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 No último ano, Cascavel “ganhou” 4.868 novos moradores e agora
sua população total é de 324.476 habitantes, conforme estimativa

do IBGE. A cidade se mantém como a quinta mais populosa do
Estado, que agora tem 11,349 milhões, 28 mil a mais que há um ano.

Orçamento para 2019
será mais “enxuto”

 A Prefeitura de Cascavel trabalha na elaboração
da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para
2019, mas a princípio a ordem é cautela. Os

secretários receberam suas previsões de volta
com a ordem de enxugar as contas. Num cálculo
preliminar, o orçamento do Município deve ficar

em cerca de R$ 1,3 bilhão ano que vem.
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será inaugurado
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Modalidade que ajudou Casca-
vel se destacar na Divisão B dos
Jogos Abertos do Paraná em Co-
ronel Vivida, ao faturar o troféu
de prata e conseguir por mérito
próprio ascender à Divisão A da
competição, o basquete femini-
no cascavelense orgulha-se tam-
bém de outros feitos: ser forma-
do 100% por atletas da cidade e
conseguir apresentar crescimen-
to “passo a passo”.

A equipe, fruto da criação do
NBFC (Novo Basquete Feminino
de Cascavel), fundado em de-
zembro de 2016 com o objetivo
de for talecer o esporte, é forma-
da por veteranas que agora re-
passam o conhecimento para a
nova geração do basquete femi-
nino do município.

Das 12 jogadoras da equipe

Basquete prata da casa

vice-campeã nos Japs, há uma sema-
na, três têm idade na faixa de 20 a
30 anos, quatro estão na faixa dos
30, outras quatro na de 30 a 35 e
uma tem acima de 40 anos.

O grupo, entretanto, é renova-
do em relação ao que no ano pas-
sado disputou a Divisão B dos
Abertos e terminou em quarto lu-
gar, e que disputou a Divisão A ao
ser convidado, mas que terminou
rebaixado e de volta à B.

Desta vez, na elite por méri-
tos próprios, a equipe promete se
dedicar mais para permanecer
entre as melhores do Estado na
competição entre municípios.
Para isso, deverá fazer uso da
possibilidade regulamentar de
contar com dois reforços no elen-
co. A competição será de 21 a 30
de setembro em Londrina.

MAIS UM TIME
O orgulho das meninas do
basquete de Cascavel em
defender a própria cidade em
competições vai além da
nomenclatura “pratas da casa”. É
que para conseguir tal feito elas
precisam conciliar os treinos com
as demais atividades do dia a dia,
pois, além de jogar, elas moram,
vivem e trabalham na cidade.

CALENDÁRIO
A equipe adulta de basquete
feminino de Cascavel já pensa na
Divisão A dos Jogos Abertos,
que será de 21 a 30 de setembro
em Londrina. Depois, em outubro,
participará de uma competição em
Toledo, e voltará as atenções aos
jogos Liga Regional, que conta
também com times de Toledo,
Ubiratã e Foz do Iguaçu.

ESCOLINHAS
Para dar sequência à manutenção
do basquete feminino em
Cascavel, o NBFC mantém duas
escolinhas de ensino gratuito da
modalidade. No Centro
Esportivo Ciro Nardi as aulas
ocorrem às terças, quintas e
sextas-feiras das 13h30 às 15h.
Já no Colégio Estadual Eleodoro
Ébano Pereira elas ocorrem às
terças e quintas-feiras das
17h30 às 19h. As atividades
são gratuitas e abertas a meninas
de 8 a 15 anos de idade,
independente da instituição de
ensino que estudam.

SEMPRE ELE
Além do comprovado
crescimento em menos de dois
anos de NBFC, outra
unanimidade na equipe de
basquete feminino de Cascavel é
que nada seria possível sem a
ajuda do professor e técnico da
Abasmavel (Associação do
Basquete Masculino de
Cascavel), Pedro de Almeida.
As jogadoras creditam ao
trabalho e à dedicação dele a
evolução da equipe.

MILY SANTANA/NBFC
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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, 30 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Ellen Izidoro
2- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
3- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
4- Alceni Garcia Junior e Mayara Machado da Silva
5- Fernando Carvalho e Patricia Palaoro Cardoso
6- Julio Cezar Freitas e Cenira Maia
7- Ruiz Antonio Kasper e Aline Marques Adorno
8- Lindolfo Rodrigues de Paula e Marilza de Paula Soares
9- Carlos Feltrin Oliveira e Josemilda Paulino da Silva
10- Wagner da Silva e Maria Helena dos Santos
11- Valmir de Jesus e Dionete Torres
12- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
13- Olacir Galvão Júnior e Ana Paula Figueiredo da Cruz
14-Geraldo Pedro Ferreira e Loreci Natalina de Jesus

Perto de encarar competições
que estão entre as principais do ca-
lendário deste ano, 11 modalidades
que representam Cascavel nos Jogos
Oficiais do Estado terão o caixa refor-
çado nos próximos dias. Tudo por con-
ta do início da parceria com o Municí-
pio por meio do Chamamento Públi-
co 04/2018. A Secesp (Secretaria
Municipal de Cultura e Esporte) re-
cebeu ontem o parecer jurídico favo-
rável para poder repassar subsídio
público às equipes que haviam fica-
do de fora das cotas mensais distri-
buídas às demais modalidades des-
de o início do ano.

Com isso, o atletismo, o caratê,
o ciclismo, o futebol, o futsal, a gi-
nástica rítmica, o handebol, o judô,
a natação, o taekwondo e o volei-

Modalidades com o caixa reforçado
bol receberão quatro em parcelas,
até o fim do ano, um dinheiro im-
portante para a manutenção de
suas equipes.

