
de Cascavel já tem data
para acontecer. A 7ª edição
do Porco à Juvinópolis será
no dia 18 de agosto, às
20h30, no salão de festas
da Igreja Católica. O
cardápio é o Porco à
Paraguaia, com convites à
venda a R$ 20 por pessoa.
A promoção do evento é do
Núcleo Territorial Rural de
Juvinópolis, que é formado
por empresários e
agricultores do distrito.

 Rumo à Letônia
A vocação missionária falou
mais alto para o jovem
engenheiro civil
cascavelense Jhonata Neves,
23 anos, que acaba de
concluir sua pós-graduação.
Ele deixou a carreira
promissora de lado para se
dedicar a algo que costuma
fazer há muitos anos:
ajudar pessoas com ações
sociais, com uma palavra
amiga e muita atitude. Hoje
ele deixa Cascavel rumo à
Letônia para ao menos
cinco meses de missão.
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gente@jhoje.com.br

Setorial de Música
O Setorial de Música de

Cascavel convida os artistas
da Àrea de Música para

participar da reunião que
será realizada dia 30 de
julho, às 19h no Teatro
Municipal. Na pauta, a
apresentação dos novos
coordenadores eleitos e

outros informativos.

É hoje!
A Banda Anjos de Resgate
se apresenta às 21h no

Teatro Municipal de
Cascavel. Os ingressos estão
à venda no Bearded Império
Barbearia, na Leve Sports,

no Teatro Municipal,
no JL Shopping (Totem).

Felicidades!

Festival da Tilápia
Hoje tem o Festival da

Tilápia no Seminário São
José, em Cascavel. A

promoção é do
 Recanto da Criança.

O jantar com vários pratos
à base de peixe será servido

das 19h30 às 22h30. Os
ingressos estão à venda ao

valor de R$ 45. Mais
informações pelo telefone

(45) 3226-4041.

Vozes do Amanhã
Dia 1º de agosto tem mais uma edição do Vozes do

Amanhã. O projeto tem como objetivo apresentar boas
ideias e práticas que surgiram dos alunos do Colégio

Sesi, dos cursos do Senai e das Faculdades da Indústria
no Paraná, que mostrarão, de um jeito dinâmico e

criativo, ideias e soluções que poderão construir um novo
futuro. O evento será realizado no Sesi, Rua Heitor Stokler

de França, 161, Jardim Maria Luiza.

Mariana Sandroni, Paulo
Mercci Ferreira, Júlio César

Marini, Antônio Marcos
Fontes, Paulo Sérgio

Goulart e Maria
 Eduarda Galia.

“Nada é absoluto.
Tudo muda, tudo se

move, tudo gira, tudo
voa e desaparece”

Frida Khalo

Simplesmente bela,
GABRIELA DALLABRIDA

DIVULGAÇÃO
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Curso de Ciências Contábeis
aborda o tema finanças pessoais

Planejamento financeiro é uma das áreas de com-
petência; profissional se consolida nas empresas, como
autônomo, órgãos públicos e ensino .

Como estão suas finanças pessoais? É hora
de apertar o cinto, é hora de planejar, é hora de
rever as contas. O tema é uma das abordagens do
curso de Ciências Contábeis da Universidade Pa-
ranaense – Unipar e tem se destacado, inclusive,
entre os mais jovens.

Devido à importância e à configuração econômica
brasileira nos últimos anos, o assunto se tornou pales-
tra e tem sido discutido em colégios e empresas de
Cascavel e da região. Esse projeto de extensão é
conduzido pelo coordenador do curso em Cascavel,
professor Jony Sandro Wischneski, e acompanhado
por alunos da graduação.

“Esse tema muito se comenta e pouco se aplica,
muitas vezes por falta de conhecimento ou pela atual
situação financeira particular de cada pessoa”, obser-
va. Porém, o docente alerta que é necessário repensar
sobre o assunto. Em sua fala, Wischneski traz algu-
mas inovações e sugestões de ferramentas que po-

dem ser utilizadas para o acompanhamento do dia a dia
das finanças pessoais, como a utilização do DFC (De-
monstrativo do Fluxo de Caixa).

