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Bolsa Família: R$ 2,7
milhões no semestre
O pente-fino realizado pelo Governo Federal para detectar pagamentos irregulares do

Programa Bolsa Família não teve reflexos em Cascavel e, no primeiro semestre do ano,
foram pagos mais de R$ 2,7 milhões para 22 mil famílias na cidade. Somente no mês
de junho, 200 novas famílias foram incluídas no programa, conforme o Cadastro Único
de Cascavel. Em Cascavel, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, apenas 80

famílias estão em fase de suspensão do programa.
 Págs. 08 e 09

Incêndio na praça
Um estouro seguido de chamas provocou um incêndio no quadro

de energia elétrica do chafariz da Praça do Migrante, em
Cascavel, na tarde de ontem. As secretarias de Meio Ambiente e

de Obras Públicas (setor de iluminação) estão apurando as causas
e o levantamento dos possíveis prejuízos. Bombeiros e a Copel
foram acionados. Com o incêndio, o chafariz ficou inoperante.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. Barbosa 31 13 10 1 2 43 21 22
2º Atlântico 28 12 9 1 2 57 26 31
3º Joinville 28 12 9 1 2 41 20 21
4º Pato Futsal 28 13 9 1 3 42 22 20
5º Corinthians 22 12 6 4 2 33 26 7
6º Jaraguá 20 12 6 2 4 41 32 9
7º Blumenau 20 13 5 5 3 34 29 5
8º Magnus 20 14 5 5 4 51 38 13
9º Marechal 19 12 6 1 5 44 35 9
10º Minas 19 12 5 4 3 43 37 7
11º Foz Cataratas 19 13 6 1 6 33 31 2
12º Joaçaba 17 12 5 2 5 22 21 1
13º Marreco 15 11 5 0 6 26 34 -8
14º Tubarão 13 12 3 4 5 29 33 -4
15º São José 10 12 3 1 8 23 31 -9
16º Cascavel 10 13 3 1 9 28 49 -21
17º Intelli 8 13 2 2 9 29 48 -19
18º Assoeva 7 12 1 4 7 21 31 -10
19º Shouse 0 13 0 0 13 22 98 -76

Marechal 5x4 Minas
Blumenau 3x0 Joaçaba

Magnus 2x2 São José
Tubarão 4x0 Marreco
Atlântico 4x2 Cascavel

Foz 5x4 Carlos Barbosa
Shouse1x10 Jaraguá

Pato 6x2 Joinville
SEGUNDA-FEIRA (6/8)

20h15 Intelli x Corinthians

LIGA FUTSAL

13ª RODADA

As equipes de Cascavel passa-
ram de maneiras distintas pela 3ª e
última etapa classificatória do Pa-
ranaense de Handebol Sub-18, rea-
lizada no fim de semana em Marin-
gá. Para o time masculino as dispu-
tas foram em tom de despedida da
competição, enquanto para o femi-
nino serviram de preparação para a
fase final, que será novamente em
Maringá, no dias 25 e 26 de agosto.

As meninas do Santa Maria/
ACH/Cascavel (foto), comandadas
por Marcos Galhardo, estrearam na
3ª etapa com vitória por 21 a 7 so-
bre São Miguel, com Thainá Barbo-
sa como atleta destaque, e em se-
guida foram surpreendidas pelo time
de Sarandi, por 19 a 15, ambos no
sábado. Essa foi a primeira derrota
no Estadual para as cascavelenses,
que ontem enfrentaram Maringá e
empataram por 14 a 14, mas tendo
o destaque do jogo: Camile Vitória.

Esses resultados, aliados aos
das adversárias, fizeram o Santa
Maria/Cascavel terminar em tercei-
ro na fase classificatória, atrás do

Handebol sub-18 na semi

líder Maringá e do vice Sarandi, e à
frente de São Miguel do Iguaçu. Com
isso, as cascavelenses terão a
chance de dar o troco em Sarandi
na semifinal. Quem vencer enfren-
tará maringaenses ou são-migue-
lenses na decisão.

 MASCULINO
No masculino, o ACH/Associação

Cascavelense de Handebol, do professor
Cezar Casagrande, teve os líderes da
classificação como adversários na 3ª

etapa e se despediu do Estadual Sub-18
de handebol com derrotas para

Londrina (32 a 12), Alto Paraná (21 a 17)
e Jussara (32 a 8). As semifinais do naipe

masculino serão: Maringá x Jussara e
Londrina x Alto Paraná. Futsal de volta pra casa

O Cascavel não conseguiu surpreen-
der o vice-líder da Liga Nacional de
Futsal, apesar de ter feito frente ao
adversário em Erechim (RS), e foi

derrotado por 4 a 2 pelo Atlântico na
noite de sábado, pela 13ª rodada.
De volta para casa, o time casca-

velense não tem tempo para
lamentar, pois amanhã já terá um
clássico paranaense pela frente,
mas pela Série Ouro. A Serpente
Tricolor receberá o Umuarama no
Ginásio da Neva, às 19h30, pelo

fechamento da 6ª rodada do
Estadual. O duelo vale a quarta

colocação na classificação para o
Cascavel, superando o Campo
Mourão em pontos caso vença

amanhã. Já para o Umuarama vale
chegar aos mesmos 28 pontos de
Cascavel e Foz Cataratas. Ou seja,

é duelo “de seis pontos”.

O FC Cascavel já fez a fila no Grupo A do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 e
continua fazendo. Nesse fim de semana foi a vez do Prudentópolis, novamente. No sábado, pela
penúltima rodada da fase classificatória, a Serpente Aurinegra venceu por 2 a 1, no Estádio
Newton Agibert. No primeiro turno, havia vencido o rival por 4 a 2, em Cascavel. Na última
rodada, o time cascavelense fará um duelo de opostos com o Campo Mourão, sábado, às
15h30, na Associação da Coopavel. Enquanto o FC Cascavel lidera o grupo, o time mourãoense,
que foi goleado pelo Cascavel CR por 6 a 1 nesse fim de semana, é o lanterninha da chave.

DIVULGAÇÃO
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O título desta matéria caberia a
uma relacionada ao Campeonato
Brasileiro de Futebol, mas não é.
Assim como na Série A, o ponteiro
da classificação tem conseguido se
manter no topo a cada prova. Nes-
te caso, a prova foi o Grande Prê-
mio da Hungria de Fórmula 1, ven-
cido pelo inglês Lewis Hamilton
com 17 segundos de vantagem
para o segundo colocado Sebasti-
an Vettel. Agora, Hamilton soma
213 pontos contra 189 de Vettel.

Segue o líder

O CAMPEÃO
VOLTOU!

O manauara José Aldo venceu
o estadunidense Jeremy Stephens
por nocaute na noite de sábado e
voltou a respirar aliviado no UFC.
O duelo foi disputado no UFC Cal-
gary, no Canadá e encerrou um je-
jum de dois anos sem triunfos do
ex-campeão peso-pena.

Durante entrevista coletiva após
a luta, Aldo considerou a vitória uma
das mais importantes da carreira. “Es-
tava todo mundo querendo saber
como eu iria me portar. Mostrei meu
valor, mostrei daquilo que sou capaz.
Era uma pressão grande, e eu sabia
que tudo dependia de mim”, afirmou.

Com um soco na linha da cintu-
ra ainda no primeiro round, José
Aldo aproveitou a queda do adver-
sário e foi para cima para finalizar a
luta com uma sequência de socos.
Em seguida, o árbitro finalizou a luta
por nocaute técnico.

“Vim de duas derrotas, tinha per-
dido o cinturão, logo em seguida tive
a revanche e não fui feliz. Estava me
sentindo pressionado”, completou
Aldo, que no ano passado perdeu
para Max Holloway em disputa pelo
cinturão e antes disso, em 2015, so-
freu uma dura derrota ao perder para
Conor McGregor em poucos segun-
dos no octógono.

E a fase de Hamilton anda tão
boa que ele brilha tanto com tem-
poral, como na classificação de
sábado, como sob sol for te,
caso da corrida. Com isso, ele
venceu a segunda consecutiva e
a sexta das 12 etapas já dispu-
tadas na temporada.

