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Licitações suspensas
Suspeitas de combinação de preços entre empresas, e o fornecimento de materiais
fora das especificações, levaram a Prefeitura de Cascavel a anular duas licitações.

Uma delas já havia sido concluída e a outra foi suspensa minutos antes do certame.
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TREVO VIRA
“SHOPPING”

O Trevo Cataratas, em Cascavel, se transformou em
uma espécie de “shopping a céu aberto”. Vendedores

de diferentes tipos de produtos disputam espaço
entre os veículos e tentam conquistar “clientes”.
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Frentista que matou
colega está foragido

PÁGINA

24
PÁGINA

31 Timão e Galo fazem o
duelo dos alvinegros

AÍLTON SANTOS
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Megasena
Concurso: 1953

09 26 29 42 43 45

Dupla sena
Concurso: 1675

06 08 18 19 32 391º sorteio

03 16 28 41 42 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1544

01 02 04 07 08 09 11 12
14 16 17 21 22 23 24

Quina
Concurso: 4444

02 43 58 61 62

Timemania
Concurso: 1064

06 08 16 25 29 49 70
TIME DO VILLA NOVA - MG

Lotomania
Concurso: 1784

04 10 21 23 31 38 41 43
54 59 61 66 74 80 83 85

87 88 89 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5201

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Quem vai
carimbar

a faixa?

BRASILEIRÃO
19h30 Sport x Fluminense
19h30 Chapecoense x Bahia
21h Atlético-MG x Corinthians
21h Vitória x Ponte Preta
21h45 Botafogo x Palmeiras
21h45 Santos x Flamengo
21h45 Atlético-GO x Grêmio

SUL-AMERICANA
19h15 LDU x Bolívar
21h45 D. Iquique x Independiente
21h45 Olimpia x Nacional

AMISTOSOS
14h30 B. Dortmund x Atalanta
15h45 Man. United x Sampdoria
22h MLS All Stars x Real Madrid

JOGAM HOJE

Campeão antecipado do pri-
meiro turno do Brasileirão, o Co-
rinthians desafia o Atlético-MG
nesta quarta-feira num dos
principais confrontos da 18ª ro-
dada, que será aberta hoje com
sete jogos. O embate entre os
alvinegros está marcado para
as 21h, no Mineirão.

Com uma campanha his-
tórica, com 12 vitórias e 5
empates em 17 jogos - é o
único invicto do campeonato
- o Corinthians conquistou no
domingo a condição de ven-
cedor do primeiro turno com
duas rodadas de antecedên-
cia. O título simbólico pode
não ter valor algum, mas nos
últimos anos serviu de parâ-
metro para apontar o cam-
peão no fim da temporada.

Desde 2003, quando o Bra-
sileirão começou a ser dispu-
tado nos moldes atuais, ape-

nas três times que venceram
o primeiro turno não venceram
também o campeonato: o Grê-
mio em 2008 (São Paulo foi o
campeão), o Internacional em
2009 (Flamengo foi o cam-
peão) e o Atlético-MG em 2012
(Fluminense foi o campeão).
Nas demais 11 das 14 edições
da competição a lógica preva-
leceu. Além disso, nunca o
vencedor do primeiro turno
terminou abaixo da segunda
posição na classificação final.

Para o duelo desta noi-
te, Romero segue fora, ve-
tado por dores musculares.
Assim, segue com Pablo e
Jadson no departamento
médico, enquanto Clayson
deve seguir como titular no
ataque corintiano. Já Mar-
quinhos Gabriel é dúvida e
caso não atue será substi-
tuído por Giovanni Augusto.

No modelo atual do
Brasileirão, desde

2003,
apenas três times
que venceram o

primeiro turno não
terminaram o

campeonato como
campeões

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Nesses primeiros sete meses de governo adotamos
muitas medidas importantes para recuperar a credibili-
dade do poder público. Logo no início do mandato de-
cretamos corte de 30% nas despesas das secretarias e
tolerância zero contra a corrupção e o desperdício.

Mas eu quero destacar o esforço do nosso governo
em dar transparência aos atos da administração, em
especial, nas licitações; nas compras públicas. Por isso
determinamos a transmissão ao vivo das licitações pela
internet, incluindo facebook, para que todas as pessoas
possam acompanhar em tempo real, sem maquiagens.
Outra ação com excelentes resultados é a modalidade
de pregão eletrônico através da Bolsa Brasileira de Mer-
cadorias. Com isso, ampliamos a participação de em-
presas, aumentamos a concorrência e já economiza-
mos quase R$ 40 milhões.

Com esse mesmo objetivo, aderimos recentemente
ao Escritório de Compras Públicas, construído em par-
ceria com o Sebrae, Observatório Social, Fecomercio,
Unioeste, Faciap e outras entidades importantes.

Mas, talvez o mais importante seja o conceito de
que é fundamental a participação da população na
fiscalização do poder público. Esse tem sido meu ape-
lo diário, para que os cascavelenses fiscalizem e aju-
dem a cuidar da cidade.

Tenho convicção de que a transparência é o cami-
nho mais seguro para uma gestão moderna e eficiente.

TRANSPARÊNCIA PARA
BUSCAR EFICIÊNCIA

 Cobranças
A reclamação dos
vereadores sobre a demora
das respostas por parte da
prefeitura aos
requerimentos feitos pelos
parlamentares levou o
vereador Alécio Espínola a
usar a palavra no fim do
expediente de ontem. Ele
disse que são mais de 400
requerimentos no primeiro
semestre e a demanda gera
dificuldades nas respostas,
mas prometeu cobrar dos
secretários, na próxima
semana, mais agilidade.
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 “A imprensa de
Cascavel é uma

das mais
intensas do

Paraná,
extremamente

combativa,
engajada e

trabalhadora.”

Leonaldo Paranhos
Prefeito de Cascavel

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

O empenho do
prefeito
Paranhos que foi
pessoalmente a
dez hospitais e
clínicas solicitar
adesão ao
mutirão de
cirurgias.

O desinteresse
de alguns
servidores que
“participam”
da Escola de
Governo com
celulares
conectados as
redes sociais.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Quarta

Curitiba

13 21
Quinta

 9

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

25
Quarta

Parcialmente
nublado

19
Quinta

1112

Fases da lua

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
30/07 - 12h23

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

NOVA
21/08 - 15h30

Ivan Zuchi,
secretário de
Comunicação

Social

 Crítica
A primeira critica dos
vereadores sobre a gestão do
prefeito Leonaldo Paranhos
veio justamente da base de
governo e deixou alguns
parlamentares sem entender a
situação. Revoltado por não
ser atendido na reivindicação
de reformar o ginásio do
Bairro Santos Dumont, porém
autorizado pelo prefeito, o
vereador Josué de Souza
criticou a secretária de
Educação, Marcia Baldini, e foi
acompanhado na crítica por
Romulo Quintino.



ESPORTE30 HOJE NEWS, 02 DE AGOSTO DE 2017

 HOJE
19h30 Sport x Fluminense
19h30 Chapecoense x Bahia
21h Atlético-MG x Corinthians
21h Vitória x Ponte Preta
21h45 Botafogo x Palmeiras
21h45 Santos x Flamengo
21h45 Atlético-GO x Grêmio

AMANHÃ
19h30 São Paulo x Coritiba
19h30 Atlético-PR x Avaí
20h Vasco x Cruzeiro

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 41 17 12 5 0 27 8 19
2º Grêmio 33 17 10 3 4 32 18 14
3º Santos 31 17 9 4 4 19 11 8
4º Palmeiras 29 17 9 2 6 26 18 8
5º Flamengo 29 17 7 8 2 25 14 11
6º Sport 27 17 8 3 6 27 21 6
7º Botafogo 24 17 6 6 5 20 18 2
8º Vasco 23 17 7 2 8 21 27 -6
9º Cruzeiro 23 17 6 5 6 18 16 2
10º Atlético-MG 23 17 6 5 6 19 19 0
11º Ponte Preta 21 16 6 3 7 19 21 -2
12º Chapecoense 21 17 6 3 8 23 30 -7
13º Fluminense 21 16 5 6 5 24 24 0
14º Atlético-PR 20 17 5 5 7 15 22 -7
15º Bahia 19 17 5 4 8 21 22 -1
16º São Paulo 19 17 5 4 8 20 22 -2
17º Coritiba 19 17 5 4 8 17 24 -7
18º Avaí 17 17 4 5 8 10 20 -10
19º Vitória 13 17 3 4 10 16 29 -13
20º Atlético-GO 12 17 3 3 11 15 30 -15

SÉRIE A

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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5º TABELIONATO DE NOTAS
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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, 02 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

A seleção brasileira feminina começará nesta
quarta-feira a disputa da Fase Final do
Grand Prix, em Nanjing, na China. O
primeiro desafio do Brasil será a China, às
8h30 (de Brasília), com transmissão ao
vivo da TV Globo e do SporTV 2.
Brasileiras e chinesas formam ao lado da
Holanda, o Grupo J. Já a Chave K é
composta por Sérvia, Estados Unidos e
Itália. As equipes se enfrentarão dentro dos
seus respectivos grupos e as duas melhores
em cada passarão às semifinais. A equipe
do treinador José Roberto Guimarães é a
atual campeã e luta pelo 12º título da
competição. O Brasil terminou a fase de
classificação em terceiro lugar, com 18
pontos (seis vitórias e três derrotas). A
China, país sede da Fase Final, ficou na
sétima colocação, com 13 pontos (cinco
resultados positivos e quatro negativos).
Vale lembrar que a China é a atual campeã
olímpica e a responsável pela eliminação da
seleção brasileira nas quartas de final dos
Jogos Rio 2016.

Hora de dar o troco

 C
B

V
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Os vereadores de Cascavel apro-
varam, por unanimidade, o Requeri-
mento 324/2017, de autoria do
vereador Serginho Ribeiro (PPL),
questionando a Secretaria Munici-
pal de Educação acerca de ações
movidas pela pasta para suspender
liminares no Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, quanto às matrí-
culas em Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil) e escolas
municipais.

Serginho Ribeiro quer saber se
houve “por parte da Secretaria ou
da Procuradoria Jurídica do Municí-
pio o ajuizamento de ação de sus-
pensão de segurança com a finali-
dade de desobrigar o Município de
efetuar a matrícula de alunos em
Cmeis e escolas municipais”.

VAGAS POR MEIO DA JUSTIÇA
Segundo o vereador, as famílias que buscam uma vaga na educa-

ção infantil do Município têm recorrido à Defensoria Pública para ga-
rantir o direito fundamental à educação.

Quando não conseguem uma vaga pelo cadastro da Secretaria de
Educação,Município para que este matricule a criança em um Cmei
ou escola, mesmo sem as vagas disponíveis no sistema.

Segundo dados apurados pelo vereador, em Cascavel, no fim de 2016,
mais de 3 mil crianças estavam na fila de espera da educação.

Matrículas
polêmicas

O vereador pede ainda que a pre-
feitura exponha os motivos que le-
varam o Poder Executivo a tomar
essa atitude judicial e qual foi a
posição do Tribunal de Justiça.

O requerimento questiona
também qual é o número de cri-

anças que esperam por vagas
atualmente na rede municipal e
quantas são as liminares ajuiza-
das perante o Tribunal de Justi-
ça do Paraná e que são oriundas
de matrículas em Cmeis e esco-
las municipais de Cascavel.

Mais de três mil crianças aguardam
na fila de espera da educação

 FLAVIO ULSENHEIMER/ ASSESSORIA CMC
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AKADAC ODA KAI

R esultados
Luis Eduardo Batista Pereira

(1º Especial Kata Sub-12)

Paulo Henrique Castegnaro da Silva
(2º Especial Kata Cadete/2º Especial Kumite
Cadete até 52 kg)

Laura Mezzari Roque
(1º Especial Kata Sub-14)

Guilherme Bussolaro Ribeiro
(1º Especial Kumite Cadete até 52 kg)

Dioni Alves de Carvalho
(3º Novos Kata Cadete/1º Novos Kumite Cade-
te até 52 kg)

Eduardo de Oliveira Monteiro
(1º Novos Kumite Sub-14 de 35,1 kg a 40 kg)

Artur Rafael Feltrin
(1º Novos Kumite Sub-14 de 5,1 kg a 50 kg)

Daniel Roberto Bilert
(1º Especial Kata Sênior de 16 a 37 anos/4º Es-
pecial Kumite Sênior 18 a 37 anos acima 84 kg)

Nicolas Natan da Silva
(1º Especial Kumite Sênior de 18 a 37 anos
acima 84 quilos)

Vinícius Trento
(1º Novos Kata Sênior de 16 a 37 anos/1º Novos
Kumuite Sênior de 18 a 37 anos acima de 84 kg)

Gabriella Adur da Silva
(1º Especial Kata Júnior / 1º Especial Kumite
Júnior acima de 59 kg)

Millena Adur da Silva
(2º Especial Kata Sub-21 / 1º Especial Kumite
Sub-21 de 61,1 kg a 68 kg)

Guilherme Martins Magalhães dos Santos
(2º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
12 de 35,1 kg a 40kg)

Wesley Paschoal França
(4º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
12 até 35 kg)

Emanuel Valêncio
(1º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
14 até 35 kg)

Matheus Carneiro da Silva
(4º Novos Kata Sub-14 / 1º Novos Kumite Sub-
14 acima de 50 kg)

João Pedro Chefer
(4ª Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Sub-
14 de 63,1 kg a 70kg)

Stephany Micoanski Teodoro
(2º Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Ca-
dete até 47 kg)

Jhenifer Paschoal França
(3º Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Ca-
dete de 47,1 kg a 54 kg)

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, teve ontem mais um
dia de reunião para discutir a refor-
ma administrativa com base na ori-
entação da Fundação Dom Cabral,
que fez um estudo e sugeriu alter-
nativas para reduzir o número de
secretarias, e ainda melhorar a efi-
ciência na gestão.

De acordo com o prefeito, foram
apresentadas três sugestões que
estão sendo analisadas, mas o cer-
to é que algumas secretarias deixa-
rão de existir. Paranhos diz que,
mais do que economizar, a reforma
tem como foco dar eficiência à má-
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Reforma pela eficiência
quina pública. A questão de econo-
mia, segundo ele, foi trabalhada no
primeiro semestre.

“Essa reforma já está buscando
eficiência, não apenas a questão de
economia, que nós já conseguimos
reduzir [os gastos], tanto que hoje
nós temos cinco secretarias que
não possuem secretários e nossas
subprefeituras que não têm subpre-
feitos, mas isso não tem causado
prejuízo, estamos usando a econo-
mia para avançar”, relata.

Paranhos voltou a enfatizar que não
haverá supersecretários, mas um
conjunto administrativo. “Não terá
supersecretário, teremos uma
superprefeitura pra atender a demanda.
Não existe isso, supersecretário, nós
temos que ter secretarias eficientes.
Cada uma tem sua finalidade e é isso
o que vai acontecer”, diz o prefeito.
A reestruturação total deve acontecer
no ano que vem, mas o prefeito
pretende antecipar algumas mudanças
para este ano ainda.