“Nesta semana nossa equipe da
comissão do chamamento está fa-
zendo o restante da documentação
necessária para celebrar o convê-
nio já assinado pelo prefeito e as
demais partes envolvidas para que
as entidades de prática desportiva
recebam a primeira parcela já na
primeira semana de setembro. O
detalhe é que a verba continua
igual, o mesmo montante previsto
no edital lançado em outubro de
2017, porém seccionada em qua-
tro parcelas somente”, explica o
diretor de Esporte e Lazer da Se-
cesp, Cleber Fonseca.

Sem dinheiro
Seis modalidades e uma equipe
passarão o ano sem nenhum
subsídio público municipal:
badminton, boxe, rugby, tênis (que
não tiveram nenhuma entidade
interessada) e xadrez, vôlei praia e
o handebol masculino juvenil (que
foram desabilitadas/eliminadas
durante o processo).

Os valores
As modalidades e equipes
contempladas neste contrato e os
respectivos valores são: atletismo
feminino e masculino/juvenil e adulto
(R$ 64 mil); caratê feminino e
masculino/juvenil e adulto (R$ 38 mil);
ciclismo feminino e masculino/juvenil e
adulto (R$ 47 mil); futebol masculino
juvenil/adulto (R$ 43 mil); futsal
masculino juvenil (R$ 22 mil); futsal
feminino juvenil e adulto (R$ 34 mil);
ginástica rítmica feminino/juvenil e
adulto (R$ 68 mil); handebol masculino
adulto (R$ 72 mil); handebol feminino
juvenil (R$ 47 mil); handebol feminino
adulto (R$ 63 mil); handebol de areia
feminino adulto (R$ 15 mil); judô
feminino e masculino/juvenil e adulto
(R$ 46 mil); natação feminino e
masculino/juvenil e adulto (R$ 56,7
mil); taekwondo feminino e masculino/
juvenil e adulto (R$ 44 mil); voleibol
feminino/juvenil e adulto (R$ 78 mil);
e voleibol masculino/juvenil e adulto
(R$ 48 mil).

Entidades
Seis entidades são responsáveis por
gerenciar as 11 modalidades a
serem beneficiadas neste convênio:
Associação Atlética Banco do
Brasil/Cascavel – AABB; Associação
Esportiva Juventus; Associação
Cascavelense de Handebol – ACH;
Instituto Escola de Futebol
Cascavel – IEFC; Associação
Desportiva e Cultural de Cascavel –
Adecca; e Associação de Pais,
Mestres e Funcionários do Colégio
Estadual São Cristóvão – APMF.
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Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cá-
ceres, Escobar e Arzamendia;
Palau, Jorge Rojas, Rodrigo
Rojas e Aguilar; Ruiz e Churín.
Técnico: Fernando Jubero

 Palmeiras x Cerro Porteño – 30/8, às 21h45

Weverton; Mayke, Antonio Car-
los, Edu Dracena e Diogo Barbo-
sa; Felipe Melo, Bruno Henrique
e Moisés; Dudu, Willian e Borja.
Treinador: Felipão

     LIBERTADORES
19h30 Libertad x Boca Juniors
21h45 Palmeiras x C. Porteño

JOGAM HOJE

 Três semanas após a vitória por
2 a 0 em pleno Estádio Defenso-
res del Chaco, o Palmeiras reencon-
trará o Cerro Porteño nesta quinta-
feira, às 21h45, no Allianz Parque,
pela rodada de volta das oitavas de
final da Copa Libertadores.

Na casa do adversário, brilhou a
estrela do atacante colombiano Mi-
guel Borja, que balançou as redes
duas vezes e decidiu o jogo. Com o
resultado, a equipe paulista pode
perder por até um gol de diferença.
Já o Cerro precisa ao menos devol-
ver os 2 a 0 para levar a decisão
aos pênaltis. Os paraguaios tam-
bém ficarão com a vaga caso ven-
çam por dois gols a partir de 3 a 1.

O clube paulista aposta na boa
fase iniciada após a contratação de
Felipão. Ao todo, já são nove jogos
invicto, incluindo a vitória no Para-
guai, além de resultados que vale-
ram vaga na semi da Copa do Bra-
sil e salto para o quarto lugar no
Campeonato Brasileiro.

Verdão a 90min da semi
O foco na eliminatória da Liberta-

dores é tão grande, que o treinador
não permitiu a presença dos jogado-
res do elenco na festa de 104 anos
do Palestra, comemorados domingo
- a celebração ocorrer na terça-feira -,
apesar de pedido da diretoria.

Para o jogo de volta com o Cer-
ro, Felipão tem a disposição qua-
se todos os jogadores inscritos na
competição, com exceção do meia
Gustavo Scarpa, que está lesiona-
do. A única preocupação é Wever-
ton, que saiu do jogo com o Inter-
nacional, pelo Brasileirão, com do-
res na coxa direita.

DIRIGENTE
CONDENADO
Uma semana depois de o

brasileiro José Maria Marin, ex-
presidente da CBF, ser

sentenciado a quatro anos de
prisão, a Justiça dos Estados

Unidos condenou nessa quarta-
feira mais um dirigente sul-

americano envolvido em crimes de
corrupção que abalaram a Fifa em
2015. O paraguaio Juan Angel

Napout, ex-mandatário da
Conmebol entre agosto de 2014

e dezembro de 2015, pegou
nove anos de cadeia e multa de

US$ 1 milhão (R$ 4,12
milhões), além da devolução de

US$ 3,3 milhões (R$ 13,6
milhões) que ganhou em subornos.

