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Oito contratações diárias
O fantasma do desemprego, que assusta os brasileiros, ficou para trás para uma parcela da popula-
ção cascavelense. Dados do Ipardes mostram que a contratação de jovens entre 18 e 24 anos está

em alta. No primeiro semestre foram criadas 1.440 vagas para essa faixa etária, um aumento de
243% em relação ao mesmo período de 2016.
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Vila Nova bate o Londrina

POS. TIME PGJ V E D GP GC SG
1 América-MG 36 19 10 6 3 26 14 12
2 Internacional 33 19 9 6 4 25 13 12
3 Vila Nova 32 19 9 5 5 22 17 5
4 Ceará 31 19 9 4 6 24 17 7
5 Juventude 31 19 8 7 4 25 18 7
6 Guarani 28 19 8 4 7 22 21 1
7 CRB 28 19 8 4 7 19 23 -4
8 Boa Esporte 28 19 7 7 5 18 18 0
9 Paraná 27 19 7 6 6 26 18 8
10 Londrina 27 19 7 6 6 28 25 3
11 Oeste 27 19 6 9 4 19 16 3
12 Criciúma 26 19 7 5 7 20 23 -3
13 Brasil de Pelotas 24 19 7 3 9 21 29 -8
14 Goiás 23 19 7 2 10 20 25 -5
15 Paysandu 23 19 6 5 8 17 18 -1
16 Santa Cruz 23 19 6 5 8 21 25 -4
17 Figueirense 20 19 5 5 9 23 28 -5
18 Luverdense 20 19 4 8 7 19 23 -4
19 ABC 16 19 4 4 11 15 26 -11
20 Náutico 14 19 3 5 11 13 26 -13

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

O Vila Nova fechou o 1º turno
no G-4 da Série B. Ontem, no en-
cerramento da 19ª rodada, o Dra-
gão levou a melhor no confronto
direto com o Londrina. No Estádio
Do Café, em Londrina (PR), o time
goiano venceu por 1 a 0 e, com 32
pontos, alcançou a terceira colo-
cação. Já o Tubarão, com 27, des-
perdiçou a chance de ultrapassar
o adversário e encostar nos primei-
ros colocados.

Separados por apenas dois pon-
tos na tabela de classificação, Lon-
drina e Vila Nova entram em campo
em busca da vitória para fechar o tur-
no na parte de cima da tabela. Jo-
gando em casa, o Tubarão chegou
com maior perigo durante o primeiro
tempo, mas esbarrou nas boas defe-
sas de Luís Carlos e as duas equi-
pes foram para o intervalo zeradas.

O segundo tempo começou agi-
tado com oportunidades de gols
para os dois lados. Logo aos três
minutos, Carlos Henrique soltou a

Gleisi praticou corrupção, diz PF
A Polícia Federal concluiu que a se-

nadora Gleisi Hoffmann (PR), presiden-
te nacional do PT, e seu marido, o ex-
ministro Paulo Bernardo da Silva, tam-
bém do PT, são culpados da prática de
corrupção passiva e lavagem de dinhei-
ro, além de crime eleitoral na campa-
nha que a levou ao Senado em 2014.

As conclusões do inquérito fo-
ram divulgadas ontem pela PF. O
documento segue agora para o Mi-

nistério Público Federal, que pode
decidir se oferece ou não denúncia
contra a senadora, que tem foro
privilegiado no Supremo Tribunal
Federal (STF).

Segundo a PF, em fevereiro de
2016, foram apreendidos documen-
tos na casa de uma secretária do
setor de operações estruturadas –
que ficou conhecido como “depar-
tamento da propina” – da constru-

tora Odebrecht. Entre eles estavam
planilhas relatando dois pagamen-
tos de 500 mil reais cada a uma
pessoa de codinome “Coxa”, além
de um número de celular e um en-
dereço de entrega. A investigação
identificou que a linha telefônica
pertencia a um dos sócios de uma
empresa que prestou serviços de
propaganda e marketing na última
campanha de Gleisi.

LONDRINA NÃO RESISTIU e perdeu em casa na noite de ontem

GUSTAVO OLIVEIRA/LONDRINA

bomba de fora da área, quase su-
perou o goleiro do Vila Nova, mas
acertou a rede pelo lado de fora.
Aos 6, o Tubarão voltou a assus-
tar. De frente com o goleiro do Dra-
gão, Artur finalizou em cima da mar-
cação. No minuto seguinte, Luís
Carlos voltou a brilhar e salvou o
Vila Nova em cabeceio de Rômulo.
Cirúrgico, o time goiano respondeu
e chegou ao gol da vitória aos 10
minutos. Alípio saiu cara a cara
com César e tocou na saída para
decidir o jogo: 1 a 0.
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O economista Reinaldo Gonçalves perguntou o que se
poderia esperar de Dilma e Temer, ambos escolhidos a dedo
por Lula. De fato, Lula escolheu os dois. Seria estupidez achar
que o “povo” os escolheu e os merece.

É falsa ideia de que o eleitorado escolhe candidatos nas
eleições. No geral, são definidos longe das vistas do povo, em
conchavos de grupos mafiosos que os vendem ao “mercado”.
Este, por sua vez, compra dois ou três para que um lhes sirva
por quatro ou oito anos.

Nem o “povo” nem o eleitorado levam vantagem com este
sistema político-econômico porque as eleições são meras for-
malidades. Por saber disso, nos EUA, Europa, Venezuela etc,
metade ou pouco mais dos eleitores votam.

O SUS adoece, a educação emburrece. A corrupção, o des-
governo, o medievalismo e a violência do RJ glamurizados pela
TV se espalham Brasil afora. Ministérios e estados na mira das
operações da Polícia Federal... e ainda se vê ingênuo achando
que o Brasil temerista escapou de ser “uma Venezuela”!

O mundo é a Venezuela amanhã, porque o sistema é o mes-
mo. Só a reação popular é diferente. Lá o povo luta. Aqui, apazigua-
do pelo lulismo, rezadeiras e vivandeiras, espera as eleições de
2018. Nelas, seu cavaleiro andante, salvador sabastiânico, vai matar
o touro dourado da opressão e introduzir a felicidade.

Não tiveram a capacidade de fazer isso em 70 anos de
democradura pós-guerra, tempo em que deram farta forra-
gem ao touro da UDN-Centrão e avidamente saborearam mi-
galhas do ouro corrupto do “mercado” toureiro.

Missão: matar oMissão: matar oMissão: matar oMissão: matar oMissão: matar o
touro opressortouro opressortouro opressortouro opressortouro opressor

 Apac
Tendo como convidada a
juíza de Direito Claudia
Spinassi, o prefeito
Paranhos aproveita a
Escola de hoje para
assinar a cessão de um
terreno, pelo prazo de 20
anos, para que a Apac
construa sua unidade em
Cascavel. O terreno, de
48 mil m2, está localizado
no lote 104 da Fazenda
Piquiri, à margem da BR
369, saída para Corbélia.
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“Os vereadores e o Poder
Executivo têm que ter a

sensibilidade de que não é
momento de só

querer arrecadar,
 temos que ajudar a nossa

sociedade a sair dessa crise.”

Gugu Bueno, presidente
da Câmara de Vereadores

de Cascavel.

Alceu Sperança
alceusperanca@ig.com.br

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

O FC
Cascavel, que
teve uma bela

vitória na Taça
FPF Sub-23 e

iniciou a
caminhada à

Série-D.

O vereador
Fernando

Hallberg, que
com frequência

ironiza
discursos de
colegas do
Legislativo.

DIVULGAÇÃO

 Riviera
Entre outras ações que
serão mostradas na Escola
de Governo pelo
secretário de Assuntos
Jurídicos, Luciano Braga
Côrtes, está a que liberou
o município para dar
sequência ao processo de
entrega das moradias do
Residencial Riviera,
paralisado desde o ano
passado por força de uma
decisão liminar da Justiça

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvensChuvas esparsas Muitas nuvens

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

23
Terça

Curitiba

14 26
Quarta

14 23
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30
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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, 08 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Marcelo dos Reis Alves
Jennifer se Souza Silva

Douglas Santos
Jheniffer Cristina Camargo Tluszc

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Itamar Ribeiro Martins
Lidia Cristina Kovalchuk

Leonardo Link
Mariana Cristofoli Brandalize

Bruno Ricardo de Paula
Jéssica Vizeli de Morais

Fabiano Polidoro
Pollyanna Zanella Neres

Eduardo Venancio Claro
Fernanda Aparecida Moura Rodrigues Silva

Jaime Braz Bueno
Jurema Matos Bubna

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva

Julian Albeto Piovesan Ruiz Diaz
Ana Lidia Muxfeldt

Mizael da Silveira
Regina de Abreu

Leandro Ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli

Juliano Alfredo Neppel
Senezi de Vargas

SÉRIE B
19h15 Santa Cruz x Criciúma
21h30 Luverdense x Juventude

LIBERTADORES
19h15 River Plate x Guaraní
19h15 Lanús x The Strongest

SUPERCOPA DA EUROPA
15h45 Real Madrid x Man. United

JOGAM HOJE

A Chapecoense viveu ontem, em Barcelona, um
dia repleto de emoção e homenagens às 71
vítimas do desastre aéreo que vitimou a delegação
do time catarinense em novembro do ano
passado. Disputando o troféu Joan Gamper,
tradicional amistoso que o Barça organiza em sua
pré-temporada, a equipe brasileira contou com a
volta aos gramados do lateral Alan Ruschel, um
dos sobreviventes do acidente, quase nove meses
depois. Perdeu por 5 a 0, mas não deixou de ser
aplaudida por todo o Camp Nou.
Um dos destaques da noite, Alan jogou por 35
minutos e deixou o gramado ovacionado. Os
outros dois jogadores que sobreviveram à
tragédia, o zagueiro Neto e o goleiro Follmann,
deram um pontapé inicial simbólico para o jogo e
também foram aclamados pelo estádio. Com a
bola rolando, a Chape teve poucas chances. Com
força máxima, o Barcelona dominou totalmente o
jogo, criou uma chance atrás da outra e só não fez
mais porque o goleiro Elias teve grande atuação, e
Artur Moraes, que entrou no segundo tempo,
ainda defendeu um pênalti de Alcáce. Os gols
foram marcados por Deulofeu, aos 6min, Busquets,
aos 10min, e Messi, aos 27 minutos do 1º
tempo; Suárez, aos 10min, e Denis Suárez, aos
29 minutos do 2º tempo. Nesta terça-feira, o
desafio da Chape na Europa é na França, onde
enfrenta o Lyon às 13h (de Brasília), no centro de
treinamento da equipe francesa.

AFP
Um novo dia histórico
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Campanhas distintas

 As equipes de handebol de Cas-
cavel tiveram resultados distintos no
fim de semana, na 3ª etapa classi-
ficatória da Chave Ouro, categoria
Livre, do Campeonato Paranaense,
realizada em Campo Mourão.

Enquanto o time masculino vol-
tou para casa com 100% de apro-
veitamento, confirmando a boa fase
na competição, o time feminino co-
nheceu sua primeira derrota no Es-
tadual e viu que terá concorrência
forte na busca pela manutenção do
título conquistado em 2016.

Para os homens, os compromis-
sos foram sobre os representantes
de Saudade do Iguaçu e Barbosa
Ferraz, adversários os quais passa-
ram com vitórias por 30 a 28 e 33
a 17, respectivamente.

Antes, na etapa de abertura do
Paranaense, o ACH/Lanalli/Cas-

Megasena
Concurso: 1955

15 27 33 36 41 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1547

01 02 05 06 08 09 10 11
13 15 17 18 19 21 25

Quina
Concurso: 4449

05 21 24 69 73

Timemania
Concurso: 1066

16 18 21 38 41 48 54
TIME DO AMERICANO/RJ

Lotomania
Concurso: 1785

03 11 22 27 28 29 31
41 43 45 50 55 58 61

62 68 78 84 89 92
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5203

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

cavel havia vencido a equipe de
Jussara (41 a 23) e tropeçado na
de Campo Mourão (29 a 23). De-
pois, na segunda etapa, havia
vencido os times de Corbélia (32
a 21) e empatado em 24 gols com
o time de Maringá, atual campeão
estadual.

Agora, a equipe já começa a

pensar na 4ª etapa, que será rea-
lizada nos dias 2 e 3 de setembro
em Floraí. Depois, nos dias 30 de
setembro e 1º de outubro, a cida-
de de Maringá receberá a 5ª e úl-
tima etapa classificatória, que
apontará quem disputará a fase
final, nos dias 14 e 15 de outu-
bro, também em Maringá.

Feminino surpreendido
No naipe feminino, o FAG/Cascavel/ACH/O2 Saúde chegou para a 3ª etapa
com 100% de aproveitamento, após vitórias sobre São José dos Pinhais (42 a
16) e Campo Mourão (46 a 17) na primeira etapa, realizado em maio, em
Cascavel - as mulheres não competiram na 2ª etapa -, e embalada pelo título
nos Jogos Universitários do Paraná, mas amargaram uma derrota em Campo
Mourão que liga o sinal de alerta. Depois de vencer a equipe de Assis
Chateaubriand por 50 a 16, as cascavelenses perderam para o time de
Maringá por 27 a 24, numa partida que reeditou a decisão do título em
2016, quando o time do Oeste venceu. Agora, as maringaenses é que estão
com 100% de aproveitamento na competição.

FOTOS: LHPR
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A aprovação, em primeira vota-
ção, do Projeto de Lei Complemen-
tar 03/2017, que institui o Refic (Re-
financiamento Fiscal) em Cascavel,
foi marcada por discursos de verea-
dores que fizeram questionamentos
contundentes na manhã de ontem.