Sem supersecretários

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Vandré Dubiela

PARANHOS DIZ que não haverá
a figura de um supersecretário

O rganograma
O novo organograma da administração municipal prevê a fusão

de secretarias, mas ainda não está totalmente definida quais delas
deixarão de existir. Em um dos estudos, a previsão é de fusão das
Secretarias de Esporte e Cultura com a Educação. Em outra propos-
ta, a Cultura seria anexada à pasta do Esporte.

Também há propostas de unir as Secretarias de Agricultura e
Meio Ambiente. Outra sugestão da Fundação Dom Cabral é a cria-
ção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, além da
Secretaria da Casa Civil, Transparência e Combate à Corrupção.
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Recado do governo
O vice-prefeito Jorge Lange representou o prefeito
Leonaldo Paranhos na abertura dos trabalhos do

Legislativo na tarde de ontem. Ele disse que a sociedade
cascavelense já percebeu a presença do novo governo e da
nova Câmara de Vereadores. Lange agradeceu a “primorosa”

atuação dos vereadores e pediu que eles continuem a
apoiar as boas iniciativas e investiguem quando

necessário. Ele admitiu, no entanto, que para o segundo
semestre é possível medidas mais duras, sempre com foco

no equilíbrio dos gastos públicos.

Ala Transparência
Na tarde da última
segunda-feira (31), o
prefeito Paranhos recebeu
os vereadores da Ala
Transparência, que faz a
diferença na atual situação
do Legislativo. O grupo é
formado por sete
vereadores (Olavo Santos,
Pedro Sampaio, Mauro
Seibert, Fernando Halberg,
Bocassanta, Madril e
Serginho Ribeiro). O
diálogo foi interativo com
o grupo manifestando
apoios aos bons projetos e
iniciativas de interesse
coletivo.

Mion admite
O diretor da Secretaria de
Esportes de Cascavel,
Leonardo Mion, convocado
pela Comissão de Viação,

Obras Públicas e
Urbanismo, admitiu ontem
a existência de falhas
graves na reforma do
Estádio Olímpico e
adiantou que o local pode
ser interditado devido a
falhas estruturais.

Sindicância
Leo Mion destacou ainda
que sugeriu ao prefeito
Paranhos uma sindicância
interna para averiguar os
investimentos no Estádio
Olímpico pela gestão Edgar
Bueno. A meta é levantar
tudo sem interferência
política, de forma técnica,
começando pela avaliação
dos projetos iniciais,
licitação e contrato para
depois comparar os dados
com a execução dos
serviços. Ele defende um
quadro real da situação.

SEM PRESSA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em curso na Secretaria de Educação, estudos para a
possível terceirização dos serviços da merenda escolar, e o
modelo vem da cidade de Campinas...

Hoje, a partir das 14 horas será ouvido na Câmara de
Vereadores, o ex-diretor da Secretaria de Esportes de Cascavel,
Fábio Brugneroto...

Cobrado sobre o envio de lei alterando a estrutura
administrativa de governo em discussão, o prefeito Paranhos
respondeu “Não há pressa. Precisamos discutir muito ainda”.

Prefeitura anula
duas licitações

A outra licitação foi suspensa no momento em que
as propostas iriam ser repassadas ao pregoeiro. Uma
movimentação dos empresários que disputavam o pro-
cesso levou a Comissão de Licitação a suspeitar. “Hou-
ve uma movimentação na sala de licitações, parecia um
combinado entre as empresas”, afirmou o prefeito.

Segundo Edson Zorek, da Comissão de Licitação,
faltando dois minutos para iniciar a sessão, os empre-
sários chegaram com os envelopes para apresentar
as propostas. O processo era para contratar uma em-
presa de jardinagem. Os nomes das empresas envol-
vidas não foram revelados.

 Duas licitações, uma já
concluída e outra que es-
tava em fase de ser encer-
rada, foram anuladas on-
tem pelo prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos.
Em uma delas, a empresa
que venceu processo para
fornecer material de limpe-
za à Secretaria de Educa-
ção entregou produtos que
não correspondiam ao que
havia sido licitado.

O valor da licitação era
de R$ 248 mil, mas um
novo processo licitatório
será aberto. “Comprova-
mos que não [os produtos]
tinham a mesma qualida-
de daquela que foi esta-
belecida na licitação”, dis-
se Paranhos.

Segundo o prefeito, foram
feitos laudos dos produtos
que atestaram a qualidade
duvidosa do material.

S uspeita

Para dar
transparência, as
LICITAÇÕES
passaram a ser

transmitidas ao vivo
pelo YouTube

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Divulgação
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Os cascavelenses aproveitaram
o fator casa e, incentivados das ar-
quibancadas por familiares e ami-
gos, destacaram-se na 2ª fase do
Regional Oeste de Karatê da 45ª
edição do Campeonato Paranaen-
se da modalidade, realizado no fim
de semana no Ginásio Eduardo Lu-
vison, no Ciro Nardi.

Praticamente 50% dos cerca de
40 caratecas de Cascavel subiram
ao pódio na competição. Dezeno-
ve representantes da casa conquis-
taram posições entre os três pri-
meiros de suas categorias. Foram
20 medalhas de ouro, cinco de pra-
ta e duas de bronze, além de três
quartos lugares.

Pela academia Akadac (Associ-
ação de Karatê e Dança de Cas-
cavel), destaque para o atleta Vi-
nícius Trento, que foi campeão
tanto no Kata (apresentação de
movimento) quanto no Kumite
(luta) da categoria Sênior, sendo
na divisão de 16 a 37 anos de ida-
de na primeira modalidade e de
18 a 37 anos de idade e acima
de 84 quilos na outra.

Pela Academia Oda Kai, os des-
taques foram Gabriella Adur da Sil-
va e Emanuel Valêncio. Cada um
conquistou duas medalhas de ouro
na competição. Ela venceu o Kata
Júnior (16 e 17 anos) e o Kumite
acima de 59 quilos, enquanto ele

Deixem as
medalhas aqui

venceu o Kata Sub-12 e o Kumite
Sub-14 até 35 quilos.

No total, cerca de 100 caratecas
de toda a região participaram da com-
petição, que selecionou atletas para
a fase final do Paranaense, o qual

reunirá os demais campeões regio-
nais em dezembro, provavelmente
em Curitiba, e também distribuiu pon-
tos para o ranking estadual, que de-
finirá a seleção paranaense para o
Campeonato Brasileiro de Seleções.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Após quase 300 jogos e
mais de 600 gols marcados
durante a fase classificatória,
que teve início no dia 9 de ju-
nho, a Copa Norte Sul de Fute-
bol Suíço definiu no último fim
de semana as 32 melhores
equipes, que agora disputarão
as oitavas de final. Enquanto
isso, outros 20 times se despe-
diram da corrida pelo título.

A competição já movimen-
tou cerca de 900 atletas com
rodadas somente aos sábados
nos campos do Nino (Flores-
ta), da Chácara Fardoski (Uni-
versitário) e da Arena Buenão
(14 de Novembro). Os partici-
pantes foram separados em
quatro grupos conforme sua
região da cidade e os quatro
primeiros de cada chave avan-
çaram para a segunda fase.

Pela Região Norte os due-
los das oitavas, em partida
única, serão: Vila Norte x Kiwi/
Águia, Auto Elétrica SA x Ba-
rão Auto Peças, Cascavel Auto
Peças x Uniflex Etiquetas, JMS/
Mundial Auto Center x Projeto
Com. Visual x Atlanta, Amigos

Norte x Sul
FOTOS: LIGA OESTE

Cada região definirá seu
vencedor e os dois

campeões duelarão pelo
título geral da Copa

Norte Sul, que é
organizada pela Liga
Oeste, associação sem

fins lucrativos criada por
dirigentes de equipes
apenas para realizar

campeonatos amadores

EQUIPE Vila Norte encerrou a primeira fase
com 100% de aproveitamento

FORMADA
apenas por

dirigentes e
técnicos dos

demais times, o
Demônios da

Garoa avançou
às oitavas

de final

EQUIPE FERCAUS também só venceu,
mas na Região Sul

do Cerso/Canário Auto Peças
x Primus, Aba x Cia do Evento
A e Amigos x Alumine/Osmar.

Já os duelos da oitavas de
final pela Região Sul serão:
Fercaus x Demônios da Ga-
roa, Maximus Pizzaria x Hos-
pital Gênesis, SPC/Briolimp x
Chácara Fardoski, Marquinho
Veículos x Santa Cruz, Cor-
deiro Mat. Construção/Fúria
x Loucos da Baixada, Everest
x Lolla, Academia Vip/Marcão
acessórios x Cascavel Clean/
Km Diesel e Royal Hookah x
Bernardos.
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Desde que a denúncia da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) chegou à Câmara, o presi-
dente Michel Temer tem recebi-
do deputados em seu gabinete
diariamente. A poucas horas da
sessão que decidirá se a denún-
cia por corrupção passiva terá ou
não prosseguimento, a ar ticula-
ção política no Palácio do Planal-
to se intensificou.

A agenda do presidente regis-

O juiz federal Sérgio Moro acei-
tou ontem mais uma denúncia con-
tra o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no âmbito da Operação
Lava Jato, desta vez no caso do
sítio de Atibaia (SP). Além de Lula,
também viraram réus na ação pe-
nal o ex-presidente da OAS, Léo Pi-
nheiro, o pecuaristas José Carlos

Bumlai e mais dez pessoas.
Com isso, o ex-presidente pas-

sa a ser réu em cinco ações pe-
nais: três na Lava Jato, uma na
Zelotes e outra na Operação Janus.
Além disso, há duas semanas, o
petista foi condenado a nove anos
e seis meses de prisão no caso do
triplex em Guarujá (SP). Lula nega

 Ex-presidente Lula vira réu outra vez
que tenha participado de qual-
quer esquema criminoso.

Segundo a denúncia apresentada
pelo Ministério Público Federal (MPF),
a Odebrecht e a OAS pagaram refor-
mas feitas no sítio de Atibaia, utiliza-
do por Lula e pela família dele, com
recursos desviados de contratos su-
perfaturados da Petrobras.

Temer intensifica articulação

TEMER com a bancada
ruralista em encontro de ontem

trou, até as 18h de ontem, a pre-
sença de 31 deputados, além da
bancada feminina da base aliada,
no gabinete presidencial. Além dis-
so, Temer esteve com 52 deputa-
dos em um almoço da Frente Par-
lamentar Agropecuária (FPA).

Além dos encontros físicos, em
alguns casos, Temer telefona para
os parlamentares e pede apoio.
Segundo um dos seus mais fiéis
aliados, o presidente tem explica-

do que a denúncia representa uma
injustiça contra ele, sua biografia e
um ataque à sua honra.

Além de alcançar votos sufici-
entes para barrar a denúncia, o
governo precisa agir para garan-
tir a presença de, pelo menos,
342 deputados na sessão. Esse
é o quórum mínimo para que a
votação seja iniciada. A estraté-
gia do governo é derrubar o quan-
to antes a denúncia.

 AGÊNCIA BRASIL



Prefeitura vai
revitalizar terreno
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Um terreno da Prefeitura de Casca-
vel, no Loteamento Sanga Funda, se
transformou em depósito de todo o tipo
de lixo, inclusive móveis. O abandono é
motivo de reclamação de moradores.

A prefeitura diz que no local será
implantada uma unidade do Progra-
ma Agricultura Urbana, que recupe-

ra lotes baldios para plantio de fru-
tas, verduras e legumes.

A produção abastece a Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil), escolas municipais e tam-
bém ao Provopar (Programa do Vo-
luntariado Paranaense) de Cascavel.

Atualmente, o Município conta

com sete unidades do programa.
Duas estão localizadas no Casca-
vel Velho, três no Interlagos, uma
no Universitário e outra no Tropical.
O secretário de Meio Ambiente, Ju-
arez Berté, afirmou que irá averiguar
a situação com a equipe para reali-
zar limpeza e roçada do terreno.

AÍLTON SANTOS

Casa está
ABANDONA
em terreno da
região norte

Prefeitura vai
revitalizar terreno

Casa está
ABANDONA
em terreno da
região norte
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Giro da
Violência
Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem
um Ford Escort furtado horas antes
em Cascavel. O veículo estava
abandonado em uma estrada rural,
próximo à PR-486. Com placas de
Santo Antônio do Sudoeste, o
Escort teve as rodas e os acessórios
retirados pelos criminosos. O
automóvel foi levado ao pátio da
15ª SDP (Subdivisão Policial) e foi
entregue posteriormente ao
proprietário.

Mulher agredida
Uma mulher de 57 anos, identificada
como Clarice Berti, foi agredida e
esfaqueada no fim da noite de
segunda-feira em Cascavel. O motivo
seria o fato de estar sem a carteira e
sem objetos de valor quando foi
abordada por três homens. Clarice foi
abordada na esquina das Ruas
Jacarezinho e Antonina, no Bairro
São Cristóvão. Com ferimentos
moderados no rosto e nas pernas,
causados por uma faca, ela foi
levada à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) do Brasília.

Medicamentos
contrabandeados
Policiais da Rotam (Rondas
Ostensivas Tático Móvel)
apreenderam na segunda-feira, em
um posto de combustíveis em
Corbélia, dezenas de cartelas de
medicamentos contrabandeados do
Paraguai. Os remédios,
emagrecedores e para disfunção
erétil, estavam com uma mulher de
64 anos, abordada em um ônibus.
Segundo a mulher, que é de São
Paulo, os medicamentos tinham
como destino o estado do
Tocantins, onde cada comprimido é
vendido por R$ 30.

Motociclista em
estado grave

Uma motociclista de 26 anos fi-
cou ferida, ontem, em um grave
acidente de trânsito na esquina das
Ruas São Paulo e Uruguai. Segun-
do testemunhas, Bruna Cestari se-
guia em uma Biz pela Rua São Pau-
lo quando bateu em uma F-100, que
estava na Uruguai.

Imagens de câmeras de seguran-
ça de uma empresa próxima ao local
do acidente mostram o momento em
que o condutor da caminhonete avan-
ça a preferencial e atinge Bruna.

Com ferimentos graves, dentre
eles fratura com desvio na perna
direita, fratura no tornozelo es-
querdo e um corte de aproxima-
damente 10 centímetros na coxa
esquerda, Bruna foi atendida pelo
médico e por socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência) e le-
vada para o Hospital Policlínica.

 Reportagem: Tissiane Merlak

A parede de um estabelecimento comercial na Rua Paraná ficou danificada
ontem em um acidente de trânsito na área central de Cascavel. Segundo
populares, um caminhão e um Gol seguiam pela Paraná. O carro vinha pela
pista da esquerda e, quando o caminhão foi realizar uma conversão para
acessar a Rua Marechal Floriano, o Gol bateu. Na sequência o carro subiu
na calçada e atingiu a loja. O motorista do Gol, Darci Fernandes de
Oliveira, de 47 anos, ficou ferido e foi levado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Veneza.