AFA

Em desvantagem por ter perdido o
jogo de ida por 2 a 0, na Argentina,
o Libertad recebe o Boca Juniors
nesta noite, às 19h30 (de Brasília),
para a partida de volta das oitavas de
final da Copa Libertadores, em
Assunção (PAR). Enquanto o Boca
sustenta o bicampeonato nacional e
retoma seu melhor ritmo com as
primeiras rodadas do Argentino, o
Libertad vê a classificação como a
chance de voltar seu melhor futebol
na própria Libertadores. Outro
embate que chama a atenção neste
confronto é entre o técnico Guillermo
Schelotto e o atacante Carlitos Tévez,
ambos do Boca. Hoje, o treinador
está suspenso e dá lugar ao seu
assistente e irmão gêmeo Gustavo no
banco de reservas. Assim, Tévez foi
relacionado para o jogo no Paraguai.
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O primeiro dos quatro terminais de transbordo construídos por meio do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado),
com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), será inaugurado nesta quinta-feira (30), às 14h. É o
novo Terminal Leste, localizado na Rua Maringá esquina com Rua Martim Afonso de Souza, no Jardim Gramado - Bairro
Pacaembu, que entra em funcionamento neste sábado, dia 1º de setembro, quando começa a funcionar em Cascavel a
primeira etapa de mudanças nas linhas do transporte coletivo urbano.
Para tanto, as Ruas Corbélia e Martins Afonso de Souza passaram a ter sentido único. E nesta quinta (30) mudam as
demais ruas: Paranaguá, Guaraniaçu, Ponta Grossa e Maringá.

Calote familiar?

SARAMPO E PÓLIO
Cascavel atingiu a meta de vacinação contra pólio e sarampo. O Programa Municipal
de Imunização informa que a cobertura vacinal chegou a 99,24% para a poliomielite e
a 97,68% para o sarampo. Os dados ainda podem ser modificados, uma vez que o
sistema é online e atualizado a cada três horas pelo DataSus. Foram aplicadas 16.387
doses contra a pólio e 16.130 contra o sarampo.

CASTRAÇÃO
Foram assinadas ontem ordens de
serviço para seis clínicas veterinárias
habilitadas no processo de
credenciamento para a castração de
animais em Cascavel. Estão
autorizadas agora 2.050
castrações de cães e gatos. O
prefeito Leonaldo Paranhos informa
que está em andamento a aquisição
de um castramóvel para o
Município, por meio do qual será
possível ampliar o serviço. Em um
ano já foram feitas 1.980
castrações, atendendo 528
caninos machos e 1.232 caninos
fêmeas, além de 66 felinos machos
e 154 felinos fêmeas.
Agora há previsão de castrar mais
200 felinos machos, 500 felinos
fêmeas; 300 caninos machos e
1050 caninos fêmeas.

Subiu o número de brasileiros que
pegam dinheiro com amigos e
parentes e deixam de pagar a
conta. Segundo levantamento do
SPC Brasil (Serviço de Proteção ao
Crédito) com a CNDL (Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas),
quatro em cada dez brasileiros que
devem são para parentes ou
amigos. Ano passado, 28% tinha
débitos com parentes em atraso.
Esse ano, o número ficou em 38%.
Isso acontece porque as pessoas não

têm mais de onde tirar crédito, seja
porque já têm outras contas em
atraso ou estão desempregadas.
Na pesquisa, que entrevistou 609
consumidores com contas em atraso
há mais de três meses em todas as
capitais do País, foi medido um
aumento de intenção de quitar as
contas em curto prazo: 35,8% das
pessoas afirmam que pretendem
pagar as contas nos próximos três
meses. Ano passado, o dado
estava em 19,9%.

Novo
Terminal
Leste

SECOM
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A população cascavelense foi
estimada em 324.476 habitantes,
conforme estimativa populacional
divulgada ontem pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). Na comparação com o
ano passado, quando havia pouco
mais de 319 mil habitantes, a po-
pulação cresceu 1,5%.

Cascavel continua sendo a quin-
ta cidade mais populosa do Para-
ná, atrás apenas de Curitiba, o
município com o maior número de
habitantes do Estado, com
1.917.185 habitantes, Londrina
(563.010), Maringá (417.010) e
Ponta Grossa (348.043).

O Município está ainda na lista
com o maior crescimento popula-
cional para o período. Nesse caso,
também ocupa a quinta posição.
De um ano a outro foram registra-
dos 4.868 habitantes a mais em
Cascavel. Quem lidera nesse que-
sito é Maringá, que teve um incre-
mento de 10.317 pessoas.

Para o presidente da Acic (Associ-
ação Comercial e Industrial de Cas-
cavel), Edson José de Vasconcelos,
a taxa de crescimento vegetativo, que
ao longo dos anos é positiva, só re-
força a característica de região me-
tropolitana que o Município possui.
Isso porque abriga, além da cadeia

Somos 324 mil cascavelenses

do agronegócio, estruturas cada vez
mais desenvolvidas, com destaque
para os setores da saúde, da educa-
ção e da construção civil.

“Todo esse conjunto [de setores]
traz automaticamente uma melho-
ra na economia, que se torna mais
robusta e consistente, sem consi-
derar ainda o valor agregado ao PIB
[Produto Interno Bruto]”, diz.

Vasconcelos afirma que a infra-
estrutura atual atende os mais de
324 mil habitantes. Somente no
setor da construção civil estão em

11,349 MILHÕES DE
PARANAENSES
O IBGE registrou ainda 28.045
novos paranaenses de um ano a
outro. Agora, são 11,349 milhões
de habitantes, contra os 11,320
milhões de 2017.
No Brasil, a estimativa deste ano do
IBGE é de 208.494.900
habitantes, quase 834 mil a mais do
que a anterior.

Curitiba .................................................................................... 1.917.185
Londrina...................................................................................... 563.010
Maringá ....................................................................................... 417.010
Ponta Grossa ............................................................................... 348.043
Cascavel ...................................................................................... 324.476
São José dos Pinhais .................................................................. 317.476
Foz do Iguaçu .............................................................................. 258.823
Colombo ...................................................................................... 240.840
Guarapuava ................................................................................ 180.334
Paranaguá ................................................................................... 153.666

estoque 3,5 mil imóveis, além da-
queles que estão em construção ou
em fase de planejamento. Isso de-
monstra, conforme o presidente da
Acic, uma constância no crescimen-
to da cidade, indo contra as indica-
ções de bônus demográfico previs-
ta a outras regiões.