O vereador Fernando Hallberg (PPL),
insistiu na cobrança da divulgação de
uma lista com os grandes devedores.
Já o vereador Olavo Santos (PHS), dis-
se que o Refic 2017 beneficia os gran-
des devedores que também poderão
parcelar suas dívidas.

Para o presidente do Legislativo,
Gugu Bueno (PR), é um equívoco di-
zer que os grandes devedores são be-
neficiados. Ele lembrou que historica-
mente os maiores devedores não
aderem aos programas de refinanci-
amentos e preferem questionar as
dívidas tributárias judicialmente.

“Eles têm condições de pagar
caros advogados, acabam levando
os processos por 20 ou 30 anos e
depois prescreve. Essa é uma reali-
dade triste do Brasil, não é só de
Cascavel”, enfatizou.

EMENDAS
O projeto volta para a segunda votação na sessão marcada para as

14h30 de hoje e terá pelo menos cinco emendas ampliando os des-
contos de juros e multas, além de incluir contribuintes que já foram
beneficiados pelo Refic no ano passado, mas que não conseguiram
cumprir o acordo tributário.

O secretário de Finanças, Renato Segalla, que acompanhou a ses-
são de ontem, disse que o Refic é uma oportunidade para o contribu-
inte regularizar sua situação junto ao Município de Cascavel.

Sobre a cobrança de Hallberg relacionada a lista dos devedores,
Segalla ressalta que existe a preocupação com o sigilo fiscal, estabe-
lecido pelo Código Tributário Federal.  Com relação aos grandes deve-
dores serem incluídos no programa, Segalla declara que a lei tem que
ser dirigida a todos e abranger 100% dos contribuintes.

Para quem é o Refic?

Gugu enfatiza que o Refic não é
feito pensando no grande devedor,
ressalta que o momento é de sen-
sibilidade diante da crise que o Bra-
sil atravessa e não é momento de
apenas arrecadar. “Temos que aju-
dar a nossa sociedade a sair dessa
crise, até porque a crise econômica
tem origem em uma crise política.
Foram os políticos que colocaram o
Brasil nela”, afirma.

 A parcela mínima não poderá ser
inferior a R$ 40 e caso não acorra o
pagamento da cota única ou de três

parcelas consecutivas ou não, o
fisco municipal, sem prévia notifica-

ção ao contribuinte, cancelará o
acordo e todos os descontos
concedidos serão revogados.

P arcela

REFIC foi aprovado ontem, em primeira votação, por unanimidade

DIVULGAÇÃO
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 “Serão sobrevoos de contemplação em alguns pontos e em outros
decolaremos de um local e pousaremos em outro, aonde o turismo
normal não chega, no Pantanal. Durante cinco dias voaremos somente
com apoio por rio, com voadeiras [embarcação movida a motor com
estrutura e casco de metal]. Vai finalizar esse período quando estivermos
chegando ao Forte Coimbra, fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia.
Daí em diante teremos novamente o apoio por carros e seguiremos até
Bonito voando. São voos diários de três a quatro horas de duração, no
começo da manhã e no fim tarde. Tudo para coletar imagens
contemplando o Pantanal de um ângulo nunca visto, pois é a primeira vez
que uma expedição com grupo de pilotos é realizada no loca. De maneira
individual já foi”, explica Marcelo Vascelai.

A expedição

FOTOS: MARCELO VASCELAI E ODANIR DAVID BERTOL
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Os vereadores de Cascavel apro-
varam ontem, por unanimidade, o
Projeto de Lei 44/2017, de autoria
do vereador Policial Madril (PMB).
A proposição prevê a instituição da
Semana Municipal de Segurança
Pública, a ser organizada sempre
na segunda quinzena do mês de
julho de cada ano.

A realização da Semana de Se-
gurança Pública, com ações integra-
das de educação e conscientização,
deve integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Município.

“Nosso objetivo é envolver os
poderes públicos e segmentos or-

Semana dedicada
à segurança

ganizados da sociedade civil para
discutir as políticas de segurança
pública, apresentar e premiar inici-
ativas, projetos e ações inovadoras
nesta área e estimular o debate
nas escolas e universidades, asso-
ciações de bairro, movimentos po-
pulares, igrejas e outras institui-
ções”, defende Madril.

Além destas propostas, o verea-
dor quer ainda que sejam estimula-
dos e premiados trabalhos escola-
res com foco na juventude sobre
combate a violência e cultura da paz.

Mais uma vez o Plenário da As-
sembleia Legislativa do Paraná
(Alep) será transformado em uma
grande sala de aula. No próximo
dia 16 de agosto, 600 alunos do
3º ano do Ensino Médio de esco-
las estaduais de Curitiba partici-
pam de um aulão preparatório
para o Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). A iniciativa faz par-
te do “Projeto Assembleia no

 Para Madril, “a segurança públi-
ca é considerada hoje um dos princi-
pais desafios do Estado e também
uma grande prioridade para a popu-
lação. Assim como a educação e a
saúde, deve ser um tema presente
em debates com especialistas e dis-
seminado entre a comunidade”.

Enem”, uma parceria entre o Poder
Legislativo e o Grupo Eureka. O au-
lão também será transmitido ao
vivo, pelo facebook da Alep.

Faltando três meses para as
provas, a terceira edição do aulão
no Plenário da Assembleia será
uma oportunidade para os estudan-
tes tirarem dúvidas, reforçarem os
conteúdos aprendidos em sala de
aula e, principalmente, conhecerem

o método utilizado no exame na-
cional. “O aluno precisa estar a
par, estar familiarizado e ter um
horizonte de produção. Ele preci-
sa estar a par de como as ques-
tões são cobradas, como os con-
teúdos são aplicados e como fa-
zer a interpretação necessária
para desenvolver o seu texto”, ex-
plica do professor Marlus Geronas-
so, coordenador do Grupo Eureka.

Alep organiza “aulão” para o Enem

D esafio

 MADRIL quer unir a sociedade em discussões
sobre segurança pública

DIVULGAÇÃO
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Uma visão
inédita do
Pantanal

 Um dos organizadores da expedição, o alemão Sylvestre Campe
acumula vasta experiência em aventuras radicais. Ele, que também é
piloto de paramotor, dirigiu e fotografou programas de aventura para
diversos canais de comunicação, tais como TV Globo, Animal Planet,
France 5, CBS e Canal OFF. Ele realizou sobrevoos sobre o Pantanal no
ano passado e agora volta com os pilotos selecionados de todo o Brasil
para a expedição inédita. Serão várias câmeras capturando imagens de
diversos ângulos de um mesmo local. Para a seleção dos pilotos, foi
levado em conta a experiência deles nesse tipo de aventura, pois terão
de decolar e pousar em lugares ainda não desbravados, o que restringe
a expedição a um determinado número de pilotos.

Região situada entre o Sul do Mato Gross e
o Noroeste do Mato Grosso do Sul e que é con-
siderada pela Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da
Biosfera, o Pantanal está tendo suas belezas
exploradas de uma maneira inédita neste mês
de agosto.

Doze pilotos de paramotor de todo o Brasil
com experiência em aventuras foram seleciona-
dos pelo Instituto Homem Pantaneiro, em con-
junto com o fotógrafo e documentarista alemão
Sylvestre Campe, para a expedição “Nas asas
do Pantanal”, que sobrevoará toda a região do
Pantanal para realizar atividades de divulgação
e valorização e conservação do bioma.

Dentre esses pilotos estão dois cascavelen-
ses, Marcelo Vascelai e Odanir David Bertol. Eles
embarcaram para a missão na última quarta-feira
e desde então têm feito voos diários em busca de
imagens inéditas do local.

E xperiência
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A eterna lista dos devedores
Mais um mandato em que os vereadores resolvem cobrar de
forma veemente a tal “lista dos devedores” do Município.

Como a lei federal preserva direito ao sigilo fiscal, a Prefeitura
diz que não é possível. Ano passado, o Observatório Social

também solicitou e a resposta foi a mesma.

Sem divulgar
O ex-prefeito Edgar Bueno
já chegou a atender um
pedido oficial de vereador,
que não teve a coragem de
tornar a lista pública. O
mesmo aconteceu com
órgão de imprensa que
recebeu a famosa lista de
presente, não se arriscou
a sofrer processo por
danos morais.

Os devedores
A famosa listinha é
guardada a sete chaves.
Como a dívida total é de R$
500 milhões e o Município
estima receber com o Refic
cerca de 15 milhões, é de se
supor que os grandes
devedores não farão uso da
lei em fase de aprovação,
continuando as brigas
judiciais, empurrando a
mesma com a “barriga”.

Cadê a grana?
Vereadores estão
querendo saber onde será
investida a expressiva
soma de emendas
parlamentares destinadas
para este ano aos
deputados de Cascavel,
pelo presidente Temer.

Metralhadora
O vereador Dal Molin
mudou a direção de sua
metralhadora. Nesta semana
escolheu a Sanepar e o
contrato com o Município
firmado em 2004. Quer
saber se os inúmeros
artigos são cumpridos,
aonde vai o “quinhão” do
Município, quem está
gastando e ainda se a
companhia está
promovendo recuperação
das 47 nascentes existente
no perímetro urbano.

SETE EMENDAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Fernando Halberg denunciou ontem, em
plenária, o fato de pai e filho estarem em cargo de
confiança na Prefeitura...

 Como não podia deixar de ser, é do policial Madril a
proposta de lei, aprovada, que institui a Semana Municipal de
Segurança Pública no calendário do Município de Cascavel.

A Lei do Refic, aprovada ontem na Câmara, em primeira
votação, recebeu dez emendas, porém, três foram
retiradas. Portanto, muito trabalho hoje para avaliar as
sete propostas dos vereadores...

O advogado João Pau-
lo Pyl, que defende o ex-
vereador de Cascavel
Marcos Rios disse on-
tem que a sentença do
juiz Leonardo Ribas Tava-
res foi “muito pesada
pelos fatos narrados e
provas colhidas” no pro-
cesso. Rios foi condena-
do a 7 anos e 2 meses
de prisão por ter empre-
gado em seu gabinete
assessores “fantas-
mas”, usar servidores
para ser viços alheios
ao de parlamentar e
ainda exigir devolução
de par te dos salários
deles. Ele pode recorrer
em liberdade.

Pyl afir -
mou que
ainda não
foi intima-
do da deci-
são da 3ª
Vara Crimi-
nal. A partir
da notifica-
ção, ele terá
15 dias para tra-
balhar um recurso e dar
entrada no TJ-PR (Tribu-
nal de Justiça do Para-
ná). O advogado questi-

ona a condenação e diz
que o Brasil está vivendo

um período “de
caça aos políti-

cos” com ten-
dência de
condenação.

Além do
ex-vereador,
o filho dele,
Maicon Feli-

pe Rios de
Lima, também

foi condenado. Ele foi
sentenciado em 4 anos
e 7 meses de reclusão,
mas também poderá
apelar em liberdade.

Advogado diz
que sentença
é “pesada”

Pyl diz que vai recorrer da sentença
de primeira INSTÂNCIA

DIVULGAÇÃO

O advogado
diz que o Brasil

está vivendo
um período
“de caça aos

políticos”
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 Escolares
Antes de Gabriela, a

semana de
comemorações na equipe

de judô de Cascavel,
comandada por

Washington Donomai, havia
começado com a conquista

de André Nícolas Kenzo
Donomai na Fase Final da

Classe A (15 a 17 anos) dos
Jogos Escolares do Paraná,

em Apucarana. Ele faturou o
título de campeão da

categoria meio-médio até
73 quilos ao vencer cinco

lutas representando o
Colégio Estadual Marilis
Faria Pirotelli. Com o

feito, ele representará o
Estado nos Jogos

Escolares da Juventude,
etapa nacional da

competição que será
realizada no mês de

novembro em
Brasília (DF).

No Sul-Americano de Judô
 Cidade que abriga o Centro Pan-

Americano de Judô, a “casa” da mo-
dalidade no País, Lauro de Freitas (BA)
foi sede, no fim de semana, das dis-
putas do Campeonato Brasileiro Sub-
13, que selecionou os atletas da cate-
goria para defender a seleção brasi-
leira no Pan-Americano e no Sul-Ame-
ricano do esporte. E uma das vagas na
equipe do Brasil foi conquistada pela ju-
doca cascavelense Gabriela Paixão Mili-
tão da Silva, de 12 anos.

Ela será a única representante do
Paraná na seleção do País e obteve a
vaga ao terminar como vice-campeã
nacional na categoria médio até 47 qui-

los. Na decisão do título, ela foi superada
pela capixaba Juliana Barbosa de Oliveira, que,

com o ouro, obteve vaga para o Pan-Americano,
assim como os campeões das demais categorias. Já

a cascavelense, e todos os medalhistas de prata no Bra-
sileiro, disputarão o Sul-Americano, que será de 26 de
setembro a 10 de outubro em Santiago, no Chile.

Para subir ao pódio como a segunda melhor judoca
do Brasil em sua categoria, Gabi, como é conhecida,
precisou vencer as atletas representantes do Rio de Ja-
neiro, do Distrito Federal e do Amapá. No total, foram 14
competidoras na categoria em que Gabriela lutou. Já a
competição toda contou com 276 participantes de todos
os estado do território nacional.