AÍLTON SANTOS
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Policiais civis do GDE (Gru-
po de Diligências Especiais) de
Cascavel recuperaram ontem
uma carga de agrotóxicos rou-
bados no mês passado em uma
cooperativa na região.

Segundo a polícia, as equipes
receberam denúncia de que um
veículo transportando a carga ilí-
cita trafegava pela BR-277. Eles
fizeram campana e ao abordar um
caminhão, já com destino ao Mato
Grosso encontraram o material.

Conforme a delegada do GDE,
Ana Palodetto, assim que rece-
beram a informação a respeito

Roubados e recuperados
do furto ocorrido na cooperativa, as
equipes já começaram a investiga-
ção para descobrir para onde o pro-
duto seria levado. “Através de uma
denúncia anônima, conseguimos
interceptar esse veículo, que esta-
va carregado com materiais de
construção”.

Cinco pessoas foram detidas e
encaminhadas a 15ª SDP (Subdi-
visão Policial) para prestar escla-
recimentos. “Dentre essas pesso-
as detidas está uma pessoa que
seria a dona da carga. Já o moto-
rista disse que apenas foi contra-
tada para fazer um frete para o

“Através
de uma

denúncia
anônima,

conseguimos
interceptar

esse veículo,
que estava
carregado

com
materiais de
construção”

Mato Grosso. A partir daí vamos
continuar a investigação para
descobrir quem são as pesso-
as envolvidas não só na recep-
tação desses produtos, mas
também quem teria participado
do crime na cooperativa”.

A carga será repassada à coo-
perativa que vai avaliar a quanti-
dade do produto e também o va-
lor do material apreendido.

VEÍCULO, carregado com
materiais de construção, foi

interceptado e seguiria para o
estado do Mato Grosso
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Sindicato contesta Tribunal
Atendendo solicitação da Comis-

são de Educação da Câmara de
Cascavel, o professor Luiz Fernan-
do Reis, presidente da Adunioeste
(Sindicato dos Docentes da Unioes-
te), esteve ontem no retorno das
sessões ordinárias do Legislativo
para falar sobre o panorama do
ensino superior público frente aos
ataques de setores do Governo
Beto Richa (PSDB) que apontam as
universidades como um "custo" e
não como um investimento.

O convite foi motivado por cálcu-
los, segundo Luiz Fernando, equivo-
cados do Tribunal de Contas do Es-
tado sobre o custo dos alunos das
instituições de Ensino Superior.

"Esse cálculo que beirou uma
fraude e que apontou que um alu-
no da Unioeste custaria R$ 15 mil
não considerou o financiamento dos
alunos do primeiro ao último ano
do curso e tampouco os recursos
pra pesquisa e extensão. Se consi-
deramos o cálculo real veremos que
um estudante da Unioeste tem um
custo médio de pouco mais de R$
2 mil, valor bem menor que o custo
de um preso para o Estado", apon-
tou Luiz Fernando.

O docente apresentou dados
que evidenciam os benefícios cul-
turais, sociais e econômicos pro-
movidos pela Unioeste, destacan-
do seu papel fundamental na me-
lhoria de índices sociais, econô-
micos e educacionais. Mesmo
com dificuldades de cortes de re-
cursos e investimentos, a Unioes-
te cresceu nos últimos 10 anos
em número de matrículas, cursos
ofertados e formação de mestres
e doutores, tornando-se a tercei-
ra maior universidade do Estado
e 36ª do país, segundo índice do
Ministério da Educação.

NÚMEROS
Luiz Fernando apresentou números sobre atendimentos na área da saúde
prestados de forma gratuita pelo Hospital Universitário e as clínicas de
Odontologia e Fisioterapia da Unioeste. Somente em 2016 o HUOP
realizou 389 mil exames laboratoriais, 36 mil consultas no ambulatório,
31 mil consultas no pronto socorro da unidade e 40 mil exames. Além
disso foram mais de 5 mil cirurgias, 3,3 mil partos e 615 curetagens. Em
relação as clínicas, a odontológica atendeu mais de 51 mil pessoas no
ano passado e o centro de reabilitação física do curso de fisioterapia
atendeu outras 32 mil em 2016.

PROFESSOR DIZ
que cálculo do TCE-PR
“beirou uma fraude”

FLÁVIO ULSENHEIMER
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O homem apontado como au-
tor do assassinato de Douglas do
Nascimento, de 43 anos, é consi-
derado foragido da justiça. Clodo-
mir Antônio de Lima Fogaça apa-
rece nas imagens do circuito de
segurança do posto de combustí-
veis onde os dois trabalhavam, na
Avenida Carlos Gomes, no Bairro
Universitário, em Cascavel.

De acordo com a Delegacia de
Homicídios, os dois homens tra-
balhavam juntos no estabeleci-
mento e já haviam discutido ou-
tras vezes. Mas, na noite de se-

Assassino está foragido
gunda-feira, Douglas e Clodomir
brigaram e o homem acabou sa-
cando uma arma e atirando duas
vezes no tórax da vítima. A dis-
cussão teria começado por ques-
tões de trabalho e acabou sain-
do do controle.

Informações extraoficiais repas-
sadas à reportagem do Hoje News
dão conta de que a vítima morava
há pouco tempo em Cascavel e que
já havia ‘arranjado confusão’ com
quase todos os funcionários do
posto de combustíveis. O homem
seria natural de Santa Catarina.

Violência
A morte de Douglas fechou o mês de julho como o terceiro mais violento de
2017, tal qual janeiro. Ao todo foram sete assassinatos. Até agora, o mês mais
violento do ano foi março, com nove homicídios, seguido por maio, com oito.
O mês considerado mais ‘tranquilo’ do ano foi fevereiro, com quatro mortes.

Violência

Ciclista ferido
Um homem ficou ferido em um
acidente de trânsito registrado na
manhã de ontem, em Cascavel. A
batida, envolvendo um carro e uma
bicicleta, aconteceu na Rua Ipanema,
esquina com a Rua Europa, no Bairro
Periolo. No local foi apurado que o
carro descia pela Rua Ipanema e o
ciclista vinha pela Europa quando no
cruzamento aconteceu a
batida.Moradores relataram à equipe
de reportagem que o cruzamento é
muito movimentado em horários de
pico e que é necessária a instalação
de um semáforo para tentar resolver
o problema. A vítima foi identificada
como Agnaldo José de Oliveira, de
26 anos, ele teve uma contusão no
crânio, no cotovelo e joelho direito.
O ciclista foi levado à UPA Brasília
para atendimento médico.

 DOUGLAS DO NASCIMENTO, de
43 anos, foi atingido por dois tiros no peito

ACUSADO DO CRIME,
Clodomir Fogaça, trabalhava com
ele em um posto de combustíveis

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Um dos principais entron-
camentos rodoviários do
Brasil e com grande fluxo de
veículos, o Trevo Cataratas,
em Cascavel, se tornou em
uma espécie de shopping a
céu aberto. Entre os milha-
res de veículos que trafegam
no local, vendedores ambu-
lantes disputam espaço, du-
rante os minutos em que os
semáforos estão fechados,
para abordar motoristas e
oferecer seus “produtos”.

Índios com artesanato,
vendedores de algodão
doce, comerciantes de CD’s
e DVD’s, além de produtos
como morango e alho são
expostos no local. No início
da tarde de ontem, aproxi-
madamente dez vendedores
tentavam vender seus ma-
teriais para quem passava
pelo local.

Arredios, os ambulantes
não dão entrevistas e ten-
tam todos os argumentos
para conquistar seus clien-
tes. A maioria dos motoris-
tas, no entanto, não aceita
o comércio dos ambulantes.

“Trevo Shopping Center”
AÍLTON SANTOS

EM MEIO aos
caminhões, ambulante
tenta vender morangos

 Fiscalização
A regulamentação dos vendedores ambulantes é tarefa da Secreta-

ria Municipal de Finanças. O secretário Renato Segalla diz que a pasta
vai verificar a situação no local. “Vamos até lá para constatar as irregu-
laridades, posteriormente notificação, multa e também pedido para re-
gulamentar as atividades”.

Segalla lembra que a secretaria faz vistorias periodicamente, mas
muitas vezes algumas situações passam despercebidas. “A população
pode ajudar” diz.
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Quem não concluiu o Ensino
Médio tem uma chance de tirar a
cer tificação. O Encceja (Exame
Nacional para Cer tificação de
Competências de Jovens e Adul-
tos) abre as inscrições no dia 8
de agosto, que seguem até o dia
18. A prova será aplicada em todo
o Brasil e o diploma é validado
pelas secretarias de Educação de
cada estado.

Em Cascavel, segundo o Núcleo
Regional de Educação (NRE), ainda
não foram definidos os locais de

aplicação da prova, que devem ser
anunciados somente após o encer-
ramento das inscrições. O municí-
pio, no entanto, será o único dos
18 da área de abrangência do NRE
a aplicar a avaliação.

No Oeste, além de Cascavel,
outras quatro cidades também ce-
derão espaços para a prova – Tole-
do, Foz do Iguaçu, Medianeira e
Marechal Cândido Rondon.

 Podem participar do ENCCEJA
pessoas maiores de 18 anos e que ainda

não concluíram o Ensino Médio

Comunição
A Escola de Governo da

gestão do prefeito Leonaldo
Paranhos, que funciona
desde o início do ano,
contou ontem com a apre-
sentação da Secom (Secre-
taria de Comunicação Soci-
al), comandada pelo jornalis-
ta Ivan Zuchi.

Com estrutura bastante
“enxuta”, a Secom é respon-
sável por toda comunicação
e identidade visual do Gover-
no Municipal e ainda todo o
atendimento à imprensa
local, que segundo Zuchi
é uma das mais
“intensas” do Paraná.

 Quem pode
fazer?

Conforme o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira), somente quem já
completou 18 anos pode

participar do Encceja. O exame
substitui a certificação

expedida em anos anteriores
por meio da nota do Enem
(Exame Nacional do Ensino

Médio).  Para ser aprovado, o
candidato precisa de 100

pontos na prova objetiva e 50
pontos na redação. O último

Encceja realizado em Cascavel
foi em 2014, porém destinado

apenas ao Ensino
Fundamental.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Prova única
elimina o

Ensino Médio
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Mais uma briga em família foi
registrada em Cascavel na noite de
segunda-feira. Assim como ocorrido
na semana passada, a discussão
aconteceu entre pai e filho, em uma
casa na rua Turim, no Jardim Itália.

De acordo com informações da
polícia, pai e filho, um adolescente
de 15 anos, teriam discutido porque
o homem não aceitava as ‘más com-
panhias’ do menino. Eles iniciaram
uma agressão mútua, o homem pu-
xou o menor que reagiu desferindo
um golpe de faca no peito do pai.

O pai, identificado como Paulo Co-
imbra do Nascimento, de 45 anos,
ficou com a faca cravada no tórax,
próximo ao coração. Ele foi atendido
por socorristas do Siate (Serviço In-
tegrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e encaminhado ao Hos-
pital Universitário de Cascavel.

Já o adolescente de 15 anos foi

Nova Briga em família

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 52
Homicídios 43
Latrocínios 03
Confrontos 06

Roubos 481
Furtos 1.082
Veículos (furtos/roubos) 587
Outros 976

Acidentes 1.542
Colisões 1.412
Atropelamentos 130
Mortes 31

apreendido em flagrante por tenta-
tiva de homicídio e encaminhado à
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Na semana passada, um rapaz
de 22 anos, filho adotivo de Manu-
el do Nascimento, de 59 anos, ati-

rou na cabeça do pai. O crime teve
início também com uma discussão.
Por sorte, Manuel teve um ferimen-
to superficial na região frontal da
cabeça, mas sem fratura. Já o filho
é considerado foragido.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

ADOLESCENTE
DE 15 anos golpeou o
pai com uma facada
no peito
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Á
ri

es

Mais falante e com facilidade para discutir
e apresentar suas ideias, terá boas chan-
ces de se entender com colegas e superi-
ores no trabalho. À tarde, concentre-se nas
tarefas que tem facilidade para desempe-
nhar: vai render mais. Cor: azul.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, você vai valorizar mais o que já pos-
sui e terá boas chances de aumentar seus
ganhos. À tarde, vai sentir que as coisas
acontecem com facilidade e tudo deve fluir
bem. À noite, controle a sua possessivida-
de e se arrisque mais. Cor: cinza.

Li
br

a

Pela manhã, você vai fazer planos e sonhar
com grandes objetivos, mas pode ser difícil
se concentrar nas tarefas. À tarde, dedique-
se ao que sabe e gosta de fazer, assim, seu
rendimento vai aumentar. O astral pode fi-
car um pouco instável. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, sua intuição estará ainda mais acen-
tuada. Tenha cuidado com acordos e ne-
gócios com pessoas que não conhece di-
reito. À tarde, vai ficar mais fácil desenvol-
ver alguns projetos que ainda não tinha
apresentado no trabalho. Cor: cinza.

G
êm

eo
s A Lua brilha em seu signo, ressaltando suas

qualidades e aumentando sua energia. Ex-
plore sua facilidade para se comunicar, as-
sim, ficará mais fácil executar suas tarefas. À
tarde, as coisas vão fluir ainda melhor. À noi-
te, a carência pode aparecer. Cor: laranja.

C
ân

ce
r Manhã tensa, marcada por preocupações.

Você pode ficar de cabeça quente, com os
compromissos de trabalho. Mas não se ex-
ponha demais nem confie em pessoas que
não conhece bem. Pense duas vezes antes
de gastar seu dinheiro. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje, trabalhar em parceria ou em equipe
será a melhor pedida. Depois do almoço,
você terá a sensação de que as coisas acon-
tecem com mais facilidade. À noite, não dê
espaço para a dúvida ou a insegurança, sair
da rotina pode ajudar. Cor: vermelho.

C
ap

ric
ór

ni
o No trabalho, você vai se esforçar ao máximo.

Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios e
ajudar um colega, mas seu empenho valerá
a pena. À tarde, concentre-se nas tarefas que
tem mais facilidade para desempenhar. À
noite, pode se sentir carente. Cor: vinho.

Le
ão

Pode contar com a ajuda dos amigos se pre-
cisar. Mas, pela manhã, controle a rebeldia,
inclusive no trabalho. Pense bem antes de
responder! À tarde, tudo deve fluir melhor.
Cuidado com seus impulsos e desejos ou
poderá tomara decisão errada. Cor: cinza.

V
ir

ge
m

Hoje, sua atenção estará concentrada na car-
reira. Aproveite as boas energias para resol-
ver assuntos pendentes à tarde: você vai sen-
tir que tudo flui melhor. Vai estar a fim de sair
e se divertir com amigos, mas talvez não te-
nha o resultado esperado. Cor: verde.

