
TRAGÉDIA
NA PISTA

EstaR
na palma
da mão

Cascavel começa a testar, na terça-feira, um
aplicativo que deve substituir os atuais bot-
tons e moedas no Estacionamento Regula-
mentado. Antes mesmo de sair de casa, o

motorista poderá consultar as vagas disponí-
veis e comprar os créditos do EstaR.

 Pág. 15

 , 04/08/2017
Edição 7820 - Ano XLI

Uma batida na PR-180,
próximo ao distrito de

Juvinópolis, matou uma
mulher de 63 anos que

seguia para Cascavel, onde
fazia tratamento de câncer.

Ela estava com o filho em
uma picape que se envolveu

em um acidente com dois
caminhões. O rapaz, em

estado grave, foi socorrido
de helicóptero.
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Cai número de
casos de gripe
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08 Paranhos exonera
gerente da Cultura

Domingo tem
Clássico da Soja
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RAPOSA MARCA
RÁPIDO E

ATROPELA
VASCO
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Com público recorde, São
Paulo perde para reservas

O apoio de mais de 50 mil tor-
cedores não bastou para o São
Paulo vencer o time reserva do Co-
ritiba na partida que marcou o re-
encontro de Hernanes com o Mo-
rumbi. Na noite de ontem, o Trico-
lor teimou em desperdiçar chances

de gol e acabou derrotado por 2 a
1, em duelo válido pela 18ª rodada
do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Thiago Carleto e
Filigrana, o Coxa chegou aos 22
pontos e ganhou cinco posições,
subindo para o 12º lugar. De que-

bra, o clube paranaense empurrou
o São Paulo de volta para a zona
de rebaixamento, da qual havia
saído após seis rodadas. Portan-
to, o time treinado por Dorival Jú-
nior parou nos 19 pontos e caiu
para a 17ª colocação.

Jogando no estádio Raulino de
Oliveira, o Cruzeiro visitou o
Vasco na noite desta quinta-
feira, na partida que fechou a
18ª rodada do Campeonato

Brasileiro. Com gol logo no início
da partida, a Raposa conseguiu
uma boa vitória pelo placar de 3

a 0 e abriu três pontos de
vantagem para o rival.

Com a vitória, o Cruzeiro cola no
G6, agora com 26 pontos
ganhos, e ocupa a sétima

colocação, ficando a dois pontos
do primeiro time na zona da

Libertadores. Já o Vasco segue
com 23 pontos e perde uma
posição, caindo para nono.

Furacão desencanta na Baixada
O Atlético Paranaense colocou

fim ao jejum de vitórias dentro da
Arena da Baixada e bateu o Avaí por
5 a 0, confirmando sua reação den-
tro do Campeonato Brasileiro. Com

o resultado, o Furacão chegou aos
23 pontos, subindo para a 10ª co-
locação. O Leão, por sua vez, segue
na zona de rebaixamento, com 17
pontos, na 18ª posição.

 ATLÉTICO goleou o time catarinense e agora está em 10º lugar

FABIO WOSNIAK/SITE OFICIAL
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Não podemos admitir que mesmo com as en-
tranhas do poder no Brasil sendo expostas pense-
mos política da mesma forma. A nação sangra, a
aula é cara, e já que temos que viver esse momen-
to doloroso, que ao menos saiamos dele dispostos
a fazer diferente.

Protestar, seja nas ruas ou na internet, é legítimo,
mas, e se cada  indignado também reservar um pou-
co de sua energia para evitar futuros  percalços? Em
meio ao turbilhão de escândalos esquecemos que
cada um daqueles que saqueiam os cofres públicos,
foi revestido de poder pelo voto popular.

Novas eleições se aproximam e a preocupação
é que o voto, ao contrário de ser usado como ferra-
menta de reconstrução do país, torne-se novamen-
te a arma que o fere de morte.

Torcemos para que cada um dos denunciados
receba o que merece, mas, se continuamos acre-
ditando que política é um mal a ser evitado, as ca-
deiras que ficarão vazias rapidamente serão ocu-
padas por outros malfeitores.

É preciso que o eleitor assuma o seu papel de
protagonista, seja sujeito da sua própria história e
ajude a resgatar valores fundamentais como a fra-
ternidade, cooperação e a defesa plena da vida.

SUJEITOS DA PRÓPRIA HISTÓRIA

 Digitalização
O Núcleo de Inovações
Tecnológicas (NIT) e o
Mestrado em Engenharia de
Energia na Agricultura da
Unioeste, campus de
Cascavel, em parceria com a
Siemens, realizam no
próximo dia 10, às 18h30,
no auditório Arnaldo
Busatto, o Innovation Tour
2017, com tema TIA Portal
– a porta de entrada para a
digitalização na indústria.
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“É nosso dever
informar que estas

águas são
impróprias para

consumo humano”.

Juarez Berté, secretário
de Meio Ambiente

Olavo Santos (PHS)
1º Secretário da Câmara de
 Vereadores de Cascavel

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

A ação do
Ministério
Público do
Paraná que
ajuizou sete

ações na
Operação

Quadro Negro

A falta de
união entre os
caminhoneiros
nos protestos

contra o
aumento dos
combustíveis.
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
30/07 - 12h23

NOVA
21/08 - 15h30

 Transporte
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) informa que a partir
de segunda-feira (7) a Linha
FAG atenderá também o
Residencial Treviso, o que
implicará na mudança do
itinerário transporte coletivo.
Devido a isso, as saídas de
ônibus do Terminal Oeste
serão às 07h40 e às 15h50 e
do Residencial Treviso às
7h57 e às 16h07.
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Megasena
Concurso: 1954

09 25 33 35 40 49

Dupla sena
Concurso: 1676

05 39 41 43 44 461º sorteio

07 09 22 39 42 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1545

03 05 07 08 10 11 12 15
16 17 20 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4446

14 22 54 69 72

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: 5202

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.427
26.496
00.066
13.149
72.984

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 44 18 13 5 0 29 8 21
2 Grêmio 36 18 11 3 4 33 18 15
3 Santos 34 18 10 4 4 22 13 9
4 Palmeiras 32 18 10 2 6 28 19 9
5 Flamengo 29 18 7 8 3 27 17 10
6 Sport 28 18 8 4 6 29 23 6
7 Cruzeiro 26 18 7 5 6 20 16 4
8 Botafogo 24 18 6 6 6 21 20 1
9 Vasco 23 18 7 2 9 21 29 -8
10 Atlético-PR 23 18 6 5 7 20 22 -2
11 Atlético-MG 23 18 6 5 7 19 21 -2
12 Coritiba 22 18 6 4 8 19 25 -6
13 Chapecoense 22 18 6 4 8 24 31 -7
14 Fluminense 22 17 5 7 5 26 26 0
15 Ponte Preta 21 17 6 3 8 20 24 -4
16 Bahia 20 18 5 5 8 22 23 -1
17 São Paulo 19 18 5 4 9 21 24 -3
18 Avaí 17 18 4 5 9 10 25 -15
19 Vitória-BA 16 18 4 4 10 19 30 -11
20 Atlético-GO 12 18 3 3 12 15 31 -16

SÉRIE A

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

SÉRIE B

HISTÓRICO I
Time que a cada jogo atinge nova marca recorde, o Corinthians pode

fazer história novamente neste fim de semana, quando receberá o Sport,
sábado, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O du-
elo está marcado para as 19h, em Itaquera.

Caso vença o Leão pernambucano, o Alvinegro do Parque São Jorge
poderá chegar aos mesmos 47 pontos alcançados pelo Cruzeiro ao fim
do primeiro turno do campeonato de 2003, na maior pontuação regis-
trada na Série A. O detalhe é que a Raposa alcançou o número em 23
jogos disputados, pois naquele ano 24 equipes disputaram a competi-
ção. O Corinthians pode alcançar o feito em 19 jogos.

Confirmado
O brasileiro Neymar se tornou o
jogador de futebol mais caro da
história. O PSG anunciou ontem
a contratação do atacante. Antes
disso, os advogados do jogador
haviam acertado o pagamento de
222 milhões de euros ao
Barcelona (R$ 821 milhões), em
cifra referente à multa rescisória
do atacante com os catalães. No
clube francês, o brasileiro vestirá
a camisa 10, que anteriormente
era usada por Javier Pastore.

SÁBADO 05/08
Fluminense x Atlético-GO

Corinthians x Sport
DOMINGO 06/08

Flamengo x Vitória
Palmeiras x Atlético-PR

Cruzeiro x Botafogo
Coritiba  x Chapecoense

Grêmio x Atlético-MG
Bahia x  São Paulo
Ponte Preta x Vasco

Avaí x Santos

19ª RODADA

HISTÓRICO II
Desde que o Brasileirão passou

a ter 20 times, e 19 rodadas no pri-
meiro turno, portanto, em 2006,
a campanha do Corinthians já é a
melhor. Supera os 43 pontos con-
quistados por Atlético-MG em 2012
e Cruzeiro em 2014. O Galo foi vice-
campeão, enquanto a Raposa le-
vou o título.

Em relação ao aproveitamento
dos pontos, a campanha atual do
Timão é de 81,5%, superior ao do
Cruzeiro de 2003: 68.1%. Naque-
la ocasião, os comandados de Van-
derlei Luxemburgo encerraram o
turno com 14 vitórias, cinco em-
pates e quatro derrotas. O Corin-
thians busca terminar invicto.

SEXTA-FEIRA
19h15 Criciúma x B. de Pelotas
20h30 Náutico x Luverdense
20h30 Goiás x Oeste
21h30 CRB x América-MG

SÁBADO
16h30 ABC x Ceará
16h3 Guarani x Internacional
16h30 Juventude x Santa Cruz
19h Boa Esporte x Paraná
19h Paysandu x Figueirense

SEGUNDA-FEIRA
20h Londrina x Vila Nova

19ª RODADA
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Ação contra o reajuste da água
O deputado estadual Marcio Pa-

checo (PPL) divulgará hoje deta-
lhes da ação popular impetrada na
Vara da Fazenda Pública, em Cas-
cavel, solicitando a suspensão do
reajuste da conta de água, que
entrou em vigor em 1º de junho.

A Sanepar está propondo um
reajuste na tarifa de 25,63%, dilu-
ído em oito anos, sendo 8,53%
neste ano. Dentre as principais
mudanças está o volume de água
que dá direito à tarifa mínima, que
era de 10 metros cúbicos e caiu
pela metade. Ocorre que os per-
centuais de reajuste foram muito
acima do divulgado pela Sanepar.

Quem consome acima de 11
metros também sofrerá no bolso,
pois o metro cúbico que custava
R$ 1,02 passou para R$ 5,67.

 A ação está embasada em vá-
rias irregularidades praticadas
pela Sanepar, dentre elas o não
cumprimento da Lei Estadual
13.755/2002, que proíbe a co-
brança da tarifa mínima, a falta de
transparência para discutir o rea-

ABUSIVO
Para o deputado, o reajuste abusivo vai penalizar cerca de 11 milhões de
consumidores paranaenses, sobretudo os mais carentes. O pedido de concessão
de liminar tem abrangência em todo o Estado do Paraná.

juste, o aumento abusivo de até
95,02% da tarifa (percentual bem
acima da inflação) e a ausência
de convênio entre a Sanepar e a

Agepar (Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de
Infraestrutura do Paraná) com o
município de Cascavel.

PACHECO
considera o aumento
da tarifa abusivo

ARQUIVO

FONTES RECEBEM NOVAS PLACAS
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou

ontem a recolocação de placas nas 24 fontes de
Cascavel que estão com água imprópria para o con-
sumo. "Estamos cumprindo a legislação, dando ci-
ência à população sobre a falta de potabilidade, pois
toda água para ser consumida deve ser tratada, mas
cada cidadão tem o livre arbítrio para decidir se deve
ou não consumir. É nosso dever informar que estas
águas são impróprias para consumo humano", dis-
se o secretário Juarez Berté.

A primeira fonte que recebeu a placa foi a mais
tradicional da cidade. Anexa ao Lago Municipal de
Cascavel, a Fonte dos Leões foi implantada em 2001
e desde então diariamente dezenas de pessoas vão
até o local encher garrafões para consumir em casa.

FONTE DOS LEÕES
foi a primeira a receber
as placas

S
E

C
O
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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, 04 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Jesus Tiburcio
Maria Christina Oviedo

Junior Cezar Evangelista
Silvia Marcia Razini

Claudinei Soares de Lima
Adriana Regina de Melo

Antonio Darci Ribeiro
Ines Elaine Panato de Lima

Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva

Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira

Luis Henrique Ramos de Quadros
Tayane Sousa Amorim

Divisão do equilíbrio
Vindo de uma rodada na qual

emplacou sua segunda vitória se-
guida no campeonato e contou com
as derrotas de Guarani, Vila Nova
e com o empate do Juventude para
assumir a vice-liderança da Série
B, o Internacional encerra o primei-
ro turno da competição neste sá-
bado, quando desafia o Guarani em
um confronto direto pela segunda
posição da classificação, às
16h30, em Campinas.

Apenas dois pontos separam as
equipes. Enquanto o Colorado tem
30 pontos, o Bugre tem 28 na quin-
ta colocação. A liderança pertence
ao América-MG, que tem 36 pontos,
é campeão antecipado do turno,
está invicto há 12 jogos e é dono
da melhor defesa e do segundo
melhor ataque da competição.

Os números indicam o Coelho a
passos firmes rumo à Série A. Já
da segunda à 11ª posição a briga
por posições constante e indica pelo
menos nove equipes na disputa por
vagas no G4. Para fins de compara-
ção, o terceiro colocado Vila Nova
tem 29 pontos e o nono colocado
Criciúma tem 26.

Nesse “bolo” de equipes, desta-
que para os paranaenses, para o
Ceará e para o Boa Esporte, que atra-
vessam boa fase. O Paraná Clube
está invicto há quatro jogos, com um
empate e três vitórias por goleada no
período - aplicou 4 a 1 no CRB, 4 a 0
no Santa Cruz e 4 a 1 no Brasil de
Pelotas. Neste fim de semana desa-
fia o Boa Esporte, que não perde há
cinco rodadas. O Londrina também
está forte, tendo somado quatro pon-
tos nos dois últimos jogos, nos quais
enfrentou o líder e o vice-líder fora de
casa. Neste sábado, recebe o tercei-
ro colocado Vila Nova.

Na última edição da Série B, o
Bahia foi o quarto colocado com 18
vitórias e 63 pontos. Esse é o parâ-
metro para os participantes da com-
petição neste ano.

AMÉRICA-MG de
Enderson Moreira sobrou no

primeiro turno

AMÉRICA-MG
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Homenagem aos capoeiristas
Ontem, dia 3 de agosto, foi

comemorada uma das maiores
expressões culturais afro-brasi-
leiras: a capoeira. Em 2008, a
manifestação foi reconhecida
como Patrimônio Cultural Bra-
sileiro, sendo registrada como
Bem Cultural de Natureza Ima-
terial. Nesta semana, a Câma-
ra de Cascavel também apro-
vou uma homenagem ao espor-
te, a instituição do “Dia da Ca-
poeira” a ser comemorado na
mesma data.

A proposta tem como ob-
jetivo, de acordo com o pro-
ponente, Pedro Sampaio
(PSDB), “fomentar e difundir
a prática da cultura afro-bra-
sileira em nosso município,
bem como homenagear todos
os grandes nomes ligados a
esse esporte”.

O Dia da Capoeira deverá ser
comemorado com a realização
de seminários, aulas, palestras
e todas de capoeira, a ser pro-
movido por equipes, associa-
ções, grupos e academias que
ministram esse esporte.

Atualmente, a capoeira é
considerada um dos principais
esportes nacionais.

A manifestação surgiu entre os escravos como um grito de liberdade.
Os negros da África, a maioria da região de Angola, foram trazidos ao
Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar nas fazendas de
café ou nas casas dos senhores como mão de obra escrava. Sendo as-
sim, a capoeira era uma forma de luta e resistência.

“Instituir essa data em nível municipal é difundir entre a população
que em Cascavel há vários adeptos da prática desse esporte e apresen-
tar uma história de luta que foram trazidas desde a época da escravi-
dão”, defende Pedro Sampaio.

DIVULGAÇÃO

H istórico

Câmara de Vereadores instituiu o “DIA DA
CAPOEIRA”, em Cascavel DE AGOSTO

é o Dia do
Capoeirista3
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Para a equipe masculina de handebol de Cascavel, os compromissos
em Campo Mourão serão o quinto e o sexto da competição. Na etapa de
abertura da Chave Ouro do Paranaense, o ACH/Lanalli/Semel/Cascavel
venceu a equipe de Jussara (41 a 23) e tropeçou na de Campo Mourão (29
a 23). Depois, na segunda etapa, venceu os times de Corbélia (32 a 21) e
empatou em 24 gols com o time de Maringá, atual campeão estadual.
Neste fim de semana, os compromissos serão diante dos representantes
de Saudade do Iguaçu, às 17h deste sábado, e de Barbosa Ferraz, às 13h
de domingo. Renovado e mais experiente em relação ao ano passado, o
time cascavelense busca pontos para subir na classificação. É o quinto
colocado e enfrentará o 7º e o 10º e último, respectivamente.

