Chacina de animais
revolta moradores
A morte de pelo menos 20 cães revoltou a população do Distrito do Rio do Salto,
em Cascavel. As famílias dizem que os animais de estimação foram envenenados
e recorreram à polícia. Eles pedem que o caso seja investigado e que o autor, ou
autores, do crime sejam punidos e novas mortes evitadas.
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Desafio de gigantes
Hoje é dia de clássico no Ginásio da Neva. O Cascavel
recebe o Umuarama, dois gigantes do futsal
paranaense, pela sexta rodada da Chave Ouro.
z Pág. 21

APÓS POLÊMICA, PREFEITO
QUER MUDAR DIÁRIAS
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Briga de gigantes

O Cascavel tem compromisso
pela Série Ouro do Paranaense
hoje. A Serpente Tricolor recebe o
Umuarama em casa, no Ginásio da
Neva, às 19h30, pelo fechamento
da sexta rodada do Estadual. “É um
dos maiores clássicos do Futsal
Paranaense, um jogo dificílimo, independente se for em casa ou não
e hoje não será diferente. Para
quem gosta de futsal, com certeza
verá um grande jogo”, promete o técnico do Cascavel Futsal, Nei Vitor.
Embora a equipe cascavelense
não tenha superado o vice-líder da
Liga Nacional de Futsal, Atlântico,
no último sábado, retorna à casa
com o time principal para conseguir
o melhor resultado. “O time é o
mesmo que jogou no Rio Grande do
Sul, mas teremos a volta do Canho-

to que estava suspenso. Contamos
com o time principal para conseguir
a vitória”, completa Nei.
A vitória nesta terça-feira vale a
quarta colocação na classificação
para o Cascavel, superando o Campo Mourão em pontos. Para o Umuarama vale chegar aos mesmos 28
pontos de Cascavel e Foz Cataratas.
Os ingressos antecipados são
vendidos ao valor de R$ 10 no Muffatão da Neva, da Cancelli e do
West Side.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

EQUIPE comandada pelo técnico Nei
Victor treinou na tarde de ontem

SÉRIE OURO
GRUPO A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Time
Pato Futsal
Marechal
Marreco
C. Mourão
Cascavel
Foz Cataratas
Palmas
Umuarama
Matelândia
SJ dos Pinhais
São Lucas
Toledo
Guarapuava

PG
40
39
37
29
28
28
26
25
20
18
17
13
1

J
17
17
17
17
16
18
18
17
18
17
18
17
17

V
12
12
12
9
9
8
8
7
6
5
5
4
0

E
4
3
1
2
1
4
2
4
2
3
2
1
1

D
1
2
4
6
6
6
8
6
10
9
11
12
16

JOGAM HOJE
19h30
20h

6ª RODADA
Cascavel x Umuarama
8ª RODADA
Campo Mourão x Guarapuava

GP
67
65
67
51
46
46
50
32
49
42
45
33
17

GC
33
32
34
34
44
35
48
35
59
57
70
57
72

SG
34
33
33
17
2
11
2
-3
-10
-15
-25
-24
-55

22

ESPORTE

HOJE NEWS, 31 DE JULHO DE 2018
DIVULGAÇÃO

De olho no ídolo
O Campeonato Municipal de Voleibol contou com oito partidas
pela primeira rodada no ginásio de
esportes da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) de Cascavel no domingo.
A competição é realizada pela
Secretaria de Cultura e Esportes
com apoio da FMEC (Fundação de
Esportes e Cultura de Cascavel).
Lado Oposto Vôlei venceu por 2
sets a 1 o Colégio Estadual São
Cristóvão (25x13, 17x25, 10x15).
A vitória também foi comemorada
pela equipe Guarujá que derrotou
AADU Direito Univel por dois sets
a zero (25x27, 18x25).
Pelo mesmo placar de dois sets
a zero AABB Cascavel venceu o adversário Santo Onofre (5x25,
16x25). APCEF também foi vitoriosa na partida contra a equipe Sicoob (9x25, 13x25). Amigos do Vôlei conseguiu superar o adversário

SC Vikings (25x20, 25x19); AADU
Univel também superou Divas do
Vôlei (25x13, 25x17).
A disputa entre Fitness Live x
Associação Atlética Comercial
teve o placar (25x21, 25x15) e
Copel Clube Cascavel x Vôlei AABB
(25x22, 25x18).

Cascavelenses no pódio

DIVULGAÇÃO

As próximas rodadas ocorrem
no domingo (5) a partir das 9h. A
primeira fase dos jogos se encerra
no dia 16 de agosto.
A grande sensação foi a presença
do campeão olímpico do vôlei de praia
Emanuel Rego, que esteve em Cascavel sábado. Ele foi recebido pelo diretor de Políticas de Esporte e Lazer,
Daniel Fernando Scalco, da Fundação
Municipal de Esporte e Cultura.
O ex-jogador visitou alguns pontos da cidade e compartilhou a experiência com atletas do vôlei de
praia. No domingo, Emanuel participou da tradicional Festa do Boi no
Rolete em Marechal Cândido Rondon, onde também esteve próximo
de atletas locais.

CADEIRA
DE RODAS

O 5º GP Paiçandu de Mountain Bike 2018 realizado domingo contou com três
cascavelenses no pódio. Lucas Colombo foi o campeão na categoria Sub 23
(foto). Além dele, Jailtom Menezes conquistou o primeiro lugar no Sub 30 e Aldo
Damásio, segundo na categoria Máster A. A prova foi válida pelo Ranking
Brasileiro XCM e pelo Ranking Noroeste de Mountain Bike.

A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas foi
realizada de 27 a 29 de julho
em Foz do Iguaçu. A Apac
Cascavel foi derrotada pelo
Tubarões/Fundesp por 52 x 41
e venceu a disputa contra
Adapp/Pinhais por 52 x 32.
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Árbitro de vídeo no Brasil

Os jogos da próxima semana pelas Quartas de Final da Copa do Brasil 2018 terão o recurso do vídeo
como auxílio às decisões da arbitragem. Após meses de preparação,
cursos e testes realizados pela CBF,
o VAR (da sigla em inglês para video
assistant referee) será colocado à
disposição nos confrontos de ida e
volta entre Grêmio x Flamengo, Co-

rinthians x Chapecoense, Santos x
Cruzeiro e Bahia x Palmeiras.
A CBF também disponibilizará
o VAR nos outros seis jogos das
fases seguintes da Copa do Brasil: quatro nas Semifinais e dois
nas Finais. No total, a competição
contará com essa tecnologia em
14 duelos. O custo por jogo é avaliado em R$ 50 mil.

Partidas pela Série B
Dois jogos estão previstos pela 19ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série B
nesta terça-feira. O primeiro deles, às 19h30, será entre Figueirense e CRB.
O Figueirense ocupa a terceira posição na classificação geral com 28 pontos
somados. O adversário, na nona colocação, acumula nove 26 pontos.
Figueirense e CRB se enfrentaram três vezes na história. No total, o
alvinegro soma duas vitórias e uma derrota. Também pela Série B, AtléticoGO enfrenta o Paysandu no Olímpico em Goiás hoje às 21h30.