A
qu

ár
io

A Lua ilumina seu paraíso astral, trazendo
sorte e aumentando seu magnetismo. Mas
terá que se esforçar mais para se concen-
trar no trabalho, pois talvez esteja um pou-
co distante pela manhã. À tarde, vai ser mais
fácil dar conta das suas tarefas. Cor: vinho.

Pe
ix

es

Hoje, problemas domésticos podem exigir
sua atenção. Depois do almoço, ouça sua
intuição e tudo deverá fluir com facilidade,
inclusive no trabalho. À noite, talvez não re-
ceba a atenção que gostaria. Cuidado para
não deixar o ciúme atrapalhar. Cor: verde.

ANJO ANAUEL

 Eu te louvarei, Senhor, com todo o
meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas.  Em ti me alegrarei e sal-
tarei de prazer; cantarei louvores ao
teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os
meus inimigos retornaram, caíram e
pereceram diante da tua face.

SALMO DO DIA
Salmo 9:1-3

* Celso Martignoni Michelly
* Medeiros Massaro

* Paulo Roberto Ferreira Dias
* Zeno Dressler

A pessoa nascida no dia 2 de agosto está
sob essa influência. Tem espírito sutil, sa-
gaz, inventivo e se distinguirá por seu traba-
lho. Sua consciência só produzirá palavras
e ações verdadeiras. Age como
intermediário(a) perfeito(a) entre o céu e a
Terra; por sua grande iluminação, compre-
enderá os mistérios existentes nas relações
entre todas as coisas. É um(a) grande
iniciado(a), já tendo praticado magia para o
bem da humanidade, em várias outras en-
carnações. Será ávido(a) por conhecimen-
to, tendo apreço por estudos e leitu-
ras. Consegue adaptar-se a qual-
quer ambiente ou situação com
extrema facilidade e rapidez, não
tendo grande preocupação com
segurança. Sua inteligência crítica,
simbólica e ordenada, fará com que
tenha dificuldade na escolha do par-
ceiro ideal.

Parabéns!
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Ontem foi mais um dia de ver inú-
meras mãozinhas erguidas depois
da tradicional pergunta feita pela
secretária de Educação Márcia Bal-
dini: “Quem quer ganhar o unifor-
me novo?”. O momento da entre-
ga dos kits de uniforme escolar é
sempre uma festa e a criançada
espera com ansiedade a hora de
ter seu nome chamado.

Na manhã de ontem a entre-
ga ocorreu nas Escolas Munici-
pais Aloys João Mann, do Cance-
li, e Teotônio Vilela, do Jardim
Canadá, além do Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil)
Professora Vicentina Guisso,
também do Jardim Canadá.

Nas visitas em cada sala de aula,
a secretária enfatizou o carinho de-
positado nos esforços movidos para
tornar a entrega destes kits possí-
vel ainda no início deste semestre.

Câmara ouve ex-secretário
A Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara de

Vereadores de Cascavel ouvirá hoje o ex-secretário de Esportes, Fabio
Brugnerotto, a partir das 14h. Ele foi convocado para explicar as falhas
apontadas na reforma do Estádio Olímpico Regional.

Segundo o presidente da Comissão, vereador Rômulo Quintino, al-
guns erros são primários, como é o caso da falta de uma análise, antes
da aquisição, para saber se as cadeiras seriam compatíveis com o local
onde seriam fixadas.

Ontem, o atual diretor de Esportes, Leo Mion, também foi ouvido e
reforçou a denúncia de falhas na reforma. Ele disse que o estádio poderá
ser interditado, já que as falhas estruturais podem não ser admitidas nas
inspeções da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

“Eu quero dizer para vocês que tan-
to eu quanto o prefeito Paranhos
estamos muito felizes de poder en-
tregar este uniforme para vocês, que
foi elaborado com muito carinho”,
disse, lembrando às meninas que
a remessa deste ano conta nova-
mente com o short-saia.

Mais uniformes
para alunos

Mais uniformes
para alunos 3100 CRIANÇAS

Ao todo já foram entregues kits
de uniforme escolar em quatro
escolas municipais e oito Cmeis,
totalizando cerca de 3.100
crianças beneficiadas. Enquanto
isso, no barracão da Secretaria
de Educação, equipes de
diversos setores e
departamentos se revezam até
mesmo no período noturno para
agilizar a montagem dos kits.

ALUNOS de duas
escolas e um Cmei
receberam os kits
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Agulhas
Marcelo Nunes, o mestre das agulhas, como é

conhecido no mundo do artesanato em crochê,
estará em Cascavel, dia 22 de setembro.  Ele vem

ministrar um workshop de crochê. Das 9h às 11h30
e das 14h às 17h, na Costureira Mega Store.

As vagas são limitadas.

Teatro
Clovys Torres estará em Cascavel com o monólogo
“Me dá a tua mão”.  O evento será dia 5 agosto, às

20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer. Os
ingressos custam R$ 20,00 e estão à venda na Loja

LZK e Estação Bebidas.

Gelada
Já está tudo preparado para o 5o Festival da

Cerveja de Cascavel. O evento será no próximo
sábado, a partir das 14h, no Palacius Eventos.

Presentes na inauguração do Escritório de Compras,
na Acic Francieli Chemim, Sirlei Ganzer,
 Janete Weschenfelder e Zaida Nunes

DIVULGAÇÃO

Momento in love, MIRIAM KAUFMANN
Marquezim e EDSON PERYCLES DIVULGAÇÃO

O que você viu ninguém rouba.
Gabriel Garcia Márquez

Morango
A 18a edição da tradicional Festa do Morango

ocorrerá de 10 a 13 de agosto, sempre às 19h, no
Centro de Eventos de Cascavel.

CRISTINA SILVA clicada por Vanderley Soares
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No domingo (30), iniciou o novo
período epidemiológico da dengue,
que é monitorado semanalmente
pela Sesa (Secretaria Estadual da
Saúde). No último boletim, divulga-
do em 31 de julho, a 10ª Regional
de Saúde de Cascavel havia conta-
bilizado, desde agosto de 2016, 78
casos de dengue (65 autóctones e
13 importados), 1.294 notificações
e nenhum óbito.

Os resultados deste ano surpre-
endem, já que houve uma queda de
97,3% no número de confirmações,
conforme a Sesa. Isso porque no
período epidemiológico 2015/16,
foram registrados 2.973 casos en-
tre os 25 municípios da regional
(2.613 autóctones e 360 importa-
dos), além de 7.151 e uma morte
em Cascavel. Outra boa notícia é
que 12 municípios da regional não
apresentaram nenhum caso de den-
gue no período.

De acordo com o enfermeiro da
10ª Regional de Saúde de Cascavel,
Daniel Loss, a redução nos casos
de dengue é uma tendência nacio-
nal. “Caiu consideravelmente de
2016 para agora. Quando isso ocor-
re é sempre multifatorial, ou seja,
vários aspectos contribuíram para
índices mais baixos”, relata Loss.

Dengue: queda de 97,3%

Cuidados e clima
Um deles é o cuidado da

população em manter os ter-
renos limpos, estar atento a
qualquer recipiente que pos-
sa acumular água e ser um
local de criadouro do mosqui-
to transmissor, o Aedes aegyp-
ti. “Como teve muitos casos
no ano anterior, a população
se assustou e tomou certos
cuidados”, diz o enfermeiro.

Além disso, a questão am-
biental também foi favorável.
Por ser um ano tipicamente
seco e com pouca umidade, o
mosquito, embora venha se
adaptando a vários ambientes
urbanos, teve dificuldades para
sobreviver ao clima. “O mosqui-
to faz de tudo para sobreviver
ao ambiente em que está. Er-
radicar o Aedes é algo que infe-
lizmente está distante, mas se
trabalha para garantir níveis de
infestação baixa”, explica Loss.

 A melhora nos programas de endemias e a contratação de mais agen-
tes nos municípios também facilitaram no controle da doença. “Mas isso é
cíclico, e normalmente a cada dois anos surgem momentos epidêmicos.
Por isso os cuidados precisam sempre ser mantidos”, ressalta. “Apesar
de não ter sido grave, observou-se que nos dias mais frios do ano há casos
de dengue, e isso preocupa, pois não houve corte da circulação viral. Como
isso está ocorrendo no inverno, a tendência é que em meses mais quentes
do ano a dengue seja mais intensa”, acrescenta Loss.

Cidades ........................... Confirmações
Boa Vista da Aparecida ................ 3
Cafelândia .................................... 4
Capitão Leônidas Marques ........... 1
Cascavel ...................................... 46
Catanduvas .................................. 1
Corbélia ....................................... 2
Ibema .......................................... 1
Nova Aurora ................................. 1
Quedas do Iguaçu ........................ 6
Santa Lúcia .................................. 1
Santa Tereza do Oeste ................. 2
Três Barras do Paraná ................. 4
Vera Cruz do Oeste ...................... 6

LIMPAR OS QUINTAIS e
recipientes que podem acumular água

auxilia no controle da doença

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Mais agentes

C asos
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R$ 300 milhões em editais
A administração pública de Cas-

cavel prevê lançar, em 2017, edi-
tais para contratar R$ 300 milhões
em compras. Considerando tam-
bém aquisições nas esferas esta-
dual e federal, o valor anualmente
movimentado em obras, programas
e ações em favor da cidade chega
perto de R$ 1 bilhão.

E grande parte desse dinheiro
não fica aqui, já que o número de
empresas locais que participam dos
certames é muito menor do que po-
deria. Uma parceria quer contribuir
para mudar isso a partir de monito-
ramento e repasse de informações,
de orientações e de cursos para ca-
pacitar compradores e fornecedores
locais a participar habitualmente de
licitações de órgãos em Cascavel.

É com a proposta de fazer des-
sa oportunidade um grande negó-
cio a empresas do município que

entidades e órgãos públicos so-
mam forças na estruturação do Es-
critório de Compras Públicas de
Cascavel, oficialmente inaugurado
na noite de segunda-feira, na Acic.

O prefeito Leonaldo Paranhos
defende o projeto há um bom tem-
po, principalmente por considerar
que há desperdícios de oportuni-
dades e dinheiro. “Criamos uma
parceria ampla e sólida que trará
avanços importantes ao municí-
pio”. Com informação, transparên-
cia e eficiência, segundo Paranhos,
Cascavel passa a contar com um
ambiente que fortalecerá empre-
sas e a economia local.

Para o presidente da Acic, Edson José de Vasconcelos, o escritório, por
meio das contribuições que trará, será um indutor de novos empregos e
de avanços econômicos. “Vamos criar um círculo virtuoso em favor das
nossas empresas e essa é uma das funções da associação comercial,
fomentar o crescimento empresarial local”.

Novos   Empregos

DESCERRAMENTO DA FITA inaugural do escritório, que funciona na Acic

SUSTENTÁVEL
O gerente regional do Sebrae-
Paraná, Orestes Hotz, afirma que o
Escritório de Compras Públicas abrirá
oportunidades principalmente às
micros e pequenas empresas. “Por
meio dessa estrutura, os empresários
poderão se capacitar e entender
melhor sobre o funcionamento das
licitações e suas modalidades, a
exemplo dos pregões”. A parceria
que dá origem a essa estrutura é mais
um passo em direção ao
desenvolvimento sustentável de uma
cidade sinônimo de trabalho,
determinação e resultados.

DIVULGAÇÃO
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Mesmo antes da assinatura do
convênio com oito hospitais e clíni-
cas dentro do mutirão de cirurgias
eletivas, a Secretaria Municipal de
Saúde já começou a ligar para os
pacientes que estão na fila de espe-
ra. Atualmente a demanda reprimida
é de 9 mil procedimentos cirúrgicos.

A assinatura do convênio aconte-
ceu na manhã de ontem. Os recur-
sos estão disponíveis há dois anos e
o Município corria o risco de perder
esses valores por não ter um progra-
ma de encaminhamento dos pacien-
tes. O prefeito Leonaldo Paranhos,
pessoalmente visitou dez estabeleci-
mentos de saúde e conseguiu a ade-
são de oito deles ao mutirão.

Os valores dos procedimentos
não são atrativos – R$ 1 mil –, mas
os hospitais e clínicas se dispuse-
ram a aderir ao mutirão. No início do
ano, o secretário Rubens Griep reto-
mou o contato com a Secretaria de
Estado da Saúde para o credencia-
mento dos estabelecimentos.

Griep destacou que a partir da
assinatura dos contratos, os paci-
entes começam a ser encaminha-
dos imediatamente para os proce-
dimentos cirúrgicos. A ideia é finali-
zar os 3,8 mil atendimentos até o
fim do ano.

Cirurgias imediatas

ESPECIALIDADES
As cirurgias eletivas – aquelas que não são urgentes – que serão

realizadas são nas especialidades de oftalmologia, ortopedia, ginecolo-
gia, urologia, otorrinolaringologia, plástica e vascular. Participam do mu-
tirão os hospitais Nossa Senhora da Salete, Ceonc, Uopecan, São Lu-
cas, Dr. Aurélio (Nova Aurora), Santa Simone (Corbélia), Olhos Prime,
Instituto da Visão e Romeu Tolentino.

9 mil
pacientes estão na fila de

espera da cirurgia eletiva

8 clínicas
e hospitais participam

do mutirão

EM NÚMEROS

NOVOS  MUTIRÕES
Paranhos disse que a Prefeitura irá trabalhar para um segundo mutirão de
cirurgias eletivas.  “Evidentemente que a partir de agora nós já começamos
um novo mutirão, nós vamos trabalhar um segundo porque é preciso zerar
essa fila. É claro que não se zera rapidamente, mas é preciso trabalhar isso
porque senão a fila vai aumentando”, avalia.
Paranhos enfatizou que a Secretaria de Saúde tem focado o trabalho nas
novas solicitações de atendimento cirúrgico, mas paralelamente busca
alternativas para reduzir a demanda represada.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: divulgação RUBENS GRIEP diz que proposta é fazer as 3,8 mil cirurgias até o fim do ano
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conte por que vive dessa maneira. Rosália conta
que teve um filho e que o entregou a Caetana para
que o desse em adoção e diz que vive amargurada
por causa disso. Frida começa a montar o quebra-
cabeça e chega à conclusão de que Rosália é sua
mãe e a descoberta a deixa envergonhada. Otávio
vai até a casa de Ana Cristina para contar sobre o
mal estar sofrido por Rogério.

O RICO E LÁZARO
Joaquim se despede de Ebede e Edissa, quan-

do Rabe-Sáris chega, os olha com ar de superi-
oridade, e diz que foi nomeado o oficial respon-
sável pelos prisioneiros. Ebede e Edissa saem
e Rabe-Sáris diz a Joaquim que a vida boa dele
vai acabar. Zabaia diz que trata bem os escra-
vos que trabalham na Casa da Lua e Daniel as-
sente e pede para falar a sós com eles. Lia diz
que ele não deve se preocupar, pois Deus está
com ela. Fassur diz que sonhou com Elga e ela
fica interessada.