O próximo compromisso no calendário dos judocas
cascavelenses está marcado para ocorrer de sexta-
feira a domingo, mas apenas para os atletas com até
12 anos de idade. Eles participarão da Fase Final dos

Jogos Escolares do Paraná em Cambé em busca de
vagas para representar o Estado nos Jogos

Escolares da Juventude da Classe B, que neste
ano serão realizados em Curitiba, de 12 a 21 de

setembro. Os representantes do judô de
Cascavel em Cambé serão: Gabriela Paixão

Militão da Silva (leve, até 48 kg) e Leonardo
Costa Brancalhão (ligeiro, até 40 kg), pelo

Colégio Alfa; Emilly Kauani da Rosa dos
Santos (meio-médio, até 52 kg) e Pedro

Henrique Veiga da Silva (meio-médio,
até 53 kg), pelo Colégio Estadual

Marilis Farias Pirotelli; e Murilo
Tavares da Rosa (leve, até 48 kg), pelo

Colégio Estadual Júlia Wanderley.
Será a primeira participação dos

cinco atletas na competição.

Próximo evento

Gabi venceu as atletas do
Rio de Janeiro, do Distrito

Federal e do Amapá
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O Núcleo de Inovações Tecnoló-
gicas (NIT) e o Mestrado em Enge-
nharia de Energia na Agricultura da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), Campus de Cas-
cavel, em parceria com a Siemens,
realizam na quinta-feira (10), as
18h30, no auditório Arnaldo Busat-
to, o Innovation Tour 2017, com
tema “TIA Portal – a porta de entra-
da para a digitalização na indústria”.

O evento marca o lançamento da
versão do TIA Portal V14, software
de engenharia que permite flexibili-
dade a produção de fabricantes de
máquinas e aumentar a produtivi-
dade em usuários finais. Além dis-
so, será apresentado as vantagens
da Indústria 4.0 de forma prática,
através de uma fábrica virtualizada
de produções de bebidas.

De acordo com a organização
do evento, a digitalização está
transformando drasticamente a
indústria e irá determinar seu su-
cesso no mercado. Pensando nes-
se cenário, a Siemens traz em
2017 o Innovation Tour, série de

A 6ª Conferência Estadual das Cidades deverá reunir mais de 3 mil pessoas em Foz do Iguaçu, de 16 a
18 de agosto, entre elas a delegação de Cascavel. Entidades da sociedade organizada e representantes do
poder público vão analisar e discutir as melhores soluções aos problemas das cidades e da população.

Estão inscritos 1.563 delegados, entre titulares, indicados e natos (que já têm cadeira no Conselho
Estadual das Cidades). Mais 984 delegados suplentes e 87 observadores (sem voz e sem voto),
assessores de prefeitos e secretários municipais. A organização da Conferência reservou mais 100
vagas para observadores que queiram se inscrever no primeiro dia do evento.

No primeiro dia do evento, quarta-feira, o credenciamento será das 14 às 22 horas. Das 18 às 20
horas será a abertura oficial da Conferência. Em seguida, será proferida a palestra magna, pelo arqui-
teto Orlando Pinto Ribeiro. Ele abordará o tema que permeará toda a 6a Conferência Estadual das
Cidades: Função Social da Propriedade, Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas.

eventos que irão apresentar so-
luções para digitalização na ca-
deia produtiva de sua indústria,
desde design de produto até a
análise de dados de produção.

EVENTO TECNOLÓGICO acontecerá na quinta-feira

Conferência das Cidades

Evento debate
digitalização industrial

ARQUIVO
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Novos semáforos

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
colocou em operação o semáforo
que foi instalado na esquina das
ruas Imigração com Andrea Gala-
fassi no Jardim Nova Cidade. Na
semana passada, o equipamento
permaneceu funcionando em ama-
relo piscante para que os motoris-
tas acostumassem com a presen-
ça da nova sinalização.

A instalação da sinalização
atendeu a um pedido da comuni-
dade, formalizado pelo padre Ro-
meu Ullrich, pároco da Igreja Ra-
inha dos Apóstolos, do Bairro
Universitário, durante a inaugu-
ração da USF Nova Cidade, no dia

SALVAR VIDAS
 “É um gesto que parece muito simples, mas que pode salvar vidas e traz mais
segurança, organiza o trânsito e gera mais conforto aos moradores. Acabamos
de entregar aqui a unidade de saúde e o padre nos fez a solicitação, em nome
da comunidade, para que instalássemos aqui este dispositivo de segurança no
trânsito, que hoje se torna realidade”, disse Paranhos.
 O prefeito acompanhou o presidente Alsir Pelissaro e a equipe da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) na operação de
acionamento do semáforo.

20 de maio. O pedido foi feito ao
prefeito Leonaldo Paranhos.

O sacerdote informou que com
o fluxo intenso de veículos no lo-
cal o número de acidentes na es-
quina aumentou consideravelmen-
te. Diante do pedido, o prefeito

pediu que a Cettrans viabilizasse
a instalação, uma vez que além da
USF, a quadra conta com a capela
mortuária, o salão da associação
de moradores e da Pastoral da Cri-
ança e, nas proximidades, a Igreja
Católica e duas escolas.

NOVOS SEMÁFOROS trazem
mais segurança à população

DIVULGAÇÃO

Um casal, ele de 35 anos e ela de
44, foi preso ontem em uma aborda-
gem feita pela PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) com 1.229 munições. O
veículo em que eles estavam, um
Monza, foi abordado na BR-277, em
Santa Tereza do Oeste, logo nas pri-
meiras horas da manhã.

A equipe fazia patrulhamento de
rotina na rodovia e, ao abordar o
veículo, notaram bastante nervosis-
mo do casal. Por conta disso, os
policiais fizeram uma vistoria minu-
ciosa no carro e encontraram, es-
condidos em fundos falsos, no teto
e nas portas, a munição.

Conforme os policiais, do total
500 são de calibre 9 milímetros,
400 de calibre ponto 40, 279 de
calibre 380 e as 50 restantes de
calibre 45. Preso em flagrante, o
motorista disse que comprou as
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Giro da
Violência
Salão arrombado
Policiais do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) de Cascavel investigam um
arrombamento em um salão de beleza,
ocorrido no dia 29 do mês passado. O
crime aconteceu na Rua Marechal
Cândido Rondon, na área central. Nas
imagens do circuito de segurança é
possível ver dois homens estourando a
porta de vidro e fugindo logo depois
que o alarme disparou. Eles fugiram
levando uma maleta com cerca de R$ 2
mil em maquiagens.

Casal com
1.229 munições

Fundos FALSOS no teto e nas portas de um Monza
escondiam munições de calibre de uso restrito

Incêndio na 15ª SDP
Veículos que estão apreendidos nos
fundos da 15ª SDP (Subdivisão Policial)
foram danificados ontem. Os carros
foram atingidos por um incêndio
ambiental. Com o vento, as chamas se
espalharam. O Corpo de Bombeiros de
Cascavel foi até o local e evitou que o
fogo se alastrasse. As causas do
incêndio serão investigadas.

Cigarros contrabandeados

Policiais militares do BPFron (Batalhão
de Polícia de Fronteira) prenderam
ontem um homem pelo crime de
contrabando e descaminho. Ele estava
em um Fiat Doblô, carregado com 54
caixas de cigarros contrabandeados do
Paraguai. Além do cigarro, foram
encontrados 22 gramas de maconha. O
motorista, de 32 anos, disse que
pegou o produto em Foz do Iguaçu e
que deixaria em um posto de
combustíveis em Cascavel. O veículo
possuía queixa de furto.

 BPFRON

munições em Foz do Iguaçu e que
levaria para a cidade de Divinópo-
lis, em Minas Gerais. O casal foi
levado para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Uma casa ficou completamente destruída e outra parcialmente na manhã de ontem em um
incêndio na Rua Niveles, no bairro Interlagos, região norte de Cascavel. Dois caminhões de
combate a incêndio foram acionados no local. O fogo teria começado após um curto-circuito,
mas a causa oficial será confirmada com a conclusão da perícia. Ninguém ficou ferido.

AÍLTON SANTOS
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A apresentação da Secretaria de
Assuntos Jurídicos (Seajur) na tradi-
cional Escola de Governo que acon-
tece na manhã de hoje no auditório
da Prefeitura de Cascavel terá a as-
sinatura do convênio com o Consór-
cio Intermunicipal de Saúde do Oes-
te (Consamu) para a gestão compar-
tilhada da UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo Neves.

O convênio do Município com o Con-
samu faz parte de um planejamento
para readequar o atendimento nas
unidades de saúde, incluindo as UPAs.

A proposta é efetivar uma ges-
tão compartilhada com o Consamu
na prestação de serviços. Assim, a
UPA Tancredo, além de crianças,
passará a atender também pacien-
tes de todas as idades, com equi-
pe multiprofissional na área de ur-
gência e emergência, que seguirão
os protocolos e fluxos definidos
pelo Comitê Municipal e Regional
de Urgência e Emergência.

A gestão compartilhada de uma
UPA é uma parceria público-priva-
da inédita para Cascavel e se tor-
na uma alternativa eficaz para dri-
blar dificuldades permanentes

Gestão compartilhada

Entra em operação hoje o apli-
cativo para as vagas de estacio-
namento do EstaR, em Cascavel.
Serão feitos testes para verificar
a funcionabilidade do software,
produzido pela Tecnopark.

A nova ferramenta vai propor-
cionar mais agilidade na hora de
estacionar. Em todas as ruas que

como a de manter o quadro de
médicos, principalmente, treina-
dos na área de emergência.

Pelo convênio, além da contra-
tação de pelo menos 40 médicos,
30 técnicos de enfermagem e dez
enfermeiros, o Consamu também
ficará responsável pela licitação
para as reformas necessárias
para adaptar o imóvel para o novo
perfil de atendimento.

Com a gestão compartilhada todas as UPAs
atenderão PACIENTES adultos e pediátricos

FOTOS: ARQUIVO

foram instalados os parquímetros,
monitores estarão a postos para
ensinar os usuários a como usar o
aplicativo, que já está disponível
para download. Basta procurar pelo
nome Estacionamento Cascavel e
instalar no telefone celular. Não há
nenhum custo para instalação. O
usuário paga apenas os créditos,

assim como faz hoje com o car-
tão, botton ou moeda.

O motorista pode adquirir qual-
quer valor, desde que tenha car-
tão de crédito. Na hora da compra
é preciso informar apenas a placa
do veículo. O aplicativo fornece ain-
da os locais onde há vagas de es-
tacionamento disponíveis.

EstaR digital em operação
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Dois veículos se envolveram em
um acidente de trânsito ontem, na
PR-180, próximo a São Salvador. De
acordo com a PRE (Polícia Rodoviá-
ria Estadual), os dois veículos – um
Gol e uma caminhonete – seguiam
sentido a Cascavel e tentaram ul-
trapassar uma máquina agrícola no
mesmo momento.

A caminhonete tocou no Gol, fazen-
do com que o condutor perdesse o
controle da direção e acabasse sain-
do da pista, caindo em uma valeta.

No Gol estavam três pessoas
e somente um homem, identifica-
do como Sérgio Soutis, de 66
anos, precisou ser atendido pe-
los socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Ele es-
tava com ferimentos moderados
e foi levado à UPA Veneza.

Horas antes, outro acidente, do
tipo queda de moto, foi registrado
na mesma rodovia, entre Rio do
Salto e Juvinópolis. Segundo socor-
ristas do Siate, o condutor da moto,

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

de 29 anos estava com fratura no
braço, lesão em pálpebra e escori-
ações pelo corpo. Ele também foi
levado para a UPA Veneza.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já identificou o autor do
assassinato de Juliano Ramão
Morais, de 24 anos, ocorrida na
tarde de sábado. O jovem foi as-
sassinado a tiros na esquina das
ruas Dom Inácio Krause e dos

Pássaros, no bairro Interlagos.
Segundo a polícia, Juliano foi

atingido por tiros, principalmen-
te no rosto. Ele possuía passa-
gens pelo setor criminal, dentre
eles um homicídio ocorrido em
2013. O rapaz estava com um
mandado de prisão em aberto.

Conforme a delegacia, o nome
do autor do homicídio não será
divulgado para não prejudicar o
restante das investigações. O ho-
mem, que seria maior, está sen-
do procurado. A motivação do cri-
me segue em apuração.

Este ano, em Cascavel, já fo-
ram contabilizadas 56 mortes vi-
olentas, sendo 45 homicídios,
três latrocínios e oito confrontos.

Acidente na PR-180

APÓS BATIDA, veículo
caiu em uma ribanceira e

ficou destruído

JOVEM de 24 anos foi atingido por
vários tiros, principalmente no rosto

Autor de homicídio é identificado
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NOTAS
Segurança
O tenente-coronel Washington Lee
Abe, comandante do 5º CRPM
(Comando Regional da Polícia Militar),
é o convidado da presidência da
Câmara de Vereadores para falar na
sessão ordinária na tarde de hoje. O
oficial, que é responsável por cinco
batalhões da PM, fará uma análise
sobre a atuação da Policia Militar e
o momento da segurança pública em
Cascavel e região.

Na tarde de ontem foi realizada
a primeira aula do Curso Prepara-
tório de Libras, que é oferecido gra-
tuitamente pelo CAS (Centro de
Capacitação dos Profissionais da
Educação, em Atendimento às Pes-
soas com Surdez), em parceria
com o Programa Institucional de
Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais da Unioes-
te e o IFPR (Instituto Federal do Pa-
raná). À noite, outra turma também
iniciou o curso. Hoje e amanhã inici-
am as turmas do Curso Básico.