Agora, o campeonato tem uma
pausa para as férias de verão na
Europa e só volta no fim de sema-
na dos dias 24, 25 e 26 de agosto,
em Spa-Francorchamps (Bélgica).

O meio-campista Arthur teve uma ótima estreia pelo Barcelona, ao marcar um golaço
no empate em 2 a 2 com o Tottenham, na madrugada de ontem pelo horário brasileiro.
Ele recebeu a bola de fora da área, dominou, ajeitou e chutou forte no ângulo para
marcar o segundo do Barça no jogo. Foi um belo cartão de visitas do brasileiro para a
torcida logo no primeiro compromisso do time espanhol na temporada. “É um sonho
estar aqui. Trabalhei muito para isso e tenho muita sorte de estar aqui. Estou muito feliz.
Quero trabalhar para fazer o melhor possível”, disse Arthur, ao site oficial do Barcelona.

EFE
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 O Fortaleza voltou a ser líder
isolado da Série B do Campeona-
to Brasileiro ao vencer o Juventu-
de por 3 a 0 em Caxias do Sul
(RS), nesse fim de semana, pela
18ª rodada. Com isso, encerrou
um jejum de quatro jogos sem vi-
tórias e comemorou o título sim-
bólico do primeiro turno com uma
rodada de antecedência.

Comandado pelo técnico Rogé-
rio Ceni, o time cearense soma ago-

Título simbólico na Série B
ra três pontos a mais que o vice-
líder CSA, mas leva vantagem no
número de vitórias: 10 a 8.

Com a liderança confirmada para
a virada do turno, o Fortaleza agora
espera fazer a festa diante de seu
torcedor, na última rodada. Isso, en-
tretanto, é o que o Coritiba quer
evitar. O Coxa é o próximo adversá-
rio do Tricolor cearense, em parti-
da marcada para sábado, às
16h30, na Arena Castelão.

Vindo de empate sem gols com a
Ponte Preta, em casa, o Coritiba su-
biu duas posições na classificação
e agora tem a mesma pontuação do
terceiro colocado Figueirense e do
quarto colocado Avaí, mas é o quinto
pelos critérios de desempate.

  BRASILEIRÃO
20h Bahia x Atlético-MG

   AMISTOSO
8h35 PSG x At. de Madri

    SÉRIE D
19h15 Ferroviário x Treze

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 34 18 10 4 4 26 12 14
2º CSA 31 18 8 7 3 25 17 8
3º Figueirense 28 18 8 4 6 26 23 3
4º Avaí 28 18 7 7 4 25 15 10
5º Coritiba 28 18 7 7 4 21 18 3
6º Goiás 27 18 8 3 7 24 24 0
7º Vila Nova 27 18 7 6 5 16 13 3
8º Atlético-GO 27 18 7 6 5 29 27 2
9º Guarani 26 18 7 5 6 25 22 3
10º Ponte Preta 25 18 7 4 7 18 16 2
11º Paysandu 24 18 6 6 6 19 21 -2
12º São Bento 24 18 5 9 4 20 20 0
13º Juventude 24 18 5 9 4 17 19 -2
14º Oeste 22 18 5 7 6 19 24 -5
15º Londrina 21 18 5 6 7 18 21 -3
16º Criciúma 20 18 5 5 8 18 21 -3
17º CRB 20 18 5 5 8 15 22 -7
18º B. de Pelotas 18 18 4 6 8 16 20 -4
19º S. Corrêa 16 18 4 4 10 18 26 -8
20º Boa Esporte 13 18 3 4 11 13 27 -14

SÉRIE B

Avaí 0x0 CSA
Paysandu 2x0 Figueirense

Guarani 2x1 B. de Pelotas
São Bento 2x1 Atlético-GO
Juventude 0x3 Fortaleza

Goiás 1x0 Oeste
CRB 1x1 Londrina

Criciúma 1x0 Vila Nova
Coritiba 0x0 Ponte Preta

Boa Esporte 3x1 S. Corrêa

AMANHÃ
19h15 Figueirense x CRB
21h30 Atlético-GO x Paysandu

SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Guarani
20h30 Oeste x Boa Esporte
21h30 CSA x Juventude

SÁBADO
16h30 B. de Pelotas x Goiás
16h30 Fortaleza x Coritiba
16h30 Vila Nova x São Bento
19h Ponte Preta x Avaí
21h S. Corrêa x Criciúma

18ª RODADA

19ª RODADA

SÉRIE D
Na Série D, outro time cearense quer dar alegrias ao seu torcedor: o

Ferroviário, que ressurgiu para o futebol brasileiro no ano passado e que hoje
inicia a disputa do título da quarta divisão nacional com o Treze, da Paraíba.

Ambos já estão garantidos na Série C do ano que vem, assim como São José-RS
e Imperatriz-MA, eliminados na semifinal. O jogo de ida da decisão está

marcado para as 19h15 desta segunda-feira, no Castelão, em Fortaleza (CE).

O Operário Ferroviário empatou por 2 a 2 com o Botafogo em Ribeirão Preto (SP),
na 16ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no fim de
semana, e a duas rodadas do término desta etapa segue na liderança do Grupo B,
agora com 34 pontos. Já o time botafoguense perdeu a chance de se aproximar do
Fantasma e segue na vice-liderança, agora com 31 pontos. No interior paulista, o time
paranaense abriu o placar com Xuxa no primeiro tempo, mas viu Caio Dantas empatar
aos 44min. Na segunda etapa, Lucas Batatinha colocou o Operáiro novamente na
frente do placar, mas Caio Dantas, outra vez no fim, garantiu o empate, aos 43min.
Sábado o Fantasma receberá o quarto colocado Bragantino em Ponta Grossa, às 15h30.

OPERARIOFERROVIARIO
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 A 4ª edição do Show Pecuário
mostrou a força do setor na região.
Os leilões promovidos evento pro-
movido pelo Sindicato Rural de Cas-
cavel e pela Sociedade Rural do
Oeste do Paraná, movimentaram
aproximadamente R$ 1,2 milhão.
Animais de diversas raças foram
comercializados para diversos es-
tados do Brasil. O evento acontece
no Parque de Exposições Celso
Garcia Cid.

O primeiro leilão realizado no
Show Pecuário 2018 foi um grande
sucesso. Organizado pela Panorama
Leilões, o evento contou com 600
animais, sendo 550 deles comerci-
alizados. As vendas movimentaram
R$ 600 mil. A bovinocultura de cor-
te dominou o tema das palestras
realizadas durante o evento.

No último dia do evento, que
aconteceu durante a semana pas-
sada, houve um dia especial às
produtoras rurais. Mais de 600 mu-
lheres de Cascavel, Santa Tereza
do Oeste e Santa Lúcia participa-

A legislação ambiental tem regras
claras sobre o descarte de
materiais da construção civil, mas
em Cascavel algumas empresas
insistem em depositar entulhos em
qualquer lugar, agredindo o meio
ambiente. Na tarde de ontem, em
pleno domingo, a reportagem do
Hoje News flagrou o descarte
irregular em um terreno na região
do Brazmadeira, próximo ao
terminal de transbordo que está em
construção. O entulho foi
depositado em um terreno baldio.
O material foi levado de uma
construção na Rua Antonina, nas
proximidades da Avenida Barão
do Rio Branco.

ram do evento intitulado “Encon-
tro das Mulheres do Agronegócio.”
Todas elas ganharam um dia dife-
rente, de descontração e muita
informação. As mulheres também
participaram de palestras técni-
cas e voltadas à autoestima.

FÁBIO DONEGÁ

A força da pecuária

 SHOW Pecuário aconteceu no Parque de
Exposições Celso Garcia Cid

DIVULGAÇÃO
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Avenida movimentada
O Domingão no Calça-

dão, que acontece todos
os domingos na Avenida
Brasil, teve ontem uma
das tardes mais movi-
mentadas desde que foi
criado. Muitos pais apro-
veitaram para levar os fi-
lhos para par ticiparem
das brincadeiras no últi-
mo dia de férias escola-
res na rede municipal.