Masculino fortalecido

De olho nos compromissos do fim de
semana, os treinos de força e resistên-
cia ganharam atenção da equipe casca-
velense, que além de atual detentora do
título é a maior vitoriosa do Estado.

No alto
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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Pra cima
deles

Pra cima
deles

Neste fim de semana, os
desafios serão contra os
times de Assis Chateau-

briand, às 20h deste
sábado, e Maringá, às

13h de domingo. O duelo
com as maringaenses

será o principal do cam-
peonato para as meninas
do FAG/Cascavel /ACH /
O2 Saúde, pois reedita a
decisão do Paranaense
2016 e opõe os líderes
de certame deste ano.

 A cidade de Campo Mourão recebe neste fim de
semana o melhor do handebol estadual, com a 3ª
etapa da categoria Livre da Chave Ouro do Campeo-
nato Paranaense. Em busca de destaque na cidade
do Noroeste do Estado estarão as equipes femini-
na e masculina de Cascavel.

Dentre as mulheres, as comandadas do técnico
Neudi Zenatti são as atuais campeãs da competi-
ção e tentam se manter com 100% de aproveita-
mento na atual edição, depois de vitórias sobre São
José dos Pinhais (42 a 16) e Campo Mourão (46 a
17) na primeira etapa, realizado em maio, em Cas-
cavel. O naipe feminino não teve rodadas na 2ª eta-
pa, realizada fim de semana passado em Floraí. No
período, as cascavelenses disputaram os Jogos Uni-
versitários do Paraná e ficaram com o título ao ven-
cer as cinco partidas disputas e ter marcado 173
gols, média superior a 34 por jogo.
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Refic entra na pauta
A pauta da sessão legislativa da próxima segunda-feira (07),
da Câmara de Vereadores de Cascavel, será fechada e hoje,

mas atendendo a um pedido do prefeito, já é consenso entre
os integrantes de Mesa Executiva que o Projeto de Lei
Complementar 03/2017, que institui o Programa de

Recuperação Fiscal (Refic), estará na pauta.

Pareceres
As Comissões de Justiça e
Redação e a de Finanças já
deram pareceres favoráveis à
tramitação. Com isso, nada
mais impede que seja levada
à apreciação em plenário. A
aprovação é consenso entre os
21 vereadores, porém, uma
emenda assinada pela maioria
dos vereadores já foi
apresentada, liderada pelo
presidente, Gugu Bueno.

Gratuidade
Vem gerando debate nos
bastidores do legislativo
mais um projeto de lei que
dispõe sobre a gratuidade no
transporte coletivo urbano
de Cascavel. Trata-se do PL
063/2017, do vereador Pedro
Sampaio, que pretende
favorecer pacientes em
tratamento de câncer com
renda de até dois salários
mínimos. Mais gratuidade a
vista.

Solução

Em seis meses, o prefeito
Paranhos deu solução à
situação até então sem rumo,
da Escola Municipal Gladis
Tibola, hoje em prédio
alugado e improvisado.
Apresentou o terreno, aquele
polêmico ocupado ou
comprado pela Transpaula,
que retornou ao patrimônio
do Município. Agora é só fazer
os projetos e investir para
que a obra seja edificada.

Conhecendo
Somente 3 dos 21 vereadores
convidados, foram à reunião
marcada com o Conselho da
Criança e o Secretário de Ação
Social, Husdon Moreschi, para
discutir e debater o Projeto de
Lei 87/2017 que dispõe sobre a
Política Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Seria desinteresse dos demais?

DO PARANÁ

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Lei do Refic sempre é criticada pela imprensa e nas redes
sociais por favorecer os maus pagadores, porém, é aprovada.
Desta vez não deve ser diferente...

 Vereador Bocassanta anda se manifestando contra a manutenção
da estrutura do HU por conta da Unioeste, como hospital
universitário. Quer a volta do Hospital Regional...

 O vereador Jaime Vassata já assumiu a presidência do
Podemos (antigo PTN). O ex-presidente Marivaldo dos Santos
que esteve dois anos à frente da sigla, continua na executiva,
na vice presidência...

Dos 26 deputados federais do Paraná, 16 deles votaram pelo
arquivamento da denúncia contra Temer e 11 manifestaram-
se contrários. Os cinco parlamentares de Cascavel votaram
pelo arquivamento.

A comissão de Econo-
mia da Câmara está ana-
lisando o documento en-
caminhado pelo Tribunal
de Contas do Paraná (TCE-
PR) que recomenda a re-
gularidade, com ressal-
vas, das contas relativas
ao exercício financeiro de
2013 da gestão do prefei-
to Edgar Bueno. Ontem, os
vereadores Serginho Ribei-
ro (PPL), Mazutti (PSL) e
Jaime Vasatta (PTN) se
reuniram com Ildo Belim,
diretor da Secretaria de
Finanças para esclarecer
dúvidas.

O Tribunal de Contas
atua como órgão auxiliar,
analisando as contas e
exarando um parecer opi-
nativo. Após emitir o pare-
cer, cabe ao Le-
gislativo delibe-
rar em plenário

Comissão
analisa contas

de 2013

se aprova ou não as con-
tas dos gestores.

As contas da adminis-
tração em 2013 foram
consideradas regulares,
porém, na instrução do
processo, o TCE-PR ressal-
vou os itens relativos às
fontes de recursos com
saldos a descoberto, ao
registro de receita vincula-
da em finalidade diversa
da arrecadação e às dife-
renças nos registros de
transferências constitucio-
nais. Apesar disso, o pa-
recer aponta que a prefei-
tura apresentou todos os
documentos e justificati-
vas necessários para es-
clarecer que não houve
nenhum tipo de prejuízo ao
erário.

INTEGRANTES da comissão se reuniram ontem

ASSESSORIA
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Sem gripe
por três
semanas

 Reportagem: Marina Kessler

Há três semanas a
Secretaria Estadual da Saú-
de não contabiliza novos casos
de gripe em Cascavel. A última con-
firmação foi registrada no boletim
informativo do Estado em 19 de ju-
lho e desde então os índices se
mantiveram estáveis.

De janeiro até agora
Cascavel confirmou
seis casos de Influenza,
um de H1N1 e cinco de
A H3 sazonal, o vírus de
maior circulação neste in-
verno em todo o Paraná. Se-
gundo a coordenadora de In-
fluenza da 10ª Regional de Saú-
de de Cascavel, Gerti Berto, a esta-
bilidade nos números ocorre princi-
palmente por conta do clima, que
nos últimos dias permaneceu aci-
ma dos 20º°C.

“Esquentou nos últimos dias e
quando o tempo está assim as pes-
soas têm o hábito de abrir mais
suas casas, deixar o ambiente are-
jado, bem ao contrário de quando
está frio, que o ar não circula, não
renova, o que facilita a propagação
de germes”, explica.

Em toda a Regional de Saúde fo-

 Diferente de anos anteriores, o vírus A H3 sazonal é o que mais tem acome-
tido os paranaenses em 2017. Isso ocorre por dois motivos. Um deles, confor-
me Gerti, é a mudança na estrutura do próprio vírus, que a cada ano se modifica
e com muita rapidez. A outra é por conta da circulação das pessoas que carre-
gam o vírus. “Hoje em dia a locomoção ficou muito mais fácil, as pessoas vêm
e vão o tempo inteiro e isso facilita a propagação das doenças”, diz.

ram confirmados oito casos da do-
ença, distribuídos nas cidades de
Cascavel (6), Céu Azul (1) e Lindo-
este (1). Vale lembrar que em Lin-
doeste um homem de 74 anos
morreu em decorrência da Influen-
za A H3 sazonal.

Mutações

6 casos
de Influenza em Cascavel

1ª rodada - Sábado (5/8)
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Com o objetivo de começar a dis-
putar o Campeonato Brasileiro pela
Série D em 2018, mas pensando em
um jogo de cada vez, o FC Cascavel
estreia neste domingo na Taça FPF.
O primeiro compromisso é contra um
tradicional adversário, o Toledo. O
Clássico da Soja movimentará os jo-
gadores das duas equipes logo pela
manhã, às 11h05, no Estádio Olím-
pico Regional.

“A competição será de bastante
competitividade, por dar uma vaga
para a Série D e ser o caminho mais
rápido. Será um campeonato muito
disputado no qual quem errar me-
nos conseguirá a vaga”, antecipa o
técnico Rodrigo Cabral sobre a Taça
FPF, disputada na categoria sub-23.

Primeiramente, o
Clássico da Soja

Ciente das dificuldades, o treina-
dor antecipa que seus comandados
atuarão com inteligência e já alerta
à torcida: “podem esperar um time
competitivo, que vai buscar resulta-
do, mas com calma, tranquilidade e
paciência. O jogo tem que ser estra-
tégico, não pode se atirar para ten-
tar resolver igual louco. Temos trei-
nado com paciência e tranquilidade
e essa vai ser nossa ideia. É isso que
a torcida pode esperar”, diz Cabral.

15h30

Foz do Iguaçu Rio Branco
x

1ª rodada - Domingo (6/8)

11h

Maringá Paranavaí
x
11h

Iraty Andraus
x

Sub-19 joga neste sábado
Pelo Paranaense Sub-19, o dia de estreia para o FC Cascavel será

neste sábado, quando recebe o Rio Branco às 15h30, no campo da
Associação Atlética Coopavel. Será a primeira partida em casa para os
comandados do técnico Ivan Mororo Alves, depois da derrota por 3 a

2 para o Paranavaí fora de casa, pela primeira rodada da segunda
fase do Estadual. Na ocasião, o time cascavelense vencia por 2 a 0
com dois gols de Bolt, mas ao perder dois jogadores expulsos no
segundo tempo, levou a virada. O gol da derrota foi marcado aos
48min da etapa final. Suspensos, o goleiro Guilherme e o atacante

Chininha desfalcam a equipe contra o Rio Branco.

11h05

FC Cascavel Toledo
x

Quarta-feira (23/8)

20h15

x
Operário P. Londrinense

 TAÇA FPF

R$ 20
inteira

R$ 10
meia-entrada

Ingressos
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Giro da
Violência

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de
firma, procuração, escritura, separação e divórcio
consensual, inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV
e V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 04 de Agosto de 2017.

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

1. ODAIR BORGES DE OLIVEIRA E THALIA CARLA DOS SANTOS MORENO
2. JOSÉ ADEMIR LAUTÉRIO RIBEIRO E ALESSANDRA ALVES NOVAES
3. LUIZ ANTONIO MARCIANO ALVES E VANESSA DA SILVA DRUM
4. EDER PAULO DE LIMA E LUANA QUEIROZ
5. MARCO ANTONIO DA LUZ E ROSELI ALVES DA ROCHA
6. NEURI LUIZ RUBETTI JUNIOR E MILENA TRES DE LIMA
7. LUÍS PAULO LOPES E RAFAELA REIS SANTIAGO
8. WELTON ALMEIDA DUARTE E JANAYNA MARIANE DA SILVA
9. GUILHERME BESSA SILVESTRE DIAS E BETHÂNIA AGOSTINI DAL PONTE
10. CARLOS ALVES DOS SANTOS E CAMILA MACHADO DA LUZ FERRONI
11. CLAUDECIR SILVERIO DA SILVA E ANDRÉIA DIAS
12. MURILO NASCIMENTO AMBROZIO E THAÍS FERNANDA BUENO BARROSO
13. GUILHERME DE PAULA MOREIRA FRACARO E CHRISTIANE DE PAULA GUIMARÃES
14. ADRIANO CESAR RIBEIRO E GABRIELA DAS NEVES LEITE
15. VALTER JUSTEN E ELISANGELA DE LIMA AMERICANO
16. PAULO BUARQUE DE SOUZA E CRISTIANE HELENA WELTER
17. RAFAEL BUGRE GELLER DORNELLES E CRISTINA ARIELE RORATO
18. DEIVID DA SILVA LIRA E FRANCIELLY SILVA DE SOUZA
19. VALDOMIRO SEVERINO E NILZA DA SILVA FARIAS
20. CARLOS MAURICIO CHIODI E ANA LUCIA DUARTE

Acidente em obra
Um trabalhador caiu de uma altura de
aproximadamente seis metros, em uma
construção na Rua 13 de Maio, no
Centro de Cascavel. De acordo com
colegas de trabalho, a vítima estava
na lateral do prédio quando foi se
escorar, se desequilibrou, e caiu.
Socorristas e médico do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
e Emergência) foram acionados e
prestaram os primeiros atendimentos
ao homem, que não teve o nome
divulgado.

Acidente no centro
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem, no
cruzamento das Ruas Paraná e
Voluntários da Pátria, em Cascavel.
Segundo testemunhas, um Honda Civic
seguia pela Paraná quando colidiu
com uma picape modelo Pampa e um
táxi, que seguiam na Voluntários da
Pátria. No cruzamento há semáforo.
Ninguém ficou ferido.

Cinco pessoas
foram presas
ontem em um
hotel próximo
à antiga
rodoviária de
Cascavel. Elas
entraram
falsificando
perfumes
importados.
Policiais
militares
receberam
denúncias de que o grupo pegava
frascos vazios de perfume, enchia os
com álcool e essência, e
posteriormente os revendia como
produtos originais. O quarto do hotel
funcionava como uma espécie de
laboratório clandestino.

AÍLTON SANTOS

Perfume falsificado

Um estudante do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone ficou ferido ontem
na saída da escola. O adolescente, de 16 anos, atravessava a Rua Cuiabá,
na faixa de pedestres, quando foi atingido por um Renault Megane, que
estava em baixa velocidade.  O motorista parou para prestar auxílio.
Socorristas foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ao menor.
Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Brasília.

 FÁBIO DONEGÁ
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Conexão Acic
A Uniacic comercializa o segundo lote de passaportes do Conexão Acic
2017. Os valores são de R$ 250 a associados e a estudantes e de R$ 290
aos outros interessados – dá direito às quatro palestras. O Conexão trará
o maestro João Carlos Martins, dia 5 de setembro, o empresário Carlos
Wizard, dia 12, o jornalista e escritor Marcos Piangers (foto), dia 18, e o
consultor Marcelo Ortega, dia 26 de setembro. Será sempre a partir das
19h, no anfiteatro do Centro de Convenções. Mais pelo telefone 3321-
1436 ou pelo site www.acicvel.com.br

DIVULGAÇÃO

Compras públicas
Cascavel acaba de inaugurar o seu escritório de compras públicas. Instalado na

Acic, terá por função monitorar e repassar informações, orientar e promover
cursos para capacitar compradores e fornecedores locais a participar

habitualmente de licitações de órgãos. O escritório tem como parceiros
Prefeitura, Acic, Sebrae, Fecomércio-PR, Fopema, Faciap, Unioeste, Núcleo

Regional de Educação, Compra Paraná e Comitê Gestor Municipal.

WhatsApp
Estratégias de vendas por WhatsApp é o
nome de treinamento agendado para terça
e quarta-feira, dias 8 e 9 de agosto, das
19h às 23h, na Acic, em Cascavel. Os
conteúdos vão ser repassados por
Grazziela Braga. O investimento é de R$
240 a associados e estudantes e de R$
300 aos outros interessados. Mais nos
telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Consultores
Quando a agenda oculta dos
relacionamentos ameaça o sucesso das
organizações. Esse é o tema de palestra do
Núcleo Setorial de Consultores Empresariais
da Acic agendada para 15 de agosto. Ela
ocorrerá a partir das 19h30, na associação
comercial, e todos são convidados a
participar. O assunto será apresentado pela
consultora e educadora organizacional Malu
de Almeida. Para associados e estudantes,
o valor é de R$ 35. Aos outros
interessados, a inscrição custa R$ 40. Mais
informações pelos e-mails
nucleos04@acicvel.com.br e
nucleos05@acicvel.com.br . Ou ainda pelo
telefone 3321-1400.

Líder de líderes
A doutora em Ciências Políticas Maria
Aparecida Rabaiolli estará na Acic nos
dias 8, 15, 22 e 29 de agosto para
ministrar o treinamento Líder de líderes.
Entre outros aspectos, ela falará sobre
desmitificando o conceito de liderança,
conceitos e estilos de liderança e lei de
semeadura. O valor da inscrição a
associados e a estudantes é de R$ 200 e
aos não filiados é de R$ 280.

Mamografia
Acic e Ceonc disponibilizam exames de
mamografia gratuitamente para mulheres
com 35 anos ou mais. Para agendar
horário no Ceonc basta identificar-se
como filiada da associação comercial.
Telefones: (45) 3321-1438 e 3321-1403.
E-mail: convenios@acicvel.com.br . Saiba
sobre outros produtos, serviços, bandeiras
e notícias da Acic acessando o site
www.acicvel.com.br .

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Tragédia na PR-180
Uma tragédia deixou o trânsito

completamente congestionado na
manhã de ontem, na PR-180, cer-
ca de cinco quilômetros após o dis-
trito de Juvinópolis, em Cascavel.
De acordo com o relato do moto-
rista de um dos caminhões envol-
vido no acidente, ele seguia senti-
do Cascavel quando, repentina-
mente, viu uma picape Strada ten-
tando uma ultrapassagem. Ao fa-
zer a manobra, o condutor, Edson
Cancelier, de 29 anos, se assus-
tou com outro caminhão que se-
guia no sentido contrário e, para
não bater, jogou a Strada contra o
rodado da carreta. Com o impac-
to, o carro rodou e colidiu frontal-
mente no caminhão que estava no
lado oposto da via.