JOGAM HOJE
19h15
21h30

SÉRIE B
Figueirense x CRB
Atlético-GO x Paysandu

COPA SUL-AMERICANA
19h30
Nacional x Defensa y Justicia
19h30 Jorge Wilstermann x Deportivo Cuenca
21h45
Ind. Santa x Rampla Juniors
AMISTOSOS
21h Manchester United x Real Madrid
21h35
Milan x Tottenham
23h05
Barcelona x Roma
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Diárias polêmicas
Um vídeo que viralizou na internet durante o fim de semana, com
mais de 85 mil visualizações, levou o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, a determinar mudanças no sistema de cobranças das
diárias sobre veículos apreendidos em blitz realizada pela Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).
Por usar um carro rebaixado, o
motorista Maycon Michel Alves teve
o veículo apreendido e levado para
o barracão administrado por uma
empresa terceirizada. A reclamação
de Alves nas redes sociais foi sobre a cobrança. O veículo ficou menos de 15 horas no barracão - das
21h de sexta às 8h do sábado - e o
Consórcio Quality Remov Car cobrou duas diárias. Somadas as taxas de guincho, Alves gastou R$
280 para reaver o carro.
Na tarde de ontem, Paranhos
recebeu o motorista para conversar
sobre as medidas que pretende
adotar a respeito do assunto.
Ele solicitou à empresa a devolução de uma diária e determinou
uma revisão no contrato para que,
em vez de pagamentos por diária,
o valor seja fracionado de acordo
com as horas que o veículo ficar no
barracão. O custo da diária é de R$
50 para automóveis e de R$ 40

para motocicletas. Hoje, cada diária conta pelo dia que estiver no
pátio, independente de ficar um
minuto ou as 24 horas.
O contrato com o Consórcio Quality Remov Car foi assinado em
2016 com validade por cinco anos.
Paranhos disse que chamou o
motorista para dialogar por entender que o poder público precisa
ter sensibilidade. “Eu gosto de
abrir esse debate porque isso nos
traz a possibilidade de corrigir algumas distorções que possam
existir”, afirmou.

Rompimento do contrato

05

EXTINÇÃO
DA CETTRANS

Responsável pela administração
do trânsito em Cascavel, a
Cettrans pode deixar de existir
após um estudo que está em
andamento sobre a viabilidade da
companhia. O prefeito Leonaldo
Paranhos destaca que houve
redução no número de multas e de
acidentes, mas que ainda é preciso
dar um formato administrativo para
o órgão. “Nós estamos vendo se
criamos outra autarquia, se
fazemos uma Secretaria de Trânsito
ou uma empresa de trânsito, mas
tudo depende do estudo que está
sendo concluído”.

PREFEITO Paranhos recebeu motorista que pagou duas diárias após o
carro ficar retido por 15 horas

A Cettrans irá discutir com a empresa a revisão do atual contrato para
propor as mudanças no sistema de cobrança. Segundo Leonaldo Paranhos,
será estipulado um prazo para a mudança do contrato, mas, se a empresa
não aceitar, o contrato será cancelado e uma nova licitação aberta.
Na manhã de ontem, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook,
Paranhos disse que, se a cobrança fosse irregular, romperia o contrato
imediatamente. Após analisar a legislação, ele chegou à conclusão de
que a cobrança é legal, mas entendeu que essa não é a melhor forma de
cobrança e sugeriu os valores fracionados.
A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pela
administração do barracão sobre a proposta de mudança feita por
Paranhos, mas até o fechamento desta edição não houve resposta.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Luiz Carlos da Cruz
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Câmara quer proibir
fogos de artifício
Na próxima quar ta-feira, 1º
de agosto, às 9h, no plenário da
Câmara de Cascavel, os vereadores Serginho Ribeiro (PPL) e
Policial Madril (PMB) conduzem
uma audiência pública que discutirá a soltura de fogos de ar tifício no Município, especialmente aqueles com estampido, e os
maus-tratos aos animais.
De acordo com o vereador Serginho, “muitos animais de estimação, crianças e idosos sofrem
com a queima de fogos de artifício com efeitos sonoros e ruídos,
por isso é preciso pensar de que
forma nossa legislação pode tratar do assunto”.

Para debater o assunto estarão
presentes Guilherme Carneiro de
Rezende, promotor de Justiça; capitã Rafaela Tassi Montagner; 4º
Grupamento do Corpo de Bombeiros; Romulo Quintino, secretário de
Meio Ambiente; Fabrício de Melo
Marsango, presidente da Comissão
de Meio Ambiente da OAB; empresários do ramo de fogos de artifício e pirotecnia; representantes da
Associação de Mães de Autistas de
Cascavel, Associação Pró-Queimados de Cascavel e Associação Cidadã de Proteção aos Animais - Acipa, além de ONGs de proteção e
resgate de animais, protetores de
animais e médico-veterinários.

DIVULGAÇÃO

MEDIDA é defendida especialmente por
protetores de animais

LOCAL
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Mais de 20 animais mortos

Boletim de
ocorrência
A presidente da Associação de
Moradores de Cascavel, Francieli
Fausto, diz que, diante do
problema, solicitou a presença da
Secretaria de Meio Ambiente no
local e orientou os moradores a
registrarem boletim de ocorrência.
“A maioria dos casos aconteceu na
região da praça e da igreja. Já
temos um suspeito, porém,
acionamos a polícia e [a secretaria]
de Meio Ambiente, que devem ir
para lá”, diz Francieli.

ANIMAIS
foram
encontrados
sem vida;
suspeita é de
envenenamento

Moradores da comunidade
de Rio do Salto, em Cascavel,
denunciam uma grave situação que virou caso de polícia.
Desde a semana passada animais de estimação são encontrados mortos, com sinais
de envenenamento, em vários
pontos do distrito. Segundo
os denunciantes, mais de 20
cachorros morreram nos últimos dez dias.
Na tarde de ontem, Roseli
Aparecida Aquino foi surpreendida quando chegou em casa
e viu sua cadelinha, companheira de quatro anos, morta
no quintal. A moradora, que
saiu para ir a um velório, nunca imaginou que algo assim
pudesse lhe acontecer: “Ela ia
me esperar todo dia no trabalho, sempre estava comigo em
qualquer lugar que eu fosse.
Não é justo uma pessoa fazer
esse tipo de maldade”, diz.

A pequena vira-lata foi resgatada ainda filhote ao ser
abandonada na rodovia e, graças a um gesto de solidariedade de Roseli, encontrou um lar.
O cachorro de Michelli Cristina de Lima também está
nessa estatística. Ela conta
que na noite de domingo (29)
o pinscher de cor preta começou a passar mal, vomitou, começou a se contorcer e logo
em seguida morreu. “Moro na
Rua das Flores e nunca vi isso
por aqui. Eu estava acostumada com meu bichinho e o que
mais revolta é que eles não
têm nenhuma defesa diante
desses criminosos. Estão na
mira de covardes”, denuncia.
Os moradores contam que
frequentemente pessoas de
outros distritos ou até mesmo
da cidade abandonam animais
recém-nascidos perto da estrada que dá acesso à comunidade de Rio do Salto. Isso, segundo Michelli, pode ser o motivo
dos envenenamentos, já que a
quantidade de cachorros perambulando pela via principal
do distrito é grande.