Ontem, o evento que já
se tornou tradicional teve a
participação de equipes do
Setor de Endemias traba-
lhando com a população
sobre temas voltados à pre-
venção das doenças relaci-
onadas ao Aedes aegypti.

 FEIRA DO TEATRO
Pela manhã, a Feira do Teatro também

contou com novidades. O
estacionamento do Teatro Municipal

Sefrin Filho e do Centro Cultural Gilberto
Mayer teve atrações com carrinhos de

rolimã que contagiou crianças e adultos.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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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 JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Geraldo Bertão de Andrade e Jaqueline Zakaluzny
2- Edvaldo Pedro dos Santos e Rita Julia Carniel
3- Romildo Camargo Nogueira e Cícera Aparecida dos Santos
4- Leonardo Augusto Cândido Seyboth e Marisandra Borges Ribeiro
5- Renan Ferreira de Albuquerque e Graziela Santorum
6- Antonio Valdecir Poronhak e Ivonete de Oliveira
7- Osmar Felipe Lemes Costa e Aline Alves Moraes
8- Luiz Ramos da Silva e Paula pereira dos Sanntos
9- Lindomar Silvano Peron e Cleudielene Boa
10- Diogo Rafael de Oliveira Bueno e Mirian Cristiane Benites
11- Fernando Kramer de Souza e Sabrina Gerenutti de Souza
12-Wagner Fagundes Prata e Daniela Cristina Silva Mizoran
13- Rodrigo de Barros e Aline Rodrigues Pereira
14- Alex Faller Cavalheiro e Laraline Gomes  Rodrigues
15- Andre Luiz Macanhão e Ana Paula Comassetto
16- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri
17- Vanderlei Custódio Matozo  e Ana Rosa de Abreu

Dona Isabel da Silva faz parte
de uma das 22.085 famílias que
receberam recursos do programa
federal Bolsa Família no primei-
ro semestre deste ano em Cas-
cavel, o que representou, segun-
do o Ministério do Desenvolvi-
mento Social, R$ 2.785.804 pa-
gos de janeiro a junho.

Isabel mora no Conjunto Riviei-
ra e os R$ 204 que recebe todos
os meses há pelo menos sete
anos é a maior renda familiar.
Além do dinheiro do benefício, ela
conta com o pagamento de pen-
são do pai de seus filhos. “A gen-
te se vira como dá. O dinheiro do
Bolsa Família dá para comprar
comida, água, roupas para as cri-
anças e material escolar”, diz.

Assim como ela, Maria Modes-
to, que vive no mesmo conjunto, re-
cebe há alguns anos o recurso. Com
dois filhos, desempregada e contan-
do apenas com a renda do marido,
Maria afirma que não há como man-
ter a casa sem este dinheiro. “O
Bolsa Família é muito importante
para a gente. Se não tivesse seria
bem mais difícil”, comenta.

Somente no mês de junho,
200 novas famílias foram incluí-
das no programa, conforme o Ca-
dastro Único de Cascavel. No
mês passado, o recurso foi en-
caminhado a 4.006 famílias de
baixa renda, e mais de R$ 519
mil depositados, uma média de
R$ 129,60 para cada uma.

Este número equivale a 3,38%
da população total do município, e
inclui 923 famílias que, sem o pro-
grama, estariam em condição de

Enquanto em grande parte do Brasil vários benefícios foram cortados
durante pente-fino do Ministério do Desenvolvimento Social, em Cascavel
não há informações sobre irregularidades envolvendo o sistema. Quem
garante é o Cadastro Único, e reforça o acréscimo na folha de pagamento
do programa no Município registrado no mês anterior.
Vale destacar que o pente-fino da União já cortou R$ 10 bilhões em
gastos irregulares, e inclui, além do Bolsa Família, benefícios de
aposentadoria e auxílio-doença. Os cortes envolveram mais de 5,7
milhões de pessoas – 5,2 milhões só do Bolsa Família.

Bolsa FBolsa FBolsa FBolsa FBolsa Família: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,77777
milhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 meses

extrema pobreza.
Conforme estudo realizado pelo

Ipea (Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada), fundação pública
federal vinculada ao Ministério do
Planejamento, a cada R$ 1 transfe-

 SOMENTE em junho, pagamentos somaram mais de R$ 519 mil em Cascavel

rido às famílias do programa, o PIB
(Produto Interno Bruto) municipal
tem um acréscimo de R$ 1,78.

REPASSES A CASCAVEL
MÊS FAMÍLIAS VALOR

Janeiro .......................... 3.449 ....................... R$ 427.851
Fevereiro ........................ 3.568 ....................... R$ 441.457
Março........................... 3.677 ....................... R$ 458.140
Abril ............................ 3.590 ....................... R$ 452.241
Maio ............................ 3.795 ....................... R$ 486.949
Junho ............................ 4.006 ....................... R$ 519.166
Fonte: MDS

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Condicionalidades
Quando uma família entra no

programa, ela e o poder público
assumem compromissos para

garantir o acesso de suas
crianças e adolescentes à saúde

e à educação. Esses
compromissos são conhecidos

como condicionalidades e
precisam ser cumpridos para que

o pagamento do benefício seja
mantido. Entre elas estão a

vacinação e acompanhamento e
peso e altura de crianças

menores de sete anos;
frequência escolar mínima de
85% a cada mês de crianças e

adolescentes de seis a 15 anos, e
de 16 e 17 anos dever ter

frequência escolar mínima de
75% ao mês.

As famílias que descumprem as
condicionalidades podem

receber uma advertência ou até
mesmo o bloqueio e suspensão

do benefício quando o
descumprimento é reiterado. O

cancelamento também pode
ocorrer, porém, em casos

específicos. Esses efeitos são
considerados sinalizadores de
possíveis vulnerabilidades das

famílias, pois demonstram que
elas não exercem seus direitos

sociais básicos à saúde e à
educação, determinando a

priorização dessas famílias no
Acompanhamento Familiar
realizado pelas equipes da

Assistência Social no município.
Em Cascavel, segundo o MDS, 80

famílias estão em fase de
suspensão no período

acompanhado (setembro de
2017). Destas, 26 famílias
apresentam registro de

Acompanhamento Familiar no
Sistema de Condicionalidades do

programa. Esse registro é
necessário para que estas famílias
não deixem de receber os recursos

do Bolsa Família, se for o caso.

Inverso
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8- Luiz Ramos da Silva e Paula pereira dos Sanntos
9- Lindomar Silvano Peron e Cleudielene Boa
10- Diogo Rafael de Oliveira Bueno e Mirian Cristiane Benites
11- Fernando Kramer de Souza e Sabrina Gerenutti de Souza
12-Wagner Fagundes Prata e Daniela Cristina Silva Mizoran
13- Rodrigo de Barros e Aline Rodrigues Pereira
14- Alex Faller Cavalheiro e Laraline Gomes  Rodrigues
15- Andre Luiz Macanhão e Ana Paula Comassetto
16- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri
17- Vanderlei Custódio Matozo  e Ana Rosa de Abreu

Dona Isabel da Silva faz parte
de uma das 22.085 famílias que
receberam recursos do programa
federal Bolsa Família no primei-
ro semestre deste ano em Cas-
cavel, o que representou, segun-
do o Ministério do Desenvolvi-
mento Social, R$ 2.785.804 pa-
gos de janeiro a junho.

Isabel mora no Conjunto Riviei-
ra e os R$ 204 que recebe todos
os meses há pelo menos sete
anos é a maior renda familiar.
Além do dinheiro do benefício, ela
conta com o pagamento de pen-
são do pai de seus filhos. “A gen-
te se vira como dá. O dinheiro do
Bolsa Família dá para comprar
comida, água, roupas para as cri-
anças e material escolar”, diz.