Dentro do veículo estavam
Edson e sua mãe, Odete Cance-
lier, de 63 anos. No momento
em que o carro bateu no roda-
do do caminhão, Odete, que era
passageira, morreu.

Edson ficou em estado grave e,
com risco de morte, foi atendido por
socorristas do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma em
Emergência). O helicóptero do Consa-
mu (Consórcio Intermunicipal Samu
Oeste) encaminhou o homem ao Hos-
pital Universitário de Cascavel.

De acordo com o médico do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência), Rodrigo Nicário, mãe e filho
seguiam para Cascavel. Odete, que
estava com câncer, vinha para um tra-
tamento ambulatorial no Ceonc (Cen-
tro de Oncologia Cascavel). Nos ca-
minhões, ninguém ficou ferido.

CARRO BATEU em dois
caminhões quando o motorista

fazia uma ultrapassagem

FILHO trazia
mãe para
tratamento de
um câncer, no
Ceonc

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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O gerente da Divisão de Ação
Cultural da Secretaria Municipal de
Cultura, Gilson Moraski, foi exone-
rado do cargo, ontem, pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.  Ele foi flagra-
do usando um veículo da Prefeitura
para fins particulares.

Moraski, que foi indicado ao car-
go pelo vereador Misael Júnior, usou

Crise e segurança em debate

A reunião semanal da Acic (As-
sociação Comercial e Industrial de
Cascavel) debateu, na noite de on-
tem, a crise e seus impactos na
segurança pública. O major Ru-
bens Garcez da Luz, comandante
do 6º Batalhão de Polícia Militar
(BPM) e o delegado-chefe da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), Adriano
Chohfi, foram os convidados.

O encontro empresarial abriu
espaço para o Núcleo Multisse-
torial da Região Norte, que expla-
nou sobre os impactos na segu-
rança após a instalação de a Uni-
dade Paraná Seguro (UPS). Em

REFLEXÃO
O presidente da Acic, Edson Vasconcelos, afirmou que o encontro serviu
como reflexão sobre a crise econômica que o Brasil atravessa e seu impacto na
segurança pública. “É preocupante porque quanto mais desemprego, falta de
recursos as coisas podem fugir das regras sociais”, avalia.

Denúncia faz Paranhos exonerar assessor
a ambulância multiuso da Secreta-
ria para carregar materiais de cons-
trução para uma obra em sua casa
no condomínio onde mora. A exone-
ração vale a partir de hoje. Paranhos
tem alertado aos servidores que
não irá tolerar desvio de conduta e
diz que a transparência e eficiência
devem nortear a administração.

Cascavel, existem duas unida-
des que, ao contrário de outras
do Estado, apresentam números
considerados na redução de cri-
mes. De acordo com as autori-
dades, isso só é possível porque
há par ticipação da comunidade.

“Mudamos a imagem região nor-
te após 2011 e estamos mudan-

do agora da região Sul. Em Casca-
vel UPS dá certo e até o final do
ano vamos conseguir a UPS região
Oeste”, disse o deputado Adelino
Ribeiro, que participou do encontro.

“Em Cascavel estamos traba-
lhando muito e reduzindo todos
os índices negativos”, disse o
major Garcez.

EXONERAÇÃO
de assessor vale
a partir
de hoje

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

CRISE ECONÔMICA reflete na
segurança pública
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Representantes e proprietários
de 11 empresas que mantêm han-
gares no Aeroporto Municipal Co-
ronel Adalberto Mendes da Silva,
de Cascavel, formalizaram, na tar-
de de ontem, a entrega dos proje-
tos necessários para a construção
dos novos barracões no local.

A reunião foi realizada na Secre-
taria de Planejamento e Urbanismo,
com o secretário Fernando Dillen-
burg, com o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissaro, e
a coordenadora do Aeroporto, Joce-
mara Lopes do Amarante, além de
técnicos que atuam no projeto de
mudança dos hangares.

De acordo com Pelissaro, com a
discussão de ontem sobre os ajus-
tes necessários, os projetos segui-
rão agora para aprovação no Corpo
de Bombeiros e na Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil). “A partir do
protocolo na Anac a Cettrans poderá
autorizar que as empresas iniciem
as obras dos novos hangares”.

Um encontro na tarde de on-
tem, na Câmara de Cascavel, reu-
niu membros do Conselho Muni-
cipal da Criança e Adolescente
(CMDCA), vereadores e o secretá-
rio de Assistência Social, Hudson
Moreschi. “É um ato para sanar
as dúvidas deles sobre uma lei
tão importante ao município” in-
formou o secretário.

Segundo Hudson, o CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente) está adian-
tando e discutido a legislação com
os parlamentares. “A lei trata de
todas as políticas públicas munici-
pais para crianças e adolescentes
do município de Cascavel” concluiu.

Novos hangares no aeroporto

A previsão, segundo o presidente da Cettrans, é de que no primeiro
bimestre de 2018 possa ocorrer a transferência das empresas para os
novos hangares e a demolição dos antigos. A mudança é necessária
para garantir maior segurança nos pousos e decolagens com uma área
livre de 150 metros dos dois lados da pista, a partir do eixo da mesma.

DIVULGAÇÃO

REUNIÃO com donos de aeronaves
aconteceu na tarde de ontem

CONSELHO discute Lei da Criança e do Adolescente

AÍLTON SANTOS

S egurança

Conselho da Criança
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A morte de Luiz Carlos Ferreira,
de 22 anos, poucos minutos an-
tes da meia-noite de ontem, em
Cascavel, fez com que o número
de confrontos na cidade cresces-
se 14% no comparativo com o mes-
mo período do ano passado.

Conforme dados do Hoje News,
de 1º de janeiro até ontem, Casca-
vel contabilizava oito mortes em
confronto. No mesmo período do
ano passado sete pessoas perde-
ram a vida ao revidar em aborda-
gens contra a polícia.

Luiz, que possuía passagem

Confrontos crescem 14%

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

SOCORRO
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados, mas
Luiz já estava morto. Ao lado do
corpo, a polícia encontrou a arma
utilizada por ele.
Ainda na quarta-feira, nas
primeiras horas da manhã, outro
jovem morreu ao tentar assaltar um
policial civil de Santa Catarina, na
BR-277, próximo ao Núcleo
Industrial de Cascavel.
Igor de Oliveira Dias, de 19 anos,
estava com comparsas em um
veículo sedan de cor escura, que
emparelhou com o carro do
policial. Tiros foram disparados
pelos bandidos com o objetivo de
parar o motorista, que eles
pensavam ser um comprista.
Quando o policial parou o carro,
Igor saltou na frente do veículo e,
com a arma em punho, começou a
atirar. Para evitar ser morto, o
policial jogou o veículo contra Igor
e o atropelou. O corpo dele ficou
preso embaixo do carro e os
demais assaltantes fugiram.

pelo crime de tráfico de drogas e
estava com um mandado de prisão
em aberto, reagiu a uma aborda-
gem de uma equipe da UPS (Uni-
dade Paraná Seguro) Sul, da Polí-
cia Militar. A equipe fazia patrulha-
mento na Rua Otávio Silvério Si-
queira, tentou abordá-lo, mas Luiz
sacou uma arma e atirou contra a
viatura.  Os policiais reagiram e
atingiram o rapaz.

LUIZ CARLOS FERREIRA, de 22 anos, estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas

RAPAZ ATIROU contra a
viatura policial; militares
revidaram
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 55
Homicídios 44
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 484
Furtos 1.087
Veículos (furtos/roubos) 590
Outros 981

Acidentes 1.539
Colisões 1.409
Atropelamentos 131
Mortes 32

Mais cinco pistolas calibre 9
milímetros, 249 munições e 13
carregadores, sendo três para Glo-
ck e dez para Taurus, foram apreen-
didas na noite de quarta-feira na
Rodoviária de Cascavel.

O armamento estava com um
casal de 23 e 22 anos, abordados
pela equipe da Rocam (Ronda Os-
tensiva com Apoio de Motocicletas)
em um ônibus que saiu de Foz do
Iguaçu e tinha como destino a cida-
de de São Paulo.

Presos em flagrante, eles disse-

Armamento
para São Paulo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

CASAL LEVAVA em um ônibus cinco pistolas, 13
carregadores e 249 munições

Policiais civis do Sicrife (Setor
de Crimes Contra a Economia,
Fraudes e Estelionato) da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), cumpri-
ram esta semana mandados de
busca e apreensão nas cidades
de Curitiba e Ponta Grossa. A
ação faz parte da Operação Nota
Promissória, desencadeada em
novembro de 2016, com o objeti-
vo de desmantelar uma quadrilha
de estelionatários que agia na
região de Cascavel.

Segundo a polícia, a quadri-
lha aplicava golpe da promissó-
ria falsa (similar ao golpe do bi-
lhete premiado). Uma das víti-
mas que procurou a polícia para
registrar a ocorrência, contou

ram que levariam o armamento para
São Paulo, mas não informaram
quanto receberiam pelo transporte.

Na terça-feira, em outra ação na
rodoviária de Cascavel, a Rocam já
havia apreendido outra pistola, do
mesmo calibre, com um homem de
30 anos. A arma, de uso restrito, é
da marca Glock. O homem disse
que pegou a pistola em Foz e que
pagou por ela R$ 5 mil.

OPERAÇÃO NOTA PROMISSÓRIA
que a quadrilha extorquiu cer-
ca de R$ 60 mil.

Durante o cumprimento da
Operação, nas duas cidades fo-
ram apreendidas farta documen-
tação, especialmente notas pro-
missórias falsas, contratos de
consultoria falsos, comprovantes
de depósitos bancários, além de
41 caixas de anabolizantes e
uma caminhonete Ford Ranger.

 Material foi APREENDIDO em
uma ação em Curitiba e Ponta Grossa
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Flagrante de desrespeito Semana da
Pátria 2017

Entidades interessadas
em participar do tradicional
Desfile Cívico podem se
inscrever na Semed (Secreta-
ria Municipal de Educação)
até o dia 18 de agosto. É
possível baixar no Portal do
Município a ficha de inscrição
e o Termo de Responsabilida-
de, que deverão ser entre-
gues na secretaria
junto com um histórico da
instituição, ou, ainda encami-
nhar para o email
sonia.souza@cascavel.pr.gov.br.

A abertura oficial da
Semana da Pátria contará
com recepção do fogo simbó-
lico, acendimento da pira e
execução do Hino Nacional
em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, às 9h do
dia 1º de setembro. O início
do Desfile de 7 de setembro
está marcado para as 9h.

 Reportagem: Marina Kessler

Eles ainda são pequenos e es-
tão no início da vida escolar, mas
isso não inter feriu em nada para
uma produção que será lançada
hoje à toda a comunidade. É o
livro Uma Cascavel mais huma-
na, escrito pelos alunos do 2º
ano do Ensino Fundamental, da
Escola Municipal Diva Vidal, do
Bairro Maria Luíza.

Segundo a diretora da escola,
Iana Verson Galvan, a história do
livro é baseada no que cada estu-
dante acredita que pode mudar a
cidade em que vive. “O texto foi fei-

Escritores mirins
lançam livro hoje

to pelos alunos com o apoio das
mães e também da professora Ro-
semeyre Ferro, responsável por
toda a parte pedagógica da obra”,
relata. Ao todo, 24 discentes parti-
ciparam da execução do livro.

O lançamento oficial será na
noite de hoje, às 19h, na Ceavel
(Centro de Aperfeiçoamento dos
Servidores de Cascavel). Toda a pro-
dução, cerimonial e homenagens
ficarão por conta dos próprios alu-
nos, que tem entre sete e oito anos.

A leitora Simone Comissio flagrou ontem uma cena de desrespeito no trânsito
de Cascavel. Dois motoristas fizeram de um ponto de ônibus na Rua Rafael
Picoli, um estacionamento.

Lago terá evento
sobre amamentação

Como parte do Agosto
Dourado, a Secretaria de

Saúde programou para sábado
(5), em Cascavel, o 1º Encontro

“Amamentar Vale Ouro”, no
Lago Municipal, com objetivo

de incentivar o aleitamento
materno. O evento será

realizado das 9 às 12 horas,
com uma série de atividades

voltadas às famílias que
desejam aproximar vínculos,

mães que amamentam e mães
que têm experiências a serem

compartilhadas.
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 O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, disse
ontem, em São Paulo, que, após
a rejeição da denúncia contra o
presidente Michel Temer, o gover-
no deve reorganizar a base para
avançar na agenda de reformas
econômicas, como a da Previdên-
cia e a tributária.

“Olhando para frente, o gover-
no precisa recompor para voltar a
ter uma base de 330, 340 depu-
tados. Deputados que votaram
pela abertura da denúncia não ne-

cessariamente votarão contra as
reformas, alguns já me disseram
isso. Então, precisa ser construí-
do isso”, declarou, após partici-
par de reunião com investidores.

Ele destacou a necessidade de
reaproximação com o PSDB. “O
ponto chave neste momento, já
que a maioria dos par tidos da
base votou majoritariamente no
governo, pelo menos os maiores,
é reorganizar com o PSDB. O par-
tido é muito importante para a
base do governo”, explicou.

Recomposição da base

Dívida Reformas Cargos
O Governo do Paraná enviou à
Assembleia Legislativa, ontem, pedido
de autorização para renegociar a dívida
do Proinveste. Aprovada a
renegociação, o Paraná poderá ganhar
uma carência de quatro anos e alongar
o prazo para o pagamento do
financiamento por mais seis anos,
diminuindo o valor das parcelas.

Um dia após a votação que rejeitou a
denúncia contra o presidente Michel
Temer na Câmara dos Deputados,
parlamentares compareceram à Casa e
já se articulam para retomar a agenda
de votações. Além da reforma da
Previdência, os deputados apostam
que a reforma política deve tomar o
centro da agenda.

Os ministros que foram exonerados para
reassumir o mandato de deputado federal
e retornar à Câmara para participar da
votação de quarta-feira sobre a
admissibilidade da denúncia contra o
presidente Michel Temer retornaram aos
cargos. As nomeações dos dez ministros
estão publicadas na edição de ontem do
Diário Oficial da União.

PSDB mantém Aécio afastado
O senador Tasso Jereissati (CE) continuará como presidente

interino do PSDB até a escolha de um novo nome para comandar
a legenda. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (2) pelo

senador Aécio Neves (PSDB-MG), que permanecerá licenciado do
cargo. “Fiz um apelo em nome da unidade do partido para que o
senador Tasso Jereissati continue como presidente do partido e
conduza aquilo que é essencial: uma grande discussão do pro-

grama partidário junto com vários setores da sociedade civil para
que o PSDB volte a representar o que sempre representou e foi

essencial ao país”, afirmou.
A ideia, segundo os tucanos, é que o partido antecipe para o fim

do ano a renovação do programa do partido e as convenções munici-
pais e estaduais da legenda. Pelo cronograma acertado, inclusive
com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, os tucanos que-

rem fazer até dezembro a convenção nacional do PSDB para renova-
ção de toda a direção do partido e para apresentação do pré-candi-

dato tucano à presidência da República em 2018.RODRIGO MAIA diz que Temer precisa se
aproximar do PSDB

 AGÊNCIA BRASIL
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A Secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, e o engenheiro do Se-
tor de Infraestrutura da pasta, Tia-
go Alves Cardoso, se reuniram com
a comunidade escolar da Escola
Municipal Professora Gladis Maria
Tibola para definir o terreno onde
será construído o tão esperado pré-

dio novo da escola.
Durante o encontro foi apresen-

tado aos pais e servidores um ter-
reno no qual a construção da nova
escola poderá ser realizada, para
que votassem se aceitavam ou não
o local. A maioria decidiu aprovar.

O terreno escolhido para a

construção da nova unidade fica
localizado entre as Ruas São Pau-
lo e 25 de Agosto, no Centro, pró-
ximo ao antigo endereço da es-
cola. Com o terreno definido, a
Semed agora trabalha na elabo-
ração dos projetos, para a futura
licitação da obra.

Definida área para escola

 REUNIÃO com a comunidade escolar definiu a nova área para a escola DIVULGAÇÃO



38a Expovel
Neste sábado tem o pré-lançamento da 38ª edição da
Expovel. A promoção é da Sociedade Rural do Oeste do

Paraná. A Expovel 2017 será de 10 a 15 de novembro, no
Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

A
bela
Capoeirista,
KELLY
SATURNO
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gente@jhoje.com.br

“Você é livre para fazer suas
escolhas, mas é prisioneiro das

consequências.”
Pablo Neruda

Teatro
Amanhã tem o monólogo “Me dá a tua mão”, de Clovys
Torres. 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.

Inscrições
As inscrições para o Exame
Nacional para Certificação

de Competência de Jovens e
Adultos (Encceja)  2017

começam  nesta
segunda-feira.

oOo
São provas  para pessoas
que não concluíram seus
estudos e agora desejam

obter certificação no Ensino
Fundamental ou
Ensino Médio.