“É praticamente impossível Cas-
cavel retroceder. Enquanto alguns
municípios reduzem, o Município
cria condições para absorver esse
crescimento, inclusive com a estru-
tura que tem hoje”, comenta.

Fonte: IBGE

CASCAVEL “ganhou” 4,8 mil novos moradores em um ano

AS DEZ CIDADES MAIS POPULOSAS DO PARANÁ

CIDADE  HABITANTES

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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 As cerca de 170 zeladoras que
trabalhavam para a empresa RR
Serviços e que atuavam em esco-
las e Cmeis (Centros Municipais
de Educação) de Cascavel come-
çam a receber seus salários de
julho hoje. A empresa deixou de
pagar a folha de julho e, por deter-
minação judicial, o Município de
Cascavel depositou o dinheiro na
conta do Siemaco, o sindicato que
representa a categoria.

De acordo com Ângela Mere-
les, presidente do Siemaco, par-
te das transferências foi feita on-
tem e o restante será concluído
hoje. Como demanda tempo, não
foi possível fazer todas as trans-
ferências no mesmo dia.

Para suprir a demanda, já que as
zeladoras terceirizadas deixaram de
trabalhar e o contrato da empresa

Zeladoras começam
a receber os salários

foi rompido, a prefeitura precisou
remanejar parte das 580 zeladoras
que trabalham na rede escolar. Da
Secretaria de Educação foram rema-

Desafios e avanços da Educação do Campo
 A Secretaria de Educação abre na
noite desta quinta-feira (30), às 19h,
no auditório da prefeitura, o
Seminário de Educação do Campo da
Rede Municipal de Ensino de
Cascavel. Com o tema Avanços e
Desafios - 20 anos de Educação do
Campo, o evento segue na sexta-feira
(31) com ampla programação.
Conforme a secretária de Educação,
Márcia Baldini, considerando a
importância dessa modalidade de
ensino e o processo de construção da
educação do campo, as escolas na

zona rural têm papel fundamental,
permitindo assim avanços e
conquistas, tanto legais quanto
políticas e pedagógicas.
“Esse seminário visa possibilitar
reflexões teóricas e práticas quanto
ao trabalho pedagógico
desenvolvido nas escolas municipais
de campo da rede pública municipal
de Cascavel, bem como, oportunizar
uma maior integração das unidades
de campo e socializar as
experiências e práticas
desenvolvidas nessa realidade”.

 PROGRAMAÇÃO
Para a noite de hoje está agendada a palestra Educação do Campo e as

Práticas Pedagógicas e, na sexta, haverá as palestras Educação do Campo
- Concepção e Legislação e Dossiê da Realidade do Entorno da Escola do

Campo: Implementação e Aplicação; e relatos de experiências e debates.

nejadas 50 zeladoras e 16 de ou-
tras secretarias. A prefeitura tam-
bém convocou aprovadas no último
concurso para ingresso imediato.
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 Em junho do ano passado, a mor-
te do pequeno João Vitor Oliveira dos
Santos, de 9 anos, vítima do desa-
bamento de um muro no Centro de
Vivência do Bairro Floresta comoveu
a cidade de Cascavel. Ele brincava no
local quando a estrutura desabou
sobre ele. O caso ainda está sob in-
vestigação da Polícia Civil, que recen-
temente colheu novos depoimentos
para o inquérito que apura as respon-
sabilidades pela tragédia.

O Hoje News volta a falar no
assunto para lembrar que hoje, dia
30 de agosto, é o Dia Nacional de
Prevenção de Acidentes com Crian-
ças e Adolescentes. Em Cascavel,
somente neste ano já aconteceram
mais de 400 acidentes envolvendo
crianças de até 14 anos. Isso re-
presenta 1,7 acidente por dia.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá/Arquivo

 VÍTIMA de atropelamento é socorrida pelo
Siate; só neste ano 172 foram vítimas de acidente

 Como prevenir
 A tenente Marcela Schwendler, oficial de Relações Públicas do 4º

Grupamento do Corpo de Bombeiros, destaca alguns cuidados que devem
ser tomados para evitar acidentes domésticos com crianças: “Quando
cozinhar, procure utilizar as bocas traseiras do fogão e também vire os
cabos das panelas para dentro, assim, se houver um esbarrão, evita-se

que a panela com o conteúdo quente venha a cair sobre a criança,
causando-lhe queimaduras”. Quando a residência possui gás encanado, o
registro deve ficar sempre fechado quando o fogão não estiver em uso.

“Assim, se elas mexerem nos acendedores, não haverá risco de
vazamento de gás e queimaduras”, explica.

Acidentes com produtos de limpeza também são comuns entre crianças e a
dica do Corpo de Bombeiros é guardar esses materiais longe de crianças e do

fogo. Perfumes e cosméticos, por exemplo, devem ficar em armários
trancados, pois podem ser tóxicos caso ingeridos ou inalados. Ainda sobre

produtos de limpezas, eles devem ser guardados nas suas embalagens
originais, para que seja possível identificar o conteúdo em caso de acidente.

Brinquedos espalhados pelo chão podem levar a quedas. Outra dica da oficial
é a instalação de fechadura com chave de emergência nos banheiros para

que seja possível destrancá-lo em caso de acidente no seu interior.

Criança, perigo constante

 NÚMEROS
De acordo com dados do Corpo de

Bombeiros, em Cascavel ocorreram
406 acidentes com crianças de até

14 anos somente em 2018. A
maioria das vítimas está na faixa

etária de 10 a 14 anos: 145. Depois
aparecem outras 140 vítimas com

idade entre 5 e 9 anos; 98 entre 1 a
4 anos e 23 abaixo de um ano.

Os acidentes mais comuns
envolvendo crianças são os de
trânsito. Segundo o Corpo de

Bombeiros, foram atendidas 172
pessoas de até 14 anos neste ano.