Assim como ela, Maria Modes-
to, que vive no mesmo conjunto, re-
cebe há alguns anos o recurso. Com
dois filhos, desempregada e contan-
do apenas com a renda do marido,
Maria afirma que não há como man-
ter a casa sem este dinheiro. “O
Bolsa Família é muito importante
para a gente. Se não tivesse seria
bem mais difícil”, comenta.

Somente no mês de junho,
200 novas famílias foram incluí-
das no programa, conforme o Ca-
dastro Único de Cascavel. No
mês passado, o recurso foi en-
caminhado a 4.006 famílias de
baixa renda, e mais de R$ 519
mil depositados, uma média de
R$ 129,60 para cada uma.

Este número equivale a 3,38%
da população total do município, e
inclui 923 famílias que, sem o pro-
grama, estariam em condição de

Enquanto em grande parte do Brasil vários benefícios foram cortados
durante pente-fino do Ministério do Desenvolvimento Social, em Cascavel
não há informações sobre irregularidades envolvendo o sistema. Quem
garante é o Cadastro Único, e reforça o acréscimo na folha de pagamento
do programa no Município registrado no mês anterior.
Vale destacar que o pente-fino da União já cortou R$ 10 bilhões em
gastos irregulares, e inclui, além do Bolsa Família, benefícios de
aposentadoria e auxílio-doença. Os cortes envolveram mais de 5,7
milhões de pessoas – 5,2 milhões só do Bolsa Família.

Bolsa FBolsa FBolsa FBolsa FBolsa Família: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,amília: R$ 2,77777
milhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 mesesmilhões em 6 meses

extrema pobreza.
Conforme estudo realizado pelo

Ipea (Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada), fundação pública
federal vinculada ao Ministério do
Planejamento, a cada R$ 1 transfe-

 SOMENTE em junho, pagamentos somaram mais de R$ 519 mil em Cascavel

rido às famílias do programa, o PIB
(Produto Interno Bruto) municipal
tem um acréscimo de R$ 1,78.

REPASSES A CASCAVEL
MÊS FAMÍLIAS VALOR

Janeiro .......................... 3.449 ....................... R$ 427.851
Fevereiro ........................ 3.568 ....................... R$ 441.457
Março........................... 3.677 ....................... R$ 458.140
Abril ............................ 3.590 ....................... R$ 452.241
Maio ............................ 3.795 ....................... R$ 486.949
Junho ............................ 4.006 ....................... R$ 519.166
Fonte: MDS

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Condicionalidades
Quando uma família entra no

programa, ela e o poder público
assumem compromissos para

garantir o acesso de suas
crianças e adolescentes à saúde

e à educação. Esses
compromissos são conhecidos

como condicionalidades e
precisam ser cumpridos para que

o pagamento do benefício seja
mantido. Entre elas estão a

vacinação e acompanhamento e
peso e altura de crianças

menores de sete anos;
frequência escolar mínima de
85% a cada mês de crianças e

adolescentes de seis a 15 anos, e
de 16 e 17 anos dever ter

frequência escolar mínima de
75% ao mês.

As famílias que descumprem as
condicionalidades podem

receber uma advertência ou até
mesmo o bloqueio e suspensão

do benefício quando o
descumprimento é reiterado. O

cancelamento também pode
ocorrer, porém, em casos

específicos. Esses efeitos são
considerados sinalizadores de
possíveis vulnerabilidades das

famílias, pois demonstram que
elas não exercem seus direitos

sociais básicos à saúde e à
educação, determinando a

priorização dessas famílias no
Acompanhamento Familiar
realizado pelas equipes da

Assistência Social no município.
Em Cascavel, segundo o MDS, 80

famílias estão em fase de
suspensão no período

acompanhado (setembro de
2017). Destas, 26 famílias
apresentam registro de

Acompanhamento Familiar no
Sistema de Condicionalidades do

programa. Esse registro é
necessário para que estas famílias
não deixem de receber os recursos

do Bolsa Família, se for o caso.

Inverso
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Lago Azul: próximo de
se tornar um bairro
ÁGUA
ENCANADA
Sem a denominação de bairro, não
há saneamento básico e água
encanada por parte da Sanepar.
O abastecimento depende de
poços nos terrenos e há períodos
que os moradores enfrentam
dificuldades. “Isso é algo que
estamos tentando conquistar.
Algumas famílias questionam isso,
mas acredito que será o melhor
para todos nós”, afirma Zorzan.

IMPASSE
As famílias que vivem no Lago Azul
contribuem com a taxa do IPTU,
coleta de lixo e iluminação pública
assim como todas as demais na
cidade. Com a regularização para
perímetro urbano há receio por conta
de aumento nos impostos. “O que
irá ocorrer são novas demarcações em
chácaras, mas ninguém perderá
espaço e os impostos serão referentes
à valorização dos imóveis”,
justifica Zorzan.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO
A construção de Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) e escola também
está entre os pedidos dos moradores, já que as crianças enfrentam alguns
transtornos para seguir com os estudos.
“Elas precisam sair de casa uma hora antes e voltam só uma hora após o término
das aulas. Além disso, o ônibus só vai até o Morumbi e São Cristóvão”, comenta
Sandro Valadares, que trabalha como vendedor de caldo de cana.
Ele cumpre com todas as responsabilidades como contribuinte e espera que em
breve recursos pagos ao poder público tragam retorno ao local onde vive com a
família. “Precisamos urgente de melhorias nas estradas. Não aguentamos mais
tantas despesas para consertar o carro”, reivindica.

USF nota dez
A USF (Unidade de Saúde da Família) atende as necessidades dos
pacientes. “É uma unidade de nota dez e somos muito bem atendidos pelo
médico”, comenta o presidente da Associação dos Moradores. “A unidade
é muito boa e nunca tive problemas para o atendimento”, acrescenta Débora.
A única reivindicação é por um veículo próprio para visita aos pacientes. “Já
reivindicamos isso à Secretaria de Saúde e houve maior disponibilidade de
carro, mas precisamos ter um próprio para a unidade”, solicita Zorzan. Além
dos pacientes do Lago Azul, a unidade recebe moradores da Colônia
Barreiros e loteamentos Florais, Belmont e Mantovani.

EXPECTATIVA com inclusão no perímetro urbano é de comércio e mais casas

A tranquilidade é presente dos
portões adentro de chácaras na
região do Lago Azul em Cascavel.
Privilégio das famílias poderem vi-
ver em um lugar que transmite a
mesma paz do campo, mesmo
tão próximo da cidade.

Embora as casas estejam rode-
adas de plantas, com bastante
sobra e um ar mais puro, a infraes-
trutura básica que se espera para
o dia a dia dos moradores é algo
que envolve uma luta de 20 anos.

“O processo para que o Lago
Azul seja incluído ao perímetro ur-
bano está tramitando e fomos in-
formado de que até o dia 15 de
agosto seguirá para votação na
Câmara de Vereadores”, afirma o
presidente da Associação de Mo-
radores, Roberto Zorzan, que há
dois anos está à frente do cargo.

Somente com essa aprova-
ção, melhorias poderão ser reali-
zadas. “Gosto muito de morar
aqui, mas o principal problema é
que as ruas não são asfaltadas”,
comenta Débora Cristina da Sil-
va. Por enquanto ela precisa en-
frentar pedras pelo caminho para
seguir com o carrinho do filho
quando necessita sair de casa.

O presidente da Associação
dos Moradores espera que os ve-
readores se sensibilizem com o
pedido da comunidade e apro-
vem o projeto que será levado ao
Legislativo.

“Muitos ainda têm uma ima-
gem antiga do Lago Azul, mas con-
vidamos todos a nos visitarem e
ajudarem no desenvolvimento
dessa região”.

Os impasses da regulariza-
ção impedem que o comércio
chegue até o Lago Azul e até
mesmo projeto para construção
de uma estrada que ligará a BR
269 à Avenida das Torres, redu-
zindo o fluxo de veículo no Trevo
Cataratas.