Interessados devem acessar a
página:  http://

encceja.inep.gov.br/encceja

Pipoca
O filme “Planeta dos

Macacos: A guerra” é o
destaque da semana nos

cinemas do Cascavel
JL Shopping.

oOo
O terceiro longa da trama
destaca ainda mais o líder
dos primatas e mostra um

lado não bonzinho
dos humanos.

Confira programação
na página 19.

KELLY e RICARDO LIMA, em dia de passeio

DIVULGAÇÃO

Agende-se
Dia 19 de agosto é o Dia Nacional da Construção Social.
E para comemorar a data, o Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Oeste do Paraná, vai promover
 um evento com várias opções de de lazer,

cidadania e serviços de saúde, além de
de sorteios de brindes. Será no Centro de Convenções

e Eventos, a partir das 9h.

NERY CARDOSO
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Os problemas
da Rua João XIII
Falta de galerias pluviais, pavi-

mentação, galerias pluviais e outros
problemas, como lixo e até animais
mortos, são alguns dos problemas
enfrentados por moradores da Rua
João XXIII, no bairro Brazmadeira,
região nordeste de Cascavel. Os pro-
blemas acontecem nas proximida-
des da área que começou a ser pre-
parada para a construção do Termi-
nal de Transbordo Nordeste. Segun-
do os moradores, nos dias de chu-
va a rua fica alagada.

Os moradores, que falaram

sob a condição de anonimato, dis-
seram ao Hoje News que os pro-
blemas na via pública se arrastam
há anos. A Rua João XIII não pos-
sui pavimentação, uma das reivin-
dicações mais antiga da comuni-
dade local. Outro problema é que,
devido a falta de iluminação, a cri-
minalidade também assusta.

 “Chegamos a encontrar uma
moto roubada na rua”, diz uma das
moradoras. Segundo ela, outras
atividades ilícitas ocorrem no bair-
ro frequentemente.

Secretaria de Obras
O engenheiro da Secretaria de
Obras, Jefferson Valcanuver,
recomenda que a população use o
aplicativo “Particity” para
apontar problemas com a
iluminação pública e galerias
pluviais. O aplicativo, que facilita
os encaminhamentos, pode ser
baixado em celulares. “Pelo
“Particity” as pessoas podem
denunciar os problemas do seu
bairro que serão direcionados
diretamente para as secretarias
responsáveis” enfatiza. Sobre a
pavimentação, Valcanuver
esclarece que metade da Rua João
XXIII está sobre propriedade
privada e, para asfaltar, a prefeitura
deveria desapropriar 10 metros das
chácaras que estão localizadas na
rua. “A prefeitura, no momento, não
tem intenção alguma de
desapropriar as áreas” diz.

Segundo um dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, a pas-
ta irá fazer vistorias no local para comprovar a denúncia e os propri-
etários das quatro chácaras poderão ser multados. Ele ressalta
que os donos têm a obrigação de manter os espaços limpos, tanto
na parte interna como externa.

Guarda Municipal
Segundo repassado pela
Guarda Municipal (GM), a

corporação vai fazer rondas
no local. Sobre os casos
suspeitos de consumo de
drogas, a GM orienta que

denúncias sejam feitas pelo
telefone 181.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

LIXO E ANIMAIS mortos
apodrecem na Rua João XXIII

PROBLEMAS são frequentes e a população
fica a mercê

Meio Ambiente
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Planeta dos Macacos: A Guerra

Sala 1: Qui a Qua 18h20

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h30 - 16h10 - 18h50 e 21h30

 Meu malvado favorito 3
Sala 1: Qui a Qua 14h20 - 16h20

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 13h40

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 3: Qui a Qua 16h40

 O Filme da Minha Vida
Sala 4: Qui a Qua 14h e 19h

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 16h10 e 21h30

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 21h30
Sala 3: Qui a Qua 16h

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 19h

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h40 -18h50 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 16h30
Sala 3: Qui a Qua 21h15

SHOPPING WEST SIDE

HOJE NEWS14 HOJE NEWS, 04 DE AGOSTO DE 2017

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Amic traz à Cascavel o pai da
reforma trabalhista, Marlos Melek

A Amic Oeste – PR, recebe no próximo dia 10, o Juiz Federal
do Trabalho e integrante da comissão de redação da reforma

trabalhista, Marlos Melek, às 20 horas, no anfiteatro Emir
Sfair (Centro de Convenções e Eventos). Na oportunidade,

Melek vai abordar temas sobre a reforma trabalhista e
apontar onde as empresas mais sofrem condenações na

Justiça do Trabalho, além disso, apresenta estatísticas de
crise, eficiência, eficácia e Custo Brasil, insere o Direito do

Trabalho num contexto globalizado apontando a necessidade
de segurança jurídica e a necessidade da reforma trabalhista

para estimular negócios em um cenário menos hostil.
Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Amic, que fica
localizada na Rua da Lapa, 1927 – Centro. Mais informações

podem ser obtidas pelo telefone (45) 3036-5636.

Amic realiza curso
Inteligência Emocional
aplicada a Oratória
Você tem autoconfiança para falar em
público? Saiba que essa prática vai
muito além da técnica. O poder de
externalizar as palavras é construído a
partir de uma reflexão e conhecimento
do “nosso eu”, parte para nossas
relações com o próximo e transformam os
pensamentos em ações. O curso
Inteligência Emocional aplicada a
Oratória, o qual o Ponto de
Atendimento ao Empreendedor – Amic
promove nos próximos dias 15, 16, 17
e 18, das 19h até 23h, na sala de
treinamentos da entidade, com o Master
Coach, Diego Knebel, tem como objetivo
fazer com que os participantes entendam
um pouco do seu perfil comportamental
e como é possível ressignificar algumas
crenças que impedem o seu crescimento
como orador. Assim, todas as técnicas
ficarão fáceis de serem aplicadas em sua
comunicação. Interessados devem realizar
a inscrição pelo telefone (45) 3036-
5636 e falar com a agente do Ponto de
Atendimento, Viviane Bastazini.

Presidente da Amic participa de solenidade
no jornal O Paraná e Jornal Hoje

Na manhã da última segunda-feira (31), o presidente da Amic,
Celso Bevilacqua e seu assessor, Sérgio Wosiack, bem como demais

autoridades de Cascavel estiveram reunidos na sede do jornal O
Paraná/Jornal Hoje, para uma reinauguração que marcou a volta
dos reconhecidos órgãos de imprensa para as mãos do deputado

federal Alfredo Kaefer.

DIVULGAÇÃO



luz a um menino e, emocionada, segura
o filho em seus braços.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Todos brindam a chegada da nova

integrante da família Almonte. Renato
parabeniza José Luiz que se sente frus-
trado por não poder participar desse mo-
mento porque Alessandro está ao lado
de Montserrat. No presídio feminino, o
advogado visita Fabíola para comunicar
que será libertada. A notícia não a deixa
feliz pois afirma que não tem para onde
ir. O advogado que seus irmãos paga-
ram os honorários e certamente estão
dispostos a ajudá-la, mas ela se nega a
aceitar. Alessandro brinda com Vítor e
Macário pelo nascimento do bebê. José
Luiz chega no momento que Alessan-
dro está sendo cumprimentado pelos
amigos e o clima pesa entre eles.

band

MIL E UMA NOITES
Sexta, 04 de agosto
Onur e Sherazade finalmente se en-

tendem. Um acontecimento na Binyapi
deixa todo mundo assustado. Ali Kemal
está com dificuldades para ver suas fi-
lhas. Sherazade deixa a empresa de
Onur. As filhas pequenas se rebelam
contra a mãe, Fusun, já que eles não
conseguem ver seu pai. Nadide toma
uma decisão importante para que pos-
sa ter Ali Kemal de volta em casa.

N  o  velas
RECORD • o rico e lazaro record

 • REDE GLOBO

MALHAÇAO
Tato encontra K2 na lanchonete e a

faz prometer que não revelará nada a
Roney. Keyla pede para conversar com
o pai. O conselheiro indaga Lica e se
surpreende com suas revelações. K1 e
Benê vão para a sala de Dóris, e a dire-
tora se preocupa com a reação da filha
de Josefina. Clara dá um fora em Feli-
pe. Samantha e Guto pensam em aban-
donar os Caranguejos e formar uma
dupla. Marta teme que Lica não se rela-
cione mais com o pai.

A FORÇA DO QUERER
Simone sonda Joyce sobre como ela

reagiria se soubesse das intenções de
Ivana. Garcia decide ir à empresa, e He-
leninha questiona o pai sobre a parte dos
negócios de que ele abriu mão. Mira se
preocupa com Dantas, e Irene tenta tran-
quilizar a amiga. Ruy conversa com Eu-
gênio sobre Irene. Eurico fica tenso com
a chegada de Garcia na empresa. Jeiza
arma com os policiais uma invasão ao
Morro do Beco. Rubinho fotografa Bibi
se exibindo com uma arma. Elvira pede
ajuda a Silvana para encontrar a mulher
que matou o seu marido.

PEGA PEGA
Madalena convida Dom para jantar

em sua casa. Malagueta avisa a San-

dra Helena que ela tem que ir à lavan-
deria pegar um uniforme de garçom sem
ser vista. Marcio observa Borges fazen-
do teatro de rua e pedindo dinheiro. Adri-
ano diz a Sabine que ela precisa fazer
exames de saúde. Ingrid informa a Dom
que Sabine passou mal.

OS DIAS ERAM ASSIM
Rimena vai atrás de Gustavo após

conversar com Renato. Gabriela e Lu-
cas enfrentam a mãe por causa de Vi-
tor. Cora incentiva Vitor a instigar os fi-
lhos contra Alice. Renato pede conse-
lhos a Gustavo sobre Rimena. Vitor diz
a Alice que não irá se separar dela. Cora
ameaça Ive. Josias teme a presença de
Serginho em sua casa. Gustavo procu-
ra Ernesto. Rimena recebe o resultado
do exame de gravidez.

NO LIMITE DA PAIXAO
 Otávio está a ponto de dizer ao Ro-

gério que ele é o pai de Ana Cristina mas
é habilmente interrompido por Lucília.
Nesse momento Otávio recebe um tele-
fonema do Dr. Edgard informando que
Ana Cristina está prestes a dar à luz.
Santinha dá a luz a uma menina e diz
ao médico que não quer ver a filha. Fri-
da dá a luz a um menino e, com despre-
zo, diz ao médico que finalmente se li-
vrou desse pesadelo. Ana Cristina dá a

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

 • SBT  • BAND

DIVULGAÇÃO
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Nebuzaradã: Asher
deve morrer

Nebuzaradã vai até Zac e diz que Asher só continua lutando com
tanto empenho porque acha que está lutando contra o assassino de seu
pai. Zac fica tenso. Nabucodonosor ordena que a luta recomece e eles
recebem lanças para continuar. Daniel pega um pergaminho e começa
a ler para Lia uma adaptação de I Coríntios 13. Asher e Nebuzaradã
lutam. Joana, no terraço, olha para o céu pensativa. Daniel pede Lia em
casamento. Asher consegue derrubar Nebuzaradã e está pronto para
matá-lo. Sammu se desespera, mas é impedida por Beroso. Evil pega
uma espada e aponta para Asher, para impedi-lo.

Asher diz que o verme tem que morrer e revela ao príncipe que o Chefe
da Guarda ia deixá-lo morrer, e que quem matou a leoa foi ele. Evil fica
pasmo e Rabe-Sáris consegue tirar Asher de cima de Nebuzaradã. Zac vem
para ajudar o irmão, mas ele, com ódio, diz que não precisa. Nebuzaradã,
em um movimento ágil, pega a lança que está na mão de um guarda e atira
para acertar Asher, que desvia.

Parquímetros digitais
LOCAL 15CASCAVEL, 04 DE AGOSTO DE 2017

Parquímetros digitais

Uma nova ferramenta vai trazer
mais praticidade no trânsito de Cas-
cavel a partir de terça-feira (8). An-
tes mesmo de sair de casa, o moto-
rista vai identificar as vagas de es-
tacionamento disponíveis e ainda
comprar os créditos no EstaR. Isso
tudo com apenas alguns cliques.

O Estacionamento Cascavel –
nome provisório do aplicativo – é
mais uma opção aos usuários de
estacionamento. “O motorista com-
pra o valor que preferir e tudo pelo
telefone”, diz o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro. Para isso, basta fazer o do-
wnload do aplicativo, que estará
disponível somente na semana que
vem e cadastrar a placa do veículo.
Todas as compras devem ser feitas

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Custo zero
Conforme Pelissaro, não houve

nenhum custo à Cettrans
quanto à execução do novo

sistema de estacionamento. No
entanto, o contrato com a
Tecnopark, empresa que

fornece os parquímetros e que
elaborou o aplicativo, vence em

26 de agosto, podendo ser
revistos valores e ajustes.

Na fila da aposentadoria
Já os equipamentos instalados nas ruas de Cascavel e os

bottons podem estar com os dias contados. “O parquímetro, por
enquanto, vai continuar, mas a medida que o usuário aderir ao

sistema por aplicativo, vai ficar obsoleto e de repente não ser mais
usado”, explica o presidente da Cettrans.

Quem adquiriu os bottons vai poder trocar o “chaveirinho” por
créditos no aplicativo. Na troca, o usuário ganha R$ 10 para

utilizar nas vagas de estacionamento.

com cartão de crédito.
Até mesmo as notificações po-

derão ser regularizadas pelo apli-
cativo. “Vai evitar transtornos ao
motorista”, ressalta Pelissaro. O
sistema será totalmente gratuito e
só serão pagos os créditos e mul-
tas lançadas. A partir da próxima
semana, 40 monitores estarão nas
ruas para apresentar a nova plata-
forma aos cascavelenses. O aplica-
tivo ainda está em fase de testes e
pode sofrer alterações.

O atual SISTEMA de vagas para estacionamento, em breve, poderá ser extinto
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Á
ri

es

Aproveite o tempo livre para ficar na
companhia de quem mais ama. Curta
os familiares, amigos e pessoas próxi-
mas. Sinal verde para você se divertir,
fazer o que gosta e aproveitar a vida.
Cor: roxo.

horóscopo

To
ur

o

Terá disposição para colocar compro-
missos em ordem, cumprir deveres e
organizar seu lar. Vai dar aquela mão
de obra, mas a sensação será recom-
pensadora. Cor: branco.

Li
br

a

Aproveite o dia para fazer o que gosta e
relaxar. Coloque seus interesses em pri-
meiro lugar, sem deixar seu jeito diplo-
mático de lado. Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão

Dar um tempo na agitação, curtir seu
ninho e repor suas energias pode ser a
melhor pedida. Aproveite para repensar
algumas coisas e fazer um balanço dos
seus erros e acertos. Cor: roxo.

G
êm

eo
s Contatos com gente da escola, do tra-

balho ou vizinhos podem abrir espaço
para novas amizades. Nada de ficar em
casa: passeie, vá a lugares novos e tope
os convites para se encontrar com a tur-
ma. Cor: vinho.

C
ân

ce
r Tire o dia para sossegar em seu canto e

interagir mais com os parentes. Quanto
mais tranquilidade e acolhimento, me-
lhor vai se sentir. Cor: azul.

Sa
gi

tá
ri

o Seu comportamento estará mais sociá-
vel, animado e receptivo, sinal de que
você vai atrair ótimas companhias. Evi-
te mudanças em sua rotina no período
da tarde. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Seu empenho vai trazer recompensas e

fará você se orgulhar dos resultados.
Quem tem interesses profissionais a tra-
tar e sonha em progredir vai se dedicar
ainda mais. Cor: azul.

Le
ão

Boas vibrações vão animar o dia e você
estará a fim de ver gente diferente. Não
perca a chance de ir a novos lugares,
manter contatos com outras pessoas e
até fazer uma viagem rápida. Cor: lilás.

V
ir

ge
m

Você pode se voltar para os assuntos
relacionados a dinheiro. Se deixar as
contas em ordem, não terá razão para
se preocupar. Hoje, a dica é se ocupar
com o que te traz paz e segurança emo-
cional. Cor: azul.

A
qu

ár
io

Seu espírito de aventura estará acentu-
ado e você vai querer novidades em seu
dia. Espante a monotonia e parta em
busca de surpresas. Cor: branco.

Pe
ix

es

Pode ser um bom dia para resolver as-
suntos domésticos e fazer algumas ar-
rumações. Livre-se de tudo o que não
usa mais e abra espaço para coisas
novas. Cor: marrom.
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Quem nasce no dia 04 de agosto nas-
ce sob a influência deste anjo. Terá
uma fortuna considerável e se desta-
cará no meio em que vive pelas des-
cobertas úteis. Pensa que somente
poderá aprimorar-se na vida, experi-
mentando a totalidade. Poderá ser
chamado(a) de aventureiro(a) por vi-
ver a vida de forma profunda.
Desta forma, do seu jeito,
obterá a graça do seu anjo
guardião. Generoso(a), no-
bre, possuidor(a) de um espí-
rito elevadíssimo, terá enorme
possibilidade de sucesso. Ado-
ra assuntos

Parabéns!
Heraldo Lazaretti
Nei Pasini
Sirlei Maria Frangiotti

SALMO DO DIA
Salmo 101: 1- 3

ANJO MEHIEL

 Cantarei a misericórdia e o juízo; a ti,
SENHOR, cantarei.  2 Portar-me-ei com
inteligência no caminho reto. Quando
virás a mim? Andarei em minha casa
com um coração sincero.
Não porei coisa má diante dos meus
olhos. Odeio a obra daqueles que se
desviam; não se me pegará a mim.