Entre os atendimentos pré-
hospitalares do Corpo de Bombeiros

chamam a atenção três casos de
agressão física contra crianças, uma

delas menor de um ano.
Entre as crianças de até 1 ano o

acidente mais comum é a
obstrução das vias aéreas,

geralmente provocado por engasto
com leite durante ou após a

amamentação. Neste ano foram
registrados dez casos, todos com

bebês menores de um ano.
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Riso
A hora de muito riso está
chegando. Nesta sexta-

feira, no Teatro Municipal
de Cascavel tem,  “Pagode

Da Ofensa – O Show”,
espetáculo de humor.

Será às 21h.

Palco
Um dos maiores ícones do

teatro paranaense e sucesso
nos palcos do Brasil durante
várias décadas, Aroldo Felix
estará no Palco do Teatro
Municipal Sefrin Filho com
seu maior sucesso, "Eu e a
personagem". O evento será
neste domingo, às 20h30.

oOo
O espetáculo conta a saga
de um homem envolvido
pela solidão que passa a

avaliar o quanto perdeu por
não valorizar seu semelhante
e tenta recuperar o tempo

perdido na busca
incessante de outros!

oOo
Os ingressos estão à venda
das 16h às 20h no Teatro

Municipal de forma
promocional até sábado a
R$ 30 e R$ 15 (meia) e no

domingo, ao valor fixado no
ingresso

(R$ 40 e R$ 20)

Doações
O Hospital Uopeccan de Cascavel está precisando com

urgência de doações de leite integral UHT (longa vida). As
doações serão direcionadas para o Hospital e para

pacientes que apresentam vulnerabilidade social e recebem
cestas básicas durante o tratamento.

oOo
Os donativos podem ser entregues no Núcleo Solidário do

Hospital, Rua Potiguaras, 860, no Bairro Santo Onofre, das
9h às 11h45 e das 13h30 às 16h. Mais informações pelo

telefone (45) 2101-7124.

O momento carinho de Mary e Alice Hart,
sob as lentes de Arivonil Policarpo

É loucura odiar todas as
rosas porque

 uma te espetou.

O Pequeno Príncipe

Encontro de jovens
Todo domingo, o Grupo de
Jovens Emaús se reúne com

dinâmicas e temas
diferentes. Os encontros são

no salão da Paróquia
Imaculado Coração de

Maria, Bairro Periollo, em
Cascavel, às 19h30.

Mais informações pelo
telefone 9 9103-3971, com

Cláudio Garcia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Izabela da Costa Tava-
res, Maria Idália Jorgi,
Paulo Roberto Takami,
Mariana Paula Ribeiro
e Júlio Cézar Borges.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

Uma ação rápida da Polícia Mili-
tar evitou a morte de duas pesso-
as no Conjunto Riviera, região nor-
te de Cascavel, na tarde de ontem.
Uma viatura que fica na região pas-
sava por uma das ruas do conjunto
quando viu fumaça saindo de uma
janela do segundo andar de um dos
blocos de apartamentos.

Os policiais militares aciona-
ram o Corpo de Bombeiros, mas
entraram no apar tamento para
conferir se havia vítimas. O incên-
dio foi criminoso e os militares ti-
veram dificuldade para entrar no
local porque alguns móveis foram
colocados atrás da porta.

Segundo a polícia, havia muita fu-
maça e os dois homens que esta-
vam no apartamento foram retirados.
Um deles precisou ser atendido

Socorro
rápido da PM

pela ambulância do Corpo de Bom-
beiros porque inalou muita fumaça.

Além da ambulância, um cami-
nhão de combate a incêndio foi en-
caminhado ao local. Pela janela do
apartamento, que foi quebrada, era
possível perceber a fumaça e o te-
lhado todo preto.

Renato Lopes, de 33 anos, esta-
va no apartamento e foi detido pe-
los policiais e encaminhado à 15ª
SDP (Subdivisão Policial) por suspei-
ta de incêndio criminoso. A polícia
disse que ele deixou vazar gás no
local e depois colocou fogo no sofá.

Uma casa pegou fogo na Rua
Pelotas perto da Rua Visconde de
Guarapuava, no Bairro Canadá, em
Cascavel. O local fica perto do
Parque Vitória. Quando o Corpo
de Bombeiros chegou o fogo havia
tomado grandes proporções e foram
necessários dois caminhões para
controlar as chamas, que destruíram
a residência e havia risco de
alcançar as casas vizinhas. Uma
mulher que mora ao lado do local
percebeu as chamas e chamou
socorro. Bastante nervosa, ela disse
que não sabe como o fogo
começou. Ninguém estava na casa e
não houve feridos.

Crime passional
Conforme informações de populares, o apartamento que pegou fogo é da ex-esposa de
Renato Lopes, acusado de ter iniciado as chamas, informação confirmada pela polícia.
Os vizinhos disseram que o homem teria ficado revoltado com a separação e que por

isso ateou fogo no apartamento. Os militares disseram que Renato já foi preso
diversas vezes por violência doméstica e que estava com sinais de embriaguez no
momento em que foi abordado ontem. Os policiais ficaram preocupados porque o

preso ameaçava a companheira de morte, então ligaram para ela e confirmaram que
estava com a mãe em outra residência. Já na Delegacia de Polícia Civil, Renato

agradeceu à polícia por ter evitado uma tragédia.

VÍTIMA teve ferimentos nos olhos pelo contato com a fumaça

JANELA foi quebrada para que a
fumaça saísse do local

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos
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Giro da
Violência

Acidente no Centro
Um acidente envolvendo quatro
veículos foi registrado ontem no
Centro de Cascavel na esquina da Rua
Sete de Setembro com a Rua Rio de
Janeiro. Uma pessoa ficou ferida e
precisou ser atendida pelo Corpo de
Bombeiros. O trânsito ficou lento no
local. O socorro foi acompanhado pela
equipe do jornal Hoje News e pode
ser acessado no canal do YouTube
(https://bit.ly/2wyvHqB).