SONHO dos moradores é ver ruas asfaltada

PRESIDENTE da Associação de Moradores,
Roberto Zorzan

DOIS SALÕES COMUNITÁRIOS
O atual presidente reuniu esforços para melhorar os dois salões comunitários que
hoje contam com pintura nova e condições de atender aos moradores. “Em um
deles são realizadas aulas de zumba e no outro há um campo ao lado onde
crianças participam de escolinha de futebol”, comenta o presidente. Os salões
podem ser reservados pelas famílias sem nenhum custo, mas o que a associação
espera é maior cuidado por parte daqueles que utilizam os espaços.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá
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Aquisição só com aval
A Prefeitura de Cascavel pre-

tende comprar o prédio do Ataca-
do Liderança, empresa que está
em processo de recuperação ju-
dicial. O prefeito Leonaldo Para-
nhos liderou, na sexta-feira (27),
uma comitiva técnica que de-
monstrou aprovação à proposta
de compra. O Município pretende
transformar o espaço em um novo
Centro de Convenções e Eventos.

“Não faríamos a aquisição sem
aval da sociedade e da Câmara”,
disse o prefeito. O objetivo da vi-
sita foi apresentar à sociedade
civil organizada, ao secretariado
municipal, aos vereadores e a lí-
deres da comunidade, a estrutu-
ra vislumbrada pelo Município
para ser transformada no novo

Centro de Convenções e Eventos
de Cascavel. “Fiz questão de tra-
zer a comitiva para tomar uma de-
cisão em conjunto e para que pu-
dessem conhecer a qualidade da
obra”, explicou Paranhos. Mais de
50 pessoas participaram da co-
mitiva, entre secretários, vereado-
res, empresários e membros do
G8 e Observatório Social.

FÁBIO DONEGÁ

COMITIVA visitou o prédio que poderá ser o
futuro Centro de Convenções

 EVENTOS
A proposta do Município vem ao encontro de uma bandeira antiga

das entidades de classe, como explicou o presidente da Acic,
Edson Vasconcelos. “Estamos pedindo isso há três mandatos,

pois o Município compra mais R$ 200 milhões por ano e precisa
contar com um Centro de Distribuição, pois isso minimiza a

perda de produtos, melhora a qualificação de quem recebe e a
qualidade os produtos entregues.”



14 de maio de 2007
24 de julho de 2018

Maria Luiza de Mattos
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Espalhando amor

Após ficar internada por 60 dias no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba,
no dia 24 de julho faleceu aos 11 anos por consequência da doença. O sepul-
tamento ocorreu no cemitério do Bairro Guarujá em Cascavel.

“Corações dilacerados, mas amparados por Deus. Ele nunca desampara
um filho, ainda mais nessa hora...vá em paz nossa princesa, te amaremos para
todo o sempre”, transcreve a mãe em comovente mensagem à filha.

Em casa além de bonecas, ela espalhava o amor. Lembranças são eterniza-
das em trabalhos da escola e bilhetes do Dia das Mães. O sonho da família era
vê-la sorrindo na festa de 15 anos e também na formatura.

Em fevereiro de 2016 a família descobriu uma doença rara e autoimune que
propiciou o aparecimento do câncer, logo no início de abril.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Espontaneidade e alegria de criança

Radical
Corajosa, a

menina vivenciou
momentos, aos

olhos da mãe,
bastante radicais.

“Adorava parque
aquático e acom-
panhava o pai em
todos eles. A mãe
quase infartava”,

comenta Jocelaine
de forma

humorada.
Apesar da

pouca idade, Maria
Luiza já planejava a

profissão para o
futuro. “Queria ser
veterinária”, afirma

a mãe.

Bom se todos nós nos diver-
tíssemos mais com brincadeiras
no dia a dia e seguíssemos a vida
com o sorriso e a essência de
uma criança. Período de diversão,
alegrias, descobertas e sonhos
que esperamos realizá-los.

Maria Luiza de Mattos nasceu
no dia 14 de maio de 2007 e
aproveitou momentos assim.
“Linda, alegre, sorridente, espon-
tânea”, comenta orgulhosa a

mãe Jocelaine Mattos.
Ela é filha de Jocelaine e

Luciano Mattos, que também
são pais de Carlos Eduardo de
Mattos, netos da secretária es-
tadual de aposentados da APP-
Sindicato, Valci Maria Matos.

No dia a dia se diver tia
com brincadeiras e brinque-
dos comuns a crianças da
mesma idade. “Adorava brin-
car de bonecas”.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 27
Latrocínios 01
Confrontos 03
Mortes no trânsito 29

Morto a tiros
Um homem de 30 morreu balea-

do na noite de ontem no Bairro Flores-
ta e m Cascavel. Wellington Zuconelli
foi atingido por dois disparos de arma
de fogo dentro de casa. Um homem
se aproximou e atirou contra a vítima
pela porta da casa que estava aber-
to. Um veículo deu fuga para o atira-
dor. A polícia investiga o caso.

Em outras situações, duas pes-
soas foram esfaqueadas neste fim
de semana. Um dos casos ocorreu
na noite de sábado, na Rua Lagoa
Bonita, Bairro Morumbi, em Casca-
vel e a vítima morreu na tarde de
ontem, no Hospital Universitário. O
caso deve ser investigado pela Po-
lícia Civil como latrocínio, o primei-
ro registrado neste ano.

Mikael Olivera, de 29 anos, te-
ria sido assaltado e foi ferido pelo
ladrão. Ele pediu ajuda a populares,
que chamaram uma ambulância do
Siate do Corpo de Bombeiros para
atender a ocorrência.

Ele foi socorrido em estado gra-
ve, sofreu parada cardíaca no local
e foi reanimado. O estado do rapaz
era de tamanha gravidade que o
médico do Siate pediu que, no HU
(Hospital Universitário), para onde
ele foi levado, a sala de cirurgia e as
bolsas de sangue já estivessem

prontas para atender o rapaz. A Polí-
cia Militar registrou a ocorrência.

A segunda vítima de esfaquea-
mento foi socorrida na madrugada
de ontem, no Bairro 14 de Novem-
bro, em Cascavel.

O rapaz, de 20 anos, atingido por
golpes de faca pediu socorro em
uma casa. Populares acionaram o
Siate e levaram a vítima ao HU.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

HOMEM foi morto dentro de casa no Bairro Floresta



POLÍCIA20 HOJE NEWS, 30 DE JULHO DE 2018

Giro da
Violência

Acidente no Centro
Um acidente envolveu uma camionete
Ranger, uma caminhonete Hillux, um
veículo Fiorino e um veículo HB20 na
noite de sábado, em Cascavel. Três
pessoas ficaram feridas na batida.
Segundo populares, o motorista da
Fiorino atingiu a Hillux na Rua
Voluntários da Pátria, no Centro de
Cascavel. Com o impacto da batida, o
Fiorino ainda atingiu a HB20 e a
Ranger, que estavam estacionados.
Três pessoas tiveram ferimentos leves.

Maconha apreendida I
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu, na noite de sábado, 256
quilos de maconha e 51 quilos de
Skank, uma droga derivada de
maconha e mais concentrada. Durante
fiscalização realizada na BR-163, os
policiais deram ordem de parada ao
motorista de um Etios, que
desobedeceu e foi perseguido pela
polícia. Depois de alguns quilômetros,
ele abandonou o veículo e fugiu. A
polícia encontrou, no carro, duas
submetralhadoras calibre 9 milímetros
carregadas, além das drogas.

Maconha apreendida II
No mesmo trecho, outra equipe da PRF
abordou um veículo Ford Fusion, que
seguia junto do veículo Etios. Os
quatro ocupantes do Fusion faziam o
serviço de batedor para o outro veículo
que estava com a droga. Os quatro
foram presos e levados para a Delegacia
de Polícia Civil de Marechal Cândido
Rondon. Eles vão responder por tráfico
de drogas e por porte de armas.

 FÁBIO DONEGÁ

Não é a primeira vez
que os moradores de
prédios e residências
próximas da esquina da
Rua Presidente Bernar-
des com a Rua Rio
Grande do Sul presen-
ciam um acidente.