•Água de coco com morango, kiwi, melancia
e hortelã

Saúde com sabor:
Quem procura uma alternativa

para substituir refrigerantes e ou-
tras bebidas industrializadas, a
boa dica são as águas saboriza-
das. Uma bela jarra de água colo-
ridacom diversas frutas é de en-
cher os olhos.  Basta um pouco
de criatividade para combinar
diversos ingredientes.

As águas saborizadas com
ação antioxidante, contribuem na
prevenção do envelhecimento pre-
coce, diz a Salucha Dainez, nutri-
cionista da Oba Hortifruti. Já a
termogênica ajuda a acelerar o
metabolismo. E a digestiva, alca-
linizante, auxilia no equilíbrio do
pH do organismo entre outras. É
comum nutriocionistas indicaram
o consumo de três litros de água
por dia. Um litro pode ser de água

saborizada. O ideal é consumir no
mesmo dia do preparo, se não,
conservar na geladeira, pois em
temperatura ambiente o açúcar
das frutas facilita a fermentação
e altera o sabor, indica Salucha.

•Água com pêssego, mirtilo, limão e hortelã•Água com laranja, gengibre e canela

Opção

Se quiser usar água de coco, a
bebida ficará mais saborosa, mas
também mais calórica. Nesse caso,
é indicado consumir 400 ml por dia.

A nutricionista ensina quatro ver-
sões da bebida, cada uma com uma
propriedade específica. O modo de
preparo é sempre o mesmo. Basta
colocar os ingredientes em um jar-
ra e beber o líquido, descartando
os alimentos usados no preparo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/FONTE: SAÚDE - IG

Alcalinizante e antioxidante, ajuda no equilíbrio
do pH do organismo e previne o nvelhecimento
precoce

Termogênica, aliada a uma alimentação
saudável pode ajudar na perda de peso
10 folhas de hortelã frescas
3 canelas em pau
3 rodelas finas de gengibre fresco
4 laranjas com casca cortadas em rodelas finas
1 litro de água filtrada

Isotônico natural, antioxidante e refrescante
6 morangos
1 kiwi cortado em rodelas
10 cubos pequenos de melancia
5 folhas de hortelã
1 litro de água de coco
Gelo a gosto

1 xícara (chá) de mirtilo
2 pêssegos sem casca, cortados em cubos
1 limão taiti com a casca, cortado em rodelas finas
10 folhas de hortelã frescas
1 litro de água filtrada
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das. Uma bela jarra de água colo-
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Se quiser usar água de coco, a
bebida ficará mais saborosa, mas
também mais calórica. Nesse caso,
é indicado consumir 400 ml por dia.

A nutricionista ensina quatro ver-
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do pH do organismo e previne o nvelhecimento
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Termogênica, aliada a uma alimentação
saudável pode ajudar na perda de peso
10 folhas de hortelã frescas
3 canelas em pau
3 rodelas finas de gengibre fresco
4 laranjas com casca cortadas em rodelas finas
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6 morangos
1 kiwi cortado em rodelas
10 cubos pequenos de melancia
5 folhas de hortelã
1 litro de água de coco
Gelo a gosto

1 xícara (chá) de mirtilo
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luz a um menino e, emocionada, segura
o filho em seus braços.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Todos brindam a chegada da nova

integrante da família Almonte. Renato
parabeniza José Luiz que se sente frus-
trado por não poder participar desse mo-
mento porque Alessandro está ao lado
de Montserrat. No presídio feminino, o
advogado visita Fabíola para comunicar
que será libertada. A notícia não a deixa
feliz pois afirma que não tem para onde
ir. O advogado que seus irmãos paga-
ram os honorários e certamente estão
dispostos a ajudá-la, mas ela se nega a
aceitar. Alessandro brinda com Vítor e
Macário pelo nascimento do bebê. José
Luiz chega no momento que Alessan-
dro está sendo cumprimentado pelos
amigos e o clima pesa entre eles.

band

MIL E UMA NOITES
Sexta, 04 de agosto
Onur e Sherazade finalmente se en-

tendem. Um acontecimento na Binyapi
deixa todo mundo assustado. Ali Kemal
está com dificuldades para ver suas fi-
lhas. Sherazade deixa a empresa de
Onur. As filhas pequenas se rebelam
contra a mãe, Fusun, já que eles não
conseguem ver seu pai. Nadide toma
uma decisão importante para que pos-
sa ter Ali Kemal de volta em casa.

N  o  velas
RECORD • o rico e lazaro record

 • REDE GLOBO

MALHAÇAO
Tato encontra K2 na lanchonete e a

faz prometer que não revelará nada a
Roney. Keyla pede para conversar com
o pai. O conselheiro indaga Lica e se
surpreende com suas revelações. K1 e
Benê vão para a sala de Dóris, e a dire-
tora se preocupa com a reação da filha
de Josefina. Clara dá um fora em Feli-
pe. Samantha e Guto pensam em aban-
donar os Caranguejos e formar uma
dupla. Marta teme que Lica não se rela-
cione mais com o pai.

A FORÇA DO QUERER
Simone sonda Joyce sobre como ela

reagiria se soubesse das intenções de
Ivana. Garcia decide ir à empresa, e He-
leninha questiona o pai sobre a parte dos
negócios de que ele abriu mão. Mira se
preocupa com Dantas, e Irene tenta tran-
quilizar a amiga. Ruy conversa com Eu-
gênio sobre Irene. Eurico fica tenso com
a chegada de Garcia na empresa. Jeiza
arma com os policiais uma invasão ao
Morro do Beco. Rubinho fotografa Bibi
se exibindo com uma arma. Elvira pede
ajuda a Silvana para encontrar a mulher
que matou o seu marido.

PEGA PEGA
Madalena convida Dom para jantar

em sua casa. Malagueta avisa a San-

dra Helena que ela tem que ir à lavan-
deria pegar um uniforme de garçom sem
ser vista. Marcio observa Borges fazen-
do teatro de rua e pedindo dinheiro. Adri-
ano diz a Sabine que ela precisa fazer
exames de saúde. Ingrid informa a Dom
que Sabine passou mal.

OS DIAS ERAM ASSIM
Rimena vai atrás de Gustavo após

conversar com Renato. Gabriela e Lu-
cas enfrentam a mãe por causa de Vi-
tor. Cora incentiva Vitor a instigar os fi-
lhos contra Alice. Renato pede conse-
lhos a Gustavo sobre Rimena. Vitor diz
a Alice que não irá se separar dela. Cora
ameaça Ive. Josias teme a presença de
Serginho em sua casa. Gustavo procu-
ra Ernesto. Rimena recebe o resultado
do exame de gravidez.

NO LIMITE DA PAIXAO
 Otávio está a ponto de dizer ao Ro-

gério que ele é o pai de Ana Cristina mas
é habilmente interrompido por Lucília.
Nesse momento Otávio recebe um tele-
fonema do Dr. Edgard informando que
Ana Cristina está prestes a dar à luz.
Santinha dá a luz a uma menina e diz
ao médico que não quer ver a filha. Fri-
da dá a luz a um menino e, com despre-
zo, diz ao médico que finalmente se li-
vrou desse pesadelo. Ana Cristina dá a

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

 • SBT  • BAND
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Nebuzaradã: Asher
deve morrer

Nebuzaradã vai até Zac e diz que Asher só continua lutando com
tanto empenho porque acha que está lutando contra o assassino de seu
pai. Zac fica tenso. Nabucodonosor ordena que a luta recomece e eles
recebem lanças para continuar. Daniel pega um pergaminho e começa
a ler para Lia uma adaptação de I Coríntios 13. Asher e Nebuzaradã
lutam. Joana, no terraço, olha para o céu pensativa. Daniel pede Lia em
casamento. Asher consegue derrubar Nebuzaradã e está pronto para
matá-lo. Sammu se desespera, mas é impedida por Beroso. Evil pega
uma espada e aponta para Asher, para impedi-lo.

Asher diz que o verme tem que morrer e revela ao príncipe que o Chefe
da Guarda ia deixá-lo morrer, e que quem matou a leoa foi ele. Evil fica
pasmo e Rabe-Sáris consegue tirar Asher de cima de Nebuzaradã. Zac vem
para ajudar o irmão, mas ele, com ódio, diz que não precisa. Nebuzaradã,
em um movimento ágil, pega a lança que está na mão de um guarda e atira
para acertar Asher, que desvia.

Parquímetros digitais
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Parquímetros digitais

Uma nova ferramenta vai trazer
mais praticidade no trânsito de Cas-
cavel a partir de terça-feira (8). An-
tes mesmo de sair de casa, o moto-
rista vai identificar as vagas de es-
tacionamento disponíveis e ainda
comprar os créditos no EstaR. Isso
tudo com apenas alguns cliques.

O Estacionamento Cascavel –
nome provisório do aplicativo – é
mais uma opção aos usuários de
estacionamento. “O motorista com-
pra o valor que preferir e tudo pelo
telefone”, diz o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro. Para isso, basta fazer o do-
wnload do aplicativo, que estará
disponível somente na semana que
vem e cadastrar a placa do veículo.
Todas as compras devem ser feitas

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Custo zero
Conforme Pelissaro, não houve

nenhum custo à Cettrans
quanto à execução do novo

sistema de estacionamento. No
entanto, o contrato com a
Tecnopark, empresa que

fornece os parquímetros e que
elaborou o aplicativo, vence em

26 de agosto, podendo ser
revistos valores e ajustes.

Na fila da aposentadoria
Já os equipamentos instalados nas ruas de Cascavel e os

bottons podem estar com os dias contados. “O parquímetro, por
enquanto, vai continuar, mas a medida que o usuário aderir ao

sistema por aplicativo, vai ficar obsoleto e de repente não ser mais
usado”, explica o presidente da Cettrans.

Quem adquiriu os bottons vai poder trocar o “chaveirinho” por
créditos no aplicativo. Na troca, o usuário ganha R$ 10 para

utilizar nas vagas de estacionamento.

com cartão de crédito.
Até mesmo as notificações po-

derão ser regularizadas pelo apli-
cativo. “Vai evitar transtornos ao
motorista”, ressalta Pelissaro. O
sistema será totalmente gratuito e
só serão pagos os créditos e mul-
tas lançadas. A partir da próxima
semana, 40 monitores estarão nas
ruas para apresentar a nova plata-
forma aos cascavelenses. O aplica-
tivo ainda está em fase de testes e
pode sofrer alterações.

O atual SISTEMA de vagas para estacionamento, em breve, poderá ser extinto
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Planeta dos Macacos: A Guerra

Sala 1: Qui a Qua 18h20

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h30 - 16h10 - 18h50 e 21h30

 Meu malvado favorito 3
Sala 1: Qui a Qua 14h20 - 16h20

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 13h40

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 3: Qui a Qua 16h40

 O Filme da Minha Vida
Sala 4: Qui a Qua 14h e 19h

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 16h10 e 21h30

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 21h30
Sala 3: Qui a Qua 16h

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 19h

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h40 -18h50 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 16h30
Sala 3: Qui a Qua 21h15

SHOPPING WEST SIDE
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Amic traz à Cascavel o pai da
reforma trabalhista, Marlos Melek

A Amic Oeste – PR, recebe no próximo dia 10, o Juiz Federal
do Trabalho e integrante da comissão de redação da reforma

trabalhista, Marlos Melek, às 20 horas, no anfiteatro Emir
Sfair (Centro de Convenções e Eventos). Na oportunidade,

Melek vai abordar temas sobre a reforma trabalhista e
apontar onde as empresas mais sofrem condenações na

Justiça do Trabalho, além disso, apresenta estatísticas de
crise, eficiência, eficácia e Custo Brasil, insere o Direito do

Trabalho num contexto globalizado apontando a necessidade
de segurança jurídica e a necessidade da reforma trabalhista

para estimular negócios em um cenário menos hostil.
Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Amic, que fica
localizada na Rua da Lapa, 1927 – Centro. Mais informações

podem ser obtidas pelo telefone (45) 3036-5636.

Amic realiza curso
Inteligência Emocional
aplicada a Oratória
Você tem autoconfiança para falar em
público? Saiba que essa prática vai
muito além da técnica. O poder de
externalizar as palavras é construído a
partir de uma reflexão e conhecimento
do “nosso eu”, parte para nossas
relações com o próximo e transformam os
pensamentos em ações. O curso
Inteligência Emocional aplicada a
Oratória, o qual o Ponto de
Atendimento ao Empreendedor – Amic
promove nos próximos dias 15, 16, 17
e 18, das 19h até 23h, na sala de
treinamentos da entidade, com o Master
Coach, Diego Knebel, tem como objetivo
fazer com que os participantes entendam
um pouco do seu perfil comportamental
e como é possível ressignificar algumas
crenças que impedem o seu crescimento
como orador. Assim, todas as técnicas
ficarão fáceis de serem aplicadas em sua
comunicação. Interessados devem realizar
a inscrição pelo telefone (45) 3036-
5636 e falar com a agente do Ponto de
Atendimento, Viviane Bastazini.

Presidente da Amic participa de solenidade
no jornal O Paraná e Jornal Hoje

Na manhã da última segunda-feira (31), o presidente da Amic,
Celso Bevilacqua e seu assessor, Sérgio Wosiack, bem como demais

autoridades de Cascavel estiveram reunidos na sede do jornal O
Paraná/Jornal Hoje, para uma reinauguração que marcou a volta
dos reconhecidos órgãos de imprensa para as mãos do deputado

federal Alfredo Kaefer.

DIVULGAÇÃO
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38a Expovel
Neste sábado tem o pré-lançamento da 38ª edição da
Expovel. A promoção é da Sociedade Rural do Oeste do

Paraná. A Expovel 2017 será de 10 a 15 de novembro, no
Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

A
bela
Capoeirista,
KELLY
SATURNO
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gente@jhoje.com.br

“Você é livre para fazer suas
escolhas, mas é prisioneiro das

consequências.”
Pablo Neruda

Teatro
Amanhã tem o monólogo “Me dá a tua mão”, de Clovys
Torres. 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.

Inscrições
As inscrições para o Exame
Nacional para Certificação

de Competência de Jovens e
Adultos (Encceja)  2017

começam  nesta
segunda-feira.

oOo
São provas  para pessoas
que não concluíram seus
estudos e agora desejam

obter certificação no Ensino
Fundamental ou
Ensino Médio.

Interessados devem acessar a
página:  http://

encceja.inep.gov.br/encceja

Pipoca
O filme “Planeta dos

Macacos: A guerra” é o
destaque da semana nos

cinemas do Cascavel
JL Shopping.

oOo
O terceiro longa da trama
destaca ainda mais o líder
dos primatas e mostra um

lado não bonzinho
dos humanos.

Confira programação
na página 19.

KELLY e RICARDO LIMA, em dia de passeio

DIVULGAÇÃO

Agende-se
Dia 19 de agosto é o Dia Nacional da Construção Social.
E para comemorar a data, o Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Oeste do Paraná, vai promover
 um evento com várias opções de de lazer,

cidadania e serviços de saúde, além de
de sorteios de brindes. Será no Centro de Convenções

e Eventos, a partir das 9h.

NERY CARDOSO
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Os problemas
da Rua João XIII
Falta de galerias pluviais, pavi-

mentação, galerias pluviais e outros
problemas, como lixo e até animais
mortos, são alguns dos problemas
enfrentados por moradores da Rua
João XXIII, no bairro Brazmadeira,
região nordeste de Cascavel. Os pro-
blemas acontecem nas proximida-
des da área que começou a ser pre-
parada para a construção do Termi-
nal de Transbordo Nordeste. Segun-
do os moradores, nos dias de chu-
va a rua fica alagada.

Os moradores, que falaram

sob a condição de anonimato, dis-
seram ao Hoje News que os pro-
blemas na via pública se arrastam
há anos. A Rua João XIII não pos-
sui pavimentação, uma das reivin-
dicações mais antiga da comuni-
dade local. Outro problema é que,
devido a falta de iluminação, a cri-
minalidade também assusta.

 “Chegamos a encontrar uma
moto roubada na rua”, diz uma das
moradoras. Segundo ela, outras
atividades ilícitas ocorrem no bair-
ro frequentemente.

Secretaria de Obras
O engenheiro da Secretaria de
Obras, Jefferson Valcanuver,
recomenda que a população use o
aplicativo “Particity” para
apontar problemas com a
iluminação pública e galerias
pluviais. O aplicativo, que facilita
os encaminhamentos, pode ser
baixado em celulares. “Pelo
“Particity” as pessoas podem
denunciar os problemas do seu
bairro que serão direcionados
diretamente para as secretarias
responsáveis” enfatiza. Sobre a
pavimentação, Valcanuver
esclarece que metade da Rua João
XXIII está sobre propriedade
privada e, para asfaltar, a prefeitura
deveria desapropriar 10 metros das
chácaras que estão localizadas na
rua. “A prefeitura, no momento, não
tem intenção alguma de
desapropriar as áreas” diz.