 A atendente de saúde Lourdes
Cotienschi passou por uma situa-
ção no mínimo inusitada ontem. Ela
mora na Rua Bororós, Bairro Santa
Cruz, em Cascavel, e teve a casa
invadida por uma grávida de oito
meses que pretendia “fazer uma
limpa” no local, mas foi presa den-
tro da residência.

“Eu estava almoçando na casa
do meu pai quando uma vizinha veio
gritando que tinha alguém na minha
residência furtando objetos. Quan-
do chegamos ao local, a polícia es-
tava lá e a casa toda revirada. Ela
quebrou uma das janelas da casa
e não conseguiu
entrar, então
quebrou outra e
conseguiu pular.
Revirou minhas
coisas. Separou
notebook, ma-
quiagens. Co-
meu, tomou refri-
gerante. Tirou as roupas dela e co-
locou as minhas”, relata a vítima.

A gestante ainda subiu no telha-
do da casa e caiu. Por conta disso,
passaria por exames para saber se
estava tudo bem com o bebê.

Lourdes registrou um boletim de
ocorrência do crime. A mulher é

Grávida faz estrago
em residência

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Divulgação

 Moto a 107 km/h na Tancredo
Uma motocicleta foi flagrada ontem trafegando a 107 quilôme-

tros por hora na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel.
O caso foi registrado pela Cettrans (Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito) de Cascavel durante operação radar realizada.
A velocidade máxima permitida na via é de 60 quilômetros por hora.

A infração foi considerada gravíssima, com velocidade superior à
máxima em mais de 50%. O piloto pagará multa de R$ 574,62,
além de ter a suspensão imediata da carteira de habilitação.

Em apenas uma hora de operação, o radar portátil teve 40 regis-
tros de infração de velocidade.

R$ 50 mil em mercadorias
Um veículo foi apreendido pela
Receita Federal ontem no Bairro
Guarujá em Cascavel. Segundo os
fiscais, o veículo estava no Trevo
Guarujá cheio de equipamentos para
internet avaliados em R$ 50 mil. Não
houve prisão. O destino da mercadoria
era Santo André, em São Paulo.

Julgado por tentativa
Será julgado hoje, às 13h, Giovane
Souza dos Santos por tentativa de
homicídio. Ele é acusado de ter
atentado contra a vida de Carlos
Alexandre de Oliveira. Segundo o
Ministério Público, o crime foi
cometido no início deste ano e o réu
está preso. Ele é acusado de tentar
matar Carlos e ainda teria ameaçado a
irmã do rapaz para que retirasse a
queixa contra ele. O julgamento será
realizado no Fórum de Cascavel.

AÍLTON SANTOS
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ACUSADA de furto
ainda comeu metade de

um panetone no local

suspeita de praticar furto em outras
residências na região.

Os casos são investigados pela
Polícia Civil.

 CASA da vítima ficou
revirada após invasão
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Cettrans resistente!
Não há quem faça a Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) mudar de ideia em relação à
rota dos ônibus no Bairro Floresta. O órgão tapou os
ouvidos e está como criança birrenta! Só depois da
implantação verificará as complicações. O vereador
Carlinhos Oliveira (PSC), porta-voz da região norte,

alertou previamente sobre as dificuldades: por exemplo,
quem sai do Jardim Consolata não conseguirá acessar o

Bairro Floresta: terá que ir até o terminal. Já do Lago Azul
ao Floresta não terá ligação, prejudicando o comércio,

pois muitos moradores usavam a infraestrutura. Pior ainda
em relação à saúde: o paciente do Brazmadeira terá de
seguir ao Terminal Leste para depois voltar à UPA mais
próxima. “Já tivemos reuniões e apontamos a falta de

integração. Isso é ruim, pois logo terá de ser corrigido.
Foi como a retirada dos abrigos sem orientar a população,

que ficou debaixo de chuva e com frio”, lembra o
parlamentar.

CIDA E BETO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Ontem, de última hora, foi cancelada reunião da
comissão que avalia as leis de Cascavel.

 Mauro Seibert (PP), que comanda a apuração, teve de
viajar a Curitiba.

Embora tenham sido fortes os indícios de uma ruptura
antes da campanha, Cida Borghetti (PP) e Beto Richa
(PSDB) estarão mais próximos que nunca hoje em
Cascavel. André Bueno (PSDB) lança candidatura à
reeleição no Black Cap, no Bairro Neva, 19h, e conta
com Cida e Beto.

LDO nos bairros
Para discutir inclusão de
gastos, a prefeitura
realizará audiências
públicas da LDO 2019 - a
população poderá sugerir
projetos. A primeira será
terça-feira, às 19h, na
Associação dos Moradores
do Bairro Cancelli. Outras
cinco serão realizadas: dia
5 no salão comunitário do
Bairro Alto Alegre, 19h; dia
6 no sacão da Igreja Rio
do Salto, 19h; dia 10,
Escola Maria Tereza (Bairro
Santa Cruz), 19h30; dia 11
salão Igreja Espigão Azul,
19h; e por último dia 12,

salão comunitário Jardim
Floresta, 19h.

Buenos...
Sem todas as
documentações em mãos
para se defender, Edgar
Bueno (PDT) pediu mais
tempo para se reunir com a
Comissão de Finanças da
Câmara. Ele teve as contas
de 2015 aprovadas com
ressalvas pelo Tribunal de
Contas do Estado e agora
precisa do parecer do
Legislativo para ter ficha
limpa para futuras eleições.
Para tal, Bueno conta com
o competente advogado
Marcos Boschirolli.

Orçamento
mais enxuto

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Diante de uma previ-
são de queda na arreca-
dação, o Executivo de Cas-
cavel estima um orça-
mento mais enxuto para
o próximo ano. Estão pre-
vistos para manter os ser-
viços públicos essenciais
e realizar investimentos
aproximadamente R$ 1,3
bilhão. Embora contido, o
valo é 10% superior ao
estabelecido para este
ano, de R$ 1,169 bilhão.