O que diz a
prefeitura
Procurada, a Prefeitura de
Cascavel informou que casos de
envenenamento de animais são
de responsabilidade da polícia,
“pois é da alçada deles as
investigações”.
A Secretaria de Comunicação
não confirmou a visita do
secretário de Meio Ambiente,
Romulo Quintino, ao distrito.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação
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Ciclo de Palestras
Unipar Compartilhando Conhecimento abre inscrições
Atividade diferenciada atrai alunos do ensino médio, interessados em agregar
novas ideias e conhecer a profissão de interesse
Um dia para aprender, trocar
ideias e compartilhar. A Universidade Paranaense – Unipar lança
a segunda edição do projeto Compartilhando Conhecimento, que
acontece no dia 9 de agosto, simultaneamente em todas as Unidades. Alunos do ensino médio e
da graduandos da Universidade
estão convidados a participar do
ciclo de palestras, que acontece
nos períodos da manhã e à noite.
O evento é uma parceria com
o Núcleo Regional de Educação.
A ideia é oferecer palestras em
diversas áreas do conhecimento,
para que os jovens possam descobrir coisas novas, entender a
rotina de uma Universidade e
aprender um pouco mais sobre a
sua futura profissão. Cada aluno
pode par ticipar de até
quatro palestras diferentes, que
acontecem em salas de aula, laboratórios e em outros ambientes
especiais de estudos da Unipar.
As inscrições já estão
disponíveis e podem ser
feitas no site www.unipar.br,
via banner do projeto. Mais
informações podem ser
obtidas no setor do Prove
(Programa de Valorização da
Educação) ou pelo telefone
(45) 3321-1300.

CONFIRA OS TEMAS OFERTADOS
EM CASCAVEL:
Empregabilidade: você tem?; Inovação nas Empresas;
Cidades Sustentáveis; Tendência de Design de
Interiores, Impressão de Órgãos 3d, Finanças Pessoais:
Ajuste suas contas e ganhe dinheiro; Direitos Humanos;
O Direito e a Cidadania; Cérebro Humano: a anatomia
dos cem bilhões de neurônios; Primeiros Socorros: teoria
e prática; A Engenharia e a Sustentabilidade; Obras
Fantásticas da Engenharia; Makeup: novas tendências;
Pouco investimento para uma pele saudável; Minorias
Sociais, Bullyng, História e Cidadania; Narguilé e
Piercing Bucal: mitos e verdades; Conversando sobre
Psicologia; Orientação Profissional; Projeto de Vida e
Protagonismo; Curtiu? Compartilhou? Comentou?
E Agora?.

Acesse o site www.unipar.br e saiba mais
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Made in Paraguai
Natural de Cascavel e hoje com
60 unidades em sete estados brasileiros, a Anjos Colchões acaba de
abrir a terceira unidade no Paraguai.
O cenário é positivo: na última década, o Paraguai cresceu mais de
5% ao ano, a inflação média do período não chegou a 4% e a taxa de
desemprego manteve em 6%. Esses
foram os dados que convenceram
Isabela Garcia André, então com 22
anos, a abrir a primeira unidade da
rede especializada no segmento de
colchões e estofados em Cidade do
Leste. Quatro anos depois, ela inaugura a terceira franquia, agora na
cidade de Katuete, 170 quilômetros
interior adentro.
“O Paraguai tem algumas características que o tornam bastante

DO LADO DE LÁ
DA FRONTEIRA
Somente nos últimos cinco anos, mais
de 200 empresas brasileiras
instalaram unidades no Paraguai e
dezenas delas reprogramam os
investimentos por lá para este
e para o próximo ano.
Reprogramam porque muitas haviam
decidido antes do acirramento da
crise, em 2016, e precisaram pisar no
freio. Agora elas repensam essas
novas unidades com o objetivo de
ganhar mais competitividade e
baratear a produção fomentada por
incentivos fiscais com impostos bem
abaixo da carga tributária brasileira,
além da segurança jurídica que tem
estimulado a abertura de processos
de instalação das unidades do lado de
lá da fronteira. O Ministério da
Indústria e do Comércio local, que
estende o tapete vermelho para os
investidores brasileiros, calcula que
somente nos últimos anos as
indústrias brasileiras empregaram
mais de 30 mil paraguaios. O país vive
hoje a maior onda de imigração
brasileira e já residem por lá cerca
de 500 mil brasileiros.

atrativo. As perspectivas econômicas são muito boas e o povo é bastante receptivo. Trouxe a Anjos Colchões para Katuete para atender o
público interiorano que já ia até nossas lojas, em Cidade do Leste. Por
que, então, não estar mais próximo
deles? Temos o objetivo de abraçar
todos desta região, permitindo que
vejam e experimentem nossos produtos”, explica a franqueada.
Localizada no centro do Município, o showroom de 70 metros quadrados também dará suporte para
outras cidades menores do entorno.
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Já no Brasil, o plano da rede é
inaugurar mais 30 unidades em
2018 e chegar ao total de 200
lojas em dois anos. Para alcançar
a meta proposta, a Anjos lançou
recentemente um novo modelo
de negócio: o “chave na mão”,
que tem por objetivo arcar com
todos os custos iniciais de
implantação e permitir que o
franqueado, a princípio, apenas
gerencie a unidade. Após um
prazo acordado, ambas as partes
decidem pela continuidade (ou
não) do acordo, quando, enfim,
o franqueado adquire
interinamente o negócio e
financia os custos iniciais.

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 31 DE JULHO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Pista com tachões
ARQUIVO

Faixa exclusiva dos
ônibus será segregada
do trânsito com tachões
A operação do novo sistema de
transporte público de Cascavel se
aproxima, e, com ela, algumas mudanças, a começar pelas faixas exclusivas dos ônibus nas avenidas.
Elas serão segregadas das demais

faixas com tachões.
Segundo o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, a companhia já fechou os projetos dos tachões. “Nosso enge-

Inscrições ao Festival de Dança até sábado
A Secretaria de Cultura e Esportes comunica que prorrogou até o dia 5 de
agosto as inscrições ao 29º Festival de Dança de Cascavel, que movimentará
a nossa cidade no período de 19 a 25 de agosto.
Com a prorrogação, a seleção passará a ser realizada de 6 a 8 de agosto e o
resultado será divulgado no dia 9 do mês que vem. Os selecionados deverão
confirmar a inscrição entre 10 e 12 do referido mês.
Todas as informações do 29º Festival de Dança de Cascavel podem ser
obtidas na página da Cultura no Portal do Município, no
link http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/
Mais informações pelo telefone
(45) 99838-7176.