Segundo um dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, a pas-
ta irá fazer vistorias no local para comprovar a denúncia e os propri-
etários das quatro chácaras poderão ser multados. Ele ressalta
que os donos têm a obrigação de manter os espaços limpos, tanto
na parte interna como externa.

Guarda Municipal
Segundo repassado pela
Guarda Municipal (GM), a

corporação vai fazer rondas
no local. Sobre os casos
suspeitos de consumo de
drogas, a GM orienta que

denúncias sejam feitas pelo
telefone 181.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

LIXO E ANIMAIS mortos
apodrecem na Rua João XXIII

PROBLEMAS são frequentes e a população
fica a mercê

Meio Ambiente
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 O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, disse
ontem, em São Paulo, que, após
a rejeição da denúncia contra o
presidente Michel Temer, o gover-
no deve reorganizar a base para
avançar na agenda de reformas
econômicas, como a da Previdên-
cia e a tributária.

“Olhando para frente, o gover-
no precisa recompor para voltar a
ter uma base de 330, 340 depu-
tados. Deputados que votaram
pela abertura da denúncia não ne-

cessariamente votarão contra as
reformas, alguns já me disseram
isso. Então, precisa ser construí-
do isso”, declarou, após partici-
par de reunião com investidores.

Ele destacou a necessidade de
reaproximação com o PSDB. “O
ponto chave neste momento, já
que a maioria dos par tidos da
base votou majoritariamente no
governo, pelo menos os maiores,
é reorganizar com o PSDB. O par-
tido é muito importante para a
base do governo”, explicou.

Recomposição da base

Dívida Reformas Cargos
O Governo do Paraná enviou à
Assembleia Legislativa, ontem, pedido
de autorização para renegociar a dívida
do Proinveste. Aprovada a
renegociação, o Paraná poderá ganhar
uma carência de quatro anos e alongar
o prazo para o pagamento do
financiamento por mais seis anos,
diminuindo o valor das parcelas.

Um dia após a votação que rejeitou a
denúncia contra o presidente Michel
Temer na Câmara dos Deputados,
parlamentares compareceram à Casa e
já se articulam para retomar a agenda
de votações. Além da reforma da
Previdência, os deputados apostam
que a reforma política deve tomar o
centro da agenda.

Os ministros que foram exonerados para
reassumir o mandato de deputado federal
e retornar à Câmara para participar da
votação de quarta-feira sobre a
admissibilidade da denúncia contra o
presidente Michel Temer retornaram aos
cargos. As nomeações dos dez ministros
estão publicadas na edição de ontem do
Diário Oficial da União.

PSDB mantém Aécio afastado
O senador Tasso Jereissati (CE) continuará como presidente

interino do PSDB até a escolha de um novo nome para comandar
a legenda. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (2) pelo

senador Aécio Neves (PSDB-MG), que permanecerá licenciado do
cargo. “Fiz um apelo em nome da unidade do partido para que o
senador Tasso Jereissati continue como presidente do partido e
conduza aquilo que é essencial: uma grande discussão do pro-

grama partidário junto com vários setores da sociedade civil para
que o PSDB volte a representar o que sempre representou e foi

essencial ao país”, afirmou.
A ideia, segundo os tucanos, é que o partido antecipe para o fim

do ano a renovação do programa do partido e as convenções munici-
pais e estaduais da legenda. Pelo cronograma acertado, inclusive
com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, os tucanos que-

rem fazer até dezembro a convenção nacional do PSDB para renova-
ção de toda a direção do partido e para apresentação do pré-candi-

dato tucano à presidência da República em 2018.RODRIGO MAIA diz que Temer precisa se
aproximar do PSDB

 AGÊNCIA BRASIL
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A Secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, e o engenheiro do Se-
tor de Infraestrutura da pasta, Tia-
go Alves Cardoso, se reuniram com
a comunidade escolar da Escola
Municipal Professora Gladis Maria
Tibola para definir o terreno onde
será construído o tão esperado pré-

dio novo da escola.
Durante o encontro foi apresen-

tado aos pais e servidores um ter-
reno no qual a construção da nova
escola poderá ser realizada, para
que votassem se aceitavam ou não
o local. A maioria decidiu aprovar.

O terreno escolhido para a

construção da nova unidade fica
localizado entre as Ruas São Pau-
lo e 25 de Agosto, no Centro, pró-
ximo ao antigo endereço da es-
cola. Com o terreno definido, a
Semed agora trabalha na elabo-
ração dos projetos, para a futura
licitação da obra.

Definida área para escola

 REUNIÃO com a comunidade escolar definiu a nova área para a escola DIVULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 55
Homicídios 44
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 484
Furtos 1.087
Veículos (furtos/roubos) 590
Outros 981

Acidentes 1.539
Colisões 1.409
Atropelamentos 131
Mortes 32

Mais cinco pistolas calibre 9
milímetros, 249 munições e 13
carregadores, sendo três para Glo-
ck e dez para Taurus, foram apreen-
didas na noite de quarta-feira na
Rodoviária de Cascavel.

O armamento estava com um
casal de 23 e 22 anos, abordados
pela equipe da Rocam (Ronda Os-
tensiva com Apoio de Motocicletas)
em um ônibus que saiu de Foz do
Iguaçu e tinha como destino a cida-
de de São Paulo.

Presos em flagrante, eles disse-

Armamento
para São Paulo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

CASAL LEVAVA em um ônibus cinco pistolas, 13
carregadores e 249 munições

Policiais civis do Sicrife (Setor
de Crimes Contra a Economia,
Fraudes e Estelionato) da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), cumpri-
ram esta semana mandados de
busca e apreensão nas cidades
de Curitiba e Ponta Grossa. A
ação faz parte da Operação Nota
Promissória, desencadeada em
novembro de 2016, com o objeti-
vo de desmantelar uma quadrilha
de estelionatários que agia na
região de Cascavel.

Segundo a polícia, a quadri-
lha aplicava golpe da promissó-
ria falsa (similar ao golpe do bi-
lhete premiado). Uma das víti-
mas que procurou a polícia para
registrar a ocorrência, contou

ram que levariam o armamento para
São Paulo, mas não informaram
quanto receberiam pelo transporte.

Na terça-feira, em outra ação na
rodoviária de Cascavel, a Rocam já
havia apreendido outra pistola, do
mesmo calibre, com um homem de
30 anos. A arma, de uso restrito, é
da marca Glock. O homem disse
que pegou a pistola em Foz e que
pagou por ela R$ 5 mil.

OPERAÇÃO NOTA PROMISSÓRIA
que a quadrilha extorquiu cer-
ca de R$ 60 mil.

Durante o cumprimento da
Operação, nas duas cidades fo-
ram apreendidas farta documen-
tação, especialmente notas pro-
missórias falsas, contratos de
consultoria falsos, comprovantes
de depósitos bancários, além de
41 caixas de anabolizantes e
uma caminhonete Ford Ranger.

 Material foi APREENDIDO em
uma ação em Curitiba e Ponta Grossa
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Flagrante de desrespeito Semana da
Pátria 2017

Entidades interessadas
em participar do tradicional
Desfile Cívico podem se
inscrever na Semed (Secreta-
ria Municipal de Educação)
até o dia 18 de agosto. É
possível baixar no Portal do
Município a ficha de inscrição
e o Termo de Responsabilida-
de, que deverão ser entre-
gues na secretaria
junto com um histórico da
instituição, ou, ainda encami-
nhar para o email
sonia.souza@cascavel.pr.gov.br.

A abertura oficial da
Semana da Pátria contará
com recepção do fogo simbó-
lico, acendimento da pira e
execução do Hino Nacional
em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, às 9h do
dia 1º de setembro. O início
do Desfile de 7 de setembro
está marcado para as 9h.

 Reportagem: Marina Kessler

Eles ainda são pequenos e es-
tão no início da vida escolar, mas
isso não inter feriu em nada para
uma produção que será lançada
hoje à toda a comunidade. É o
livro Uma Cascavel mais huma-
na, escrito pelos alunos do 2º
ano do Ensino Fundamental, da
Escola Municipal Diva Vidal, do
Bairro Maria Luíza.

Segundo a diretora da escola,
Iana Verson Galvan, a história do
livro é baseada no que cada estu-
dante acredita que pode mudar a
cidade em que vive. “O texto foi fei-

Escritores mirins
lançam livro hoje

to pelos alunos com o apoio das
mães e também da professora Ro-
semeyre Ferro, responsável por
toda a parte pedagógica da obra”,
relata. Ao todo, 24 discentes parti-
ciparam da execução do livro.

O lançamento oficial será na
noite de hoje, às 19h, na Ceavel
(Centro de Aperfeiçoamento dos
Servidores de Cascavel). Toda a pro-
dução, cerimonial e homenagens
ficarão por conta dos próprios alu-
nos, que tem entre sete e oito anos.

A leitora Simone Comissio flagrou ontem uma cena de desrespeito no trânsito
de Cascavel. Dois motoristas fizeram de um ponto de ônibus na Rua Rafael
Picoli, um estacionamento.

Lago terá evento
sobre amamentação

Como parte do Agosto
Dourado, a Secretaria de

Saúde programou para sábado
(5), em Cascavel, o 1º Encontro

“Amamentar Vale Ouro”, no
Lago Municipal, com objetivo

de incentivar o aleitamento
materno. O evento será

realizado das 9 às 12 horas,
com uma série de atividades

voltadas às famílias que
desejam aproximar vínculos,

mães que amamentam e mães
que têm experiências a serem

compartilhadas.
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Representantes e proprietários
de 11 empresas que mantêm han-
gares no Aeroporto Municipal Co-
ronel Adalberto Mendes da Silva,
de Cascavel, formalizaram, na tar-
de de ontem, a entrega dos proje-
tos necessários para a construção
dos novos barracões no local.

A reunião foi realizada na Secre-
taria de Planejamento e Urbanismo,
com o secretário Fernando Dillen-
burg, com o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissaro, e
a coordenadora do Aeroporto, Joce-
mara Lopes do Amarante, além de
técnicos que atuam no projeto de
mudança dos hangares.

De acordo com Pelissaro, com a
discussão de ontem sobre os ajus-
tes necessários, os projetos segui-
rão agora para aprovação no Corpo
de Bombeiros e na Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil). “A partir do
protocolo na Anac a Cettrans poderá
autorizar que as empresas iniciem
as obras dos novos hangares”.

Um encontro na tarde de on-
tem, na Câmara de Cascavel, reu-
niu membros do Conselho Muni-
cipal da Criança e Adolescente
(CMDCA), vereadores e o secretá-
rio de Assistência Social, Hudson
Moreschi. “É um ato para sanar
as dúvidas deles sobre uma lei
tão importante ao município” in-
formou o secretário.

Segundo Hudson, o CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente) está adian-
tando e discutido a legislação com
os parlamentares. “A lei trata de
todas as políticas públicas munici-
pais para crianças e adolescentes
do município de Cascavel” concluiu.

Novos hangares no aeroporto

A previsão, segundo o presidente da Cettrans, é de que no primeiro
bimestre de 2018 possa ocorrer a transferência das empresas para os
novos hangares e a demolição dos antigos. A mudança é necessária
para garantir maior segurança nos pousos e decolagens com uma área
livre de 150 metros dos dois lados da pista, a partir do eixo da mesma.

DIVULGAÇÃO

REUNIÃO com donos de aeronaves
aconteceu na tarde de ontem

CONSELHO discute Lei da Criança e do Adolescente

AÍLTON SANTOS

S egurança

Conselho da Criança
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A morte de Luiz Carlos Ferreira,
de 22 anos, poucos minutos an-
tes da meia-noite de ontem, em
Cascavel, fez com que o número
de confrontos na cidade cresces-
se 14% no comparativo com o mes-
mo período do ano passado.

Conforme dados do Hoje News,
de 1º de janeiro até ontem, Casca-
vel contabilizava oito mortes em
confronto. No mesmo período do
ano passado sete pessoas perde-
ram a vida ao revidar em aborda-
gens contra a polícia.

Luiz, que possuía passagem

Confrontos crescem 14%

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

SOCORRO
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados, mas
Luiz já estava morto. Ao lado do
corpo, a polícia encontrou a arma
utilizada por ele.
Ainda na quarta-feira, nas
primeiras horas da manhã, outro
jovem morreu ao tentar assaltar um
policial civil de Santa Catarina, na
BR-277, próximo ao Núcleo
Industrial de Cascavel.
Igor de Oliveira Dias, de 19 anos,
estava com comparsas em um
veículo sedan de cor escura, que
emparelhou com o carro do
policial. Tiros foram disparados
pelos bandidos com o objetivo de
parar o motorista, que eles
pensavam ser um comprista.
Quando o policial parou o carro,
Igor saltou na frente do veículo e,
com a arma em punho, começou a
atirar. Para evitar ser morto, o
policial jogou o veículo contra Igor
e o atropelou. O corpo dele ficou
preso embaixo do carro e os
demais assaltantes fugiram.

pelo crime de tráfico de drogas e
estava com um mandado de prisão
em aberto, reagiu a uma aborda-
gem de uma equipe da UPS (Uni-
dade Paraná Seguro) Sul, da Polí-
cia Militar. A equipe fazia patrulha-
mento na Rua Otávio Silvério Si-
queira, tentou abordá-lo, mas Luiz
sacou uma arma e atirou contra a
viatura.  Os policiais reagiram e
atingiram o rapaz.

LUIZ CARLOS FERREIRA, de 22 anos, estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas

RAPAZ ATIROU contra a
viatura policial; militares
revidaram
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Tragédia na PR-180
Uma tragédia deixou o trânsito

completamente congestionado na
manhã de ontem, na PR-180, cer-
ca de cinco quilômetros após o dis-
trito de Juvinópolis, em Cascavel.
De acordo com o relato do moto-
rista de um dos caminhões envol-
vido no acidente, ele seguia senti-
do Cascavel quando, repentina-
mente, viu uma picape Strada ten-
tando uma ultrapassagem. Ao fa-
zer a manobra, o condutor, Edson
Cancelier, de 29 anos, se assus-
tou com outro caminhão que se-
guia no sentido contrário e, para
não bater, jogou a Strada contra o
rodado da carreta. Com o impac-
to, o carro rodou e colidiu frontal-
mente no caminhão que estava no
lado oposto da via.

Dentro do veículo estavam
Edson e sua mãe, Odete Cance-
lier, de 63 anos. No momento
em que o carro bateu no roda-
do do caminhão, Odete, que era
passageira, morreu.

Edson ficou em estado grave e,
com risco de morte, foi atendido por
socorristas do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma em
Emergência). O helicóptero do Consa-
mu (Consórcio Intermunicipal Samu
Oeste) encaminhou o homem ao Hos-
pital Universitário de Cascavel.

De acordo com o médico do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência), Rodrigo Nicário, mãe e filho
seguiam para Cascavel. Odete, que
estava com câncer, vinha para um tra-
tamento ambulatorial no Ceonc (Cen-
tro de Oncologia Cascavel). Nos ca-
minhões, ninguém ficou ferido.

CARRO BATEU em dois
caminhões quando o motorista

fazia uma ultrapassagem

FILHO trazia
mãe para
tratamento de
um câncer, no
Ceonc

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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O gerente da Divisão de Ação
Cultural da Secretaria Municipal de
Cultura, Gilson Moraski, foi exone-
rado do cargo, ontem, pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.  Ele foi flagra-
do usando um veículo da Prefeitura
para fins particulares.

Moraski, que foi indicado ao car-
go pelo vereador Misael Júnior, usou

Crise e segurança em debate

A reunião semanal da Acic (As-
sociação Comercial e Industrial de
Cascavel) debateu, na noite de on-
tem, a crise e seus impactos na
segurança pública. O major Ru-
bens Garcez da Luz, comandante
do 6º Batalhão de Polícia Militar
(BPM) e o delegado-chefe da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), Adriano
Chohfi, foram os convidados.

O encontro empresarial abriu
espaço para o Núcleo Multisse-
torial da Região Norte, que expla-
nou sobre os impactos na segu-
rança após a instalação de a Uni-
dade Paraná Seguro (UPS). Em

REFLEXÃO
O presidente da Acic, Edson Vasconcelos, afirmou que o encontro serviu
como reflexão sobre a crise econômica que o Brasil atravessa e seu impacto na
segurança pública. “É preocupante porque quanto mais desemprego, falta de
recursos as coisas podem fugir das regras sociais”, avalia.

Denúncia faz Paranhos exonerar assessor
a ambulância multiuso da Secreta-
ria para carregar materiais de cons-
trução para uma obra em sua casa
no condomínio onde mora. A exone-
ração vale a partir de hoje. Paranhos
tem alertado aos servidores que
não irá tolerar desvio de conduta e
diz que a transparência e eficiência
devem nortear a administração.