Segundo popula-
res, quase toda sema-
na uma batida é regis-
trada na esquina. A
Rua Rio Grande do Sul
é preferencial e há pla-
ca de pare na Rua Pre-
sidente Bernardes. Mesmo assim,
a visualização é ruim e a movimen-
tação é intensa em horário de pico.
“Gostaríamos que colocassem um
semáforo aqui. Já fizemos esse pe-
dido para a Cettrans algumas ve-
zes”, relatou uma das moradoras,
que viu o capotamento registrado na
tarde de ontem, na esquina.

Um carro seguia pela Presidente
Bernardes e o motorista furou a pre-

Esquina perigosa

 Reportagem: Tatiane Bertolino

FÁBIO DONEGÁ

CARRO foi parar no meio do mato em estrada rural

Quatro pessoas ficaram feri-
das em um acidente registrado
na manhã de ontem, em uma es-
trada rural per to do Aeropor to
Municipal de Cascavel.

O motorista do veículo perdeu
o controle da direção em uma cur-
va, e o automóvel, um Parati, ba-

QUATRO FERIDOS EM ACIDENTE

teu em uma árvore.
O motorista, de 43 anos, o pas-

sageiro, de 28 anos, um adolescen-
te de 15 anos e um bebê de 11
meses ficaram feridos. Eles tiveram
ferimentos leves e foram encami-
nhados para atendimento hospita-
lar pelo Corpo de Bombeiros.

VÍTIMA foi atendida com ferimentos leves após capotamento no
Centro de Cascavel
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ferencial do ônibus. Com o impacto
da batida, o veículo capotou. Quatro
pessoas estavam no carro, e uma
delas teve ferimentos leves e foi aten-
dida pelos bombeiros. O motorista
do carro disse que não é de Casca-
vel e que não viu a sinalização.

A Cettrans foi acionada para aten-
der a ocorrência e sinalizar o local,
que ficou com trânsito conturbado.
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Dinheiro? Unioeste gasta um monte!
Constatação do próprio Tribunal de Contas do Estado é de
um gasto elevado com extras na Unioeste, uma caixa-preta

quando se fala em gastos com seus servidores. Se não
bastasse isso, a instituição pública contrata anualmente

empresa terceirizada para limpeza, asseio e conservação: e é
pra estar um “brinco”. A empresa de pequeno porte Pontual

Serviços Terceirizados vai receber em doze meses R$ 5,3
milhões para manter tudo limpinho, limpinho.

Milhões
O montante é destinado
para os campi de Cascavel,
Toledo, Foz, Marechal e
Beltrão. Se dividirmos o
valor total entre as cinco
são mais de R$ 1 milhão
cada. Sem contar quanto a
Unioeste gasta com
servidores concursados e
“encabidados”.

Obras
O ritmo de obras é lento na
Avenida Tancredo Neves e
tem explicação: mudanças no
projeto devido a necessidade
de aumento de retornos. A
Prefeitura verificou ainda um
erro na aplicação do
pavimento, que pode afetar a
qualidade do material – por
isso terá que ser trocado pela
empresa contratada.

Campo
Os reforços da pista para
entrada dos ônibus nos
pontos serão adequados e
outra “pedra no caminho”:
a quadra de futebol perto
da Cuiabá. Debaixo da
grama sintética não
 havia camada de cimento,
que precisará ser
executada.

Parado
Parecia que ia pra frente,
mas parou e a
comemoração dos
moradores foi em vão: o
Lago Azul permanece
sem integrar o perímetro
urbano de Cascavel. A
inclusão tinha sido
anunciada em
janeiro pelo prefeito em
exercício, Jorge Lange.

RECESSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Se depender da compra de tintas da Prefeitura, muitos
prédios públicos ganharão cores novas.

 Já foi pintada a Praça do Migrante e agora o chafariz
da Praça Wilson Joffre, construído na gestão do médico e
ex-prefeito, Lísias Tomé.

As sessões na Câmara de Vereadores de Cascavel serão
retomadas apenas na próxima semana. No entanto,
algumas atividades voltam ao normal quarta-feira, com o
fim do recesso. Será realizada a audiência pública sobre
explosão de fogos de artifício, às 9h.

Justiça autoriza
uso de veículos
A Vara da Fazenda de

Cascavel concedeu limi-
nar favorável ao Município
de Cascavel no caso dos
veículos adquiridos pela
Secretaria de Meio Ambien-
te. O juiz Eduardo Villa Co-
imbra entendeu existir for-
tes indícios da quebra do
princípio da boa-fé e da pro-
bidade por parte da vence-
dora da licitação em entre-
gar veículos anos de fabri-
cação 2016. A liminar tam-
bém autoriza o Município a
utilizar os veículos até o fim
da demanda judicial.

“A Justiça entendeu
que podemos continuar
utilizando os veículos, evi-
tando prejuízo à Adminis-
tração e à população até
que o mérito seja total-
mente julgado”, pondera
o prefeito Leonaldo Para-

nhos, que ainda no dia 19
de junho determinou o re-
colhimento dos veículos e
o cancelando do Pregão
Presencial nº 455/2017
por meio do qual foi adqui-
rida a van e o caminhão
destinados ao Programa
Cidade Limpa, porque en-
controu discrepância en-
tre o produto licitado e o
que foi efetivamente en-
tregue pela empresa.

Os veículos são utiliza-
dos nos ser viços de
transporte de trabalhado-
res e de poda de árvores,
bem como nas demais
atividades da Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente e, desde então, es-
tão parados no estaciona-
mento do Paço Municipal.
Com a decisão do juiz,
agora voltam à ativa.

MODELOS DIFERENTES
Tanto o caminhão quanto a van deveriam ter ano de
fabricação 2017, modelo 2018, como constam nos
orçamentos apresentados pelas empresas durante o processo
licitatório, inclusive pela vencedora do certame. No entanto,
a van entregue é “2016/2017” e o caminhão “2016/
2016”. “No despacho o juiz entendeu que a empresa
deveria ter seguido o termo de referência apresentado nas
propostas de preços para veículos de ano/modelo 2017/
2018”, acrescenta Paranhos.

VEÍCULOS estavam encostados desde que irregularidade foi descoberta

ARQUIVO



DESCARTADOS
Concursos para suprir a deficiência de servidores estão descartados neste momento
em função do gasto com a folha – que já está no limite máximo da Lei de
Responsabilidade Fiscal. A saída seria contratar empresas particulares de
arquitetura, que por orientação da Procuradoria Jurídica, acabou rejeitada. O
município ficou com receio de notificações do Ministério Público, que poderia
considerar duplicidade de serviços – visto que há equipe para o serviço no quadro.
Mas a ação não foi totalmente descartada. “Estamos avaliando essa situação no ano
que vem, para contratarmos empresas para os projetos”, diz Feistler.
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Embora sejam visíveis os esfor-
ços para a captação de recursos
públicos para obras, Cascavel en-
frenta um agravante para efetivar a
execução de construções: os proje-
tos estão estrangulados no IPC (Ins-
tituto de Planejamento de Cascavel).

São dois fatores que levam a
esse congestionamento no setor
que elabora todas as etapas dos
serviços para depois obter as ver-
bas: primeiro o volume excessivo
de obras requeridas e em contra-
partida a falta de servidores para
dar conta da demanda de trabalho.
São seis engenheiros e seis arqui-
tetos exclusivamente para o setor
de projetos no IPC.

Diante dessa situação, a saída

EcoPark é prioridade
é a priorização de atividades: após
a conclusão dos projetos do novo
Terminal de Passageiros do Aero-
porto Municipal – com 186 pran-
chas (são os desenhos estruturais
e também artísticos das estrutu-
ras), hoje o trabalho do grupo está
concentrado no EcoPark do Bairro
Santa Cruz, no Córrego Bezerra,
com 203 mil metros quadrados e
orçamento de R$ 16,4 milhões. A
obra deve iniciar este ano e ficar
pronta em dezembro de 2019. “Pre-
cisamos definir as prioridades e
atualmente uma delas é o EcoPa-
rk, que depende de um projeto mui-
to grande: são muitas interven-
ções, bueiros e iluminação”, diz o
presidente do IPC, Cletírio Feistler.