BAND

MIL E UMA NOITES
Burhan pressiona Gani e ele assume que ga-

nhou o carro fazendo chantagem. Sherazade organi-
za um leilão em benefício das crianças com leucemia.
Melek começa a trabalhar na Binyapi. Burhan lê jornal
e se orgulha do sucesso de Sherazade. Feride diz que
Onur e Sherazade não podem ficar juntos, pois não
são do mesmo nível. Onur continua muito ciumento. A
vida agitada de Kerem começa a comprometer seu
trabalho. Bennu abre o coração para Kerem.

N  o  velas

 • RECORD
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 • SBT

 • BAND

Deco segura Tonico, e Tato se afasta perturba-
do. Tina e Ellen insistem para Anderson ir atrás de
Tato. Roney decide falar com Keyla e se irrita ao ver
Deco com Tonico no colo. Tato confessa a Felipe e
Anderson que não é o pai biológico de Tonico. Ro-
ney comenta com Josefina sobre sua desconfiança
com Deco. Tato explica a Anderson e Felipe como
se tornou o pai de Tonico. Benê, Tina, Lica e Ellen
questionam Deco, e ele fica nervoso.

A FORÇA DO QUERER
Rubinho volta para casa e recebe o apoio de

Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemu-
nha para Junqueira. Shirley estranha a intenção
de Irene em querer culpar alguém da família de
Eurico pelo sumiço do dinheiro dele. Jeiza co-
menta com o delegado que viu Rubinho com a
quadrilha que roubava o caminhão. Eurico tenta
falar com Silvana. Nonato se esconde de Tatu no
show de Jane de Castro. Silvana devolve o di-
nheiro que pegou da conta de Eurico. Shirley diz
a Dantas que Garcia voltou. Cibele descobre um
jeito de fazer o DNA em Ruyzinho.

NOVO MUNDO
Os piratas lutam contra a tripulação inglesa.

Anna ajuda Leopoldina a se arrumar para um sa-
rau. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Diara flagra
Greta tentando beijar Ferdinando. Jacira exige que
Ubirajara vá embora da aldeia. Greta fala com Schutz
que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopol-
dina se emociona com as apresentações no sarau,
e Pedro chega de surpresa. Leopoldina fala sobre a
gravidez de Domitila com Pedro. Anna e Joaquim

conversam sobre suas mães. Amália tem uma lem-
brança de seu passado e implora que Peter a ajude
a se lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter
criticado Ubirajara. Pedro repreende Domitila por ter
avisado a Leopoldina de sua gravidez. Fred e sua
tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e
Anna recebem uma convocação para comparece-
rem à Embaixada Inglesa.

 CARINHA DE ANJO
Juju conta para a mãe que uma rádio de São

Paulo gostou do clipe de Zeca e está interessado
nele. Flávio pede que Haydee não comente o nome
de Gustavo durante o almoço com Noemia. Dul-
ce Maria revela para Alessandra que gostaria que
Cecília fosse sua segunda mãe, mas que Gusta-
vo e ela não se entendem. Rosana pede para
que Juju filme ela no concurso de beleza. Madre
Superiora vê Cecília pela primeira vez sem hábi-
to e fica emocionada ao ver como ela ficou boni-
ta. Dulce finalmente conversa com Cecília e diz
que ainda gosta da ex-noviça.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Rogério sofre um mal estar em plena estrada.

Gabriel, que casualmente está passando pelo lo-
cal, o ajuda a voltar para casa. Lucília, ao ver o
marido de volta, fica furiosa com Maciel por não ter
cumprido o que lhe prometeu. Ana Cristina fala fran-
camente com Paulo e diz que se resolver se casar
com ele será só depois do nascimento de seu filho
e, se caso não se decidir pelo casamento, pede a
ele que tente encontrar a felicidade ao lado de outra
mulher. Frida procura Rosália e pede a ele que lhe

REDE GLOBO • PEGA PEGA

Malagueta acredita que seu pai esteja entre os que não sobrevi-
veram na fuga. Eric comenta com Luiza que Cassio morreu na fuga do
presídio. Xavier mostra a Eric e Luiza a foto da neta de Pedrinho no
jornal vestida de arrumadeira, como suspeita de roubar o hotel. Eric
percebe que a foto foi tirada das câmeras e questiona Douglas sobre
a segurança do hotel. Sandra Helena e Agnaldo comemoram a publi-
cação da foto de Luiza no jornal. Júlio fica tenso ao saber por Antônia
que todos os garçons terão que depor novamente. Malagueta fica
surpreso ao ver Timóteo em liberdade. Malagueta dá dinheiro ao pai,
que tem cada vez mais certeza da participação do filho no roubo.
Antônia comprova que a foto de Luiza foi tirada depois do dia do rou-
bo. Eric conclui que os ladrões do Carioca Palace continuam circulan-
do pelo hotel. Sandra Helena não gosta de saber que Wanderley con-
seguiu emprego temporário na área de limpeza do hotel. Athaíde diz a
Pedrinho que voltou ao Brasil porque Ulla não era fiel. Dilson apresen-
ta Dom a Madalena. Júlio diz a Malagueta que a polícia vai acabar
descobrindo que ele participou do roubo.

MORTO NA FUGA?
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Meu malvado favorito 3
Sala 1: Ter a Seg 14h - 15h50 - 17h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 2: Ter a Seg 15h50 - 18h40

 Carros 3
Sala 2: Ter a Seg 13h40

 Dunkirk
Sala 3: Ter a Seg 14h - 19h10

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 4: Ter a Seg 19h - 21h30

 Meu Malvado Favorito 3
Sala 2: Qui a Qua 13h40 - 15h30 (2D)

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 1: Qui a Qua 16h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (2D

 Carros 3
Sala 1: Qui a Qua 19h15 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 14h10 - 16h20 (2D)

SHOPPING WEST SIDE
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     5o Festival da Cerve-
ja de Cascavel será reali-
zado no próximo sábado.

Já está sendo prepara-
do para garantir confor-
to, opções de alimenta-
ção e lazer, sem contar, é
claro, diversas produções
de cervejas para os apre-
ciadores se fartarem.

O evento será no pró-
ximo sábado, a partir
das 14h, no Palacius
Eventos.

Os apaixonados por cer-
veja e que se interessam
por produções com dife-
rentes toques e sabores
não podem perder. Nesta
edição, a organização do
evento trouxe uma aten-
ção especial, também às
mulheres cervejeiras, que
estão  consumindo cada
vez mais e produzindo a
bebida, tanto é que acon-
teceu na semana passada
um encontro somente para
mulheres convidadas, que
puderam degustar e ainda
ver de perto como é o pro-
cesso de produção.

Mais informações na página oficial do evento: https://
www.facebook.com/events/488378581513219/.

TOQUES E SABORES
Evento é o maior da região oeste e promete agradar

os apreciadores das cervejas especiais

Confira os pontos de
 venda de ingresso:

Cascavel:
LZK e Posto Pegoraro

Assis Chateaubriand:
Palotina esportes

Marechal Cândido Rondon:
Posto Camilo

Palotina:
Palotina Esportes

São Pedro do Iguaçu:
Marisol

Toledo:
 Contem Som e Posto Panambi

O 5o  Festival da
Cerveja estará
preparado para receber
todos os participantes,
inclusive os que
forem ao local
com a família.

O

BEBA COM MODERAÇÃO!
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gente@jhoje.com.br

Agulhas
Marcelo Nunes, o mestre das agulhas, como é

conhecido no mundo do artesanato em crochê,
estará em Cascavel, dia 22 de setembro.  Ele vem

ministrar um workshop de crochê. Das 9h às 11h30
e das 14h às 17h, na Costureira Mega Store.

As vagas são limitadas.

Teatro
Clovys Torres estará em Cascavel com o monólogo
“Me dá a tua mão”.  O evento será dia 5 agosto, às

20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer. Os
ingressos custam R$ 20,00 e estão à venda na Loja

LZK e Estação Bebidas.

Gelada
Já está tudo preparado para o 5o Festival da

Cerveja de Cascavel. O evento será no próximo
sábado, a partir das 14h, no Palacius Eventos.

Presentes na inauguração do Escritório de Compras,
na Acic Francieli Chemim, Sirlei Ganzer,
 Janete Weschenfelder e Zaida Nunes

DIVULGAÇÃO

Momento in love, MIRIAM KAUFMANN
Marquezim e EDSON PERYCLES DIVULGAÇÃO

O que você viu ninguém rouba.
Gabriel Garcia Márquez

Morango
A 18a edição da tradicional Festa do Morango

ocorrerá de 10 a 13 de agosto, sempre às 19h, no
Centro de Eventos de Cascavel.

CRISTINA SILVA clicada por Vanderley Soares
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Á
ri

es

Mais falante e com facilidade para discutir
e apresentar suas ideias, terá boas chan-
ces de se entender com colegas e superi-
ores no trabalho. À tarde, concentre-se nas
tarefas que tem facilidade para desempe-
nhar: vai render mais. Cor: azul.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, você vai valorizar mais o que já pos-
sui e terá boas chances de aumentar seus
ganhos. À tarde, vai sentir que as coisas
acontecem com facilidade e tudo deve fluir
bem. À noite, controle a sua possessivida-
de e se arrisque mais. Cor: cinza.

Li
br

a

Pela manhã, você vai fazer planos e sonhar
com grandes objetivos, mas pode ser difícil
se concentrar nas tarefas. À tarde, dedique-
se ao que sabe e gosta de fazer, assim, seu
rendimento vai aumentar. O astral pode fi-
car um pouco instável. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, sua intuição estará ainda mais acen-
tuada. Tenha cuidado com acordos e ne-
gócios com pessoas que não conhece di-
reito. À tarde, vai ficar mais fácil desenvol-
ver alguns projetos que ainda não tinha
apresentado no trabalho. Cor: cinza.

G
êm

eo
s A Lua brilha em seu signo, ressaltando suas

qualidades e aumentando sua energia. Ex-
plore sua facilidade para se comunicar, as-
sim, ficará mais fácil executar suas tarefas. À
tarde, as coisas vão fluir ainda melhor. À noi-
te, a carência pode aparecer. Cor: laranja.

C
ân

ce
r Manhã tensa, marcada por preocupações.

Você pode ficar de cabeça quente, com os
compromissos de trabalho. Mas não se ex-
ponha demais nem confie em pessoas que
não conhece bem. Pense duas vezes antes
de gastar seu dinheiro. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje, trabalhar em parceria ou em equipe
será a melhor pedida. Depois do almoço,
você terá a sensação de que as coisas acon-
tecem com mais facilidade. À noite, não dê
espaço para a dúvida ou a insegurança, sair
da rotina pode ajudar. Cor: vermelho.

C
ap

ric
ór

ni
o No trabalho, você vai se esforçar ao máximo.

Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios e
ajudar um colega, mas seu empenho valerá
a pena. À tarde, concentre-se nas tarefas que
tem mais facilidade para desempenhar. À
noite, pode se sentir carente. Cor: vinho.

Le
ão

Pode contar com a ajuda dos amigos se pre-
cisar. Mas, pela manhã, controle a rebeldia,
inclusive no trabalho. Pense bem antes de
responder! À tarde, tudo deve fluir melhor.
Cuidado com seus impulsos e desejos ou
poderá tomara decisão errada. Cor: cinza.

V
ir

ge
m

Hoje, sua atenção estará concentrada na car-
reira. Aproveite as boas energias para resol-
ver assuntos pendentes à tarde: você vai sen-
tir que tudo flui melhor. Vai estar a fim de sair
e se divertir com amigos, mas talvez não te-
nha o resultado esperado. Cor: verde.

A
qu

ár
io

A Lua ilumina seu paraíso astral, trazendo
sorte e aumentando seu magnetismo. Mas
terá que se esforçar mais para se concen-
trar no trabalho, pois talvez esteja um pou-
co distante pela manhã. À tarde, vai ser mais
fácil dar conta das suas tarefas. Cor: vinho.

Pe
ix

es

Hoje, problemas domésticos podem exigir
sua atenção. Depois do almoço, ouça sua
intuição e tudo deverá fluir com facilidade,
inclusive no trabalho. À noite, talvez não re-
ceba a atenção que gostaria. Cuidado para
não deixar o ciúme atrapalhar. Cor: verde.

ANJO ANAUEL

 Eu te louvarei, Senhor, com todo o
meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas.  Em ti me alegrarei e sal-
tarei de prazer; cantarei louvores ao
teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os
meus inimigos retornaram, caíram e
pereceram diante da tua face.

SALMO DO DIA
Salmo 9:1-3

* Celso Martignoni Michelly
* Medeiros Massaro

* Paulo Roberto Ferreira Dias
* Zeno Dressler

A pessoa nascida no dia 2 de agosto está
sob essa influência. Tem espírito sutil, sa-
gaz, inventivo e se distinguirá por seu traba-
lho. Sua consciência só produzirá palavras
e ações verdadeiras. Age como
intermediário(a) perfeito(a) entre o céu e a
Terra; por sua grande iluminação, compre-
enderá os mistérios existentes nas relações
entre todas as coisas. É um(a) grande
iniciado(a), já tendo praticado magia para o
bem da humanidade, em várias outras en-
carnações. Será ávido(a) por conhecimen-
to, tendo apreço por estudos e leitu-
ras. Consegue adaptar-se a qual-
quer ambiente ou situação com
extrema facilidade e rapidez, não
tendo grande preocupação com
segurança. Sua inteligência crítica,
simbólica e ordenada, fará com que
tenha dificuldade na escolha do par-
ceiro ideal.

Parabéns!
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Quem não concluiu o Ensino
Médio tem uma chance de tirar a
cer tificação. O Encceja (Exame
Nacional para Cer tificação de
Competências de Jovens e Adul-
tos) abre as inscrições no dia 8
de agosto, que seguem até o dia
18. A prova será aplicada em todo
o Brasil e o diploma é validado
pelas secretarias de Educação de
cada estado.

Em Cascavel, segundo o Núcleo
Regional de Educação (NRE), ainda
não foram definidos os locais de

aplicação da prova, que devem ser
anunciados somente após o encer-
ramento das inscrições. O municí-
pio, no entanto, será o único dos
18 da área de abrangência do NRE
a aplicar a avaliação.

No Oeste, além de Cascavel,
outras quatro cidades também ce-
derão espaços para a prova – Tole-
do, Foz do Iguaçu, Medianeira e
Marechal Cândido Rondon.

 Podem participar do ENCCEJA
pessoas maiores de 18 anos e que ainda

não concluíram o Ensino Médio

Comunição
A Escola de Governo da

gestão do prefeito Leonaldo
Paranhos, que funciona
desde o início do ano,
contou ontem com a apre-
sentação da Secom (Secre-
taria de Comunicação Soci-
al), comandada pelo jornalis-
ta Ivan Zuchi.