Além desse papel de conscientizar a sociedade a
repensar comportamentos financeiros, a profissão ganha
lugar em diversos espaços, colocando o profissional nas
empresas (contador, contador de custos, contador geren-
cial e organizacional, cargo administrativo, analista finan-
ceiro, auditor interno), como autônomo (auditor indepen-
dente, empresário contábil, perito contábil, consultor, in-
vestigador de fraudes, assistente pericial), nos órgãos
públicos (contador público, agente fiscal fazendário, audi-
tor do tribunal de contas) e na área de ensino (docente,
pesquisador, escritor, parecerista, conferencista).

Conforme o coordenador, o objetivo do curso, com
a teoria em sala de aula e com as atividades desenvol-
vidas no Núcleo de Práticas e Pesquisas Contábil da
Unipar, é possibilitar uma formação com visão estraté-
gica e competência, para que o profissional possa au-
xiliar os gestores na tomada de decisões fundamentais
para a saúde financeira de qualquer organização.

Professor Jony Wischneski
ministra palestra ao ensino médio

 Curso tem Núcleo de Práticas
e Pesquisas Contábil

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

 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • O TEMPO NÃO PARA - ESTREIA DIA 30

 • SBT

 • RECORD

MALHAÇÃO
Alex, Flora e Mel se incomodam

com a hostilidade de Márcio. Enzo fala
sobre sua família com Úrsula. Paulo
confessa a Marli que está provocando
Beto intencionalmente. Úrsula e Enzo
combinam um encontro. Jade e Micha-
el comemoram a reaproximação dos
dois. Getúlio flerta com Brigitte. Rafael
não consegue se entender com Márcio.
Márcio segue Rafael até uma reunião

do grupo Alcóolicos Anônimos e se en-
furece ao ouvir o pai depor sobre Gabrie-
la e seus filhos. Érico e Jade se beijam.

ORGULHO E PAIXÃO
Julieta desfaz a sociedade com

Lady Margareth. Xavier se irrita com
Brandão e Mário/Mariana ao final da
corrida. Edmundo diz a Rômulo que
Cecília ameaçou Josephine. Ofélia con-
vida Randolfo para jantar. Ernesto faz
uma proposta para Ema aceitar seu
novo trabalho. Lady Margareth tem uma

conversa com Darcy. Camilo e Januá-
rio tentam fazer Ernesto desistir de lu-
tar. Josephine vai à casa de Brandão e
confronta Mariana.

DEUS SALVE O REI
Catarina ouve a conversa de Otávio

e Aires. Agnes faz uma descoberta so-
bre Selena. Diana revela a Gregório que
o ama. Afonso avisa que Otávio cercou
Montemor, deixando a cidade sem água
e alimentos. Afonso e Amália se surpre-
endem com o acordo proposto por Otá-
vio. Aires avisa que os soldados de Mon-
temor voltaram a atacar. Afonso atinge
Otávio. Amália persegue Catarina.

SEGUNDO SOL
Roberval humilha Cacau. Maura fica

indignada com Rosa. Zefa implora que
Roberval converse com Cacau. Severo
se enfurece ao saber que deixou a ca-
deia com a ajuda de Roberval. Luzia
cuida de Cacau. Dodô implora que Naná
volte para casa. Nice volta a vender
quentinhas. Dodô ameaça Nestor.
Remy descobre um segredo de Galdi-
no e o chantageia. Nice procura Mau-
ra. Manuela foge do casarão.