nheiro já fez o projeto. Queremos
que o processo de licitação seja
rápido para já iniciar a instalação
nas Avenidas Barão do Rio Branco
e Brasil que estão prontas, depois
na Tancredo Neves que ainda está
em obras”, disse o presidente.
O novo sistema de transporte
deve entrar em operação até a primeira quinzena de novembro, como
informou o prefeito Leonaldo Paranhos em coletiva de
imprensa neste
mês.
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Não fique sem água
DIVULGAÇÃO

A Sanepar informa que serão
executados serviços de interligação de redes na Rua Guanabara, em
Cascavel, na próxima quinta-feira
(2), para melhorias no sistema de
distribuição de água da cidade. Os
trabalhos serão feitos das 8h30 às
17h e podem interromper temporariamente o abastecimento na região do Bairro Pioneiros Catarinenses. O abastecimento deve voltar
à normalidade a partir das 21h e
será de forma gradativa.
Só ficarão sem água durante este
período os clientes que não têm caixa de água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha
uma caixa de água de pelo menos
500 litros. Assim, é possível ter água
por 24 horas, no mínimo.
A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800
200 0115, que funciona 24 horas. Ao
ligar, tenha em mãos a conta de água
ou o número de sua matrícula.

SANEPAR alerta para evitar desperdícios
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Pró-vida contra o aborto
Grupos da Arquidiocese de Cascavel organizam para a próxima
sexta-feira (3) a Caminhada pela
Vida, uma manifestação em repúdio à decisão da ministra do STF
(Supremo Tribunal Federal) Rosa
Weber de colocar novamente em
pauta a legalização do aborto no
Brasil até a 12ª semana de gestação. Hoje o aborto é considerado
crime e tanto a mulher quanto o
médico que realizou o procedimento podem ser detidos.
Segundo um dos organizadores

da caminhada, Remir José de Souza, que faz parte do Setor Família
da Arquidiocese, o movimento é
organizado pela Igreja Católica e
deve reunir 5 mil pessoas em Cascavel. A intenção, conforme ele, é
lutar contra a iniciativa de Rosa
Weber, que, em outras ocasiões, já
se mostrou favorável à legalização.
“Como cristãos, somos totalmente a favor da vida e contra a cultura
da morte”, diz Souza.
 Reportagem: Marina Kessler

DISCUSSÃO
MUNDIAL

O caso mais recente de
legalização do aborto aconteceu
na Argentina, em junho, quando a
Câmara dos Deputados aprovou
o ato apenas por decisão da
mulher até a 14ª semana de
gestação. Foram 129 votos
favoráveis, 125 contrários e uma
abstenção. Agora, a lei precisa
ser aprovada pelo Senado. Se
passar pelo crivo do Congresso e
pela sanção do presidente
Mauricio Macri - que se declara
pró-vida, mas que afirmou não
vetar a decisão dos senadores -,
a Argentina será um dos países
latino-americanos (ao lado de
Uruguai e Cuba) que permitem o
aborto em qualquer circunstância.

CASOS
PERMITIDOS

Atualmente, a interrupção da
gravidez só é permitida no País
em três casos: se a mulher corre
risco de morrer por causa da
gestação; se a fecundação ocorreu
por estupro ou se o feto é
anencéfalo (sem cérebro) e, por
isso, não conseguirá sobreviver
após o parto.

A caminhada
A caminhada começa às 20h em frente à Catedral Nossa Senhora
Aparecida e segue até a sede da Justiça Federal, na Avenida Tancredo
Neves. Cada participante levará uma vela acesa, além de faixas e cartazes
durante a vigília, que ocorre em um trajeto de quatro quilômetros.

CASCAVEL, 31 DE JULHO DE 2018
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Projeto da Copel tenta
evitar corte de energia
Um projeto-piloto desenvolvido
pela Copel em Curitiba tem como
objetivo facilitar o pagamento de
contas em atraso e evitar o corte
da energia por inadimplência. Mais
de 20 equipes de eletricistas que
suspendem o fornecimento em domicílios com contas pendentes na
cidade estão oferecendo aos clientes a alternativa de pagamento
dos débitos por meio de máquinas
de cartão, evitando assim o corte.
O sistema funciona online,
gerando as contas em atraso na
própria máquina que aceita cartões de débito e crédito. Feito o
pagamento, o consumidor recebe o comprovante por mensagem de SMS. As máquinas aceitam as bandeiras Master, Visa,
Hipercard e Elo, com parcelamento em até 12 vezes.
O presidente da Copel, Jonel
Iurk, explica que a tecnologia vem
para melhorar a relação com o cliente. “Queremos evitar o transtorno gerado pelo corte. Ao mesmo
tempo, trabalhamos na orientação
sobre a adoção do débito automático, por exemplo, que hoje é a melhor alternativa para evitar que a
conta seja esquecida”, comenta.
O projeto envolve eletricistas
próprios e contratados, todos
com identificação. Na primeira
semana as equipes evitaram
178 cortes no fornecimento, que
seriam efetuados caso os consumidores não tivessem quitado os
débitos no momento da visita
dos eletricistas. A fase de testes
do projeto deve durar 90 dias.
A previsão é estender o projeto para o restante do Estado a
partir dessa data.

Corte e religação
As regras sobre serviços de energia elétrica, entre eles a suspensão por falta
de pagamento, são estabelecidas pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica), o órgão regulador do setor. A agência determina que as
distribuidoras avisem aos clientes por escrito com antecedência mínima de 15
dias a possibilidade da suspensão de fornecimento por falta de pagamento.
Esse aviso é veiculado na própria conta de luz, seja ela impressa ou digital, e
na prática resulta em cortes realizados, em média, 36 dias depois do
vencimento da fatura. As contas em atraso sofrem acréscimo de multa, juros e
correção monetária, cobrados na conta do mês seguinte ao pagamento.
Quando o corte é inevitável, o prazo para religação é de até 24 horas para
domicílios em área urbana e de até 48 horas para áreas rurais, contadas a
partir da baixa do débito na Copel, o que ocorre automaticamente.
DIVULGAÇÃO

EM UMA semana, 178
cortes foram evitados

Pólio e sarampo
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, anuncia nesta terça-feira o lançamento
da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e sarampo. Desde
que observou redução nas coberturas vacinais do País,
o Ministério da Saúde tem alertado sobre o risco da volta de doenças que
já não circulavam no Brasil, como é o caso do sarampo.
A campanha começa na próxima segunda-feira
(6) e termina no fim do mês.
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Mais uma vida perdida

VÍTIMA foi atendida por socorristas
da Ecocataratas, mas não resistiu
aos ferimentos
Um homem de 48 anos foi
atropelado na BR-277, em frente
ao SAU (Serviço de Atendimento
ao Usuário), por volta das 7h de
ontem, em Cascavel.
De acordo com informações colhidas no local do acidente, Ademir Calvassola estacionou o veículo que dirigia, um Jeep Troller,
na lateral da rodovia sentido a Foz
do Iguaçu e atravessou a BR para
ir ao SAU. Quando voltava ao carro, foi atingido por um caminhão
carregado com combustível e que
seguia sentido a Cascavel. Com

a força da batida, o homem chegou a ser arremessado alguns metros. Ele foi socorrido por uma ambulância da Ecocataratas, mas
não resistiu aos ferimentos.
O motorista do caminhão ficou
em estado de choque e relatou que
o homem parecia confuso durante
a travessia da rodovia.
O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.
Neste ano, já foram registradas
30 mortes no trânsito no Município, a maioria por atropelamentos.