Com estrutura bastante
“enxuta”, a Secom é respon-
sável por toda comunicação
e identidade visual do Gover-
no Municipal e ainda todo o
atendimento à imprensa
local, que segundo Zuchi
é uma das mais
“intensas” do Paraná.

 Quem pode
fazer?

Conforme o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira), somente quem já
completou 18 anos pode

participar do Encceja. O exame
substitui a certificação

expedida em anos anteriores
por meio da nota do Enem
(Exame Nacional do Ensino

Médio).  Para ser aprovado, o
candidato precisa de 100

pontos na prova objetiva e 50
pontos na redação. O último

Encceja realizado em Cascavel
foi em 2014, porém destinado

apenas ao Ensino
Fundamental.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Prova única
elimina o

Ensino Médio
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Mais uma briga em família foi
registrada em Cascavel na noite de
segunda-feira. Assim como ocorrido
na semana passada, a discussão
aconteceu entre pai e filho, em uma
casa na rua Turim, no Jardim Itália.

De acordo com informações da
polícia, pai e filho, um adolescente
de 15 anos, teriam discutido porque
o homem não aceitava as ‘más com-
panhias’ do menino. Eles iniciaram
uma agressão mútua, o homem pu-
xou o menor que reagiu desferindo
um golpe de faca no peito do pai.

O pai, identificado como Paulo Co-
imbra do Nascimento, de 45 anos,
ficou com a faca cravada no tórax,
próximo ao coração. Ele foi atendido
por socorristas do Siate (Serviço In-
tegrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e encaminhado ao Hos-
pital Universitário de Cascavel.

Já o adolescente de 15 anos foi

Nova Briga em família

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 52
Homicídios 43
Latrocínios 03
Confrontos 06

Roubos 481
Furtos 1.082
Veículos (furtos/roubos) 587
Outros 976

Acidentes 1.542
Colisões 1.412
Atropelamentos 130
Mortes 31

apreendido em flagrante por tenta-
tiva de homicídio e encaminhado à
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Na semana passada, um rapaz
de 22 anos, filho adotivo de Manu-
el do Nascimento, de 59 anos, ati-

rou na cabeça do pai. O crime teve
início também com uma discussão.
Por sorte, Manuel teve um ferimen-
to superficial na região frontal da
cabeça, mas sem fratura. Já o filho
é considerado foragido.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

ADOLESCENTE
DE 15 anos golpeou o
pai com uma facada
no peito
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O homem apontado como au-
tor do assassinato de Douglas do
Nascimento, de 43 anos, é consi-
derado foragido da justiça. Clodo-
mir Antônio de Lima Fogaça apa-
rece nas imagens do circuito de
segurança do posto de combustí-
veis onde os dois trabalhavam, na
Avenida Carlos Gomes, no Bairro
Universitário, em Cascavel.

De acordo com a Delegacia de
Homicídios, os dois homens tra-
balhavam juntos no estabeleci-
mento e já haviam discutido ou-
tras vezes. Mas, na noite de se-

Assassino está foragido
gunda-feira, Douglas e Clodomir
brigaram e o homem acabou sa-
cando uma arma e atirando duas
vezes no tórax da vítima. A dis-
cussão teria começado por ques-
tões de trabalho e acabou sain-
do do controle.

Informações extraoficiais repas-
sadas à reportagem do Hoje News
dão conta de que a vítima morava
há pouco tempo em Cascavel e que
já havia ‘arranjado confusão’ com
quase todos os funcionários do
posto de combustíveis. O homem
seria natural de Santa Catarina.

Violência
A morte de Douglas fechou o mês de julho como o terceiro mais violento de
2017, tal qual janeiro. Ao todo foram sete assassinatos. Até agora, o mês mais
violento do ano foi março, com nove homicídios, seguido por maio, com oito.
O mês considerado mais ‘tranquilo’ do ano foi fevereiro, com quatro mortes.

Violência

Ciclista ferido
Um homem ficou ferido em um
acidente de trânsito registrado na
manhã de ontem, em Cascavel. A
batida, envolvendo um carro e uma
bicicleta, aconteceu na Rua Ipanema,
esquina com a Rua Europa, no Bairro
Periolo. No local foi apurado que o
carro descia pela Rua Ipanema e o
ciclista vinha pela Europa quando no
cruzamento aconteceu a
batida.Moradores relataram à equipe
de reportagem que o cruzamento é
muito movimentado em horários de
pico e que é necessária a instalação
de um semáforo para tentar resolver
o problema. A vítima foi identificada
como Agnaldo José de Oliveira, de
26 anos, ele teve uma contusão no
crânio, no cotovelo e joelho direito.
O ciclista foi levado à UPA Brasília
para atendimento médico.

 DOUGLAS DO NASCIMENTO, de
43 anos, foi atingido por dois tiros no peito

ACUSADO DO CRIME,
Clodomir Fogaça, trabalhava com
ele em um posto de combustíveis

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Um dos principais entron-
camentos rodoviários do
Brasil e com grande fluxo de
veículos, o Trevo Cataratas,
em Cascavel, se tornou em
uma espécie de shopping a
céu aberto. Entre os milha-
res de veículos que trafegam
no local, vendedores ambu-
lantes disputam espaço, du-
rante os minutos em que os
semáforos estão fechados,
para abordar motoristas e
oferecer seus “produtos”.

Índios com artesanato,
vendedores de algodão
doce, comerciantes de CD’s
e DVD’s, além de produtos
como morango e alho são
expostos no local. No início
da tarde de ontem, aproxi-
madamente dez vendedores
tentavam vender seus ma-
teriais para quem passava
pelo local.

Arredios, os ambulantes
não dão entrevistas e ten-
tam todos os argumentos
para conquistar seus clien-
tes. A maioria dos motoris-
tas, no entanto, não aceita
o comércio dos ambulantes.

“Trevo Shopping Center”
AÍLTON SANTOS

EM MEIO aos
caminhões, ambulante
tenta vender morangos

 Fiscalização
A regulamentação dos vendedores ambulantes é tarefa da Secreta-

ria Municipal de Finanças. O secretário Renato Segalla diz que a pasta
vai verificar a situação no local. “Vamos até lá para constatar as irregu-
laridades, posteriormente notificação, multa e também pedido para re-
gulamentar as atividades”.

Segalla lembra que a secretaria faz vistorias periodicamente, mas
muitas vezes algumas situações passam despercebidas. “A população
pode ajudar” diz.
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Policiais civis do GDE (Gru-
po de Diligências Especiais) de
Cascavel recuperaram ontem
uma carga de agrotóxicos rou-
bados no mês passado em uma
cooperativa na região.

Segundo a polícia, as equipes
receberam denúncia de que um
veículo transportando a carga ilí-
cita trafegava pela BR-277. Eles
fizeram campana e ao abordar um
caminhão, já com destino ao Mato
Grosso encontraram o material.

Conforme a delegada do GDE,
Ana Palodetto, assim que rece-
beram a informação a respeito

Roubados e recuperados
do furto ocorrido na cooperativa, as
equipes já começaram a investiga-
ção para descobrir para onde o pro-
duto seria levado. “Através de uma
denúncia anônima, conseguimos
interceptar esse veículo, que esta-
va carregado com materiais de
construção”.

Cinco pessoas foram detidas e
encaminhadas a 15ª SDP (Subdi-
visão Policial) para prestar escla-
recimentos. “Dentre essas pesso-
as detidas está uma pessoa que
seria a dona da carga. Já o moto-
rista disse que apenas foi contra-
tada para fazer um frete para o

“Através
de uma

denúncia
anônima,

conseguimos
interceptar

esse veículo,
que estava
carregado

com
materiais de
construção”

Mato Grosso. A partir daí vamos
continuar a investigação para
descobrir quem são as pesso-
as envolvidas não só na recep-
tação desses produtos, mas
também quem teria participado
do crime na cooperativa”.

A carga será repassada à coo-
perativa que vai avaliar a quanti-
dade do produto e também o va-
lor do material apreendido.

VEÍCULO, carregado com
materiais de construção, foi

interceptado e seguiria para o
estado do Mato Grosso

LOCAL08 HOJE NEWS, 02 DE AGOSTO DE 2017

Sindicato contesta Tribunal
Atendendo solicitação da Comis-

são de Educação da Câmara de
Cascavel, o professor Luiz Fernan-
do Reis, presidente da Adunioeste
(Sindicato dos Docentes da Unioes-
te), esteve ontem no retorno das
sessões ordinárias do Legislativo
para falar sobre o panorama do
ensino superior público frente aos
ataques de setores do Governo
Beto Richa (PSDB) que apontam as
universidades como um "custo" e
não como um investimento.

O convite foi motivado por cálcu-
los, segundo Luiz Fernando, equivo-
cados do Tribunal de Contas do Es-
tado sobre o custo dos alunos das
instituições de Ensino Superior.

"Esse cálculo que beirou uma
fraude e que apontou que um alu-
no da Unioeste custaria R$ 15 mil
não considerou o financiamento dos
alunos do primeiro ao último ano
do curso e tampouco os recursos
pra pesquisa e extensão. Se consi-
deramos o cálculo real veremos que
um estudante da Unioeste tem um
custo médio de pouco mais de R$
2 mil, valor bem menor que o custo
de um preso para o Estado", apon-
tou Luiz Fernando.

O docente apresentou dados
que evidenciam os benefícios cul-
turais, sociais e econômicos pro-
movidos pela Unioeste, destacan-
do seu papel fundamental na me-
lhoria de índices sociais, econô-
micos e educacionais. Mesmo
com dificuldades de cortes de re-
cursos e investimentos, a Unioes-
te cresceu nos últimos 10 anos
em número de matrículas, cursos
ofertados e formação de mestres
e doutores, tornando-se a tercei-
ra maior universidade do Estado
e 36ª do país, segundo índice do
Ministério da Educação.

NÚMEROS
Luiz Fernando apresentou números sobre atendimentos na área da saúde
prestados de forma gratuita pelo Hospital Universitário e as clínicas de
Odontologia e Fisioterapia da Unioeste. Somente em 2016 o HUOP
realizou 389 mil exames laboratoriais, 36 mil consultas no ambulatório,
31 mil consultas no pronto socorro da unidade e 40 mil exames. Além
disso foram mais de 5 mil cirurgias, 3,3 mil partos e 615 curetagens. Em
relação as clínicas, a odontológica atendeu mais de 51 mil pessoas no
ano passado e o centro de reabilitação física do curso de fisioterapia
atendeu outras 32 mil em 2016.

PROFESSOR DIZ
que cálculo do TCE-PR
“beirou uma fraude”

FLÁVIO ULSENHEIMER



Prefeitura vai
revitalizar terreno
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Um terreno da Prefeitura de Casca-
vel, no Loteamento Sanga Funda, se
transformou em depósito de todo o tipo
de lixo, inclusive móveis. O abandono é
motivo de reclamação de moradores.

A prefeitura diz que no local será
implantada uma unidade do Progra-
ma Agricultura Urbana, que recupe-

ra lotes baldios para plantio de fru-
tas, verduras e legumes.

A produção abastece a Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil), escolas municipais e tam-
bém ao Provopar (Programa do Vo-
luntariado Paranaense) de Cascavel.

Atualmente, o Município conta

com sete unidades do programa.
Duas estão localizadas no Casca-
vel Velho, três no Interlagos, uma
no Universitário e outra no Tropical.
O secretário de Meio Ambiente, Ju-
arez Berté, afirmou que irá averiguar
a situação com a equipe para reali-
zar limpeza e roçada do terreno.

AÍLTON SANTOS

Casa está
ABANDONA
em terreno da
região norte

Prefeitura vai
revitalizar terreno

Casa está
ABANDONA
em terreno da
região norte
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Giro da
Violência
Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem
um Ford Escort furtado horas antes
em Cascavel. O veículo estava
abandonado em uma estrada rural,
próximo à PR-486. Com placas de
Santo Antônio do Sudoeste, o
Escort teve as rodas e os acessórios
retirados pelos criminosos. O
automóvel foi levado ao pátio da
15ª SDP (Subdivisão Policial) e foi
entregue posteriormente ao
proprietário.

Mulher agredida
Uma mulher de 57 anos, identificada
como Clarice Berti, foi agredida e
esfaqueada no fim da noite de
segunda-feira em Cascavel. O motivo
seria o fato de estar sem a carteira e
sem objetos de valor quando foi
abordada por três homens. Clarice foi
abordada na esquina das Ruas
Jacarezinho e Antonina, no Bairro
São Cristóvão. Com ferimentos
moderados no rosto e nas pernas,
causados por uma faca, ela foi
levada à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) do Brasília.

Medicamentos
contrabandeados
Policiais da Rotam (Rondas
Ostensivas Tático Móvel)
apreenderam na segunda-feira, em
um posto de combustíveis em
Corbélia, dezenas de cartelas de
medicamentos contrabandeados do
Paraguai. Os remédios,
emagrecedores e para disfunção
erétil, estavam com uma mulher de
64 anos, abordada em um ônibus.
Segundo a mulher, que é de São
Paulo, os medicamentos tinham
como destino o estado do
Tocantins, onde cada comprimido é
vendido por R$ 30.

Motociclista em
estado grave

Uma motociclista de 26 anos fi-
cou ferida, ontem, em um grave
acidente de trânsito na esquina das
Ruas São Paulo e Uruguai. Segun-
do testemunhas, Bruna Cestari se-
guia em uma Biz pela Rua São Pau-
lo quando bateu em uma F-100, que
estava na Uruguai.

Imagens de câmeras de seguran-
ça de uma empresa próxima ao local
do acidente mostram o momento em
que o condutor da caminhonete avan-
ça a preferencial e atinge Bruna.

Com ferimentos graves, dentre
eles fratura com desvio na perna
direita, fratura no tornozelo es-
querdo e um corte de aproxima-
damente 10 centímetros na coxa
esquerda, Bruna foi atendida pelo
médico e por socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência) e le-
vada para o Hospital Policlínica.

 Reportagem: Tissiane Merlak

A parede de um estabelecimento comercial na Rua Paraná ficou danificada
ontem em um acidente de trânsito na área central de Cascavel. Segundo
populares, um caminhão e um Gol seguiam pela Paraná. O carro vinha pela
pista da esquerda e, quando o caminhão foi realizar uma conversão para
acessar a Rua Marechal Floriano, o Gol bateu. Na sequência o carro subiu
na calçada e atingiu a loja. O motorista do Gol, Darci Fernandes de
Oliveira, de 47 anos, ficou ferido e foi levado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Veneza.

AÍLTON SANTOS
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Após quase 300 jogos e
mais de 600 gols marcados
durante a fase classificatória,
que teve início no dia 9 de ju-
nho, a Copa Norte Sul de Fute-
bol Suíço definiu no último fim
de semana as 32 melhores
equipes, que agora disputarão
as oitavas de final. Enquanto
isso, outros 20 times se despe-
diram da corrida pelo título.