Em 2017, Leonaldo Pa-
ranhos (PSC) tinha orça-
mento de R$ 1,052 bilhão;
e, em 2016, Edgar Bueno
(PDT) fechou seu terceiro
mandato com orçamento
de R$ 986,4 milhões. O
valor engloba ainda autar-
quias e órgãos da adminis-
tração indireta, como
Acesc, Fundetec, Cohavel,
IPMC e Cettrans.

A LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) está sen-
do finalizada para ser envi-
ada à Câmara dos Vereado-
res. O prazo para apresen-
tação é 30 de setembro.
Até lá serão desenvolvidas
audiências públicas com
as comunidades para in-
cluir as reivindicações per-
tinentes - porém, elas se-
rão atendidas a partir do
critério do chefe do Execu-

tivo e da verba disponível.
A estimativa apresen-

tada pela prefeitura para
2019 leva em considera-
ção a redução considerá-
vel no pagamento de tri-
butos, como ICMS (Im-
posto Sobre Circulação
de Mercadorias e Servi-
ços) e ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza). Mesmo
com medidas para rever-
ter a situação, como a im-
plantação do Programa
Nota 10 Premiada Casca-
vel, previsto para come-
çar em outubro deste
ano, a arrecadação tende
a engessar a administra-
ção municipal.

Sem divulgar as cifras
exatas, a prefeitura confir-
ma que Saúde e Educa-
ção permanecem os mai-
ores detentores do caixa:
quase 50% do total. Po-
rém, o controle da Secre-
taria de Planejamento e
Gestão pode frustrar um
pouco as expectativas
dos gestores: em posse
das planilhas, o setor já
solicitou que os secretá-
rios refaçam os cálculos
e revejam os gastos, pro-
jetados bem acima do
possível.
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Poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

SECOM

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

CRESCENTE
16/09 - 20h16

Poucas nuvens

Prefeito Leonaldo Paranhos
sobre projeto de sanidade

animal de Cascavel, que
deverá contar com recursos

de sobras da Câmara para
viabilizar um departamento

próprio para projetos de
zoonoses e cuidados com

animais de pequeno porte.

“Cascavel será
referência também

em políticas
públicas voltadas

ao bem-estar
animal”.

O BRASIL NÃO É UM PAÍS SÉRIO
O Brasil está passando por uma das mais graves

crises de sua história. Temos um déficit fiscal de R$
140 bilhões, um modelo previdenciário inviável a mé-
dio prazo, um sistema político falido, uma educação
de péssima qualidade. Cerca de 140 pessoas mor-
rem por dia em hospitais e postos de saúde públicos,
a maioria por falta de atendimento. Infraestrutura de-
ficiente, 27 milhões de desocupados, insegurança ju-
rídica que inibe investimentos, mais de 63 mil brasilei-
ros foram assassinados em 2017. Até quando supor-
taremos esse estado de calamidade pública?

Em poucos dias teremos eleições. Grande parte da
população anseia por mudanças e transformações urgen-
tes. Não aguentamos mais a corrupção, o desperdício de
dinheiro público, os privilégios dos agentes públicos.

Vexames acontecem diariamente. O líder nas pes-
quisas de intenção de voto para presidente foi julga-
do, condenado e está preso. No entanto, seu partido
claramente zomba da lei. Uma situação no mínimo
constrangedora para o nosso processo eleitoral. Até
quando aguentaremos essa (in)justiça?

“O Brasil não é um pais sério”. A frase bem conhe-
cida e atribuída a Charles de Gaulle, na verdade, não
é dele. Entre 1961 e 1963, Brasil e França tiveram
um contencioso, barcos franceses vinham pescar la-
gostas na costa brasileira. Uma tensão militar se es-
tabeleceu entre os dois países. Em meio à penden-
ga, Moreira da Silva, cantor, lançou um samba intitu-
lado “A lagosta é nossa”, que satirizava a situação.
Um diplomata brasileiro que participava das conver-
sações com os franceses, ouvindo o samba, proferiu
então a frase, que se tornou famosa.

Até quando continuaremos a fazer piadas com si-
tuações sérias?

Celso Tracco é economista e escritor

Opinião
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 • REDE GLOBO

RECORD  •  JESUS

 • SBT

MALHAÇÃO
Alex pressiona Maria Alice a lhe con-

tar a verdade. Paulo, Marli, Gabriela e
Rafael ficam constrangidos durante o jan-
tar no Le Kebek, proposto por Mel. Rei e
Naldo cantam música machista, e Úrsu-
la e Pérola os recriminam. Márcio decide
abordar os jovens que estavam rindo de
Maria Alice. Leandro convida Bárbara para
sair. Verena lamenta por Álvaro não que-
rer nada sério com ela. Pérola e Úrsula
tentam arrancar de Maria Alice o motivo
pelo qual ela fugiu do show.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca convida Elmo para ser seu

padrinho de casamento. Bento pensa em
desafiar Samuca. Teófilo se esconde de
Coronela. Samuca e Marocas sonham
um com o outro. Miss Celine e Elmo se
beijam. Dom Sabino surpreende Elmo,
e Miss Celine finge se espantar. Teófilo
se esquece de Januza. Dom Sabino e
Agustina recriminam as tatuagens de
Elmo. Marocas e Samuca se beijam.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana e Xavier se beijam. Virgílio

escuta Mariana incentivar Brandão a
assumir que é o Motoqueiro Vermelho.
Camilo se desculpa com Mercedes pela
agressividade de seu pai. Xavier conta
a Susana seu plano de tirar a vida de
Elisabeta e culpar Brandão. Camilo des-
cobre que Julieta levava espinhos ao
túmulo de seu pai. Ludmila revela a Ema
o sucesso de seus desenhos. Virgílio
agride Brandão e rouba as roupas do
Motoqueiro Vermelho.