Neste primeiro dia a coordena-
dora do CAS, Rosiene Queres de
Aguiar Soares, aproveitou para fri-
sar aos novos alunos - a grande
maioria professores da Rede Mu-
nicipal de ensino -, a importância
de não desistir do curso, que tem
duração de dois anos. “É muito im-
por tante que vocês levem este
curso até o final, até porque exis-
te uma necessidade enorme de
profissionais capacitados para
atender pessoas surdas, não só
na Educação, como em outras es-
feras também”, disse.

Rosiene ainda lembrou aos alu-
nos que é importante valorizar o

Compras públicas
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, por meio da Sala do
Empresário e do Programa Empresa
Fácil realizou ontem, na sala de
reuniões da Prefeitura de Cascavel, o
curso “Compras Públicas” destinado a
MEIs (Micros Empreendedores
Individuais) devidamente
formalizados, que desejam participar
de licitações. Ivonete Mota, do
Sebrae, foi quem ministrou o curso.

Creas
Desde o dia 1º de agosto as unidades
do Creas (Centro de Referência
Especializado em Assistência Social)
estão ofertando atendimento à
população de forma
“territorializada”. Isso é resultado do
processo de reordenamento das
unidades do Creas I, III e IV. Com
isso, as unidades passam a atender a
toda a família, não funcionando mais
de forma temática.

Curso de Libras no CAS

fato destes terem conseguido a
vaga, que este ano foi bastante
concorrida. “Foram 385 inscritos
para cem vagas”, conta.

 NOVAS TURMAS têm
curso gratuito de libras

Foram

385
inscritos para
cem vagas”

SECOM
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Agentes penitenciários de Cas-
cavel, que entraram com recurso pe-
dindo a prorrogação do concurso
público feito pelo Governo do Esta-
do, aguardam a decisão do Tribu-
nal de Justiça do Paraná. Na sema-
na passada, o Tribunal acatou o pe-
dido feito por um escritório de ad-
vocacia de Cascavel solicitando a
declaração de inconstitucionalida-
de dos contratos PSS (Processo
Seletivo Simplificado) para pesso-
as que exercem a função de agente
penitenciário no Estado. Ao todo
são sete ações e na primeira, em
que a liminar foi concedida, são de
dez agentes da região de Curitiba.

De acordo com um dos advo-
gados que entraram com o pedi-
do, Jairo Ferreira Filho, não exis-
te distinção para atendente de
cadeia e agente penitenciário. “Os
profissionais atuam nos dois
ambientes, o que não pode. O que
existe é que o Estado tenta frau-
dar as regras estabelecidas pela
Constituição no que diz respeito
ao concurso público”.

Questionado em relação aos recursos necessários para todas essas
contratações, Jairo cita que o Governo do Estado não terá mais despesas,
uma vez que já está pagando o salário a esses profissionais. “Os PSSs
que são contratados com mais de dois anos, e são muitos nesse caso,
têm direito a FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o que torna
a contratação, em média, 8% mais cara do que via concurso”.

Outro ponto citado por ele é a questão da precariedade do traba-
lho. “É um contrato bastante precário no sentido da contratação, uma
vez que não há teste psicológico não é feita investigação social, so-
mente são encaminhadas as certidões negativas e, na semana se-
guinte, ele já está trabalhando”.

Extensão
Conforme Jairo, a conquista deve se

estender para outros setores da
administração pública. “O cerne da
discussão é que o que é provisório
não é permanente. Os contratos

feitos reiteradamente, em todas as
áreas, infringem as regras do

concurso público”. Agora o Estado
deve recorrer da decisão. “Foram

impetradas sete ações, envolvendo
53 pessoas. Na primeira conseguimos
a liminar e a tendência é que com as
demais aconteça a mesma coisa. Esta

é uma liminar inédita no Paraná e
vamos brigar até o fim junto ao

Tribunal de Justiça”.

Com a decisão, segundo Jairo,
agora os autores da proposta se-
rão convocados para as próximas
fases do concurso até a nomeação,
que venceu no dia 9 de julho e teve
a data prorrogada. “O interessante
na liminar é que o Estado se abste-
nha de renovar os contratos e ain-
da remeteu os autos para o Minis-
tério Público, que vai abrir um inqu-
érito para verificar se houve impro-
bidade administrativa. Os contra-
tos são ilegais, causam dano ao
erário e ferem a Constituição”.

Legislação
As contratações via PSS no
sistema penitenciário tiveram
início em 2012 e, desde então,
são renovados
ininterruptamente. “A Lei prevê
que a contratação nessa
modalidade é para necessidade
temporária, provisória e de
excepcional interesse público, o
que não existe já há muito
tempo. As contratações
precisam ser feitas via concurso
para suprir as 1.746 vagas,
sendo 1.201 só de PSSs”.

Liminar na Justiça  AGENTES já deveriam
ter sido contratados no
lugar de PSS (Processo
Seletivo Simplificado)

R ecursos

ARQUIVO
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 Um capotamento foi registra-
do ontem, por volta do meio-dia,
no cruzamento das ruas Erechim
com Pedro Ivo, em Cascavel. Ima-
gens do circuito de segurança de
uma empresa mostram o veículo
Palio, que seguia pela Pedro Ivo
no sentido Avenida Brasil à Ere-
chim, atravessando a preferenci-
al. O carro está em baixa veloci-
dade e para no cruzamento.

Quando o condutor arranca o ve-
ículo, a traseira do Palio é atingida
por um Renault Logan, que descia
a Rua Erechim, via preferencial.

Com o impacto da colisão, o Pa-
lio roda na pista e o Logan tomba,
desliza por alguns metros e só para
no momento do capotamento.

A motorista do Palio não se
feriu e o condutor do Logan,
identificado como Valdinei Oda-
ri Victor, de 41 anos, foi atendi-
do pelos socorristas do Siate
(Ser viço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergên-

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Carro capota em acidente

cia). Com escoriações nos bra-
ços e mãos, Valdinei foi enca-
minhado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Segundo dados do Corpo de
Bombeiros, somente este ano o
Siate atendeu 55 acidentes de trân-

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 495
Furtos 1.100
Veículos (furtos/roubos) 597
Outros 998

Acidentes 1.551
Colisões 1.518
Atropelamentos 133
Mortes 32

sito do tipo capotamento em Cas-
cavel. O número é 6% maior do que
no mesmo período do ano passa-
do, quando foram 52 registros.

 Veículo que seguia na preferencial foi atingido por um PALIO

 Mais um incêndio
ambiental foi atendido
ontem pelo Corpo de
Bombeiros de Cascavel.
O fogo tomou conta de
uma área de vegetação
no fim da Rua Ipanema,
na região do Bairro
Periolo. Para conter as
chamas, já que a área
era extensa, os
bombeiros usaram
bombas costais.
Somente neste mês de
agosto, segundo
relatório do Corpo de
Bombeiros, foram
contabilizados 24
incêndios ambientais.

FOGO AÍLTON SANTOS
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A Secretaria de Educação deu
sequência, na manhã de ontem, a
entrega dos kits com material es-
colar para as unidades educacio-
nais da Rede Municipal de Ensino
de Cascavel. A entrega aconteceu
nas escolas Maria Fumiko Tomina-
ga, do Tarumã, e Dulce Andrade Si-
queira Cunha (Caic I), do Clarito.

A entrega começou ainda na
sexta-feira (4) nos Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil)
Gente Pequena, do Bairro Tarumã;
Paraíso da Criança, do Jardim Cla-

NECESSIDADE
A quantidade e o tipo de material
escolar que está sendo encaminhado
para cada unidade foi determinado
pelos próprios diretores, conforme a
necessidade de cada instituição. O
pregão foi realizado para um
período de 12 meses e a aquisição
de mais produtos será feita
conforme a necessidade da
Secretaria de Educação durante este
tempo. A licitação, que teve um
desconto geral de 62.66% incluiu
71 itens dos mais diversos tipos de
materiais escolares.
Nos próximos dias a entrega segue,
concomitantemente com a distribuição
dos kits de uniforme escolar, para
todas as 61 escolas e 52 Cmeis.

Escolas recebem materiais
rito, e Nilce Leite Sperança, do
Los Angeles.

No Caic I, a diretora Elizangela
Zaniollo recebeu com alegria a re-
messa de materiais que, segundo
ela, veio em ótima hora. “São ma-
teriais que vão auxiliar em inúme-
ras atividades pedagógicas e ain-
da deixar a nossa escola mais
bonita com os trabalhos que se-
rão produzidos e expostos”, dis-
se. Parte destes materiais tam-
bém é doada aos alunos, quando
há necessidade e alguns itens

acabam sendo imprescindíveis
nas escolas. “Em relação aos ca-
dernos, a gente não chegou a ze-
rar, mas estávamos trabalhando
no limite, o que chegou hoje vai
ajudar bastante”, completou.

 DISTRIBUIÇÃO foi iniciada na sexta-feira e
teve sequência ontem

SECOM
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Depen regulamenta visitas sociais
Uma portaria do Departamen-

to Penitenciário Nacional (De-
pen), publicada na edição de on-
tem do Diário Oficial da União,
regulamenta temporariamente
os horários e as regras para vi-
sitas sociais com contato físico
e o atendimento de advogados
nas penitenciárias federais. A

nova regulamentação amplia o nú-
mero de dias para as visitas soci-
ais e de advogados, de acordo com
o Ministério da Justiça.

As visitas sociais com contato
físico acontecem em locais moni-
torados por câmeras e com a pre-
sença de agentes penitenciários.
Pela portaria, podem ter a duração

de três horas e ocorrer de segun-
da-feira a sexta-feira, no período
da tarde, em horário definido pela
direção da unidade prisional. An-
tes, as visitas sociais com con-
tato físico eram permitidas ape-
nas duas vezes por semana. Cada
preso poderá receber até três
pessoas em cada dia de visita.

Novo relatório para Refis
O ministro da Fazenda, Henrique

Meirelles, disse ontem que o gover-
no articula a apresentação de um
novo relatório na Câmara dos De-
putados modificando o projeto que
trata do parcelamento de débitos
tributários, o Refis. A ideia, segun-
do Meirelles, é que o novo entendi-
mento seja apresentado por um de-
putado da base aliada ao governo.

“Deverá ser apresentado outro
relatório, por outro deputado, visan-
do fazer um projeto mais equilibra-
do e justo. O projeto [do Refis] visa,
ou deve visar, dar oportunidade aos
devedores de pagar a sua dívida,
mas também levar à arrecadação
do país. Não se pode incentivar as

“Gerou-se uma expectativa que julgou-se
equivocada, de que seria aprovado Refis

com perdão quase integral de juros,
multas, o que levou a acreditar que os

devedores seriam excessivamente
beneficiados. Que as empresas

completem seu processo de adesão à
medida como está proposta agora e não

fiquem esperando um projeto que perdoe
todas as dívidas”, pediu o ministro.

empresas a deixar de pagar impos-
to”, disse o ministro.

O novo documento seria um
contraponto ao relatório do depu-
tado Newton Cardoso Jr. (PMDB-
MG), que prevê descontos de até
99% de multa e juros para os dé-
bitos tributários. De acordo com
Meirelles, contando com esses
benefícios, houve empresas que
atrasaram o pagamento de tribu-
tos e não aderiram à configuração
do Refis atual, vigente por meio
de medida provisória (MP).

AGÊNCIA BRASIL

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, 08 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. ERIK JUNIOR PEREIRA E KATHLEN SILVA DE OLIVEIRA

MEIRELLES: “Não se pode incentivar as
empresas a deixar de pagar imposto”

E xpectativa
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Em continuidade a proposta de
parceria entre a Prefeitura de Cas-
cavel e os agricultores assentados
que integram a Copcraf Regional
(Cooperativa de Produção e Comer-
cialização da Reforma Agrária e
Agricultura Familiar) para amplia-
ção do Programa Agricultura Urba-
na da administração municipal, o
presidente da Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) e coordenador do
Programa Território Cidadão, Alci-
one Tadeu Gomes, recebeu nesta
ontem um grupo de agricultores
que representa a cooperativa.

Eles formalizaram, por meio de
ofício, as propostas da Copcraf
para a viabilização da parceria,
depois do encontro realizado na
segunda-feira (31), com o prefeito

Leonaldo Paranhos, visando à con-
tribuição do grupo no programa que
é compromisso da administração
para diversificar a produção orgâ-
nica no Município com seguran-

APOIO
De acordo com Alcione, os agricultores propõem convênio entre a prefeitura e a
Copcraf, pedem apoio na comercialização dos produtos, entre outras sugestões
para viabilizar a parceria. “Agora iremos apresentar ao prefeito e avaliar; estamos
também aguardando as propostas da Copel, que também será parceira no
programa”, diz.

REUNIÃO aconteceu para apresentação das propostas

ça alimentar, ao mesmo tempo
solucionar um antigo problema
com terrenos baldios na cidade,
oferecendo uma alternativa de
renda às famílias.

SECOM

Ampliação do
Agricultura
Urbana

Ampliação do
Agricultura
Urbana
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Cada qual sabe amar a seu modo. O
modo,  pouco importa. O essencial é

que saiba amar.
Machado de Assis

gente@jhoje.com.br

Telona
Nesta quinta-feira tem

CineSesc, no Centro Cultural
Gilberto Mayer, às 19h. Em

cartaz, o filme Quando meus
pais não estão em casa. A

direção é de Anthony Chen.

Música
Já estão abertas as

inscrições para a seletiva de
Cascavel da 12a Edição do

Festival Regional dos
Municípios do Oeste do

Paraná (Fermop).
O regulamento e a inscrição

estão no Portal da
Secretaria de Cultura

www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/cultura.