JESUS
José se emociona ao ouvir as pala-

vras de Gabriel. Isabel entra em traba-
lho de parto. Maria a apoia. José parte
em busca de Maria. Nicodemos, Si-
meão, Anás e Caifás falam sobre os
rebeldes judeus. Saul dá em cima de
Cívia, a própria sobrinha. Ana diz que
José é um homem bom. Mirian se pre-
ocupa com Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Joana descobre que Claudia foi

mandada embora. Vini pergunta se Mi-
rela acha ele muito feio. A menina diz
que não, mas ele poderia arrumar os
dentes e cabelo, mesmo assim é o
menino mais lindo por dentro que co-
nhece. Arlete não aguenta mais ficar
longe do marido, que continua a dor-
mir escondido na escola.

Dom Sabino supervisiona a chegada das encomendas para a festa de
Marocas. Marocas e Damásia veem Bento e os amigos no riacho.  Bento

exige um beijo de Marocas e Dom Sabino os flagra. Dom Sabino tenta limpar a
honra da filha. Marocas vai ao suposto velório de Bento. Dom Sabino descobre
a farsa de Bento e decide casar a primogênita com ele. Já no altar, Marocas
contraria o pai, que resolve levar toda a família para fora do país. Marocas se
desculpa com o pai. Dom Sabino se enfurece ao ver Bento como garçom no
navio. O Albatroz bate em um grande iceberg e afunda. Passam-se 132 anos.
Samuca descobre um bloco de gelo no mar do Guarujá e fica fascinado por
Marocas. Tenente Mateus tenta afastar Samuca do bloco de gelo. Samuca

salva Marocas e eles vão parar na Ilha Vermelha.

Dom Sabino recebe uma
carta da rainha da Inglaterra

e fica orgulhoso



VARIEDADES 17CASCAVEL, 27 DE JULHO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Soluções alternativas e originais po-
dem acontecer para antigos proble-
mas. É um momento em que você deve
seguir mais a intuição e expressar
abertamente o que está pensando.

To
ur

o

O momento é favorável para mudan-
ças no âmbito emocional e doméstico
dos taurinos. É uma fase em que você
deve ouvir mais a voz interior e a intui-
ção, taurino.

G
êm

os

O dia é repleto de importantes intui-
ções e compreensão do que está ocor-
rendo. Um bom momento para con-
tato com irmãos e parentes próximos,
geminiano.

C
ân

ce
r Um belo momento para compreender,

de uma nova forma, como expressar
os seus talentos e habilidades. As fi-
nanças e a carreira estão favorecidas
nesta fase aos cancerianos.

Le
ão

O planeta Mercúrio, em movimento
pelo seu signo, faz contato com Ura-
no, leonino. A sua capacidade de co-
municação e expressão está ampla-
mente estimulada neste momento.

V
ir

ge
m

Situações inusitadas e inconvencionais
podem ocorrer para sua evolução. É
importante estar atento ao que se apre-
senta em sonhos, sincronicidades e
intuições.

Li
br

a

Um importante momento para contar
com o apoio dos amigos e para mudan-
ças em seus relacionamentos. É hora
de agir com mais independência, auto-
nomia e não tentar agradar a todos.

E
sc

or
pi

ão Um belo momento para a carreira pro-
fissional dos escorpianos. Podem sur-
gir ideias interessantes sobre como ex-
pressar os seus talentos e ser reco-
nhecido.

Sa
gi

tá
ri

o Momento em que você recupera a sua
confiança e se expressa com mais
naturalidade. Boas notícias podem
acontecer hoje e serem um fator sur-
preendente.

Ca
pr

ic
ór

ni
o A fase é positiva para você agir com

mais consciência do seu poder e emo-
ções. Um bom dia para negociações
que envolvam bens familiares, capri-
corniano.

A
qu

ár
io O planeta Mercúrio, em movimento pelo

signo oposto ao seu, faz contato com
seu regente, Urano. O dia é de interes-
santes intuições, pensamentos e enal-
tece a sua capacidade de expressão.

 P
ei

xe
s Um dia que favorece a expressão cri-

ativa, a intuição e novas ideias. O mo-
mento é interessante para repensar a
forma como você lida com dinheiro e
com os seus talentos.