CINCO USFS
No entanto, a preocupação vai
além: a Prefeitura está com recursos
liberados para construção de ao
menos cinco USFs (Unidades de
Saúde da Família), além de
reformas em outras estruturas: mais
de R$ 20 milhões, que dependem
dos projetos arquitetônicos para
que possam ser depositados na
conta do Município. Estão no limite
da apresentação dos estudos e
levantamentos as unidades do Bairro
Morumbi e do Los Angeles. Feistler
garante que não serão perdidos
recursos, mas em função desse
trabalho excessivo, causado
principalmente pelo PDI (Programa
de Desenvolvimento Integrado) será
necessária paciência. “Esses são
projetos relativamente pequenos
quando comparados aos do PDI,
mas todos serão contemplados”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

 CONCLUSÃO do
EcoPark é prioridade
do Município
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A política de acordos partidários para satisfazer interesses e ga-
nhar eleição é uma imoralidade que  afronta e afasta o eleitor que tem
posicionamento ideológico e político e que não quer ver o seu partido
abraçado com agremiações sem identificação política e ideológica.

A profusão de partidos no Brasil é uma festa cara para o bolso de
cada contribuinte. Para que tantos partidos, ou  seja, para que serve
esse cipoal de siglas partidárias sem nenhuma identificação política e
ideológica que se verifica entre os seus membros? São tantos parti-
dos que os políticos oportunistas, sem respeito eleitoral, estão sem-
pre pulando de galho em galho em busca de outras agremiações.

Por exemplo, o Psol, nada mais é que um puxadinho do
PT, com as mesmas ideologias e por onde desfilam ex-petistas
como Luiza Erundina, Chico Alencar, Ivan Valente etc. Assim
como é o PCdoB, que de comunista não tem nada, pois de
corpo e alma o partido está sempre vestindo a camisa e empu-
nhando a bandeira dos ideais petistas.

Essa brincadeira toda custa muito caro aos cofres do país. Se já
não bastasse o Fundo Partidário, a casta política nacional - muita
criativa para encontrar fontes de recursos para os seus deleites, e
visando contornar a proibição judicial de  pessoas jurídicas poderem
fazer doações a candidatos - através  do iluminado Congresso criou
o Fundo Eleitoral no valor de 1,7 bilhões de reais, sacrificando recur-
sos da área da saúde e da educação.

Escolham candidatos de reputação ilibada e de boa formação
cultural (curso superior completo). Não elejam ocupantes de cargos
públicos que estejam atuando fora de suas áreas para as quais foram
aprovados em concurso, pois estes são oportunistas em busca das
luzes da ribalta do poder, das mordomias e dos altos salários.

ELEIÇÃO E ACORDOS
PARTIDÁRIOS

NOTAS
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“Não gostaríamos de ver a
família passando por isso,
mas a situação já chegou à
esfera judicial e alguém irá
comprar este bem. Então o

Município se antecipou, após
vencidos os trâmites legais e
o leilão, com um protocolo de

aquisição, para termos a
possibilidade de garantir este

imóvel para a cidade.”

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

As igrejas
evangélicas de
Cascavel que
decidiram
somar forças e
orar pela
cidade e pelo
Brasil todas as
noites, em
Agosto, na
Praça da Bíblia.

O descarte
irregular de
entulhos da
construção civil que
muitas empresas
ainda insistem em
praticar,
contrariando a
legislação
ambiental.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,

sobre a possível compra
do Atacado Liderança.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CHEIA
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MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
11/08 - 06h59
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Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

 FÁBIO DONEGÁ

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Feijoada Amigos
Feijoada Amigos do Fábio
Augusto será realizada na
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, no Bairro Cancelli
em Cascavel, no dia 18 de
agosto a partir das 11h30.
Toda a renda será revertida
à cirurgia de Fábio que foi
diagnosticado com a rara
doença Malformação de
Arnold Chiari que
compromete o sistema
nervoso. Os ingressos
estarão disponíveis a partir
da quarta-feira (1º) na
secretaria da paróquia.

 Alvará Fácil
Amanhã, em solenidade na
Prefeitura de Cascavel,
será assinado o decreto
que instituiu o Alvará Fácil
Online. Trata-se de uma
ferramenta digital que
será disponibilizada aos
contribuintes via portal do
Município na internet e
acolherá pedidos de
inscrições e renovações de
alvará de licença de
empresas de forma digital,
tendo como objetivo
principal desburocratizar o
processo.
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gente@jhoje.com.br

A bela GABRIELA DEZORZI, pelas lentes
de Arivonil Policarpo

Jantar Dançante
Dia 11 de agosto, às 20h, tem Jantar Dançante

promovido pelo CTG Rodeio da Tradição. A animação é
por conta do Grupo Som Três. Convite individual,  R$ 40.

Mais informações pelo telefone 99125-9054. O
endereço é Rua Epitácio Pessoa, 135, Parque São Paulo.

 Vozes do Amanhã
Nesta quarta-feira 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.

Setorial
de Música

Hoje às 19h30, no Teatro
Municipal, tem reunião com

o Setorial de Música de
Cascavel. Em pauta, a

apresentaçãos dos novos
coordenadores eleitos e

outros informativos.

Felicidades!

Cida Luft, Débora Marques
De Andrade Nunes,

Bernardete Martins, Fábio
Conterno, Paulo Luiz

Sanches, Mauro Sérgio e
Luiz Felipe do Remo.

Oficinas
Interessados em participar
de chamamento público

para a oferta de atividades
em laboratórios de

educação integral podem
enviar propostas à

Secretaria Municipal de
Educação de Cascavel até o

dia 30 de julho. Há
disponibilidade de recursos
para aulas de dança, artes

visuais e cênicas,
ginástica, musicalização e
artes marciais: capoeira

e tae-kwon-do.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

As boas coisas vem
quando estamos distraídos.

Provérbio indiano
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 34 16 10 4 2 28 10 18
2º São Paulo 32 16 9 5 2 25 14 11
3º Internacional 29 16 8 5 3 22 12 10
4º Grêmio 27 16 7 6 3 16 8 8
5º Atlético-MG 26 15 8 2 5 28 22 6
6º Palmeiras 26 16 7 5 4 25 15 10
7º Corinthians 25 16 7 4 5 21 13 8
8º Cruzeiro 24 16 7 3 6 13 13 0
9º Fluminense 21 16 6 3 7 18 20 -2
10º América-MG 20 16 6 2 8 18 23 -5
11º Botafogo 20 16 5 5 6 17 21 -4
12º Vasco 19 14 5 4 5 20 23 -3
13º Sport 19 16 5 4 7 17 23 -6
14º Vitória 18 16 5 3 8 19 31 -12
15º Chapecoense 17 16 3 8 5 16 22 -6
16º Santos 16 15 4 4 7 16 19 -3
17º Bahia 16 14 4 4 6 15 19 -4
18º Atlético-PR 13 15 3 4 8 17 19 -2
19º Paraná 13 16 3 4 9 8 22 -14
20º Ceará 11 15 2 5 8 9 19 -10

SÉRIE A

Ceará 1x0 Fluminense
Vasco 1x4 Corinthians

Palmeiras 3x0 Paraná
Cruzeiro 0x2 São Paulo

Atlético-PR 4x0 Vitória
Flamengo 4x1 Sport

Internacional 3x0 Botafogo
Chapecoense 1x1 Grêmio

Santos 0x1 América-MG
HOJE

20h Bahia x Atlético-MG

SÁBADO
16h Botafogo x Santos
19h Grêmio x Flamengo
21h Corinthians x Atlético-PR

DOMINGO
16h Paraná x Ceará
16h América-MG x Palmeiras
16h Vitória x Cruzeiro
16h São Paulo x Vasco
19h Fluminense x Bahia
19h Sport x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Atlético-MG x Internacional

16ª RODADA

17ª RODADA

Liderança garantida
O líder Flamengo fez nova víti-

ma no Brasileirão 2018. Ontem,
pela 16ª rodada, os cariocas leva-
ram a melhor no confronto de ru-
bro-negros e golearam o Sport por
4 a 1 no Maracanã. Com o triunfo,
a equipe chegou a 34 pontos e
manteve dois de vantagem na pon-
ta da tabela. Já o Leão amargou a
quarta derrota consecutiva e se-
gue com 19 pontos.