Assalto com o filho
Os pais que levaram uma criança de nove anos para “acompanhar” um
arrombamento na noite de domingo agora serão investigados pelo Conselho
Tutelar Oeste de Cascavel. Eles foram presos em flagrante pela Polícia
Militar devido ao arrombamento e o Conselho foi acionado após o menino
ter sido encontrado com o pai na cena do crime.
De acordo com o Conselho Tutelar, a criança foi deixada com os tios
paternos, mas já voltou para a mãe, que pagou fiança e já deixou a cadeia.
Segundo o Conselho, a família passará por acompanhamento da rede de
assistência social do Município.
A criança frequenta escola normalmente.
Durante o acompanhamento, se alguma violação for constatada, o Conselho
Tutelar levará o caso à Vara da Infância e da Adolescência.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

O CRIME
O arrombamento foi
registrado na região oeste de
Cascavel no Loteamento
Santo Inácio. A Polícia Militar
deteve o pai em flagrante
furtando objetos de uma
hamburgueria desativada. Ele
estava juntando lâmpadas,
mesas e cadeiras do local.
Com o rapaz, estava a criança de nove anos.
A PM ainda foi até a
residência do homem e
encontrou outros produtos
que teriam sido furtados e
prendeu a esposa dele e
mãe do menino.
A informação é de que o
homem continua preso.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Uma queda por dia
Apenas neste mês, 34 quedas de
plano elevado foram registradas em
Cascavel, uma média de mais de uma
por dia. O dado é do Corpo de Bombeiros, que atende as ocorrências.
Segundo relatório online, neste ano
até ontem, foram atendidos 224 acidentes desse tipo, 20% a mais do que
no mesmo período do ano passado,
quando foram 181 ocorrências.
Comparado os dois meses de julho, também houve acréscimo. Em
julho do ano passado, 29 quedas foram atendidas, contra as 34 deste mês.
Na manhã de ontem, mais dois trabalhadores ficaram feridos em um
acidente no Centro Cultural Gilberto
Mayer, Centro da cidade.
A reportagem do jornal Hoje
News acompanhou ao vivo o socorro às vítimas e o vídeo pode ser conferido no canal do YouTube (https:/
/goo.gl/7rPT8R).
Os dois estavam trabalhando na

substituição dos carpetes na parte
interna do Cine Teatro Coliseu quando houve o acidente. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, um
em estado grave e o outro com ferimentos moderados.
De acordo com o secretário de Esportes e Cultura, Ricardo Bulgarelli, os
dois usavam equipamentos de proteção
individual, mas caíram quando estavam
descendo do andaime. “Eles já haviam
terminado o serviço e, ao descerem do
andaime, desprenderam-se dos cabos
e sofreram a queda”, explicou.
Segundo a secretaria, os trabalhadores são presos da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) contratados por meio de convênio com o
governo do Estado e que atuam na
revitalização do local, que está recebendo pintura nova, substituição
dos carpetes que forram o piso e as
paredes e a substituição de equipamentos de som.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Giro da
Violência

Veículos furtados

POLÍCIA CIVIL

Um homem foi preso com veículos
furtados na tarde de ontem em uma
propriedade rural de Cascavel. Foi no
Distrito de São Salvador. De acordo
com a polícia, foram recolhidas duas
camionetes, além de um Uno com
placas adulteradas. Uma das
camionetes e o Uno estavam com
alerta de furto. A polícia ainda vai
verificar a situação da segunda
camionete apreendida. O preso foi
encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Júri 6 anos depois
Quase seis anos após o crime, Tiago
Floriano Camargo vai aos bancos dos
réus hoje pela morte de Ederson Lira
de Lima. O crime aconteceu dia 14 de
setembro de 2012 na Rua Felicidade,
Conjunto Julieta Bueno, em Cascavel.
Conforme o processo, Ederson foi
morto a tiros em uma casa. Ele já
tinha diversas passagens pela polícia.
A acusação sustenta que Tiago teria
matado Ederson dentro de casa. Tiago
chegou a ser preso pelo crime, mas
hoje responde ao processo
em liberdade.

Criança ferida
TRABALHADORES faziam revitalização no Centro Cultural quando houve o acidente

VÍTIMA FATAL

E ontem a confirmação de uma triste notícia. Uma dessas vítimas não resistiu aos
ferimentos e morreu após cinco dias internada. Valmir Vicente Timóteo, 50 anos,
caiu de uma altura de quase oito metros no Jardim Montreal, dia 25 de julho. Ele
bateu a cabeça e estava internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Um menino de sete anos ficou ferido
ao ser atingido por um portão na tarde
de ontem. O acidente aconteceu na Rua
Alfredo Dalmina, Bairro São Cristóvão,
em Cascavel. O menino foi fechar o
portão, que caiu sobre ele. A criança
teve ferimentos moderados e o Corpo de
Bombeiros foi acionado para atender a
ocorrência e a levou ao hospital.

POLÍTICA
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HU na berlinda Giro Político

O vereador Rober to
Parra (MDB) pretende
manter vigilância acirrada
nos corredores do HU
(Hospital Universitário) de
Cascavel e cobrar do governo estadual o cumprimento das obrigações em
relação aos casos de pacientes que deveriam ser
transferidos das UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento) e não são.
Contestando os “burburinhos” em grupos de
WhatsApp e redes sociais, Parra apresentou os
documentos que comprovavam a permanência de uma
paciente de 55 anos por 60
dias na UPA Brasília. Os
relatórios são públicos e
foram divulgados no Portal
da Prefeitura de Cascavel.
“Estavam dizendo que
eu menti, mas os documentos estão aqui para
comprovar. Isso é uma
vergonha. É responsabilidade do Estado. Não
adianta me ameaçar, tenho documentos. O HU
que se coce e tire os pacientes das UPAs”, desabafou o parlamentar.
Na semana passada, a
Comissão Parlamentar de
Saúde fez uma visita ao HU e
constatou 22 leitos vazios.
Segundo a direção,
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Divulgação

estavam em processo
de limpeza.
Enquanto isso, as
UPAs atendem acima da
capacidade e os pacientes que deveriam ser internados em no máximo
72 horas passam dias
nas macas da unidade.
Procurado pela reportagem, Parra disse que
vai encaminhar o caso
para o MP (Ministério Público). “A UPA, que possui
40 leitos, chega a receber
o dobro. É o Estado que
precisa internar. Se for
preciso, que coloquem os
pacientes nos corredores
do HU, em macas. Não é
responsabilidade do Município atender pacientes
em meio a outros com
transtornos psiquiátricos
e até detentos”.

politica@jhoje.com.br

Disque Paranhos
Seja qual for a situação que o cidadão estiver
enfrentando, Leonaldo Paranhos (PSC) está à disposição.
Em transmissão na sua página no Facebook, o prefeito de
Cascavel repetiu o ato inusitado: divulgou seu celular
particular para manter contato direto com a população.
Para os interessados: (45) 99932-7505. Nota: é o mesmo
de quando ele era deputado estadual.