A competição já movimen-
tou cerca de 900 atletas com
rodadas somente aos sábados
nos campos do Nino (Flores-
ta), da Chácara Fardoski (Uni-
versitário) e da Arena Buenão
(14 de Novembro). Os partici-
pantes foram separados em
quatro grupos conforme sua
região da cidade e os quatro
primeiros de cada chave avan-
çaram para a segunda fase.

Pela Região Norte os due-
los das oitavas, em partida
única, serão: Vila Norte x Kiwi/
Águia, Auto Elétrica SA x Ba-
rão Auto Peças, Cascavel Auto
Peças x Uniflex Etiquetas, JMS/
Mundial Auto Center x Projeto
Com. Visual x Atlanta, Amigos

Norte x Sul
FOTOS: LIGA OESTE

Cada região definirá seu
vencedor e os dois

campeões duelarão pelo
título geral da Copa

Norte Sul, que é
organizada pela Liga
Oeste, associação sem

fins lucrativos criada por
dirigentes de equipes
apenas para realizar

campeonatos amadores

EQUIPE Vila Norte encerrou a primeira fase
com 100% de aproveitamento

FORMADA
apenas por

dirigentes e
técnicos dos

demais times, o
Demônios da

Garoa avançou
às oitavas

de final

EQUIPE FERCAUS também só venceu,
mas na Região Sul

do Cerso/Canário Auto Peças
x Primus, Aba x Cia do Evento
A e Amigos x Alumine/Osmar.

Já os duelos da oitavas de
final pela Região Sul serão:
Fercaus x Demônios da Ga-
roa, Maximus Pizzaria x Hos-
pital Gênesis, SPC/Briolimp x
Chácara Fardoski, Marquinho
Veículos x Santa Cruz, Cor-
deiro Mat. Construção/Fúria
x Loucos da Baixada, Everest
x Lolla, Academia Vip/Marcão
acessórios x Cascavel Clean/
Km Diesel e Royal Hookah x
Bernardos.
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Desde que a denúncia da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) chegou à Câmara, o presi-
dente Michel Temer tem recebi-
do deputados em seu gabinete
diariamente. A poucas horas da
sessão que decidirá se a denún-
cia por corrupção passiva terá ou
não prosseguimento, a ar ticula-
ção política no Palácio do Planal-
to se intensificou.

A agenda do presidente regis-

O juiz federal Sérgio Moro acei-
tou ontem mais uma denúncia con-
tra o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no âmbito da Operação
Lava Jato, desta vez no caso do
sítio de Atibaia (SP). Além de Lula,
também viraram réus na ação pe-
nal o ex-presidente da OAS, Léo Pi-
nheiro, o pecuaristas José Carlos

Bumlai e mais dez pessoas.
Com isso, o ex-presidente pas-

sa a ser réu em cinco ações pe-
nais: três na Lava Jato, uma na
Zelotes e outra na Operação Janus.
Além disso, há duas semanas, o
petista foi condenado a nove anos
e seis meses de prisão no caso do
triplex em Guarujá (SP). Lula nega

 Ex-presidente Lula vira réu outra vez
que tenha participado de qual-
quer esquema criminoso.

Segundo a denúncia apresentada
pelo Ministério Público Federal (MPF),
a Odebrecht e a OAS pagaram refor-
mas feitas no sítio de Atibaia, utiliza-
do por Lula e pela família dele, com
recursos desviados de contratos su-
perfaturados da Petrobras.

Temer intensifica articulação

TEMER com a bancada
ruralista em encontro de ontem

trou, até as 18h de ontem, a pre-
sença de 31 deputados, além da
bancada feminina da base aliada,
no gabinete presidencial. Além dis-
so, Temer esteve com 52 deputa-
dos em um almoço da Frente Par-
lamentar Agropecuária (FPA).

Além dos encontros físicos, em
alguns casos, Temer telefona para
os parlamentares e pede apoio.
Segundo um dos seus mais fiéis
aliados, o presidente tem explica-

do que a denúncia representa uma
injustiça contra ele, sua biografia e
um ataque à sua honra.

Além de alcançar votos sufici-
entes para barrar a denúncia, o
governo precisa agir para garan-
tir a presença de, pelo menos,
342 deputados na sessão. Esse
é o quórum mínimo para que a
votação seja iniciada. A estraté-
gia do governo é derrubar o quan-
to antes a denúncia.

 AGÊNCIA BRASIL
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Recado do governo
O vice-prefeito Jorge Lange representou o prefeito
Leonaldo Paranhos na abertura dos trabalhos do

Legislativo na tarde de ontem. Ele disse que a sociedade
cascavelense já percebeu a presença do novo governo e da
nova Câmara de Vereadores. Lange agradeceu a “primorosa”

atuação dos vereadores e pediu que eles continuem a
apoiar as boas iniciativas e investiguem quando

necessário. Ele admitiu, no entanto, que para o segundo
semestre é possível medidas mais duras, sempre com foco

no equilíbrio dos gastos públicos.

Ala Transparência
Na tarde da última
segunda-feira (31), o
prefeito Paranhos recebeu
os vereadores da Ala
Transparência, que faz a
diferença na atual situação
do Legislativo. O grupo é
formado por sete
vereadores (Olavo Santos,
Pedro Sampaio, Mauro
Seibert, Fernando Halberg,
Bocassanta, Madril e
Serginho Ribeiro). O
diálogo foi interativo com
o grupo manifestando
apoios aos bons projetos e
iniciativas de interesse
coletivo.

Mion admite
O diretor da Secretaria de
Esportes de Cascavel,
Leonardo Mion, convocado
pela Comissão de Viação,

Obras Públicas e
Urbanismo, admitiu ontem
a existência de falhas
graves na reforma do
Estádio Olímpico e
adiantou que o local pode
ser interditado devido a
falhas estruturais.

Sindicância
Leo Mion destacou ainda
que sugeriu ao prefeito
Paranhos uma sindicância
interna para averiguar os
investimentos no Estádio
Olímpico pela gestão Edgar
Bueno. A meta é levantar
tudo sem interferência
política, de forma técnica,
começando pela avaliação
dos projetos iniciais,
licitação e contrato para
depois comparar os dados
com a execução dos
serviços. Ele defende um
quadro real da situação.

SEM PRESSA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em curso na Secretaria de Educação, estudos para a
possível terceirização dos serviços da merenda escolar, e o
modelo vem da cidade de Campinas...

Hoje, a partir das 14 horas será ouvido na Câmara de
Vereadores, o ex-diretor da Secretaria de Esportes de Cascavel,
Fábio Brugneroto...

Cobrado sobre o envio de lei alterando a estrutura
administrativa de governo em discussão, o prefeito Paranhos
respondeu “Não há pressa. Precisamos discutir muito ainda”.

Prefeitura anula
duas licitações

A outra licitação foi suspensa no momento em que
as propostas iriam ser repassadas ao pregoeiro. Uma
movimentação dos empresários que disputavam o pro-
cesso levou a Comissão de Licitação a suspeitar. “Hou-
ve uma movimentação na sala de licitações, parecia um
combinado entre as empresas”, afirmou o prefeito.

Segundo Edson Zorek, da Comissão de Licitação,
faltando dois minutos para iniciar a sessão, os empre-
sários chegaram com os envelopes para apresentar
as propostas. O processo era para contratar uma em-
presa de jardinagem. Os nomes das empresas envol-
vidas não foram revelados.

 Duas licitações, uma já
concluída e outra que es-
tava em fase de ser encer-
rada, foram anuladas on-
tem pelo prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos.
Em uma delas, a empresa
que venceu processo para
fornecer material de limpe-
za à Secretaria de Educa-
ção entregou produtos que
não correspondiam ao que
havia sido licitado.

O valor da licitação era
de R$ 248 mil, mas um
novo processo licitatório
será aberto. “Comprova-
mos que não [os produtos]
tinham a mesma qualida-
de daquela que foi esta-
belecida na licitação”, dis-
se Paranhos.

Segundo o prefeito, foram
feitos laudos dos produtos
que atestaram a qualidade
duvidosa do material.

S uspeita

Para dar
transparência, as
LICITAÇÕES
passaram a ser

transmitidas ao vivo
pelo YouTube

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Divulgação
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Os cascavelenses aproveitaram
o fator casa e, incentivados das ar-
quibancadas por familiares e ami-
gos, destacaram-se na 2ª fase do
Regional Oeste de Karatê da 45ª
edição do Campeonato Paranaen-
se da modalidade, realizado no fim
de semana no Ginásio Eduardo Lu-
vison, no Ciro Nardi.

Praticamente 50% dos cerca de
40 caratecas de Cascavel subiram
ao pódio na competição. Dezeno-
ve representantes da casa conquis-
taram posições entre os três pri-
meiros de suas categorias. Foram
20 medalhas de ouro, cinco de pra-
ta e duas de bronze, além de três
quartos lugares.

Pela academia Akadac (Associ-
ação de Karatê e Dança de Cas-
cavel), destaque para o atleta Vi-
nícius Trento, que foi campeão
tanto no Kata (apresentação de
movimento) quanto no Kumite
(luta) da categoria Sênior, sendo
na divisão de 16 a 37 anos de ida-
de na primeira modalidade e de
18 a 37 anos de idade e acima
de 84 quilos na outra.

Pela Academia Oda Kai, os des-
taques foram Gabriella Adur da Sil-
va e Emanuel Valêncio. Cada um
conquistou duas medalhas de ouro
na competição. Ela venceu o Kata
Júnior (16 e 17 anos) e o Kumite
acima de 59 quilos, enquanto ele

Deixem as
medalhas aqui

venceu o Kata Sub-12 e o Kumite
Sub-14 até 35 quilos.

No total, cerca de 100 caratecas
de toda a região participaram da com-
petição, que selecionou atletas para
a fase final do Paranaense, o qual

reunirá os demais campeões regio-
nais em dezembro, provavelmente
em Curitiba, e também distribuiu pon-
tos para o ranking estadual, que de-
finirá a seleção paranaense para o
Campeonato Brasileiro de Seleções.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AKADAC ODA KAI

R esultados
Luis Eduardo Batista Pereira

(1º Especial Kata Sub-12)

Paulo Henrique Castegnaro da Silva
(2º Especial Kata Cadete/2º Especial Kumite
Cadete até 52 kg)

Laura Mezzari Roque
(1º Especial Kata Sub-14)

Guilherme Bussolaro Ribeiro
(1º Especial Kumite Cadete até 52 kg)

Dioni Alves de Carvalho
(3º Novos Kata Cadete/1º Novos Kumite Cade-
te até 52 kg)

Eduardo de Oliveira Monteiro
(1º Novos Kumite Sub-14 de 35,1 kg a 40 kg)

Artur Rafael Feltrin
(1º Novos Kumite Sub-14 de 5,1 kg a 50 kg)

Daniel Roberto Bilert
(1º Especial Kata Sênior de 16 a 37 anos/4º Es-
pecial Kumite Sênior 18 a 37 anos acima 84 kg)

Nicolas Natan da Silva
(1º Especial Kumite Sênior de 18 a 37 anos
acima 84 quilos)

Vinícius Trento
(1º Novos Kata Sênior de 16 a 37 anos/1º Novos
Kumuite Sênior de 18 a 37 anos acima de 84 kg)

Gabriella Adur da Silva
(1º Especial Kata Júnior / 1º Especial Kumite
Júnior acima de 59 kg)

Millena Adur da Silva
(2º Especial Kata Sub-21 / 1º Especial Kumite
Sub-21 de 61,1 kg a 68 kg)

Guilherme Martins Magalhães dos Santos
(2º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
12 de 35,1 kg a 40kg)

Wesley Paschoal França
(4º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
12 até 35 kg)

Emanuel Valêncio
(1º Novos Kata Sub-12 / 1º Novos Kumite Sub-
14 até 35 kg)

Matheus Carneiro da Silva
(4º Novos Kata Sub-14 / 1º Novos Kumite Sub-
14 acima de 50 kg)

João Pedro Chefer
(4ª Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Sub-
14 de 63,1 kg a 70kg)

Stephany Micoanski Teodoro
(2º Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Ca-
dete até 47 kg)

Jhenifer Paschoal França
(3º Novos Kata Cadete / 1º Novos Kumite Ca-
dete de 47,1 kg a 54 kg)

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, teve ontem mais um
dia de reunião para discutir a refor-
ma administrativa com base na ori-
entação da Fundação Dom Cabral,
que fez um estudo e sugeriu alter-
nativas para reduzir o número de
secretarias, e ainda melhorar a efi-
ciência na gestão.

De acordo com o prefeito, foram
apresentadas três sugestões que
estão sendo analisadas, mas o cer-
to é que algumas secretarias deixa-
rão de existir. Paranhos diz que,
mais do que economizar, a reforma
tem como foco dar eficiência à má-
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Reforma pela eficiência
quina pública. A questão de econo-
mia, segundo ele, foi trabalhada no
primeiro semestre.

“Essa reforma já está buscando
eficiência, não apenas a questão de
economia, que nós já conseguimos
reduzir [os gastos], tanto que hoje
nós temos cinco secretarias que
não possuem secretários e nossas
subprefeituras que não têm subpre-
feitos, mas isso não tem causado
prejuízo, estamos usando a econo-
mia para avançar”, relata.

Paranhos voltou a enfatizar que não
haverá supersecretários, mas um
conjunto administrativo. “Não terá
supersecretário, teremos uma
superprefeitura pra atender a demanda.
Não existe isso, supersecretário, nós
temos que ter secretarias eficientes.
Cada uma tem sua finalidade e é isso
o que vai acontecer”, diz o prefeito.
A reestruturação total deve acontecer
no ano que vem, mas o prefeito
pretende antecipar algumas mudanças
para este ano ainda.

Sem supersecretários

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Vandré Dubiela

PARANHOS DIZ que não haverá
a figura de um supersecretário

O rganograma
O novo organograma da administração municipal prevê a fusão

de secretarias, mas ainda não está totalmente definida quais delas
deixarão de existir. Em um dos estudos, a previsão é de fusão das
Secretarias de Esporte e Cultura com a Educação. Em outra propos-
ta, a Cultura seria anexada à pasta do Esporte.