Empoderamento
Dia 12 de agosto tem o
Piquenique das Negras
Jovens de Cascavel.

O encontro será na Casanóz,
às 14h30. O evento
maracará o início da

preparação para o Pré-
Encontro Estadual e para o

2o Encontro Nacional de
Negras Jovens Feministas

que ocorrerá em São Paulo,
de 7 a 10 de setembro.

Logística reversa
O Lions Clube de Cascavel tem um ponto de coleta para
logística reversa. A entrega de produtos como lâmpadas,

pilhas, podem ser feitas todas as primeiras quintas-feiras de
cada mês, das 9h às 17h, na Rua Riachuelo, 666, Centro.

A bela TAISA HELENA é
o destaque desta

terça-feira

O casal de repórteres André
e Cristiane, no lançamento
da Expovel 2017

Adani Triches, presidente
da Sociedade Rural do
Oeste do Paraná

AÍLTON SANTOSAÍLTON SANTOS

DIVULGAÇÃO
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O fantasma do desemprego,
que desde 2015 vem tirando o
sono de pelo menos 14 milhões
de brasileiros, tem ficado para
trás para uma parcela da popu-
lação cascavelense. É o que
mostram os dados do Ipardes
(Instituto Paranaense de De-
senvolvimento Econômico
e Social), que coloca
os jovens entre 18
e 24 anos na lide-
rança quando o
assunto é a gera-
ção formal de
emprego.

O estudo, que
se baseou nos
dados do Caged
(Cadastro Geral
de Empregados
e Desemprega-
dos), aponta
que de janeiro a
junho deste ano
foram criados
1.440 empre-
gos compreen-
dendo esta faixa etária. Isso sig-
nifica dizer que por dia foram as-
sinadas, em média, oito carteiras
de trabalho. Comparativamente
ao mesmo período de 2016,
quando foram admitidos 420 jo-
vens, o acréscimo foi de 243%.

“São vários fatores que ajuda-
ram nesta geração de emprego.
Um deles é que posterior ao perí-
odo mais grave da crise, funcio-
nários que há muito tempo traba-
lhavam em determinada empresa
foram dispensados, já que por
conta da carreira e do tempo de
serviço, o salário era alto. Desli-
gando-o, são abertas vagas aos
jovens, que nesta faixa etária ge-
ralmente já terminaram o Ensino
Médio e cursam uma graduação,
além de já terem passado, em
algum momento, por uma experi-
ência profissional. O empregador,
por sua vez, aposta na capacida-
de desse jovem e passa as fun-

A
VEZ

dos
jovens

ROSÂNGELA DIZ que vários fatores
contribuíram para o crescimento

INDÚSTRIA
Entre os principais setores, a
indústria foi a que mais contratou
jovens, Segundo o Ipardes, foram
644 admissões no semestre. Em
seguida estão o de serviços, com
556 contratações, o comércio
(166), a construção civil (78) e
por último, a agropecuária (4).

FISCALIZAÇÃO
Outra justificativa para a alta é o
trabalho de fiscalização da
Agência do Trabalhador, que
funciona há mais de um ano.
Conforme Rosangela, o fiscal passa
diariamente nas empresas que são
obrigadas a contratar menores
aprendizes, que compreende a
faixa entre 14 e 24 anos. Quem
não cumprir com a lei é notificado
e paga multa. “Antes, as empresas
faziam de conta que não sabiam da
lei, agora [a fiscalização] está mais
em cima, mais presente”, diz.

ções que a pessoa anterior de-
sempenhava, porém, com salário
menor”, explica a coordenadora
do Programa de Aprendizagem da
Agência do Trabalhador de Casca-
vel, Rosangela Ferreira dos San-
tos Nietto.

8
contratações

por dia

1.440
empregos formais no

semestre
—

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos e Vandré Dubiela
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Na Agência do Trabalhador de
Cascavel estão abertas 100 vagas
para aprendizes, todas com enca-
minhamentos já realizados. Porém,
o número de jovens aguardando por
uma vaga chega a seis mil.

Esse aglomerado de pessoas
ocorre principalmente porque não
é sempre que as empresas ofer-
tam novas oportunidades de traba-
lho específicas a este público.

No caso do coordenador de
uma rede de supermercados de
Cascavel, Matheus Rodrigues, a
chance apareceu há mais de cinco
anos, e desde lá ele se especializa

QUALIFICAÇÃO
A coordenadora do Programa de Aprendizagem, Rosangela Nietto, diz que a
qualificação do profissional é um dos requisitos que tem aberto várias portas no
mercado formal. “Muitas pessoas que estão empregadas não se preocupam em
melhorar, em se qualificar. Porém, quando perdem o emprego observam que isso
é fundamental para se recolocar no mercado”, relata.

Seis mil aguardam
encaminhamento

DO PACOTE A
LÍDER DA FEIRA

Juliano Almeida Mariano, de 17
anos, começou a trabalhar bem cedo.
Aos 15 anos, foi contratado como
empacotador de um supermercado, e
hoje, com apenas dois anos de casa, é
líder da feira. É ele quem compra toda
a mercadoria do setor, mantém a feira
organizada e coordena a equipe.
“Gosto muito do que faço. Ano que
vem começo um curso superior para
poder crescer na empresa”, diz.
O estudo do Ipardes mostra que a
faixa etária de até 17 anos foi a
segunda que mais empregou no
primeiro semestre, com um saldo de
406 contratações, principalmente nos
setores do comércio (180), serviços
(165) e construção civil (42).
Novas vagas também foram criadas às
pessoas entre 25 e 29 anos, com 56
formalizações e outras 39 na faixa
etária de 30 a 39 anos. Em
contrapartida, foram extintas 42 vagas
entre os trabalhadores de 40 a 49
anos; outras 379 na faixa etária de 50
a 64 anos e 104 postos encerrados
entre as pessoas de 65 ou mais.

JULIANO ALMEIDA MARIANO é líder da feira em um supermercado

para crescer na empresa em que
trabalha. “Este foi o meu segundo
emprego. Comecei com pouca ex-
periência e hoje lidero toda a equi-
pe do supermercado”, afirma.

Com tanta responsabilidade,
Rodrigues viu que era a hora de
buscar ainda mais conhecimento.
Hoje, ele cursa o primeiro ano de
Processos Gerenciais, e já no fim
de 2018 estará com o diploma em
mãos e pronto para novos desafi-
os. “Quero continuar na empresa,
e com o curso posso atuar em ou-
tros setores e ajudar no que for
possível”, garante.

HOJENEWS20 HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2017
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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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A Universidade
Paranaense promove na
próxima quinta-feira, 10, o
‘Compartilhando
Conhecimento’. O evento
oferece a alunos do ensino
médio e acadêmicos da
Unipar uma importante
oportunidade de interação e
expansão de conhecimento. A
edição do ano passado,
realizada só em Umuarama,
foi um grande sucesso e fez
com que, neste ano, a Unipar
levasse o projeto também
para as Unidades de Toledo,
Guaíra, Paranavaí, Cianorte,
Cascavel e Francisco Beltrão.

Coordenado pela Diretoria
Executiva de Gestão da

Tudo pronto para o
‘Compartilhando Conhecimento’

DIVULGAÇÃO

Cultura e Divulgação da Unipar,
em parceria com os NRE’s
(Núcleo Regional de Educação)
de cada região, o
‘Compartilhando Conhecimento’
propõe uma troca de
experiências entre professores e
estudantes por meio de
palestras e workshops. Serão
mais de 100 temas.

As palestras acontecerão no
período da manhã e noite. O
principal objetivo é proporcionar
ao participante conhecer
assuntos e a vivência
profissional em sua área de
interesse.

Os interessados já podem
acessar o banner do evento, no
site da www.unipar.br, escolher

os temas de sua preferência e
fazer a inscrição (gratuita); o
número de vagas é limitado.

Escolha o tema
e inscreva-se

Finanças pessoais, Direitos
fundamentais do cidadão, Pele
do adolescente – cuidados
diários, Terrorismo, Estética em
Odontologia, A evolução das
cirurgias, Breve histórico das
construções mais altas do
mundo, Orientação profissional,
e Tecnologia – você está
preparado para o seu futuro
são alguns dos temas da
pauta. Mas há vários outros,
interessantes, que podem ser
conferidos neste site.

NESTA QUINTA-FEIRA

Projeto promove vivência acadêmica e troca de ideias em um dia inteiro,
com palestras em todas as áreas do saber; inscrições abertas

Inscrições gratuitas no
site www.unipar.br



mais saber de Ruy. Ritinha promete se
vingar de Cibele. Ivana se consola com
Ritinha. Rubinho dá dinheiro para Bibi.
Caio pede a Jeiza que o mantenha in-
formado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é pa-
rada por dois policiais, e eles encontram
o dinheiro que ela recebeu de Rubinho.
Silvana mostra a Elvira a pesquisa so-
bre o registro dos arquitetos. Stella en-
trega a Eugênio as passagens para a
sua viagem com Irene.

OS DIAS ERAM ASSIM
Renato tranquiliza Alice e Vitor. Alice

decide passar a noite no hospital. Natá-
lia enfrenta Amaral e o expulsa de sua
casa. Cora conta para Vitor que foi ela
quem levou Gabriela e Lucas ao ateliê
de Alice. Renato vela o sono Lucas. Kiki
se preocupa com a saúde de Nanda.
Laura questiona Rimena sobre seus
sentimentos por Gustavo.

 CARINHA DE ANJO
Cecília conversa com Dulce Maria e

conta para ela que recebeu dois convi-
tes de emprego, um para trabalhar em
uma escola em outra cidade e outro da
Madre para voltar a ser professora do
internato. Cecília diz que quer um con-

N  o  velas
SBT • NO LIMITE DA PAIXÃO

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

 • SBT

 • RECORD
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MALHACAO
Valdemar se preocupa ao saber que

voltará a trabalhar sozinho. Tato impe-
de Keyla e K2 de brigarem. Samantha
convida Clara para ver o clipe da banda
de Tina por causa de Guto. Tina recebe
uma bronca de Mitsuko quando sai do
colégio e fica ainda mais indignada com
a implantação das catracas. Keyla vai
tirar satisfações com Roney por ter man-
dado Tato embora. Tina reclama das
catracas com Bóris, mas ele diz não
poder resolver o problema, e Malu pro-
voca o novo diretor.

PEGA PEGA
Márcio conta a Bebeth que Borges

está se sentindo traído pela família. San-
dra Helena repreende Aníbal ao vê-lo
com outra mulher. Prazeres pergunta a
Elza se ela sabe quem coloca dinheiro
na conta delas mensalmente. Pedrinho
volta para a casa de Nelito. Luiza tenta
convencer Douglas a fazer o show es-
pecial da boate. Dom diz a Dílson que
foi abandonado pelos pais biológicos.

A FORÇA DO QUERER

Cibele afirma a Shirley que não quer

selho de Dulce Maria para se decidir.
Dulce tem uma resposta inesperada e
diz para ela: “Boa viagem”. Cecília cho-
ra e antes de sair diz que se ela quiser
que ela fique é só avisar.

MIL E UMA NOITES
Burhan tenta reaver o apartamento

que Ali Kemal deu a Yansel. Ali Kemal
não consegue esquecer Yansel e sofre
muito por isso. Ele quer reatar seu rela-
cionamento com ela já que sua mentira
foi desmascarada por Fusun. A tia de
Onur quer conhecer Sherazade. Burhan
suspeita do relacionamento de Shera-
zade e Onur.

 O RICO E LAZARO
Zac fala com Asher sobre o dia da

invasão babilônica. Absalom mente
para Joana e nega ter falado com Ra-
fael. Zac relembra o dia da invasão
babilônica e confessa ter sido o res-
ponsável pela morte de Uriel. Asher
fica revoltado com a revelação do ami-
go. Joana se recorda do passado.
Asher tenta agredir Zac, mas é inter-
rompido pelo príncipe Aksumai.

Otávio solicita um novo teste de DNA. O depoimento de
José Alfredo contra Gabriel não é considerado como prova,
pois ele não presenciou a cena, apenas ouviu. Frida diz a
dona Josefa que se Otávio se negar a casar com ela terá
que lhe entregar toda a fortuna da família Vila Real por ser a
mãe do herdeiro que o Sr. Fernando pediu em testamento.
José Alfredo diz a Rosália que já sabe que ela não é sua
mãe, mas que a ajudará a encontrar seu filho em retribui-
ção a toda atenção que teve com ele. Otávio diz a Ana Cris-
tina que já está com os resultados dos exames e que não
há nenhuma dúvida de que ele não é o pai de seu filho.
Desolada com o resultado do exame, Ana Cristina diz para
Otávio que não vai se casar com ele enquanto não conse-
guir limpar seu nome e poder provar que ele é o pai de seu
filho.

Otávio diz a Ana Cristina que Otávio comentou com ele
que em breve voltarão a se casar. Ela diz que não pretende se
casar porque não quer viver atormentada pelas dúvidas de
Otávio.
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Velório polêmico

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
     Foto: Ailton Santos

O velório de um idoso no Bairro
Cascavel Velho provocou polêmica
e irritou a coordenação do Territó-
rio Cidadão na manhã de ontem.
Sem autorização, o presidente da
Associação de Moradores do bair-
ro, Nézio Martins da Silva, decidiu
abrir o espaço para a família velar
o defunto. Segundo a coordenação
do Território Cidadão, ele não po-
deria ter usado o local.