SEGUNDO O SOL
Luzia é absolvida. Laureta afirma a

Remy que devem deixar o país com
Karola. Rosa conforta Valentim antes
de o rapaz visitar Beto na cadeia. Re-
pórteres cercam Karola atrás de res-
postas. Fãs contra e a favor de Beto
brigam nas ruas. Gorete xinga a família
de Clóvis, e Naná a expulsa de casa.
Luzia, Cacau, Ícaro, Manu e Groa co-
memoram. Remy consola Karola. Va-
lentim visita os avós, que culpam Karo-
la e Remy pela situação de sua família.
Edgar, Karen, Severo, Zefa e Manu jan-

Tiago Menor chega e dá seu testemunho a favor de Jesus. Todos se voltam
contra Efraim e começa uma discussão. Milagrosamente Jesus se livra e sai
ileso. Maria de Betania fala sobre Jesus com Barrabás e Simão Zelote. Judas

Tadeu agradece a Almáquio e Helena e deixa o palácio na companhia de
Lázaro.  Maria Madalena, uma mulher linda e rica, se aproxima de Jerusalém
com sua comitiva. Ela recebe a ajuda de Kesiah, sua serva. Shabaka, um

treinador de gladiadores, e Susana, uma guerreira, seguem à frente, protegen-
do o grupo. Adela atende mais um cliente e é vista por Barrabás. Maria Madale-
na pede para cavalgar e Shabaka fica preocupado.  Mirian diz que a acompa-
nhará. Tiago Justo sente ciúmes de Jesus. Maria Madalena passa por Petro-

nius e acaba caindo do cavalo. Ela se irrita com o oficial romano.

tam juntos. Edgar ajuda Zefa com as
tarefas domésticas. Rochelle ameaça
deixar Roberval sozinho.

QUE POBRES TÃO RICOS
Lupita diz a Nepomuceno que não

está em condições de continuar com o
compromisso e coloca um ponto final
no relacionamento. Carmem volta a di-
zer que ela está apaixonada por Miguel
Ângelo, mas Lupita não admite. Miguel
e Frida encontram a avó perto da casa
onde ela vivia com Aureliano e se preo-
cupam ao vê-la tão mal. Quando eles
entram no táxi, são abordados por Mi-
nerva que pede a Miguel que lhe dê
um minuto de atenção. A princípio ele
se nega, mas depois decide ouvir o
que ela tem a dizer. Minerva diz que
está disposta a fazer o que for preci-

so para ajudá-lo a provar sua inocên-
cia. Leonardo pede Macarena em ca-
samento e se surpreende ao ver que
Alex se aproxima deles.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela diz para Raquel que se um

dia ela ficar com Guilherme gostaria de
saber por serem amigas. Luigi diz para
Yasmin que podem colocar câmeras
escondidas em suas casas para desco-
brirem como Mário, Gael e Benício so-
mem sem eles verem. Nadine mostra o
áudio que conseguiu fazer para Roger e
afirma que acha que Joana e Sérgio tem
um caso. Claudia pede empréstimo fi-
nanceiro para a amiga Luísa. Roger fala
com Otto e diz que precisa mandar dois
funcionários embora por um adultério.
Otto diz que falar sobre o jantar não quer
dizer nada e que gravar os funcionários
sem autorização é crime.

Maria avisa
que seguirá

para
Cafarnaum

para
ficar perto
de Jesus

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Logo cedo, será mais fácil interagir com
os colegas, especialmente se você
estiver no comando. Depois, concen-
tre sua atenção no serviço e cuide de
tarefas que estavam pendentes.

To
ur

o

Lembranças do passado podem vir à
tona e talvez você fique mais sentimental.
Mais tarde, a Lua entra em seu paraíso
astral e tudo se torna mais leve. Use a
criatividade para dar conta do serviço!

G
êm

os

Bom dia para mostrar o que pensa e
melhorar a comunicação no trabalho.
Aproveite para se encontrar com os
amigos e colocar a conversa em dia. A
vida familiar ganha destaque.

C
ân

ce
r Concentre-se nas finanças e não deixe

escapar a chance de ganhar mais. O
astral é favorável para fazer compras e
melhorar a sua imagem. Pode se en-
cantar com alguém à primeira vista!

Le
ão

Dê o primeiro passo e assuma o con-
trole para se dar bem. Bom momento
para começar um curso e investir em
você. A habilidade para lidar com di-
nheiro está em alta.

V
ir

ge
m Você conta com uma dose extra de

intuição para descobrir quem merece
sua confiança. A Lua entra em seu sig-
no e você vai se sentir confiante para
correr atrás dos seus objetivos.

Li
br

a

É hora de unir forças com os colegas
se quiser atingir um objetivo difícil. O
desejo de se isolar pode falar mais alto.
Siga o seu sexto sentido e cuide das
tarefas que podem ser feitas a sós.

E
sc

or
pi

ão Hoje, há boas chances de dar um salto
na carreira, ainda mais se você se de-
dicar de corpo e alma ao que precisa
ser feito. Não desista dos seus sonhos,
por mais distantes que eles estejam.

Sa
gi

tá
ri

o Você começa o dia mais otimista e, de
quebra, conta com um empurrãozinho
da sorte para se dar bem! Mas vai ser
preciso seriedade. Não seja exigente
com quem ama.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Bom dia para rever algumas coisas,

modificar o que achar necessário e ten-
tar uma nova rota. O astral é favorável
para quem deseja iniciar um curso ou
precisa se empenhar mais nos estudos.

A
qu

ár
io Aposte na troca de ideias para melho-

rar um relacionamento. Mais tarde,
procure ouvir a sua intuição, especial-
mente se precisa fechar um negócio
ou lidar com dinheiro.

 P
ei

xe
s Se anda pensando em formar uma

sociedade, esse é um bom momento
para colocar a ideia em prática. Valori-
ze a companhia de quem ama.