Cascavel, existem duas unida-
des que, ao contrário de outras
do Estado, apresentam números
considerados na redução de cri-
mes. De acordo com as autori-
dades, isso só é possível porque
há par ticipação da comunidade.

“Mudamos a imagem região nor-
te após 2011 e estamos mudan-

do agora da região Sul. Em Casca-
vel UPS dá certo e até o final do
ano vamos conseguir a UPS região
Oeste”, disse o deputado Adelino
Ribeiro, que participou do encontro.

“Em Cascavel estamos traba-
lhando muito e reduzindo todos
os índices negativos”, disse o
major Garcez.

EXONERAÇÃO
de assessor vale
a partir
de hoje

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

CRISE ECONÔMICA reflete na
segurança pública
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Giro da
Violência

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de
firma, procuração, escritura, separação e divórcio
consensual, inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV
e V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 04 de Agosto de 2017.

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

1. ODAIR BORGES DE OLIVEIRA E THALIA CARLA DOS SANTOS MORENO
2. JOSÉ ADEMIR LAUTÉRIO RIBEIRO E ALESSANDRA ALVES NOVAES
3. LUIZ ANTONIO MARCIANO ALVES E VANESSA DA SILVA DRUM
4. EDER PAULO DE LIMA E LUANA QUEIROZ
5. MARCO ANTONIO DA LUZ E ROSELI ALVES DA ROCHA
6. NEURI LUIZ RUBETTI JUNIOR E MILENA TRES DE LIMA
7. LUÍS PAULO LOPES E RAFAELA REIS SANTIAGO
8. WELTON ALMEIDA DUARTE E JANAYNA MARIANE DA SILVA
9. GUILHERME BESSA SILVESTRE DIAS E BETHÂNIA AGOSTINI DAL PONTE
10. CARLOS ALVES DOS SANTOS E CAMILA MACHADO DA LUZ FERRONI
11. CLAUDECIR SILVERIO DA SILVA E ANDRÉIA DIAS
12. MURILO NASCIMENTO AMBROZIO E THAÍS FERNANDA BUENO BARROSO
13. GUILHERME DE PAULA MOREIRA FRACARO E CHRISTIANE DE PAULA GUIMARÃES
14. ADRIANO CESAR RIBEIRO E GABRIELA DAS NEVES LEITE
15. VALTER JUSTEN E ELISANGELA DE LIMA AMERICANO
16. PAULO BUARQUE DE SOUZA E CRISTIANE HELENA WELTER
17. RAFAEL BUGRE GELLER DORNELLES E CRISTINA ARIELE RORATO
18. DEIVID DA SILVA LIRA E FRANCIELLY SILVA DE SOUZA
19. VALDOMIRO SEVERINO E NILZA DA SILVA FARIAS
20. CARLOS MAURICIO CHIODI E ANA LUCIA DUARTE

Acidente em obra
Um trabalhador caiu de uma altura de
aproximadamente seis metros, em uma
construção na Rua 13 de Maio, no
Centro de Cascavel. De acordo com
colegas de trabalho, a vítima estava
na lateral do prédio quando foi se
escorar, se desequilibrou, e caiu.
Socorristas e médico do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
e Emergência) foram acionados e
prestaram os primeiros atendimentos
ao homem, que não teve o nome
divulgado.

Acidente no centro
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem, no
cruzamento das Ruas Paraná e
Voluntários da Pátria, em Cascavel.
Segundo testemunhas, um Honda Civic
seguia pela Paraná quando colidiu
com uma picape modelo Pampa e um
táxi, que seguiam na Voluntários da
Pátria. No cruzamento há semáforo.
Ninguém ficou ferido.

Cinco pessoas
foram presas
ontem em um
hotel próximo
à antiga
rodoviária de
Cascavel. Elas
entraram
falsificando
perfumes
importados.
Policiais
militares
receberam
denúncias de que o grupo pegava
frascos vazios de perfume, enchia os
com álcool e essência, e
posteriormente os revendia como
produtos originais. O quarto do hotel
funcionava como uma espécie de
laboratório clandestino.

AÍLTON SANTOS

Perfume falsificado

Um estudante do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone ficou ferido ontem
na saída da escola. O adolescente, de 16 anos, atravessava a Rua Cuiabá,
na faixa de pedestres, quando foi atingido por um Renault Megane, que
estava em baixa velocidade.  O motorista parou para prestar auxílio.
Socorristas foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos ao menor.
Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Brasília.

 FÁBIO DONEGÁ
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Conexão Acic
A Uniacic comercializa o segundo lote de passaportes do Conexão Acic
2017. Os valores são de R$ 250 a associados e a estudantes e de R$ 290
aos outros interessados – dá direito às quatro palestras. O Conexão trará
o maestro João Carlos Martins, dia 5 de setembro, o empresário Carlos
Wizard, dia 12, o jornalista e escritor Marcos Piangers (foto), dia 18, e o
consultor Marcelo Ortega, dia 26 de setembro. Será sempre a partir das
19h, no anfiteatro do Centro de Convenções. Mais pelo telefone 3321-
1436 ou pelo site www.acicvel.com.br

DIVULGAÇÃO

Compras públicas
Cascavel acaba de inaugurar o seu escritório de compras públicas. Instalado na

Acic, terá por função monitorar e repassar informações, orientar e promover
cursos para capacitar compradores e fornecedores locais a participar

habitualmente de licitações de órgãos. O escritório tem como parceiros
Prefeitura, Acic, Sebrae, Fecomércio-PR, Fopema, Faciap, Unioeste, Núcleo

Regional de Educação, Compra Paraná e Comitê Gestor Municipal.

WhatsApp
Estratégias de vendas por WhatsApp é o
nome de treinamento agendado para terça
e quarta-feira, dias 8 e 9 de agosto, das
19h às 23h, na Acic, em Cascavel. Os
conteúdos vão ser repassados por
Grazziela Braga. O investimento é de R$
240 a associados e estudantes e de R$
300 aos outros interessados. Mais nos
telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Consultores
Quando a agenda oculta dos
relacionamentos ameaça o sucesso das
organizações. Esse é o tema de palestra do
Núcleo Setorial de Consultores Empresariais
da Acic agendada para 15 de agosto. Ela
ocorrerá a partir das 19h30, na associação
comercial, e todos são convidados a
participar. O assunto será apresentado pela
consultora e educadora organizacional Malu
de Almeida. Para associados e estudantes,
o valor é de R$ 35. Aos outros
interessados, a inscrição custa R$ 40. Mais
informações pelos e-mails
nucleos04@acicvel.com.br e
nucleos05@acicvel.com.br . Ou ainda pelo
telefone 3321-1400.

Líder de líderes
A doutora em Ciências Políticas Maria
Aparecida Rabaiolli estará na Acic nos
dias 8, 15, 22 e 29 de agosto para
ministrar o treinamento Líder de líderes.
Entre outros aspectos, ela falará sobre
desmitificando o conceito de liderança,
conceitos e estilos de liderança e lei de
semeadura. O valor da inscrição a
associados e a estudantes é de R$ 200 e
aos não filiados é de R$ 280.

Mamografia
Acic e Ceonc disponibilizam exames de
mamografia gratuitamente para mulheres
com 35 anos ou mais. Para agendar
horário no Ceonc basta identificar-se
como filiada da associação comercial.
Telefones: (45) 3321-1438 e 3321-1403.
E-mail: convenios@acicvel.com.br . Saiba
sobre outros produtos, serviços, bandeiras
e notícias da Acic acessando o site
www.acicvel.com.br .

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Sem gripe
por três
semanas

 Reportagem: Marina Kessler

Há três semanas a
Secretaria Estadual da Saú-
de não contabiliza novos casos
de gripe em Cascavel. A última con-
firmação foi registrada no boletim
informativo do Estado em 19 de ju-
lho e desde então os índices se
mantiveram estáveis.

De janeiro até agora
Cascavel confirmou
seis casos de Influenza,
um de H1N1 e cinco de
A H3 sazonal, o vírus de
maior circulação neste in-
verno em todo o Paraná. Se-
gundo a coordenadora de In-
fluenza da 10ª Regional de Saú-
de de Cascavel, Gerti Berto, a esta-
bilidade nos números ocorre princi-
palmente por conta do clima, que
nos últimos dias permaneceu aci-
ma dos 20º°C.

“Esquentou nos últimos dias e
quando o tempo está assim as pes-
soas têm o hábito de abrir mais
suas casas, deixar o ambiente are-
jado, bem ao contrário de quando
está frio, que o ar não circula, não
renova, o que facilita a propagação
de germes”, explica.

Em toda a Regional de Saúde fo-

 Diferente de anos anteriores, o vírus A H3 sazonal é o que mais tem acome-
tido os paranaenses em 2017. Isso ocorre por dois motivos. Um deles, confor-
me Gerti, é a mudança na estrutura do próprio vírus, que a cada ano se modifica
e com muita rapidez. A outra é por conta da circulação das pessoas que carre-
gam o vírus. “Hoje em dia a locomoção ficou muito mais fácil, as pessoas vêm
e vão o tempo inteiro e isso facilita a propagação das doenças”, diz.

ram confirmados oito casos da do-
ença, distribuídos nas cidades de
Cascavel (6), Céu Azul (1) e Lindo-
este (1). Vale lembrar que em Lin-
doeste um homem de 74 anos
morreu em decorrência da Influen-
za A H3 sazonal.

Mutações

6 casos
de Influenza em Cascavel

1ª rodada - Sábado (5/8)
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Com o objetivo de começar a dis-
putar o Campeonato Brasileiro pela
Série D em 2018, mas pensando em
um jogo de cada vez, o FC Cascavel
estreia neste domingo na Taça FPF.
O primeiro compromisso é contra um
tradicional adversário, o Toledo. O
Clássico da Soja movimentará os jo-
gadores das duas equipes logo pela
manhã, às 11h05, no Estádio Olím-
pico Regional.

“A competição será de bastante
competitividade, por dar uma vaga
para a Série D e ser o caminho mais
rápido. Será um campeonato muito
disputado no qual quem errar me-
nos conseguirá a vaga”, antecipa o
técnico Rodrigo Cabral sobre a Taça
FPF, disputada na categoria sub-23.

Primeiramente, o
Clássico da Soja

Ciente das dificuldades, o treina-
dor antecipa que seus comandados
atuarão com inteligência e já alerta
à torcida: “podem esperar um time
competitivo, que vai buscar resulta-
do, mas com calma, tranquilidade e
paciência. O jogo tem que ser estra-
tégico, não pode se atirar para ten-
tar resolver igual louco. Temos trei-
nado com paciência e tranquilidade
e essa vai ser nossa ideia. É isso que
a torcida pode esperar”, diz Cabral.

15h30

Foz do Iguaçu Rio Branco
x

1ª rodada - Domingo (6/8)

11h

Maringá Paranavaí
x
11h

Iraty Andraus
x

Sub-19 joga neste sábado
Pelo Paranaense Sub-19, o dia de estreia para o FC Cascavel será

neste sábado, quando recebe o Rio Branco às 15h30, no campo da
Associação Atlética Coopavel. Será a primeira partida em casa para os
comandados do técnico Ivan Mororo Alves, depois da derrota por 3 a

2 para o Paranavaí fora de casa, pela primeira rodada da segunda
fase do Estadual. Na ocasião, o time cascavelense vencia por 2 a 0
com dois gols de Bolt, mas ao perder dois jogadores expulsos no
segundo tempo, levou a virada. O gol da derrota foi marcado aos
48min da etapa final. Suspensos, o goleiro Guilherme e o atacante

Chininha desfalcam a equipe contra o Rio Branco.

11h05

FC Cascavel Toledo
x

Quarta-feira (23/8)

20h15

x
Operário P. Londrinense

 TAÇA FPF

R$ 20
inteira

R$ 10
meia-entrada

Ingressos
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Pra cima
deles

Pra cima
deles

Neste fim de semana, os
desafios serão contra os
times de Assis Chateau-

briand, às 20h deste
sábado, e Maringá, às

13h de domingo. O duelo
com as maringaenses

será o principal do cam-
peonato para as meninas
do FAG/Cascavel /ACH /
O2 Saúde, pois reedita a
decisão do Paranaense
2016 e opõe os líderes
de certame deste ano.

 A cidade de Campo Mourão recebe neste fim de
semana o melhor do handebol estadual, com a 3ª
etapa da categoria Livre da Chave Ouro do Campeo-
nato Paranaense. Em busca de destaque na cidade
do Noroeste do Estado estarão as equipes femini-
na e masculina de Cascavel.

Dentre as mulheres, as comandadas do técnico
Neudi Zenatti são as atuais campeãs da competi-
ção e tentam se manter com 100% de aproveita-
mento na atual edição, depois de vitórias sobre São
José dos Pinhais (42 a 16) e Campo Mourão (46 a
17) na primeira etapa, realizado em maio, em Cas-
cavel. O naipe feminino não teve rodadas na 2ª eta-
pa, realizada fim de semana passado em Floraí. No
período, as cascavelenses disputaram os Jogos Uni-
versitários do Paraná e ficaram com o título ao ven-
cer as cinco partidas disputas e ter marcado 173
gols, média superior a 34 por jogo.
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Refic entra na pauta
A pauta da sessão legislativa da próxima segunda-feira (07),
da Câmara de Vereadores de Cascavel, será fechada e hoje,

mas atendendo a um pedido do prefeito, já é consenso entre
os integrantes de Mesa Executiva que o Projeto de Lei
Complementar 03/2017, que institui o Programa de

Recuperação Fiscal (Refic), estará na pauta.

Pareceres
As Comissões de Justiça e
Redação e a de Finanças já
deram pareceres favoráveis à
tramitação. Com isso, nada
mais impede que seja levada
à apreciação em plenário. A
aprovação é consenso entre os
21 vereadores, porém, uma
emenda assinada pela maioria
dos vereadores já foi
apresentada, liderada pelo
presidente, Gugu Bueno.

Gratuidade
Vem gerando debate nos
bastidores do legislativo
mais um projeto de lei que
dispõe sobre a gratuidade no
transporte coletivo urbano
de Cascavel. Trata-se do PL
063/2017, do vereador Pedro
Sampaio, que pretende
favorecer pacientes em
tratamento de câncer com
renda de até dois salários
mínimos. Mais gratuidade a
vista.

Solução

Em seis meses, o prefeito
Paranhos deu solução à
situação até então sem rumo,
da Escola Municipal Gladis
Tibola, hoje em prédio
alugado e improvisado.
Apresentou o terreno, aquele
polêmico ocupado ou
comprado pela Transpaula,
que retornou ao patrimônio
do Município. Agora é só fazer
os projetos e investir para
que a obra seja edificada.

Conhecendo
Somente 3 dos 21 vereadores
convidados, foram à reunião
marcada com o Conselho da
Criança e o Secretário de Ação
Social, Husdon Moreschi, para
discutir e debater o Projeto de
Lei 87/2017 que dispõe sobre a
Política Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Seria desinteresse dos demais?

DO PARANÁ

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Lei do Refic sempre é criticada pela imprensa e nas redes
sociais por favorecer os maus pagadores, porém, é aprovada.
Desta vez não deve ser diferente...

 Vereador Bocassanta anda se manifestando contra a manutenção
da estrutura do HU por conta da Unioeste, como hospital
universitário. Quer a volta do Hospital Regional...

 O vereador Jaime Vassata já assumiu a presidência do
Podemos (antigo PTN). O ex-presidente Marivaldo dos Santos
que esteve dois anos à frente da sigla, continua na executiva,
na vice presidência...

Dos 26 deputados federais do Paraná, 16 deles votaram pelo
arquivamento da denúncia contra Temer e 11 manifestaram-
se contrários. Os cinco parlamentares de Cascavel votaram
pelo arquivamento.

A comissão de Econo-
mia da Câmara está ana-
lisando o documento en-
caminhado pelo Tribunal
de Contas do Paraná (TCE-
PR) que recomenda a re-
gularidade, com ressal-
vas, das contas relativas
ao exercício financeiro de
2013 da gestão do prefei-
to Edgar Bueno. Ontem, os
vereadores Serginho Ribei-
ro (PPL), Mazutti (PSL) e
Jaime Vasatta (PTN) se
reuniram com Ildo Belim,
diretor da Secretaria de
Finanças para esclarecer
dúvidas.

O Tribunal de Contas
atua como órgão auxiliar,
analisando as contas e
exarando um parecer opi-
nativo. Após emitir o pare-
cer, cabe ao Le-
gislativo delibe-
rar em plenário

Comissão
analisa contas

de 2013

se aprova ou não as con-
tas dos gestores.

As contas da adminis-
tração em 2013 foram
consideradas regulares,
porém, na instrução do
processo, o TCE-PR ressal-
vou os itens relativos às
fontes de recursos com
saldos a descoberto, ao
registro de receita vincula-
da em finalidade diversa
da arrecadação e às dife-
renças nos registros de
transferências constitucio-
nais. Apesar disso, o pa-
recer aponta que a prefei-
tura apresentou todos os
documentos e justificati-
vas necessários para es-
clarecer que não houve
nenhum tipo de prejuízo ao
erário.