Confirmado
O presidente do Legislativo
de Cascavel, Gugu Bueno,
homologou em convenção
do Partido da República
sua candidatura a
deputado estadual. Ele tem
apoio de dez vereadores
cascavelenses no trabalho
nas regiões oeste e
sudoeste e ainda não
definiu se pedirá licença
durante a campanha.

Sem Senado
O PR mudou a estratégia
para garantir mais cadeiras
no Congresso Nacional:
Christiane Yared não será
mais candidata ao Senado,
mas disputa a reeleição. A

intenção é tentar repetir o
feito da última eleição,
quando foi a deputada
federal mais votada no
Paraná e ajudar a eleger
mais candidatos do grupo.

Governo
Cotado a candidato ao
governo estadual pelo MDB,
João Arruda criticou os
integrantes do partido em
Marechal Cândido Rondon que nem sequer o
receberam. A encrenca
maior seria com o vereador
Josoé Pedralli, presidente
municipal do MDB.
Alterações na representação
da sigla na cidade já estão
em discussão, devido ao
desprezo.

CASA CIVIL

VEREADOR PARRA: “O HU
que tire os pacientes da UPA”

ALA DE QUEIMADOS?

Roberto Parra questiona ainda a demora na Ala de
Queimados, que, segundo ele, está pronta, com móveis,
mas não está apta a receber pacientes. “Vou vistoriar e
não podem impedir nossa entrada na Ala de
Queimados. Queremos saber o motivo de não abrirem:
querem esperar a política?”

Com a caneta do governo do Paraná na mão, Dilceu
Sperafico (PP), chefe da Casa Civil, recebe aos 70 anos
título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná, em
novembro. Amanhã haverá o lançamento oficial dos
eventos da Amop, em café à imprensa, às 9h.
z Embora o esforço seja grande da atual gestão para
comprar o prédio do Atacadão, quem participou da
ExpoConstruindo elogiou o atual Centro de Eventos.
zEm discussão quarta-feira, às 9h, na Câmara, a proibição
da venda de fogos de artifício em Cascavel. O cheiro é de
mais uma lei inaplicável!
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Novidades na
escolinha
R$ 6 MILHÕES PARA A SAÚDE

Durante a Escola de Governo, o prefeito Leonaldo Paranhos assinará várias ordens
de serviço para a área da Saúde, como a autorização para licitação das obras de
reforma e ampliação da UPA Brasília, no valor de R$ 2.840.264,47; a
autorização para realização do Registro de Preços para 12 meses para compra de
medicamentos no valor de R$ 1.829.058,76 e a ata de registro de preços com a
empresa Mozione Equipamentos Ltda, vencedora da licitação para execução de
serviços de manutenção em edificações na Saúde, no valor de R$ 1.394.702,50.
SECOM

PARQUÍMETRO

Também nesta terça-feira (31) a
Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito), com a Lapaza
Empreendimentos, detalha o passo
a passo dos novos parquímetros
instalados em Cascavel e as
instruções de uso do Sistema
Integrado de Estacionamento
Rotativo, o “Vago!”.
O presidente da Cettrans, Alsir
Pelissaro, também fará a entrega de
uma moto para os supervisores do
EstaR prestarem suporte aos agentes,
para mais agilidade
no serviço.
PASSO A PASSO dos parquímetros entra na
pauta do encontro de hoje

R$ 2,7 mi para a Educação
Para a Educação, serão assinadas autorizações para licitação de R$
2.781.204,25, incluindo as reformas das Escolas Municipais Florêncio Carlos
de Araújo Neto (1ª fase), no Guarujá, no valor de R$ 1.082.182,48; da
Escola Luís Carlos Ruaro (R$ 876.201,96); Atílio Destro
(R$ 247.187,81) e Cmey Seloni Bueno Drehmer, no valor de R$
247.187,81; e a manutenção das Escolas do Campo Arthur Oscar Mombach,
de Sede Alvorada; Carlos de Carvalho, de São Salvador; José Bonifácio, de
Rio do Salto; José Silvério de São João e Tereza Périco Bernardini, de
Juvinópolis, com investimento de R$ 500 mil, em convênio com a Fundepar.

A já tradicional Escola de
Governo, implantada no início
da gestão do prefeito Leonaldo Paranhos, será especial
nesta terça-feira (31) e novamente recheada. Um das novidades é a assinatura do decreto que regulamenta a implantação em Cascavel do Alvará
Fácil Online, ferramenta digital
que será disponibilizada aos
contribuintes por meio do Portal do Município na internet. O
sistema será apresentado
pelo secretário de Finanças,
Renato Segalla, com representantes do Sistema IPM.
A nova ferramenta permite
acolher pedidos de inscrições
e renovações de alvará de licença de empresas de forma
digital, visando desburocratizar
o processo, tornando-o mais
fácil, rápido e eficiente.
A partir da implantação será
possível reduzir o trânsito de
pessoas (contribuintes e contadores) que podem fazer e
acompanhar todo o processo
por meio do protocolo online,
com a inclusão de documentos
digitalizados via online. Outro
benefício é a interação online
com as demais secretarias envolvidas, refletindo em ganhos
de tempo e redução nos prazos de atendimentos.

DEMAIS ORDENS
DE SERVIÇO

Também será assinado o contrato
para a execução da reurbanização
da Rua Ipanema, no Bairro Periollo,
com a Empresa Petrocon, por meio
do PDI, no valor de
R$ 3.288.264,82.
Com a empresa Open Veículos será
assinado contrato para a entrega de
quatro veículos tipo Van no valor
total de R$ 916 mil, que serão
destinadas à Guarda Municipal.
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FÁBIO DONEGÁ

AGOSTO, CACHORRO LOUCO
E BRASIL DESGRAÇADO

“Somos a terceira via,
lutamos contra as
oligarquias já existentes no
Paraná. Uma coligação com
ideias, programas e projetos
para o nosso Paraná”

A grande esperança dos anos 1980 degringolou no
MDB de Temer, Jucá, Cabral e Cunha, mas venceu com
sobra as eleições de 1982. Beneficiado pelo suicídio
da irmã Arena, avalista da mãe das crises seguintes,
causada pela ditadura em 80/81, o zumbi PMDB ocupou seu lugar e se arruinou nas piores crises posteriores: a do pós-Cruzado e a tosse da vaca.
Cascavel respirava em 1983 os ares da grande
esperança democrática até agora incompleta, tanto a
Constituição foi pisoteada, embora devesse ser o bastião inexpugnável da nacionalidade. Centro-polo consolidado, o que faltava a Cascavel para se afirmar
como Região Metropolitana nessa época era um projeto ousado de aproveitamento do potencial.
Agosto é tido no imaginário popular como o mês
do cachorro louco e do Brasil desgraçado, mas para
Cascavel, salvo algum menos cuidado cão, o mês não
foi historicamente tão aziago. Ao sopro positivo da
confiança no futuro, em agosto de 1983 o Ceag-PR
apresentou uma pesquisa apontando 50 opções de
negócios na região Oeste para potenciais investidores, 23 deles só em Cascavel.
Em agosto de 1990, com extraordinário senso de
antecipação, mesma luz que brilha sobre o Cascavel
2030, a Codevel e outra vez o Ceag/PR promoveram
o Fórum de Debates Cascavel ano 2000. Seria bom
rever o que foi discutido nesses debates e comparar
com a realidade atual, após três megacrises.
Em tempo: o Ceag progrediu e virou Sebrae. A RM
virou zumbi e a Codevel foi esmagada pela mediocridade das décadas iniciais do terceiro milênio.