O líder comunitário disse ao
Hoje News que no dia 15 de junho
ficou acertado, durante reunião,
que o espaço seria liberado para
velórios. Ele informou ainda que
enviou um ofício à coordenação do
Território Cidadão comunicando
sobre o uso do local. “Houve apre-
ciação do meu pedido na reunião
do Conselho Territorial”, afirma.
Segundo ele, essa apreciação
consta em ata.

Sobre o velório, Nézio disse que
a comunidade necessitou de um
espaço e decidiu autorizar o uso.
“Não pensei duas vezes em man-
dar para lá”. O velório era de um
morador do bairro, querido pela
comunidade. O homem foi sepulta-
do no final da tarde de ontem.

Nézio não revelou como abriu o
local para permitir o velório, já que
não possuía as chaves. Na manhã
de ontem, quando servidores da
Secretaria de Cultura chegaram para
iniciar as atividades no espaço, se
depararam com o ato fúnebre.

 Segundo Alcione, é impossível eventos fúnebres no local por ser
usado para ações da Agência do Trabalhador, Procon e o programa
Empresa Fácil. “O local está sendo usado para uma pauta adminis-
trativa”, diz. Para o coordenador, houve “uma atitude arbitrária” do
presidente da associação.

Alcione lembra ainda que há certo estigma da população em frequen-
tar, posteriormente, espaços onde são realizados velório. Para ele, isso
pode prejudicar os demais trabalhos realizados no Território Cidadão I.

E stigma

 VELÓRIO aconteceu
no espaço do Território

Cidadão I

“Não pensei
duas vezes em

mandar para lá”

Desautorizado
Alcione Gomes, coordenador
do Território Cidadão, diz que
não houve autorização, nem
mesmo da Acesc para que o
velório ocorresse no local,

justamente por ser um espaço
inadequado. A capela mortuária

do Jardim União foi sugerida
para o líder comunitário, mas

ele não aceitou.
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SALMO DO DIA
Salmo 65: 1- 5

ANJO MEHIEL

A pessoa nascida no dia 8 de agosto
está sob a influência desse anjo. Será
dotado(a) de força e energia, sempre
atuando de forma benéfica com os mais
próximos. Possui um magnífico gênio in-
ventivo e tem uma forte missão que
cumprirá com a família. Grande capaci-
dade de participar do sofrimento das
pessoas amadas, conquistando
assim os grandes tesouros es-
pirituais. Dotado(a) de forte in-
tuição, que se manifesta através
de sua inteligência analítica, é to-
talmente desligado dos impulsos
das tentações materiais.

Á
ri

es

Mas avisam que a melhor estratégia
será agir discretamente. A concorrên-
cia pode ficar forte, mas nada vai tirar
seu ânimo para vencer.
Cor:  branco.

horóscopo

To
ur

o

Se depender da sua vontade de
aprender e se aperfeiçoar, você vai
longe. Boas oportunidades vão apa-
recer e, se pegar firme no que fizer,
terá um dia muito promissor. Cor: ver-
de.

Li
br

a

Bom momento para cuidar dos assun-
tos de casa e ter um convívio mais pró-
ximo com a família. Se lida com produ-
tos ou serviços voltados para o lar, vai
contar com boas energias. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão

Além de se valer das vibrações de Mar-
te, que duplica sua vitalidade e seu di-
namismo, você terá muita desenvoltura
para se comunicar. Cor: laranja.

G
êm

eo
s Mudanças inesperadas podem acon-

tecer, mas você saberá como usá-las
a seu favor. No serviço, sinal verde
para explorar seu lado inventivo e de-
terminado. Cor: creme.

C
ân

ce
r Tudo que fizer em parceria trará um

resultado melhor. O recado vem da Lua,
que também indica um bom momento
para firmar acordo ou sociedade. Cor:
marrom.

Sa
gi

tá
rio

Chegou a hora de dar mais atenção
ao seu dinheiro. Confira como anda o
seu orçamento, planeje em que vai
gastar e pense em alternativas para
incrementar seus ganhos. Cor: pink.

C
ap

ric
ór

ni
o Seu jeito prático e perseverante bri-

lhará, mas também terá tendência de
mostrar uma sensibilidade que nem
sempre expõe, com a Lua em seu sig-
no. Cor: amarelo.

Le
ão

Você não desiste fácil do que quer e
terá mais perseverança neste dia. In-
teresses ligados a bens e proprieda-
des receberão um bom impulso. Cor:
azul.

V
irg

em

Terá tendência de buscar o que pro-
porciona satisfação e lazer. Mas saberá
administrar a vida pessoal e o trabalho,
sem deixar que distrações interfiram no
seu rendimento. Cor: verde.

A
qu

ár
io

Só que você também vai contar com o
impulso de Marte para brigar por seus
propósitos. Mesmo com um comporta-
mento mais discreto, não deixará esca-
par a chance de progredir e faturar. Cor:
verde.

Pe
ix

es

Seu espírito solidário e sua lealdade
estarão mais evidentes. Você vai de-
monstrar sua amizade, apoiará os cole-
gas e também terá muita garra para ir
atrás dos seus ideais. Cor: azul.

A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a
ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as
orações, a ti virá toda a carne.
Prevalecem as iniqüidades contra mim;
porém tu limpas as nossas transgressões.
Bem-aventurado aquele a quem tu esco-
lhes, e fazes chegar a ti, para que habite
em teus átrios; nós seremos fartos da
bondade da tua casa e do teu santo tem-
plo. Com coisas tremendas em justiça nos
responderás, ó Deus da nossa salvação;
tu és a esperança de todas as extremida-
des da terra, e daqueles que estão longe
sobre o mar

Doença
silenciosa
pode ser
FATAL

Dia Nacional de Combate ao Colesterol enfatiza
importância de manter hábitos saudáveis para
prevenir problema comum entre brasileiros

“É importante saber que existem dois tipos
de colesterol, o HDL – com lipoproteínas
de alta densidade –, e o LDL – com
lipoproteínas de baixa densidade. O
primeiro é o chamado bom, pois mantém as
artérias limpas e remove a gordura nos
vasos sanguíneos. Ele tem a função de
transportar o colesterol ruim para o fígado
para ser metabolizado e, posteriormente,
eliminado pelo organismo. O outro é o
perigoso, pois retém gordura nas artérias e,
com isso, os órgãos vitais recebem menos
sangue, causando derrames e infartos”,
esclarece.

Controlar o nível de colesterol significa amenizar
as chances de ter problemas cardiovasculares,
como infarto e AVC (Acidente Vascular
Cerebral), principais causas de mortes no Brasil.
Por isso, anualmente, há uma mobilização para
este cuidado, com o Dia Nacional de Combate
ao Colesterol, comemorado no dia 8 de agosto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC),
40% da população adulta no país possui níveis elevados
de colesterol. A cardiologista Carmen Weigert, do
Hospital Cardiológico Costantini, alerta que o problema é
causado por alimentação inadequada, com muita gordura
ruim, estresse, tabagismo e sedentarismo. Além disso,
pessoas que tenham histórico familiar com este problema
devem ficar ainda mais atentas e cautelosas.

As gorduras saturadas, presentes em alimentos de origem
animal – como ovos, derivados do leite, carne –, e
produtos industrializados e processados, com muita gordura
trans, aumentam as taxas de colesterol. Por isso, a médica
lista algumas sugestões de alimentos e cuidados para evitar
o colesterol alto: “Prefira os integrais, leite e iogurtes
desnatados, queijos brancos e light, carnes brancas ou
vermelhas grelhadas e cozidas. Evite frituras, refrigerantes,
coma frutas e legumes, pratique atividade física
regularmente, mantenha o peso dentro do normal para peso
x altura, reduza o consumo de álcool, abandone o cigarro
e evite o estresse. Aproveite mais o tempo de lazer com a
família e amigos!”, destaca a especialista.

A médica ainda alerta que mesmo pessoas magras
podem ter o colesterol elevado e devem ficar
atentas, principalmente, se houver parentes de
primeiro grau (pais, irmãos ou tios) que
desenvolveram doenças cardíacas precocemente. “É
importante lembrar também que as dislipidemias,
atualmente, são verificadas em grande número, entre
28% e 40% das crianças e adolescentes do Brasil.
Na maioria dos casos são provocadas diretamente
por hábitos alimentares e costumes familiares
inadequados”, destaca Carmen.

A cardiologista explica que 200 mg/dL é o
nível máximo de colesterol total que deve
constar para adultos saudáveis. Já o nível de
LDL deve estar entre 70 e 100 mg/dL. “É
uma doença silenciosa, com inexistência de
sintomas. O exame de sangue é a única maneira
de analisar como está seu nível no organismo.
Por isso, é importante ir regularmente um
médico, fazer o acompanhamento e seguir os
cuidados para evitar o problema, pois em
alguns casos o tratamento com medicamentos
deve ser iniciado o quanto antes, junto com as
mudanças para um estilo de vida mais
saudável”, ressalta a cardiologista.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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que também indica um bom momento
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seu orçamento, planeje em que vai
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gas e também terá muita garra para ir
atrás dos seus ideais. Cor: azul.

A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a
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orações, a ti virá toda a carne.
Prevalecem as iniqüidades contra mim;
porém tu limpas as nossas transgressões.
Bem-aventurado aquele a quem tu esco-
lhes, e fazes chegar a ti, para que habite
em teus átrios; nós seremos fartos da
bondade da tua casa e do teu santo tem-
plo. Com coisas tremendas em justiça nos
responderás, ó Deus da nossa salvação;
tu és a esperança de todas as extremida-
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Dia Nacional de Combate ao Colesterol enfatiza
importância de manter hábitos saudáveis para
prevenir problema comum entre brasileiros

“É importante saber que existem dois tipos
de colesterol, o HDL – com lipoproteínas
de alta densidade –, e o LDL – com
lipoproteínas de baixa densidade. O
primeiro é o chamado bom, pois mantém as
artérias limpas e remove a gordura nos
vasos sanguíneos. Ele tem a função de
transportar o colesterol ruim para o fígado
para ser metabolizado e, posteriormente,
eliminado pelo organismo. O outro é o
perigoso, pois retém gordura nas artérias e,
com isso, os órgãos vitais recebem menos
sangue, causando derrames e infartos”,
esclarece.

Controlar o nível de colesterol significa amenizar
as chances de ter problemas cardiovasculares,
como infarto e AVC (Acidente Vascular
Cerebral), principais causas de mortes no Brasil.
Por isso, anualmente, há uma mobilização para
este cuidado, com o Dia Nacional de Combate
ao Colesterol, comemorado no dia 8 de agosto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC),
40% da população adulta no país possui níveis elevados
de colesterol. A cardiologista Carmen Weigert, do
Hospital Cardiológico Costantini, alerta que o problema é
causado por alimentação inadequada, com muita gordura
ruim, estresse, tabagismo e sedentarismo. Além disso,
pessoas que tenham histórico familiar com este problema
devem ficar ainda mais atentas e cautelosas.

As gorduras saturadas, presentes em alimentos de origem
animal – como ovos, derivados do leite, carne –, e
produtos industrializados e processados, com muita gordura
trans, aumentam as taxas de colesterol. Por isso, a médica
lista algumas sugestões de alimentos e cuidados para evitar
o colesterol alto: “Prefira os integrais, leite e iogurtes
desnatados, queijos brancos e light, carnes brancas ou
vermelhas grelhadas e cozidas. Evite frituras, refrigerantes,
coma frutas e legumes, pratique atividade física
regularmente, mantenha o peso dentro do normal para peso
x altura, reduza o consumo de álcool, abandone o cigarro
e evite o estresse. Aproveite mais o tempo de lazer com a
família e amigos!”, destaca a especialista.

A médica ainda alerta que mesmo pessoas magras
podem ter o colesterol elevado e devem ficar
atentas, principalmente, se houver parentes de
primeiro grau (pais, irmãos ou tios) que
desenvolveram doenças cardíacas precocemente. “É
importante lembrar também que as dislipidemias,
atualmente, são verificadas em grande número, entre
28% e 40% das crianças e adolescentes do Brasil.
Na maioria dos casos são provocadas diretamente
por hábitos alimentares e costumes familiares
inadequados”, destaca Carmen.

A cardiologista explica que 200 mg/dL é o
nível máximo de colesterol total que deve
constar para adultos saudáveis. Já o nível de
LDL deve estar entre 70 e 100 mg/dL. “É
uma doença silenciosa, com inexistência de
sintomas. O exame de sangue é a única maneira
de analisar como está seu nível no organismo.
Por isso, é importante ir regularmente um
médico, fazer o acompanhamento e seguir os
cuidados para evitar o problema, pois em
alguns casos o tratamento com medicamentos
deve ser iniciado o quanto antes, junto com as
mudanças para um estilo de vida mais
saudável”, ressalta a cardiologista.
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mais saber de Ruy. Ritinha promete se
vingar de Cibele. Ivana se consola com
Ritinha. Rubinho dá dinheiro para Bibi.
Caio pede a Jeiza que o mantenha in-
formado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é pa-
rada por dois policiais, e eles encontram
o dinheiro que ela recebeu de Rubinho.
Silvana mostra a Elvira a pesquisa so-
bre o registro dos arquitetos. Stella en-
trega a Eugênio as passagens para a
sua viagem com Irene.

OS DIAS ERAM ASSIM
Renato tranquiliza Alice e Vitor. Alice

decide passar a noite no hospital. Natá-
lia enfrenta Amaral e o expulsa de sua
casa. Cora conta para Vitor que foi ela
quem levou Gabriela e Lucas ao ateliê
de Alice. Renato vela o sono Lucas. Kiki
se preocupa com a saúde de Nanda.
Laura questiona Rimena sobre seus
sentimentos por Gustavo.