Também há propostas de unir as Secretarias de Agricultura e
Meio Ambiente. Outra sugestão da Fundação Dom Cabral é a cria-
ção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, além da
Secretaria da Casa Civil, Transparência e Combate à Corrupção.
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 HOJE
19h30 Sport x Fluminense
19h30 Chapecoense x Bahia
21h Atlético-MG x Corinthians
21h Vitória x Ponte Preta
21h45 Botafogo x Palmeiras
21h45 Santos x Flamengo
21h45 Atlético-GO x Grêmio

AMANHÃ
19h30 São Paulo x Coritiba
19h30 Atlético-PR x Avaí
20h Vasco x Cruzeiro

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 41 17 12 5 0 27 8 19
2º Grêmio 33 17 10 3 4 32 18 14
3º Santos 31 17 9 4 4 19 11 8
4º Palmeiras 29 17 9 2 6 26 18 8
5º Flamengo 29 17 7 8 2 25 14 11
6º Sport 27 17 8 3 6 27 21 6
7º Botafogo 24 17 6 6 5 20 18 2
8º Vasco 23 17 7 2 8 21 27 -6
9º Cruzeiro 23 17 6 5 6 18 16 2
10º Atlético-MG 23 17 6 5 6 19 19 0
11º Ponte Preta 21 16 6 3 7 19 21 -2
12º Chapecoense 21 17 6 3 8 23 30 -7
13º Fluminense 21 16 5 6 5 24 24 0
14º Atlético-PR 20 17 5 5 7 15 22 -7
15º Bahia 19 17 5 4 8 21 22 -1
16º São Paulo 19 17 5 4 8 20 22 -2
17º Coritiba 19 17 5 4 8 17 24 -7
18º Avaí 17 17 4 5 8 10 20 -10
19º Vitória 13 17 3 4 10 16 29 -13
20º Atlético-GO 12 17 3 3 11 15 30 -15

SÉRIE A

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 02 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

A seleção brasileira feminina começará nesta
quarta-feira a disputa da Fase Final do
Grand Prix, em Nanjing, na China. O
primeiro desafio do Brasil será a China, às
8h30 (de Brasília), com transmissão ao
vivo da TV Globo e do SporTV 2.
Brasileiras e chinesas formam ao lado da
Holanda, o Grupo J. Já a Chave K é
composta por Sérvia, Estados Unidos e
Itália. As equipes se enfrentarão dentro dos
seus respectivos grupos e as duas melhores
em cada passarão às semifinais. A equipe
do treinador José Roberto Guimarães é a
atual campeã e luta pelo 12º título da
competição. O Brasil terminou a fase de
classificação em terceiro lugar, com 18
pontos (seis vitórias e três derrotas). A
China, país sede da Fase Final, ficou na
sétima colocação, com 13 pontos (cinco
resultados positivos e quatro negativos).
Vale lembrar que a China é a atual campeã
olímpica e a responsável pela eliminação da
seleção brasileira nas quartas de final dos
Jogos Rio 2016.

Hora de dar o troco

 C
B

V
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Os vereadores de Cascavel apro-
varam, por unanimidade, o Requeri-
mento 324/2017, de autoria do
vereador Serginho Ribeiro (PPL),
questionando a Secretaria Munici-
pal de Educação acerca de ações
movidas pela pasta para suspender
liminares no Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, quanto às matrí-
culas em Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil) e escolas
municipais.

Serginho Ribeiro quer saber se
houve “por parte da Secretaria ou
da Procuradoria Jurídica do Municí-
pio o ajuizamento de ação de sus-
pensão de segurança com a finali-
dade de desobrigar o Município de
efetuar a matrícula de alunos em
Cmeis e escolas municipais”.

VAGAS POR MEIO DA JUSTIÇA
Segundo o vereador, as famílias que buscam uma vaga na educa-

ção infantil do Município têm recorrido à Defensoria Pública para ga-
rantir o direito fundamental à educação.

Quando não conseguem uma vaga pelo cadastro da Secretaria de
Educação,Município para que este matricule a criança em um Cmei
ou escola, mesmo sem as vagas disponíveis no sistema.

Segundo dados apurados pelo vereador, em Cascavel, no fim de 2016,
mais de 3 mil crianças estavam na fila de espera da educação.

Matrículas
polêmicas

O vereador pede ainda que a pre-
feitura exponha os motivos que le-
varam o Poder Executivo a tomar
essa atitude judicial e qual foi a
posição do Tribunal de Justiça.

O requerimento questiona
também qual é o número de cri-

anças que esperam por vagas
atualmente na rede municipal e
quantas são as liminares ajuiza-
das perante o Tribunal de Justi-
ça do Paraná e que são oriundas
de matrículas em Cmeis e esco-
las municipais de Cascavel.

Mais de três mil crianças aguardam
na fila de espera da educação

 FLAVIO ULSENHEIMER/ ASSESSORIA CMC
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Megasena
Concurso: 1953

09 26 29 42 43 45

Dupla sena
Concurso: 1675

06 08 18 19 32 391º sorteio

03 16 28 41 42 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1544

01 02 04 07 08 09 11 12
14 16 17 21 22 23 24

Quina
Concurso: 4444

02 43 58 61 62

Timemania
Concurso: 1064

06 08 16 25 29 49 70
TIME DO VILLA NOVA - MG

Lotomania
Concurso: 1784

04 10 21 23 31 38 41 43
54 59 61 66 74 80 83 85

87 88 89 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5201

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Quem vai
carimbar

a faixa?

BRASILEIRÃO
19h30 Sport x Fluminense
19h30 Chapecoense x Bahia
21h Atlético-MG x Corinthians
21h Vitória x Ponte Preta
21h45 Botafogo x Palmeiras
21h45 Santos x Flamengo
21h45 Atlético-GO x Grêmio

SUL-AMERICANA
19h15 LDU x Bolívar
21h45 D. Iquique x Independiente
21h45 Olimpia x Nacional

AMISTOSOS
14h30 B. Dortmund x Atalanta
15h45 Man. United x Sampdoria
22h MLS All Stars x Real Madrid

JOGAM HOJE

Campeão antecipado do pri-
meiro turno do Brasileirão, o Co-
rinthians desafia o Atlético-MG
nesta quarta-feira num dos
principais confrontos da 18ª ro-
dada, que será aberta hoje com
sete jogos. O embate entre os
alvinegros está marcado para
as 21h, no Mineirão.

Com uma campanha his-
tórica, com 12 vitórias e 5
empates em 17 jogos - é o
único invicto do campeonato
- o Corinthians conquistou no
domingo a condição de ven-
cedor do primeiro turno com
duas rodadas de antecedên-
cia. O título simbólico pode
não ter valor algum, mas nos
últimos anos serviu de parâ-
metro para apontar o cam-
peão no fim da temporada.

Desde 2003, quando o Bra-
sileirão começou a ser dispu-
tado nos moldes atuais, ape-

nas três times que venceram
o primeiro turno não venceram
também o campeonato: o Grê-
mio em 2008 (São Paulo foi o
campeão), o Internacional em
2009 (Flamengo foi o cam-
peão) e o Atlético-MG em 2012
(Fluminense foi o campeão).
Nas demais 11 das 14 edições
da competição a lógica preva-
leceu. Além disso, nunca o
vencedor do primeiro turno
terminou abaixo da segunda
posição na classificação final.

Para o duelo desta noi-
te, Romero segue fora, ve-
tado por dores musculares.
Assim, segue com Pablo e
Jadson no departamento
médico, enquanto Clayson
deve seguir como titular no
ataque corintiano. Já Mar-
quinhos Gabriel é dúvida e
caso não atue será substi-
tuído por Giovanni Augusto.

No modelo atual do
Brasileirão, desde

2003,
apenas três times
que venceram o

primeiro turno não
terminaram o

campeonato como
campeões
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Nesses primeiros sete meses de governo adotamos
muitas medidas importantes para recuperar a credibili-
dade do poder público. Logo no início do mandato de-
cretamos corte de 30% nas despesas das secretarias e
tolerância zero contra a corrupção e o desperdício.

Mas eu quero destacar o esforço do nosso governo
em dar transparência aos atos da administração, em
especial, nas licitações; nas compras públicas. Por isso
determinamos a transmissão ao vivo das licitações pela
internet, incluindo facebook, para que todas as pessoas
possam acompanhar em tempo real, sem maquiagens.
Outra ação com excelentes resultados é a modalidade
de pregão eletrônico através da Bolsa Brasileira de Mer-
cadorias. Com isso, ampliamos a participação de em-
presas, aumentamos a concorrência e já economiza-
mos quase R$ 40 milhões.

Com esse mesmo objetivo, aderimos recentemente
ao Escritório de Compras Públicas, construído em par-
ceria com o Sebrae, Observatório Social, Fecomercio,
Unioeste, Faciap e outras entidades importantes.

Mas, talvez o mais importante seja o conceito de
que é fundamental a participação da população na
fiscalização do poder público. Esse tem sido meu ape-
lo diário, para que os cascavelenses fiscalizem e aju-
dem a cuidar da cidade.

Tenho convicção de que a transparência é o cami-
nho mais seguro para uma gestão moderna e eficiente.

TRANSPARÊNCIA PARA
BUSCAR EFICIÊNCIA

 Cobranças
A reclamação dos
vereadores sobre a demora
das respostas por parte da
prefeitura aos
requerimentos feitos pelos
parlamentares levou o
vereador Alécio Espínola a
usar a palavra no fim do
expediente de ontem. Ele
disse que são mais de 400
requerimentos no primeiro
semestre e a demanda gera
dificuldades nas respostas,
mas prometeu cobrar dos
secretários, na próxima
semana, mais agilidade.
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 “A imprensa de
Cascavel é uma

das mais
intensas do

Paraná,
extremamente

combativa,
engajada e

trabalhadora.”

Leonaldo Paranhos
Prefeito de Cascavel

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

O empenho do
prefeito
Paranhos que foi
pessoalmente a
dez hospitais e
clínicas solicitar
adesão ao
mutirão de
cirurgias.

O desinteresse
de alguns
servidores que
“participam”
da Escola de
Governo com
celulares
conectados as
redes sociais.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Fases da lua

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
30/07 - 12h23

Fo
nt

e:
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im
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ar

NOVA
21/08 - 15h30

Ivan Zuchi,
secretário de
Comunicação

Social

 Crítica
A primeira critica dos
vereadores sobre a gestão do
prefeito Leonaldo Paranhos
veio justamente da base de
governo e deixou alguns
parlamentares sem entender a
situação. Revoltado por não
ser atendido na reivindicação
de reformar o ginásio do
Bairro Santos Dumont, porém
autorizado pelo prefeito, o
vereador Josué de Souza
criticou a secretária de
Educação, Marcia Baldini, e foi
acompanhado na crítica por
Romulo Quintino.
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Licitações suspensas
Suspeitas de combinação de preços entre empresas, e o fornecimento de materiais
fora das especificações, levaram a Prefeitura de Cascavel a anular duas licitações.

Uma delas já havia sido concluída e a outra foi suspensa minutos antes do certame.
 Pág. 05

TREVO VIRA
“SHOPPING”

O Trevo Cataratas, em Cascavel, se transformou em
uma espécie de “shopping a céu aberto”. Vendedores

de diferentes tipos de produtos disputam espaço
entre os veículos e tentam conquistar “clientes”.

 Pág. 09

Frentista que matou
colega está foragido

PÁGINA

24
PÁGINA

31 Timão e Galo fazem o
duelo dos alvinegros

AÍLTON SANTOS
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POS. TIME PG J V E D GP GC SG
1 América-MG 36 18 10 6 2 25 12 13
2 Internacional 30 18 8 6 4 23 13 10
3 Vila Nova 29 18 8 5 5 21 17 4
4 Ceará 28 18 8 4 6 23 17 6
5 Guarani 28 18 8 4 6 22 19 3
6 Juventude 28 18 7 7 4 23 17 6
7 Paraná 27 18 7 6 5 25 16 9
8 Londrina 27 18 7 6 5 28 24 4
9 Criciúma 26 18 7 5 6 19 21 -2
10 CRB 25 18 7 4 7 17 22 -5
11 Boa Esporte 25 18 6 7 5 16 17 -1
12 Oeste 24 18 5 9 4 17 16 1
13 Goiás 23 18 7 2 9 20 23 -3
14 Paysandu 23 18 6 5 7 17 17 0
15 Santa Cruz 23 18 6 5 7 20 23 -3
16 Brasil de Pelotas 21 18 6 3 9 19 28 -9
17 Luverdense 20 18 4 8 6 19 22 -3
18 Figueirense 17 18 4 5 9 22 28 -6
19 ABC 16 18 4 4 10 15 25 -10
20 Náutico 11 18 2 5 11 12 26 - 14

Figueirense 2X2 JuventudeJUV
Brasil de Pelotas 0X0 Boa Esporte

Paraná 4X1 CRB
Santa Cruz 1X2 Paysandu

Vila Nova 0X1 Náutico
Oeste 1X1 ABC

América-MG 3X2 Londrina
Ceará 3X1 Criciúma

Luverdense 1X0 Guarani
Internacional 3X0 Goiás

SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

18ª RODADA

SEXTA-FEIRA 04/08
Criciúma x Brasil de Pelotas
Náutico x Luverdense
Goiás x Oeste
CRBx América-MG

SÁBADO 05/08
ABC x Ceará
Guarani x Internacional
Juventude x Santa CruzSTA
Boa Esporte x Paraná
Paysandu x  Figueirense

SEGUNDA-FEIRA 07/08
Londrina X Vila Nova

PRÓXIMA RODADA

Com qualidade,
Inter vence o Goiás

Com uma atuação consistente
em todos os setores do time, o
Internacional venceu o Goiás por
3 a 0, chegou aos 30 pontos e as-
sumiu a vice-liderança do Campe-
onato Brasileiro da Série B. Ape-
sar de dominar no primeiro tem-
po, o Colorado marcou todos os
gols na etapa final, com William
Pottker, Leandro Damião e Carlos.
O próximo jogo, o último do primei-
ro turno, é contra o Guarani, sába-
do (5), em Campinas.

O duelo com os goianos marcou
as estreias de Camilo e Leandro
Damião, recentemente contratados
pelo Clube do Povo. O time também
contou com os retornos de Cláudio
Winck, Víctor Cuesta e Rodrigo Dou-
rado, que estavam suspensos na
rodada anterior. Em contrapartida,
D'Alessandro, suspenso, e Nico
López, com um desconforto mus-
cular, não puderam atuar. O Inter co-
meçou com: Danilo Fernandes; Cláu-
dio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e

Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson
e Camilo; William Pottker, Leandro
Damião e Eduardo Sasha.

JOGADORES COMEMORAM vitória contra o Goiás

DIVULGAÇÃO/INTERNACIONAL

Invicto há quatro jogos, o Paraná emendou a segunda vitória conse-
cutiva e confirmou o bom momento na Série B. Na abertura da 18ª
rodada, o Tricolor venceu o confronto direto com o CRB por 4 a 1 em
Curitiba e, com 27 pontos, entrou de vez na luta pelo G-4. Também
iniciados às 19h15 de ontem, outros dois duelos terminaram empata-
dos. Em Florianópolis, Figueirense e Juventude ficaram no 2 a 2. Em
Pelotas (RS), Brasil e Boa Esporte terminaram zerados. Já o Londrina
foi derrotado por 3 a 2 pelo América-MG.

PARANÁ GOLEIA CRB E CONFIRMA
BOA FASE NA SÉRIE B