Professor Jorge Bernardi,
que teve o nome lançado
ao governo do Paraná pelo
Rede Sustentabilidade,
pela coligação Rede/PPL/
DC, cujo mote é “Do Bem
e da Verdade para Mudar
o Paraná”.

NOTAS

Transporte e eSocial

Marco legal

Diretores e colaboradores
de empresas de
transportes formam o
público-alvo de um ciclo de
palestras que começa
nesta terça-feira, na Acic,
em Cascavel. Os primeiros
assuntos serão Legislação
básica do transporte de
cargas e eSocial. O início é
às 19h. A organização do
ciclo é do Núcleo Setorial
de Transporte e Logística
da Acic. Inscrição: R$ 10.
Informações: 3321-1456.

Após oito anos de
tramitação, o marco legal de
proteção de dados pessoais
no Brasil foi aprovado
semana passada no
Congresso Nacional. A LGPD
(Lei Geral de Proteção de
Dados) segue para sanção.
Inspirada no Regulamento
de Proteção de Dados da
Comunidade Europeia, que
entrou em vigor em maio, a
lei será aplicável a todas as
atividades que fizerem uso
de dados pessoais.

Parceria com o
Rotary vai
garantir exames
de visão às
crianças das
escolas públicas
de Cascavel e
distribuir óculos.

O que é uma das
mais nobres
profissões, hoje
metade dos
docentes do País
não recomenda a
carreira de
professor.

Alceu A. Sperança
Escritor - alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
11/08 - 06h59

CRESCENTE
18/08 - 04h49

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Amamentação
O segundo encontro
Amamentar Vale Ouro já tem
data. Será dia 4 de agosto,
no Lago Municipal. Música,
teatro, foto do mamação,
yoga e muitas atividades
também estão
programados.
O evento faz parte da
campanha Agosto Dourado
que incentiva a
amamentação. A promoção é
da Secretaria de Saúde
de Cascavel.

Horta urbana
Dias 25 e 26 de agosto, o
InnBaia Hostel vai promover
uma oficina sobre Hortas
Urbanas, que vai mostrar
conhecimentos básicos
sobre o cultivo de hortas
orgânicas em pequenos
espaços e hortas em geral.
No sábado, o curso será às
13h e no domingo, às 8h30.
O endereço é Rua Érico
Veríssimo, 1.230. O
investimento é R$ 100.
Mais informações pelo
telefone (45) 3326-5329.

O que vale na vida não é o
ponto de partida e sim a
caminhada.
Caminhando e semeando, no
fim terás o que colher.

Para
abrilhantar a
coluna de hoje,
a bela
ALANA
DUPONT,
fotografada
por Arivonil
Policarpo

Cora Coralina

O Pai e o Parto
Nesta quinta-feira, às
19h30, tem mais um
encontro do grupo Gesta
Cascavel. E já em clima do
Dia dos Pais, o evento foi
preparado para eles e vai
contar com relatos de
experiências de homem para
homem. O encontro é na
Catedral Nossa Senhora
Aparecida.
A entrada é gratuita.

Camila Agner e Maycon
Corazza, em preparativos
para seu casamento
CAUÃ VERONESE

Elvis curitibano em Cascavel
Dia 11 de agosto tem Elvis Presley, interpretado por
Rogério Cordoni, conhecido como Elvis curitibano. O
músico começou a fazer cover do cantor norte-americano
em 1992 e desde então vem levando a imagem
do ídolo para onde vai.
Ele se apresentará às 21h no Teatro Municipal de
Cascavel. Mais informações e ingressos no
site mantovanipromoções.com.br.

Felicidades!
Marilda Thomé Paviani,
Everton Polibril, Rafael
Sousa, Paulo Sérgio
Donani, Luísa Marcos
Campos, João Paulo
Sérgio Leite, Maria
Eduardo Socco e Luiz
Henrique dos Santos.
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Indícios apontam
vandalismo na Praça
Equipes das Secretarias da
Meio Ambiente e de Obras Públicas
concluíram ontem (30) o levantamento dos estragos provocados
pelo incêndio registrado na tarde
de domingo (29) no quadro de energia elétrica da Praça do Migrante,
no Centro de Cascavel.
Há fortes indícios de que o problema tenha sido provocado por ato
de vandalismo - uma vez que o fogo
começou no medidor e não no
disjuntor -, fator que deixou total-

FOGO começou no medidor

mente destruído o quadro e o chafariz da praça inoperante desde
então, com iluminação parcial do
espaço público.
Para solucionar o problema será
necessária a troca de todo o cabeamento e a instalação de um novo
quadro de energia. A equipe de iluminação pública está orçando o custo
do reparo, estimado em R$ 25 mil, e
a Secretaria de Meio Ambiente definindo a modalidade de licitação que
melhor atende à necessidade.

SECOM

ANS REVOGA
COBRANÇA
A ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) decidiu ontem
revogar a Resolução Normativa
433/2018 que, entre outras
mudanças propostas, incluía a
cobrança de coparticipação e
franquia em planos de saúde. A
nova norma estabelecia um limite
de até 40% de coparticipação dos
consumidores nas despesas
médicas e hospitalares.
A decisão foi tomada durante a
490ª Reunião Ordinária de
Diretoria Colegiada. A ANS
“decidiu reabrir as discussões
sobre a proposta de
regulamentação dos mecanismos
financeiros de regulação:
coparticipação e franquia em
função da apreensão que o tema
tem causado na sociedade”.
O órgão pretende realizar uma nova
audiência pública, ainda sem data
marcada, mas nos moldes da
realizada nos últimos 24 e 25 deste
mês, que tratou da “Política de preços
e reajustes na saúde suplementar”.
Em nota, a ANS disse ainda que “se
reunirá com as principais instituições
públicas que se manifestaram sobre
a matéria, com o objetivo de ouvir
suas sugestões para a construção de
um entendimento uniforme sobre o
assunto”. Editada em 27 de junho, a
Resolução Normativa 433 entraria em
vigor em dezembro, mas este mês
(16) foi suspensa pelo STF (Supremo
Tribunal Federal), após a OAB entrar
com uma medida cautelar.