 CARINHA DE ANJO
Cecília conversa com Dulce Maria e

conta para ela que recebeu dois convi-
tes de emprego, um para trabalhar em
uma escola em outra cidade e outro da
Madre para voltar a ser professora do
internato. Cecília diz que quer um con-
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MALHACAO
Valdemar se preocupa ao saber que

voltará a trabalhar sozinho. Tato impe-
de Keyla e K2 de brigarem. Samantha
convida Clara para ver o clipe da banda
de Tina por causa de Guto. Tina recebe
uma bronca de Mitsuko quando sai do
colégio e fica ainda mais indignada com
a implantação das catracas. Keyla vai
tirar satisfações com Roney por ter man-
dado Tato embora. Tina reclama das
catracas com Bóris, mas ele diz não
poder resolver o problema, e Malu pro-
voca o novo diretor.

PEGA PEGA
Márcio conta a Bebeth que Borges

está se sentindo traído pela família. San-
dra Helena repreende Aníbal ao vê-lo
com outra mulher. Prazeres pergunta a
Elza se ela sabe quem coloca dinheiro
na conta delas mensalmente. Pedrinho
volta para a casa de Nelito. Luiza tenta
convencer Douglas a fazer o show es-
pecial da boate. Dom diz a Dílson que
foi abandonado pelos pais biológicos.

A FORÇA DO QUERER

Cibele afirma a Shirley que não quer

selho de Dulce Maria para se decidir.
Dulce tem uma resposta inesperada e
diz para ela: “Boa viagem”. Cecília cho-
ra e antes de sair diz que se ela quiser
que ela fique é só avisar.

MIL E UMA NOITES
Burhan tenta reaver o apartamento

que Ali Kemal deu a Yansel. Ali Kemal
não consegue esquecer Yansel e sofre
muito por isso. Ele quer reatar seu rela-
cionamento com ela já que sua mentira
foi desmascarada por Fusun. A tia de
Onur quer conhecer Sherazade. Burhan
suspeita do relacionamento de Shera-
zade e Onur.

 O RICO E LAZARO
Zac fala com Asher sobre o dia da

invasão babilônica. Absalom mente
para Joana e nega ter falado com Ra-
fael. Zac relembra o dia da invasão
babilônica e confessa ter sido o res-
ponsável pela morte de Uriel. Asher
fica revoltado com a revelação do ami-
go. Joana se recorda do passado.
Asher tenta agredir Zac, mas é inter-
rompido pelo príncipe Aksumai.

Otávio solicita um novo teste de DNA. O depoimento de
José Alfredo contra Gabriel não é considerado como prova,
pois ele não presenciou a cena, apenas ouviu. Frida diz a
dona Josefa que se Otávio se negar a casar com ela terá
que lhe entregar toda a fortuna da família Vila Real por ser a
mãe do herdeiro que o Sr. Fernando pediu em testamento.
José Alfredo diz a Rosália que já sabe que ela não é sua
mãe, mas que a ajudará a encontrar seu filho em retribui-
ção a toda atenção que teve com ele. Otávio diz a Ana Cris-
tina que já está com os resultados dos exames e que não
há nenhuma dúvida de que ele não é o pai de seu filho.
Desolada com o resultado do exame, Ana Cristina diz para
Otávio que não vai se casar com ele enquanto não conse-
guir limpar seu nome e poder provar que ele é o pai de seu
filho.

Otávio diz a Ana Cristina que Otávio comentou com ele
que em breve voltarão a se casar. Ela diz que não pretende se
casar porque não quer viver atormentada pelas dúvidas de
Otávio.
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Velório polêmico

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
     Foto: Ailton Santos

O velório de um idoso no Bairro
Cascavel Velho provocou polêmica
e irritou a coordenação do Territó-
rio Cidadão na manhã de ontem.
Sem autorização, o presidente da
Associação de Moradores do bair-
ro, Nézio Martins da Silva, decidiu
abrir o espaço para a família velar
o defunto. Segundo a coordenação
do Território Cidadão, ele não po-
deria ter usado o local.

O líder comunitário disse ao
Hoje News que no dia 15 de junho
ficou acertado, durante reunião,
que o espaço seria liberado para
velórios. Ele informou ainda que
enviou um ofício à coordenação do
Território Cidadão comunicando
sobre o uso do local. “Houve apre-
ciação do meu pedido na reunião
do Conselho Territorial”, afirma.
Segundo ele, essa apreciação
consta em ata.

Sobre o velório, Nézio disse que
a comunidade necessitou de um
espaço e decidiu autorizar o uso.
“Não pensei duas vezes em man-
dar para lá”. O velório era de um
morador do bairro, querido pela
comunidade. O homem foi sepulta-
do no final da tarde de ontem.

Nézio não revelou como abriu o
local para permitir o velório, já que
não possuía as chaves. Na manhã
de ontem, quando servidores da
Secretaria de Cultura chegaram para
iniciar as atividades no espaço, se
depararam com o ato fúnebre.

 Segundo Alcione, é impossível eventos fúnebres no local por ser
usado para ações da Agência do Trabalhador, Procon e o programa
Empresa Fácil. “O local está sendo usado para uma pauta adminis-
trativa”, diz. Para o coordenador, houve “uma atitude arbitrária” do
presidente da associação.

Alcione lembra ainda que há certo estigma da população em frequen-
tar, posteriormente, espaços onde são realizados velório. Para ele, isso
pode prejudicar os demais trabalhos realizados no Território Cidadão I.

E stigma

 VELÓRIO aconteceu
no espaço do Território

Cidadão I

“Não pensei
duas vezes em

mandar para lá”

Desautorizado
Alcione Gomes, coordenador
do Território Cidadão, diz que
não houve autorização, nem
mesmo da Acesc para que o
velório ocorresse no local,

justamente por ser um espaço
inadequado. A capela mortuária

do Jardim União foi sugerida
para o líder comunitário, mas

ele não aceitou.
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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

LOCAL14 HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2017

A Universidade
Paranaense promove na
próxima quinta-feira, 10, o
‘Compartilhando
Conhecimento’. O evento
oferece a alunos do ensino
médio e acadêmicos da
Unipar uma importante
oportunidade de interação e
expansão de conhecimento. A
edição do ano passado,
realizada só em Umuarama,
foi um grande sucesso e fez
com que, neste ano, a Unipar
levasse o projeto também
para as Unidades de Toledo,
Guaíra, Paranavaí, Cianorte,
Cascavel e Francisco Beltrão.

Coordenado pela Diretoria
Executiva de Gestão da

Tudo pronto para o
‘Compartilhando Conhecimento’

DIVULGAÇÃO

Cultura e Divulgação da Unipar,
em parceria com os NRE’s
(Núcleo Regional de Educação)
de cada região, o
‘Compartilhando Conhecimento’
propõe uma troca de
experiências entre professores e
estudantes por meio de
palestras e workshops. Serão
mais de 100 temas.

As palestras acontecerão no
período da manhã e noite. O
principal objetivo é proporcionar
ao participante conhecer
assuntos e a vivência
profissional em sua área de
interesse.

Os interessados já podem
acessar o banner do evento, no
site da www.unipar.br, escolher

os temas de sua preferência e
fazer a inscrição (gratuita); o
número de vagas é limitado.

Escolha o tema
e inscreva-se

Finanças pessoais, Direitos
fundamentais do cidadão, Pele
do adolescente – cuidados
diários, Terrorismo, Estética em
Odontologia, A evolução das
cirurgias, Breve histórico das
construções mais altas do
mundo, Orientação profissional,
e Tecnologia – você está
preparado para o seu futuro
são alguns dos temas da
pauta. Mas há vários outros,
interessantes, que podem ser
conferidos neste site.

NESTA QUINTA-FEIRA

Projeto promove vivência acadêmica e troca de ideias em um dia inteiro,
com palestras em todas as áreas do saber; inscrições abertas

Inscrições gratuitas no
site www.unipar.br
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Na Agência do Trabalhador de
Cascavel estão abertas 100 vagas
para aprendizes, todas com enca-
minhamentos já realizados. Porém,
o número de jovens aguardando por
uma vaga chega a seis mil.

Esse aglomerado de pessoas
ocorre principalmente porque não
é sempre que as empresas ofer-
tam novas oportunidades de traba-
lho específicas a este público.

No caso do coordenador de
uma rede de supermercados de
Cascavel, Matheus Rodrigues, a
chance apareceu há mais de cinco
anos, e desde lá ele se especializa

QUALIFICAÇÃO
A coordenadora do Programa de Aprendizagem, Rosangela Nietto, diz que a
qualificação do profissional é um dos requisitos que tem aberto várias portas no
mercado formal. “Muitas pessoas que estão empregadas não se preocupam em
melhorar, em se qualificar. Porém, quando perdem o emprego observam que isso
é fundamental para se recolocar no mercado”, relata.

Seis mil aguardam
encaminhamento

DO PACOTE A
LÍDER DA FEIRA

Juliano Almeida Mariano, de 17
anos, começou a trabalhar bem cedo.
Aos 15 anos, foi contratado como
empacotador de um supermercado, e
hoje, com apenas dois anos de casa, é
líder da feira. É ele quem compra toda
a mercadoria do setor, mantém a feira
organizada e coordena a equipe.
“Gosto muito do que faço. Ano que
vem começo um curso superior para
poder crescer na empresa”, diz.
O estudo do Ipardes mostra que a
faixa etária de até 17 anos foi a
segunda que mais empregou no
primeiro semestre, com um saldo de
406 contratações, principalmente nos
setores do comércio (180), serviços
(165) e construção civil (42).
Novas vagas também foram criadas às
pessoas entre 25 e 29 anos, com 56
formalizações e outras 39 na faixa
etária de 30 a 39 anos. Em
contrapartida, foram extintas 42 vagas
entre os trabalhadores de 40 a 49
anos; outras 379 na faixa etária de 50
a 64 anos e 104 postos encerrados
entre as pessoas de 65 ou mais.

JULIANO ALMEIDA MARIANO é líder da feira em um supermercado

para crescer na empresa em que
trabalha. “Este foi o meu segundo
emprego. Comecei com pouca ex-
periência e hoje lidero toda a equi-
pe do supermercado”, afirma.

Com tanta responsabilidade,
Rodrigues viu que era a hora de
buscar ainda mais conhecimento.
Hoje, ele cursa o primeiro ano de
Processos Gerenciais, e já no fim
de 2018 estará com o diploma em
mãos e pronto para novos desafi-
os. “Quero continuar na empresa,
e com o curso posso atuar em ou-
tros setores e ajudar no que for
possível”, garante.

HOJENEWS20 HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2017
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Cada qual sabe amar a seu modo. O
modo,  pouco importa. O essencial é

que saiba amar.
Machado de Assis

gente@jhoje.com.br

Telona
Nesta quinta-feira tem

CineSesc, no Centro Cultural
Gilberto Mayer, às 19h. Em

cartaz, o filme Quando meus
pais não estão em casa. A

direção é de Anthony Chen.

Música
Já estão abertas as

inscrições para a seletiva de
Cascavel da 12a Edição do

Festival Regional dos
Municípios do Oeste do

Paraná (Fermop).
O regulamento e a inscrição

estão no Portal da
Secretaria de Cultura

www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/cultura.

Empoderamento
Dia 12 de agosto tem o
Piquenique das Negras
Jovens de Cascavel.

O encontro será na Casanóz,
às 14h30. O evento
maracará o início da

preparação para o Pré-
Encontro Estadual e para o

2o Encontro Nacional de
Negras Jovens Feministas

que ocorrerá em São Paulo,
de 7 a 10 de setembro.

Logística reversa
O Lions Clube de Cascavel tem um ponto de coleta para
logística reversa. A entrega de produtos como lâmpadas,

pilhas, podem ser feitas todas as primeiras quintas-feiras de
cada mês, das 9h às 17h, na Rua Riachuelo, 666, Centro.

A bela TAISA HELENA é
o destaque desta

terça-feira

O casal de repórteres André
e Cristiane, no lançamento
da Expovel 2017

Adani Triches, presidente
da Sociedade Rural do
Oeste do Paraná

AÍLTON SANTOSAÍLTON SANTOS

DIVULGAÇÃO
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O fantasma do desemprego,
que desde 2015 vem tirando o
sono de pelo menos 14 milhões
de brasileiros, tem ficado para
trás para uma parcela da popu-
lação cascavelense. É o que
mostram os dados do Ipardes
(Instituto Paranaense de De-
senvolvimento Econômico
e Social), que coloca
os jovens entre 18
e 24 anos na lide-
rança quando o
assunto é a gera-
ção formal de
emprego.

O estudo, que
se baseou nos
dados do Caged
(Cadastro Geral
de Empregados
e Desemprega-
dos), aponta
que de janeiro a
junho deste ano
foram criados
1.440 empre-
gos compreen-
dendo esta faixa etária. Isso sig-
nifica dizer que por dia foram as-
sinadas, em média, oito carteiras
de trabalho. Comparativamente
ao mesmo período de 2016,
quando foram admitidos 420 jo-
vens, o acréscimo foi de 243%.