Em tarde de casa cheia, o Flamen-
go pressionou o Sport no início do
jogo e não demorou muito para abrir
o placar. Aos 13min, após cobrança
de escanteio de Diego, Réver dividiu
pelo alto e completou na sobra para
estufar as redes, 1 a 0. Antes do
intervalo, o Leão respondeu e dei-
xou tudo igual aos 43min, com Clau-
dio Winck, de cabeça.

Logo no início do segundo tem-
po, o Flamengo voltou a liderar o mar-

cador. Aos dois minutos, Uribe ajei-
tou para Lucas Paquetá encher o
pé: 2 a 1. Mortal, os donos da casa
emplacaram um contra-ataque em
velocidade aos cinco minutos e
ampliaram. De fora da área, Éver-
ton Ribeiro acertou o ângulo e fez
3 a 1. Aos 18mi, Uribe deixou o dele
e encaminhou a goleada por 4 a 1.

 PERSEGUIÇÃO
O São Paulo segue a caça ao líder Flamengo. Ontem, o Tricolor se

manteve próximo ao topo da tabela ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0 no
Mineirão, em Belo Horizonte. Com o triunfo fora de casa, o time paulis-
ta chegou a 32 pontos, dois a menos que o rubro-negro carioca. Com

24, a Raposa deixou o G6 e caiu para a oitava posição.

CBF
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje o tema é desapego emocional e
material aos arianos. É o momento de
você repensar como lida com o dinhei-
ro e os seus bens e recursos.

To
ur

o

Hoje temos a Lua, em movimento pelo
seu signo, em contato com os planetas
Mercúrio e Marte. Momento de impor-
tantes transformações e curas em seus
relacionamentos e parcerias.

G
êm

os

Saúde e qualidade de vida são temas
enfatizados neste momento aos gemi-
nianos. É preciso que haja uma modi-
ficação de hábitos e que você perce-
ba o real cerne das situações.

C
ân

ce
r Amor e amizade são temas muito im-

portantes neste momento aos canceri-
anos. A intensificação dos seus senti-
mentos e as questões da sexualidade
estão enfatizadas.

Le
ão

É um momento em que deve haver
um balanço maior entre as questões
pessoais e profissionais. Profundas
mudanças internas e modificações no
âmbito familiar.

V
ir

ge
m O dia é oportuno para você mudar

paradigmas e se abrir a novas ideias.
Cuidado com a teimosia e a inflexibili-
dade que lhe são prejudiciais.

Li
br

a

Um importante momento de definições
de negócios e de finanças aos libria-
nos. É necessário que você aja de
maneira mais desapegada e que va-
lorize o essencial.

E
sc

or
pi

ão Hoje temos Marte, em movimento pelo
seu signo, em contato com a Lua, es-
corpiano. Intensidade emocional e de
percepções caracteriza este momento
de mudança.

Sa
gi

tá
ri

o Um dia que enaltece a sua capacida-
de de trabalho e também a necessida-
de de ser flexível. Muitas modificações
e limpezas internas estão ocorrendo
com os sagitarianos.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Cuidado com o ciúme que pode ser

danoso à vida afetiva dos capricornia-
nos. O momento é importante para se
conectar com os seus sentimentos e
necessidades emocionais.

A
qu

ár
io Momento importante para estabelecer

prioridades, tanto na vida pessoal quan-
to profissional. Pode haver conflitos en-
tre os seus interesses íntimos e as de-
mandas de seus relacionamentos.

 P
ei

xe
s Um dia importante para exercer a

criatividade e se desapegar de ve-
lhos conceitos. Capacidade de utili-
zar antigas informações com novos
propósitos.
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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 31

 • SBT

MALAHAÇÃO
Úrsula afirma a Enzo que não con-

segue esquecer o que ele lhe fez. Rafa-
el e Gabriela fazem um novo jantar para
reunir seus filhos. Márcio provoca Alex.
Brigitte faz insinuações a Getúlio. Rafa-
el e Gabriela comunicam aos filhos sua
ideia de morar junto. Márcio afirma a
Pérola que fará tudo para separar Rafa-
el de Gabriela.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth desafia Elisabeta.

Julieta convida Olegário para trabalhar
para ela. Mariana é impedida de correr
de moto. Ema convence o avô a aceitar

seu noivado. Lídia e Randolfo se bei-
jam. Lady Margareth dá um vestido de
noiva para Susana. Otávio vê Brandão
e Mário/Mariana se beijando e fica con-
fuso. Aurélio pede que Camilo perdoe
Julieta. Julieta tenta se aproximar de
Jane. Brandão impede Otávio de con-
tar o que viu para Agatha.

SEGUNDO SOL
Beto afirma a Luzia que os dois

conseguirão ficar juntos. Edgar ten-
ta convencer Cacau a começar uma
nova vida a seu lado. Valentim co-
menta com Rosa que teme que o ca-
samento de Beto e Karola tenha che-
gado ao fim. Acácio desabafa com
Valentim sobre sua preocupação com
Manuela. Com a ajuda de Katiandrea,

Remy descobre um segredo de Lau-
reta. Laureta tenta seduzir Roberval.
Luzia pede que Beto volte para a casa
de Karola para evitar as desconfianças
da mulher.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Durval chega na casa noturna para

se encontrar com o amigo Afonso. O
dono da casa de carne diz que o padei-
ro deveria ter se vestido de forma mais
descontraída. Durval diz que balada está
fora de sintonia com ele, com música
insuportável e muita gente nova. Clau-
dia chega na casa de Luísa chorando
para desabafar sobre estar desempre-
gada. Poliana escuta Claudia dizer que
se encontrou com o irmão de Luísa e
pergunta se seu tio está no Brasil.

JESUS
A casa de Maria e José começa a

pegar fogo. Satanás observa, satisfei-
to. José protege Maria e a conduz para
fora da casa. Ana e Joaquim se deses-
peram com o incêndio. José e Maria se
salvam. Joaquim fica espantando ao
saber que tentaram os queimar vivos.
José decide se mudar com Maira para
a casa de Sula e Zebedeu, em Belém.
Revoltados com a interferência de
Roma, os judeus seguem para protes-
tar no palácio de Herodes.

ASAS DO AMOR
Irfan vai acompanhar Leyla de per-

to, Hasmet promete matá-lo. Ir fan
ameaça Hasmet, dizendo ter provas
de seus atos ilícitos. Hasmet ameaça
destruí-lo. Onur vai atrás de Alper. Ezgi
conta sobre a morte de Derin e que
ele está na delegacia. Leyla vai até a
delegacia, conversa com Engin. Ele
pede para ela ficar longe de Onur. Leyla
promete a Alper depor. Hasmet briga
com Engin, pelo descuido no rapto de
Tekin e pela ameaça de Irfan.

 Marocas e Damásia veem Ben-
to e os amigos no riacho. Dom Sabi-
no recebe uma carta da rainha da
Inglaterra e fica orgulhoso. 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 na-
vio. 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 fas-
cinado por Marocas. Tenente Ma-
teus tenta afastar Samuca do bloco
de gelo. Samuca salva Marocas e
eles vão parar na Ilha Vermelha.

 • RECORD

 • BAND

Dom Sabino supervisiona
a chegada das encomendas

para a festa de Marocas
DIVULGAÇÃO
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QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

 LUCAS NAUAN, curtindo o passeio de férias

A aniversariante GIOVANA completou 4 anos no fim de semana

MICHELLE GALVÃODIVULGAÇÃO

A linda MAJU PRECOMA, filha de Kelinn Avelar e Andre Precoma

FOTOGRAFADAS VERA E GRASI

 VERA E GRASI FOTOGRAFIA

FELIPE ANTUNES, onze meses de puro charmeO pequeno KAIO,  alegria da família