Justiça manda cessar cobranças após roubo
O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) determinou que
a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) altere a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir a cobrança de mensalidades de clientes
que comunicarem perda, roubo ou
furto do celular. A decisão, da qual
ainda cabe recurso, vale para todo

o País e foi proferida na última
quarta-feira (25), mas foi divulgada ontem (30) pelo tribunal.
De acordo com a assessoria do
tribunal, a Justiça Federal em Florianópolis considerou procedente o pedido do MPF (Ministério Público Federal). A Anatel recorreu ao tribunal, mas
a 4ª Turma decidiu, por unanimidade,
negar o apelo. Para o relator do caso,

juiz federal Sergio Renato Tejada Garcia, ficou demonstrada a omissão da
agência reguladora no caso.
“Ao tentar se eximir do dever de
regulamentação, a Anatel deixa de
realizar as atribuições que lhe são
incumbidas no tocante à defesa dos
direitos dos usuários, à garantia de
equilíbrio entre os consumidores e
as prestadoras”, concluiu o juiz.
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Áries

Hoje o planeta Mercúrio passa a atuar
no setor de saúde e de trabalho dos
arianos. O momento enfatizará as ideias e contatos relacionados ao ambiente profissional.

Touro

Mercúrio passa a atuar no setor afetivo dos taurinos, enfatizando o diálogo
amoroso. É um momento em que você
tende a pensar mais sobre o amor e a
enfatizar projetos criativos.

Gêmos

Mercúrio, o seu planeta regente, passa a atuar no setor doméstico e familiar dos geminianos. A capacidade de
autoanálise e de discernimento fica
enfatizada.

Câncer

O novo trânsito astrológico de Mercúrio favorece estudos e contatos profissionais. A capacidade de separar o joio
do trigo e de observar as coisas com
imparcialidade é essencial.

Leão

O movimento de Mercúrio enaltece as
finanças e os talentos dos leoninos. É
o momento de aprimorar a sua capacidade de expressão produtiva.

Virgem

A boa notícia aos virginianos é o ingresso de Mercúrio em seu signo. A
capacidade de análise, de percepção
e de discernimento fica enfatizada.

Libra

O planeta Mercúrio passa a atuar
no signo anterior ao seu, libriano. É
hora de fazer um balanço buscando
o autoconhecimento e o aprimoramento interior.

Sagitário Escorpião

Projetos intelectuais envolvendo amigos e grupos ficam enfatizados. O planeta Mercúrio inicia um novo movimento que pede mais seletividade e aprimoramento.
Mercúrio passa a atuar no setor de
carreira e de realização dos sagitarianos. Bons contatos profissionais e aprimoramento de suas capacidades.

Capricórnio

O novo movimento de Mercúrio enaltece estudos, cursos e concursos aos capricornianos. Viagens podem ter um caráter de aprimoramento de conhecimentos ou serem de natureza profissional.

Aquário

O novo movimento de Mercúrio traz
importantes questionamentos emocionais aos aquarianos. Você tende a
refletir mais sobre questões cruciais da
vida humana.

Peixes

horóscopo

O planeta Mercúrio passa a atuar no
signo oposto ao seu, enfatizando relacionamentos. É hora de agir com mais
discernimento nas suas relações, associações e parcerias.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• GLOBO • ORGULHO E PAIXÃO

Rômulo e Cecília
decidem deixar
a mansão

Josephine arma para Cecília e Edmundo acredita na mãe. Jorge declara
sua paixão por Amélia. Lídia sofre pela rejeição de Uirapuru pela sua gravidez.
Jane aconselha Camilo a procurar seu próprio caminho, longe das influências de Julieta. Otávio tem uma crise de ciúmes de Luccino com
Brandão. Brandão pede Mariana em casamento.
Charlotte assume a autoria das explosões na fábrica, inocenta
Elisabeta e impede o casamento de Darcy com Susana.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Talíssia homenageia Vinícius na festa de sua formatura. Hugo provoca os
dois com o tema casamento. Leandro
se insinua para Bárbara, que repreende o menino. Guto se aproxima de Marli e Paulo observa. Gabriela questiona
Rafael sobre a foto enviada por Márcio.
Leandro pede ajuda a Kavaco para se
aproximar de Bárbara. Getúlio tenta
conseguir um buquê de flores para Brigitte. Márcio provoca Rafael ao deixar
um copo de bebida perto do pai.

SEGUNDO SOL
Remy ameaça Januária e descobre
que Valentim é filho de Luzia. Roberval
repreende Rochelle por ofender Karen
e aceita abrigar as duas em sua casa.
Zefa afirma a Severo que eles precisam
reunir sua família novamente. Karola e
Laureta acreditam que Remy não conseguirá descobrir o segredo delas. Valentim conforta Karola, que sofre com
a distância de Beto. Laureta visita Ícaro no estúdio de Beto. Roberval e Rochelle comemoram o sucesso do plano
armado contra Edgar. Luzia revela sua
identidade a Edgar e os dois conversam
sobre Manuela. Narciso inventa um pe-

dido de resgate para salvar a vida de
Manuela. Clóvis passa mal, e a família
pensa em localizar Gorete. Tomé pede
Gorete em namoro. Karola desconfia
que Beto esteja se encontrado com
Luzia. Karola se desespera ao ver Luzia conversando com Valentim.
• RECORD

JESUS
José corre para pedir ajuda. Nos campos, um pastor de ovelhas estranha o brilho intenso de uma estrela. Sula ajuda
Maria no parto. José ora a Deus. Melchior, Baltazar e Gaspar seguem pelo deserto. Herodes reclama da preocupação dos
filhos. Sula passa mal e José ajuda Maria no parto. O anjo Gabriel anuncia a chegada do Messias. Uma chuva de estrelas-cadente risca o céu. Nasce o menino
Jesus. Simeão sorri ao ver a estrela brilhando forte. Sula fica aliviada. Barrabás
vê a estrela, intrigado. Maria e José se
emocionam. Nos campos, o anjo e os
pastores observam a chuva de estrelas.
Sula passa mal novamente ao ver sangue. José diz amar Maria. Zebedeu diz
para Sula ir descansar.
• BAND

ASAS DO AMOR
Alper explica para Burak, Engin e
Onur o que houve. Engin, Alper e Burak
já começam a desvendar o caso. Onur
fica nervoso e vai embora. Eylül descobre coisas que não sabia sobre seu pai.
Ela fica revoltada, mas Alper diz que ele
não os enganou e vai descobrir tudo.
Ezgi liga para Leyla, quer saber se ela
depôs. Ela confirma. Onur vai visitar
a mãe e ao ir embora, se encontra
com Leyla. Ela se lembra de tê-lo
visto na porta do prédio onde trabalha. Engin está espreitando Ir fan.
Canan liga para Hasmet, para falar
sobre a sociedade com Ir fan. Hasmet comenta que Leyla depôs. Ela
não sabia, mas não deixa transparecer. Hasmet crê na inocência de
Alper. Canan fica desconfiada de
Leyla estar saindo com Alper.

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