INTEGRANTES da comissão se reuniram ontem

ASSESSORIA
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Homenagem aos capoeiristas
Ontem, dia 3 de agosto, foi

comemorada uma das maiores
expressões culturais afro-brasi-
leiras: a capoeira. Em 2008, a
manifestação foi reconhecida
como Patrimônio Cultural Bra-
sileiro, sendo registrada como
Bem Cultural de Natureza Ima-
terial. Nesta semana, a Câma-
ra de Cascavel também apro-
vou uma homenagem ao espor-
te, a instituição do “Dia da Ca-
poeira” a ser comemorado na
mesma data.

A proposta tem como ob-
jetivo, de acordo com o pro-
ponente, Pedro Sampaio
(PSDB), “fomentar e difundir
a prática da cultura afro-bra-
sileira em nosso município,
bem como homenagear todos
os grandes nomes ligados a
esse esporte”.

O Dia da Capoeira deverá ser
comemorado com a realização
de seminários, aulas, palestras
e todas de capoeira, a ser pro-
movido por equipes, associa-
ções, grupos e academias que
ministram esse esporte.

Atualmente, a capoeira é
considerada um dos principais
esportes nacionais.

A manifestação surgiu entre os escravos como um grito de liberdade.
Os negros da África, a maioria da região de Angola, foram trazidos ao
Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar nas fazendas de
café ou nas casas dos senhores como mão de obra escrava. Sendo as-
sim, a capoeira era uma forma de luta e resistência.

“Instituir essa data em nível municipal é difundir entre a população
que em Cascavel há vários adeptos da prática desse esporte e apresen-
tar uma história de luta que foram trazidas desde a época da escravi-
dão”, defende Pedro Sampaio.

DIVULGAÇÃO

H istórico

Câmara de Vereadores instituiu o “DIA DA
CAPOEIRA”, em Cascavel DE AGOSTO

é o Dia do
Capoeirista3
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Para a equipe masculina de handebol de Cascavel, os compromissos
em Campo Mourão serão o quinto e o sexto da competição. Na etapa de
abertura da Chave Ouro do Paranaense, o ACH/Lanalli/Semel/Cascavel
venceu a equipe de Jussara (41 a 23) e tropeçou na de Campo Mourão (29
a 23). Depois, na segunda etapa, venceu os times de Corbélia (32 a 21) e
empatou em 24 gols com o time de Maringá, atual campeão estadual.
Neste fim de semana, os compromissos serão diante dos representantes
de Saudade do Iguaçu, às 17h deste sábado, e de Barbosa Ferraz, às 13h
de domingo. Renovado e mais experiente em relação ao ano passado, o
time cascavelense busca pontos para subir na classificação. É o quinto
colocado e enfrentará o 7º e o 10º e último, respectivamente.

Masculino fortalecido

De olho nos compromissos do fim de
semana, os treinos de força e resistên-
cia ganharam atenção da equipe casca-
velense, que além de atual detentora do
título é a maior vitoriosa do Estado.

No alto
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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Ação contra o reajuste da água
O deputado estadual Marcio Pa-

checo (PPL) divulgará hoje deta-
lhes da ação popular impetrada na
Vara da Fazenda Pública, em Cas-
cavel, solicitando a suspensão do
reajuste da conta de água, que
entrou em vigor em 1º de junho.

A Sanepar está propondo um
reajuste na tarifa de 25,63%, dilu-
ído em oito anos, sendo 8,53%
neste ano. Dentre as principais
mudanças está o volume de água
que dá direito à tarifa mínima, que
era de 10 metros cúbicos e caiu
pela metade. Ocorre que os per-
centuais de reajuste foram muito
acima do divulgado pela Sanepar.

Quem consome acima de 11
metros também sofrerá no bolso,
pois o metro cúbico que custava
R$ 1,02 passou para R$ 5,67.

 A ação está embasada em vá-
rias irregularidades praticadas
pela Sanepar, dentre elas o não
cumprimento da Lei Estadual
13.755/2002, que proíbe a co-
brança da tarifa mínima, a falta de
transparência para discutir o rea-

ABUSIVO
Para o deputado, o reajuste abusivo vai penalizar cerca de 11 milhões de
consumidores paranaenses, sobretudo os mais carentes. O pedido de concessão
de liminar tem abrangência em todo o Estado do Paraná.

juste, o aumento abusivo de até
95,02% da tarifa (percentual bem
acima da inflação) e a ausência
de convênio entre a Sanepar e a

Agepar (Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de
Infraestrutura do Paraná) com o
município de Cascavel.

PACHECO
considera o aumento
da tarifa abusivo

ARQUIVO

FONTES RECEBEM NOVAS PLACAS
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou

ontem a recolocação de placas nas 24 fontes de
Cascavel que estão com água imprópria para o con-
sumo. "Estamos cumprindo a legislação, dando ci-
ência à população sobre a falta de potabilidade, pois
toda água para ser consumida deve ser tratada, mas
cada cidadão tem o livre arbítrio para decidir se deve
ou não consumir. É nosso dever informar que estas
águas são impróprias para consumo humano", dis-
se o secretário Juarez Berté.

A primeira fonte que recebeu a placa foi a mais
tradicional da cidade. Anexa ao Lago Municipal de
Cascavel, a Fonte dos Leões foi implantada em 2001
e desde então diariamente dezenas de pessoas vão
até o local encher garrafões para consumir em casa.

FONTE DOS LEÕES
foi a primeira a receber
as placas

S
E

C
O

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 04 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Jesus Tiburcio
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Divisão do equilíbrio
Vindo de uma rodada na qual

emplacou sua segunda vitória se-
guida no campeonato e contou com
as derrotas de Guarani, Vila Nova
e com o empate do Juventude para
assumir a vice-liderança da Série
B, o Internacional encerra o primei-
ro turno da competição neste sá-
bado, quando desafia o Guarani em
um confronto direto pela segunda
posição da classificação, às
16h30, em Campinas.

Apenas dois pontos separam as
equipes. Enquanto o Colorado tem
30 pontos, o Bugre tem 28 na quin-
ta colocação. A liderança pertence
ao América-MG, que tem 36 pontos,
é campeão antecipado do turno,
está invicto há 12 jogos e é dono
da melhor defesa e do segundo
melhor ataque da competição.

Os números indicam o Coelho a
passos firmes rumo à Série A. Já
da segunda à 11ª posição a briga
por posições constante e indica pelo
menos nove equipes na disputa por
vagas no G4. Para fins de compara-
ção, o terceiro colocado Vila Nova
tem 29 pontos e o nono colocado
Criciúma tem 26.

Nesse “bolo” de equipes, desta-
que para os paranaenses, para o
Ceará e para o Boa Esporte, que atra-
vessam boa fase. O Paraná Clube
está invicto há quatro jogos, com um
empate e três vitórias por goleada no
período - aplicou 4 a 1 no CRB, 4 a 0
no Santa Cruz e 4 a 1 no Brasil de
Pelotas. Neste fim de semana desa-
fia o Boa Esporte, que não perde há
cinco rodadas. O Londrina também
está forte, tendo somado quatro pon-
tos nos dois últimos jogos, nos quais
enfrentou o líder e o vice-líder fora de
casa. Neste sábado, recebe o tercei-
ro colocado Vila Nova.

Na última edição da Série B, o
Bahia foi o quarto colocado com 18
vitórias e 63 pontos. Esse é o parâ-
metro para os participantes da com-
petição neste ano.

AMÉRICA-MG de
Enderson Moreira sobrou no

primeiro turno

AMÉRICA-MG



Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

RADAR02 HOJE NEWS, 04 DE AGOSTO DE 2017

Não podemos admitir que mesmo com as en-
tranhas do poder no Brasil sendo expostas pense-
mos política da mesma forma. A nação sangra, a
aula é cara, e já que temos que viver esse momen-
to doloroso, que ao menos saiamos dele dispostos
a fazer diferente.

Protestar, seja nas ruas ou na internet, é legítimo,
mas, e se cada  indignado também reservar um pou-
co de sua energia para evitar futuros  percalços? Em
meio ao turbilhão de escândalos esquecemos que
cada um daqueles que saqueiam os cofres públicos,
foi revestido de poder pelo voto popular.

Novas eleições se aproximam e a preocupação
é que o voto, ao contrário de ser usado como ferra-
menta de reconstrução do país, torne-se novamen-
te a arma que o fere de morte.

Torcemos para que cada um dos denunciados
receba o que merece, mas, se continuamos acre-
ditando que política é um mal a ser evitado, as ca-
deiras que ficarão vazias rapidamente serão ocu-
padas por outros malfeitores.

É preciso que o eleitor assuma o seu papel de
protagonista, seja sujeito da sua própria história e
ajude a resgatar valores fundamentais como a fra-
ternidade, cooperação e a defesa plena da vida.

SUJEITOS DA PRÓPRIA HISTÓRIA

 Digitalização
O Núcleo de Inovações
Tecnológicas (NIT) e o
Mestrado em Engenharia de
Energia na Agricultura da
Unioeste, campus de
Cascavel, em parceria com a
Siemens, realizam no
próximo dia 10, às 18h30,
no auditório Arnaldo
Busatto, o Innovation Tour
2017, com tema TIA Portal
– a porta de entrada para a
digitalização na indústria.
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“É nosso dever
informar que estas

águas são
impróprias para

consumo humano”.

Juarez Berté, secretário
de Meio Ambiente

Olavo Santos (PHS)
1º Secretário da Câmara de
 Vereadores de Cascavel

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

A ação do
Ministério
Público do
Paraná que
ajuizou sete

ações na
Operação

Quadro Negro

A falta de
união entre os
caminhoneiros
nos protestos

contra o
aumento dos
combustíveis.
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
30/07 - 12h23

NOVA
21/08 - 15h30

 Transporte
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) informa que a partir
de segunda-feira (7) a Linha
FAG atenderá também o
Residencial Treviso, o que
implicará na mudança do
itinerário transporte coletivo.
Devido a isso, as saídas de
ônibus do Terminal Oeste
serão às 07h40 e às 15h50 e
do Residencial Treviso às
7h57 e às 16h07.
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Megasena
Concurso: 1954

09 25 33 35 40 49

Dupla sena
Concurso: 1676

05 39 41 43 44 461º sorteio

07 09 22 39 42 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1545

03 05 07 08 10 11 12 15
16 17 20 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4446

14 22 54 69 72

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: 5202

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.427
26.496
00.066
13.149
72.984

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 44 18 13 5 0 29 8 21
2 Grêmio 36 18 11 3 4 33 18 15
3 Santos 34 18 10 4 4 22 13 9
4 Palmeiras 32 18 10 2 6 28 19 9
5 Flamengo 29 18 7 8 3 27 17 10
6 Sport 28 18 8 4 6 29 23 6
7 Cruzeiro 26 18 7 5 6 20 16 4
8 Botafogo 24 18 6 6 6 21 20 1
9 Vasco 23 18 7 2 9 21 29 -8
10 Atlético-PR 23 18 6 5 7 20 22 -2
11 Atlético-MG 23 18 6 5 7 19 21 -2
12 Coritiba 22 18 6 4 8 19 25 -6
13 Chapecoense 22 18 6 4 8 24 31 -7
14 Fluminense 22 17 5 7 5 26 26 0
15 Ponte Preta 21 17 6 3 8 20 24 -4
16 Bahia 20 18 5 5 8 22 23 -1
17 São Paulo 19 18 5 4 9 21 24 -3
18 Avaí 17 18 4 5 9 10 25 -15
19 Vitória-BA 16 18 4 4 10 19 30 -11
20 Atlético-GO 12 18 3 3 12 15 31 -16

SÉRIE A

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

SÉRIE B

HISTÓRICO I
Time que a cada jogo atinge nova marca recorde, o Corinthians pode

fazer história novamente neste fim de semana, quando receberá o Sport,
sábado, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O du-
elo está marcado para as 19h, em Itaquera.

Caso vença o Leão pernambucano, o Alvinegro do Parque São Jorge
poderá chegar aos mesmos 47 pontos alcançados pelo Cruzeiro ao fim
do primeiro turno do campeonato de 2003, na maior pontuação regis-
trada na Série A. O detalhe é que a Raposa alcançou o número em 23
jogos disputados, pois naquele ano 24 equipes disputaram a competi-
ção. O Corinthians pode alcançar o feito em 19 jogos.

Confirmado
O brasileiro Neymar se tornou o
jogador de futebol mais caro da
história. O PSG anunciou ontem
a contratação do atacante. Antes
disso, os advogados do jogador
haviam acertado o pagamento de
222 milhões de euros ao
Barcelona (R$ 821 milhões), em
cifra referente à multa rescisória
do atacante com os catalães. No
clube francês, o brasileiro vestirá
a camisa 10, que anteriormente
era usada por Javier Pastore.

SÁBADO 05/08
Fluminense x Atlético-GO

Corinthians x Sport
DOMINGO 06/08

Flamengo x Vitória
Palmeiras x Atlético-PR

Cruzeiro x Botafogo
Coritiba  x Chapecoense

Grêmio x Atlético-MG
Bahia x  São Paulo
Ponte Preta x Vasco

Avaí x Santos

19ª RODADA

HISTÓRICO II
Desde que o Brasileirão passou

a ter 20 times, e 19 rodadas no pri-
meiro turno, portanto, em 2006,
a campanha do Corinthians já é a
melhor. Supera os 43 pontos con-
quistados por Atlético-MG em 2012
e Cruzeiro em 2014. O Galo foi vice-
campeão, enquanto a Raposa le-
vou o título.

Em relação ao aproveitamento
dos pontos, a campanha atual do
Timão é de 81,5%, superior ao do
Cruzeiro de 2003: 68.1%. Naque-
la ocasião, os comandados de Van-
derlei Luxemburgo encerraram o
turno com 14 vitórias, cinco em-
pates e quatro derrotas. O Corin-
thians busca terminar invicto.

SEXTA-FEIRA
19h15 Criciúma x B. de Pelotas
20h30 Náutico x Luverdense
20h30 Goiás x Oeste
21h30 CRB x América-MG

SÁBADO
16h30 ABC x Ceará
16h3 Guarani x Internacional
16h30 Juventude x Santa Cruz
19h Boa Esporte x Paraná
19h Paysandu x Figueirense

SEGUNDA-FEIRA
20h Londrina x Vila Nova

19ª RODADA



TRAGÉDIA
NA PISTA

EstaR
na palma
da mão

Cascavel começa a testar, na terça-feira, um
aplicativo que deve substituir os atuais bot-
tons e moedas no Estacionamento Regula-
mentado. Antes mesmo de sair de casa, o

motorista poderá consultar as vagas disponí-
veis e comprar os créditos do EstaR.
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Uma batida na PR-180,
próximo ao distrito de

Juvinópolis, matou uma
mulher de 63 anos que

seguia para Cascavel, onde
fazia tratamento de câncer.

Ela estava com o filho em
uma picape que se envolveu

em um acidente com dois
caminhões. O rapaz, em

estado grave, foi socorrido
de helicóptero.
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AÍLTON SANTOS

Cai número de
casos de gripe

PÁGINA

06
PÁGINA

08 Paranhos exonera
gerente da Cultura

Domingo tem
Clássico da Soja

PÁGINA

27

RAPOSA MARCA
RÁPIDO E

ATROPELA
VASCO

ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 04 DE AGOSTO DE 2017

Com público recorde, São
Paulo perde para reservas

O apoio de mais de 50 mil tor-
cedores não bastou para o São
Paulo vencer o time reserva do Co-
ritiba na partida que marcou o re-
encontro de Hernanes com o Mo-
rumbi. Na noite de ontem, o Trico-
lor teimou em desperdiçar chances

de gol e acabou derrotado por 2 a
1, em duelo válido pela 18ª rodada
do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Thiago Carleto e
Filigrana, o Coxa chegou aos 22
pontos e ganhou cinco posições,
subindo para o 12º lugar. De que-

bra, o clube paranaense empurrou
o São Paulo de volta para a zona
de rebaixamento, da qual havia
saído após seis rodadas. Portan-
to, o time treinado por Dorival Jú-
nior parou nos 19 pontos e caiu
para a 17ª colocação.

Jogando no estádio Raulino de
Oliveira, o Cruzeiro visitou o
Vasco na noite desta quinta-
feira, na partida que fechou a
18ª rodada do Campeonato

Brasileiro. Com gol logo no início
da partida, a Raposa conseguiu
uma boa vitória pelo placar de 3

a 0 e abriu três pontos de
vantagem para o rival.

Com a vitória, o Cruzeiro cola no
G6, agora com 26 pontos
ganhos, e ocupa a sétima

colocação, ficando a dois pontos
do primeiro time na zona da

Libertadores. Já o Vasco segue
com 23 pontos e perde uma
posição, caindo para nono.

Furacão desencanta na Baixada
O Atlético Paranaense colocou

fim ao jejum de vitórias dentro da
Arena da Baixada e bateu o Avaí por
5 a 0, confirmando sua reação den-
tro do Campeonato Brasileiro. Com

o resultado, o Furacão chegou aos
23 pontos, subindo para a 10ª co-
locação. O Leão, por sua vez, segue
na zona de rebaixamento, com 17
pontos, na 18ª posição.

 ATLÉTICO goleou o time catarinense e agora está em 10º lugar
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