“São vários fatores que ajuda-
ram nesta geração de emprego.
Um deles é que posterior ao perí-
odo mais grave da crise, funcio-
nários que há muito tempo traba-
lhavam em determinada empresa
foram dispensados, já que por
conta da carreira e do tempo de
serviço, o salário era alto. Desli-
gando-o, são abertas vagas aos
jovens, que nesta faixa etária ge-
ralmente já terminaram o Ensino
Médio e cursam uma graduação,
além de já terem passado, em
algum momento, por uma experi-
ência profissional. O empregador,
por sua vez, aposta na capacida-
de desse jovem e passa as fun-

A
VEZ

dos
jovens

ROSÂNGELA DIZ que vários fatores
contribuíram para o crescimento

INDÚSTRIA
Entre os principais setores, a
indústria foi a que mais contratou
jovens, Segundo o Ipardes, foram
644 admissões no semestre. Em
seguida estão o de serviços, com
556 contratações, o comércio
(166), a construção civil (78) e
por último, a agropecuária (4).

FISCALIZAÇÃO
Outra justificativa para a alta é o
trabalho de fiscalização da
Agência do Trabalhador, que
funciona há mais de um ano.
Conforme Rosangela, o fiscal passa
diariamente nas empresas que são
obrigadas a contratar menores
aprendizes, que compreende a
faixa entre 14 e 24 anos. Quem
não cumprir com a lei é notificado
e paga multa. “Antes, as empresas
faziam de conta que não sabiam da
lei, agora [a fiscalização] está mais
em cima, mais presente”, diz.

ções que a pessoa anterior de-
sempenhava, porém, com salário
menor”, explica a coordenadora
do Programa de Aprendizagem da
Agência do Trabalhador de Casca-
vel, Rosangela Ferreira dos San-
tos Nietto.

8
contratações

por dia

1.440
empregos formais no

semestre
—

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos e Vandré Dubiela
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Depen regulamenta visitas sociais
Uma portaria do Departamen-

to Penitenciário Nacional (De-
pen), publicada na edição de on-
tem do Diário Oficial da União,
regulamenta temporariamente
os horários e as regras para vi-
sitas sociais com contato físico
e o atendimento de advogados
nas penitenciárias federais. A

nova regulamentação amplia o nú-
mero de dias para as visitas soci-
ais e de advogados, de acordo com
o Ministério da Justiça.

As visitas sociais com contato
físico acontecem em locais moni-
torados por câmeras e com a pre-
sença de agentes penitenciários.
Pela portaria, podem ter a duração

de três horas e ocorrer de segun-
da-feira a sexta-feira, no período
da tarde, em horário definido pela
direção da unidade prisional. An-
tes, as visitas sociais com con-
tato físico eram permitidas ape-
nas duas vezes por semana. Cada
preso poderá receber até três
pessoas em cada dia de visita.

Novo relatório para Refis
O ministro da Fazenda, Henrique

Meirelles, disse ontem que o gover-
no articula a apresentação de um
novo relatório na Câmara dos De-
putados modificando o projeto que
trata do parcelamento de débitos
tributários, o Refis. A ideia, segun-
do Meirelles, é que o novo entendi-
mento seja apresentado por um de-
putado da base aliada ao governo.

“Deverá ser apresentado outro
relatório, por outro deputado, visan-
do fazer um projeto mais equilibra-
do e justo. O projeto [do Refis] visa,
ou deve visar, dar oportunidade aos
devedores de pagar a sua dívida,
mas também levar à arrecadação
do país. Não se pode incentivar as

“Gerou-se uma expectativa que julgou-se
equivocada, de que seria aprovado Refis

com perdão quase integral de juros,
multas, o que levou a acreditar que os

devedores seriam excessivamente
beneficiados. Que as empresas

completem seu processo de adesão à
medida como está proposta agora e não

fiquem esperando um projeto que perdoe
todas as dívidas”, pediu o ministro.

empresas a deixar de pagar impos-
to”, disse o ministro.

O novo documento seria um
contraponto ao relatório do depu-
tado Newton Cardoso Jr. (PMDB-
MG), que prevê descontos de até
99% de multa e juros para os dé-
bitos tributários. De acordo com
Meirelles, contando com esses
benefícios, houve empresas que
atrasaram o pagamento de tribu-
tos e não aderiram à configuração
do Refis atual, vigente por meio
de medida provisória (MP).

AGÊNCIA BRASIL

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, 08 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. ERIK JUNIOR PEREIRA E KATHLEN SILVA DE OLIVEIRA

MEIRELLES: “Não se pode incentivar as
empresas a deixar de pagar imposto”

E xpectativa
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Em continuidade a proposta de
parceria entre a Prefeitura de Cas-
cavel e os agricultores assentados
que integram a Copcraf Regional
(Cooperativa de Produção e Comer-
cialização da Reforma Agrária e
Agricultura Familiar) para amplia-
ção do Programa Agricultura Urba-
na da administração municipal, o
presidente da Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) e coordenador do
Programa Território Cidadão, Alci-
one Tadeu Gomes, recebeu nesta
ontem um grupo de agricultores
que representa a cooperativa.

Eles formalizaram, por meio de
ofício, as propostas da Copcraf
para a viabilização da parceria,
depois do encontro realizado na
segunda-feira (31), com o prefeito

Leonaldo Paranhos, visando à con-
tribuição do grupo no programa que
é compromisso da administração
para diversificar a produção orgâ-
nica no Município com seguran-

APOIO
De acordo com Alcione, os agricultores propõem convênio entre a prefeitura e a
Copcraf, pedem apoio na comercialização dos produtos, entre outras sugestões
para viabilizar a parceria. “Agora iremos apresentar ao prefeito e avaliar; estamos
também aguardando as propostas da Copel, que também será parceira no
programa”, diz.

REUNIÃO aconteceu para apresentação das propostas

ça alimentar, ao mesmo tempo
solucionar um antigo problema
com terrenos baldios na cidade,
oferecendo uma alternativa de
renda às famílias.

SECOM

Ampliação do
Agricultura
Urbana

Ampliação do
Agricultura
Urbana
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 Um capotamento foi registra-
do ontem, por volta do meio-dia,
no cruzamento das ruas Erechim
com Pedro Ivo, em Cascavel. Ima-
gens do circuito de segurança de
uma empresa mostram o veículo
Palio, que seguia pela Pedro Ivo
no sentido Avenida Brasil à Ere-
chim, atravessando a preferenci-
al. O carro está em baixa veloci-
dade e para no cruzamento.

Quando o condutor arranca o ve-
ículo, a traseira do Palio é atingida
por um Renault Logan, que descia
a Rua Erechim, via preferencial.

Com o impacto da colisão, o Pa-
lio roda na pista e o Logan tomba,
desliza por alguns metros e só para
no momento do capotamento.

A motorista do Palio não se
feriu e o condutor do Logan,
identificado como Valdinei Oda-
ri Victor, de 41 anos, foi atendi-
do pelos socorristas do Siate
(Ser viço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergên-

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Carro capota em acidente

cia). Com escoriações nos bra-
ços e mãos, Valdinei foi enca-
minhado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Segundo dados do Corpo de
Bombeiros, somente este ano o
Siate atendeu 55 acidentes de trân-

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 495
Furtos 1.100
Veículos (furtos/roubos) 597
Outros 998

Acidentes 1.551
Colisões 1.518
Atropelamentos 133
Mortes 32

sito do tipo capotamento em Cas-
cavel. O número é 6% maior do que
no mesmo período do ano passa-
do, quando foram 52 registros.

 Veículo que seguia na preferencial foi atingido por um PALIO

 Mais um incêndio
ambiental foi atendido
ontem pelo Corpo de
Bombeiros de Cascavel.
O fogo tomou conta de
uma área de vegetação
no fim da Rua Ipanema,
na região do Bairro
Periolo. Para conter as
chamas, já que a área
era extensa, os
bombeiros usaram
bombas costais.
Somente neste mês de
agosto, segundo
relatório do Corpo de
Bombeiros, foram
contabilizados 24
incêndios ambientais.

FOGO AÍLTON SANTOS
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A Secretaria de Educação deu
sequência, na manhã de ontem, a
entrega dos kits com material es-
colar para as unidades educacio-
nais da Rede Municipal de Ensino
de Cascavel. A entrega aconteceu
nas escolas Maria Fumiko Tomina-
ga, do Tarumã, e Dulce Andrade Si-
queira Cunha (Caic I), do Clarito.

A entrega começou ainda na
sexta-feira (4) nos Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil)
Gente Pequena, do Bairro Tarumã;
Paraíso da Criança, do Jardim Cla-

NECESSIDADE
A quantidade e o tipo de material
escolar que está sendo encaminhado
para cada unidade foi determinado
pelos próprios diretores, conforme a
necessidade de cada instituição. O
pregão foi realizado para um
período de 12 meses e a aquisição
de mais produtos será feita
conforme a necessidade da
Secretaria de Educação durante este
tempo. A licitação, que teve um
desconto geral de 62.66% incluiu
71 itens dos mais diversos tipos de
materiais escolares.
Nos próximos dias a entrega segue,
concomitantemente com a distribuição
dos kits de uniforme escolar, para
todas as 61 escolas e 52 Cmeis.

Escolas recebem materiais
rito, e Nilce Leite Sperança, do
Los Angeles.

No Caic I, a diretora Elizangela
Zaniollo recebeu com alegria a re-
messa de materiais que, segundo
ela, veio em ótima hora. “São ma-
teriais que vão auxiliar em inúme-
ras atividades pedagógicas e ain-
da deixar a nossa escola mais
bonita com os trabalhos que se-
rão produzidos e expostos”, dis-
se. Parte destes materiais tam-
bém é doada aos alunos, quando
há necessidade e alguns itens

acabam sendo imprescindíveis
nas escolas. “Em relação aos ca-
dernos, a gente não chegou a ze-
rar, mas estávamos trabalhando
no limite, o que chegou hoje vai
ajudar bastante”, completou.

 DISTRIBUIÇÃO foi iniciada na sexta-feira e
teve sequência ontem

SECOM
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NOTAS
Segurança
O tenente-coronel Washington Lee
Abe, comandante do 5º CRPM
(Comando Regional da Polícia Militar),
é o convidado da presidência da
Câmara de Vereadores para falar na
sessão ordinária na tarde de hoje. O
oficial, que é responsável por cinco
batalhões da PM, fará uma análise
sobre a atuação da Policia Militar e
o momento da segurança pública em
Cascavel e região.

Na tarde de ontem foi realizada
a primeira aula do Curso Prepara-
tório de Libras, que é oferecido gra-
tuitamente pelo CAS (Centro de
Capacitação dos Profissionais da
Educação, em Atendimento às Pes-
soas com Surdez), em parceria
com o Programa Institucional de
Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais da Unioes-
te e o IFPR (Instituto Federal do Pa-
raná). À noite, outra turma também
iniciou o curso. Hoje e amanhã inici-
am as turmas do Curso Básico.

Neste primeiro dia a coordena-
dora do CAS, Rosiene Queres de
Aguiar Soares, aproveitou para fri-
sar aos novos alunos - a grande
maioria professores da Rede Mu-
nicipal de ensino -, a importância
de não desistir do curso, que tem
duração de dois anos. “É muito im-
por tante que vocês levem este
curso até o final, até porque exis-
te uma necessidade enorme de
profissionais capacitados para
atender pessoas surdas, não só
na Educação, como em outras es-
feras também”, disse.

Rosiene ainda lembrou aos alu-
nos que é importante valorizar o

Compras públicas
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, por meio da Sala do
Empresário e do Programa Empresa
Fácil realizou ontem, na sala de
reuniões da Prefeitura de Cascavel, o
curso “Compras Públicas” destinado a
MEIs (Micros Empreendedores
Individuais) devidamente
formalizados, que desejam participar
de licitações. Ivonete Mota, do
Sebrae, foi quem ministrou o curso.

Creas
Desde o dia 1º de agosto as unidades
do Creas (Centro de Referência
Especializado em Assistência Social)
estão ofertando atendimento à
população de forma
“territorializada”. Isso é resultado do
processo de reordenamento das
unidades do Creas I, III e IV. Com
isso, as unidades passam a atender a
toda a família, não funcionando mais
de forma temática.

Curso de Libras no CAS

fato destes terem conseguido a
vaga, que este ano foi bastante
concorrida. “Foram 385 inscritos
para cem vagas”, conta.

 NOVAS TURMAS têm
curso gratuito de libras

Foram

385
inscritos para
cem vagas”

SECOM
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Agentes penitenciários de Cas-
cavel, que entraram com recurso pe-
dindo a prorrogação do concurso
público feito pelo Governo do Esta-
do, aguardam a decisão do Tribu-
nal de Justiça do Paraná. Na sema-
na passada, o Tribunal acatou o pe-
dido feito por um escritório de ad-
vocacia de Cascavel solicitando a
declaração de inconstitucionalida-
de dos contratos PSS (Processo
Seletivo Simplificado) para pesso-
as que exercem a função de agente
penitenciário no Estado. Ao todo
são sete ações e na primeira, em
que a liminar foi concedida, são de
dez agentes da região de Curitiba.

De acordo com um dos advo-
gados que entraram com o pedi-
do, Jairo Ferreira Filho, não exis-
te distinção para atendente de
cadeia e agente penitenciário. “Os
profissionais atuam nos dois
ambientes, o que não pode. O que
existe é que o Estado tenta frau-
dar as regras estabelecidas pela
Constituição no que diz respeito
ao concurso público”.

Questionado em relação aos recursos necessários para todas essas
contratações, Jairo cita que o Governo do Estado não terá mais despesas,
uma vez que já está pagando o salário a esses profissionais. “Os PSSs
que são contratados com mais de dois anos, e são muitos nesse caso,
têm direito a FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), o que torna
a contratação, em média, 8% mais cara do que via concurso”.

Outro ponto citado por ele é a questão da precariedade do traba-
lho. “É um contrato bastante precário no sentido da contratação, uma
vez que não há teste psicológico não é feita investigação social, so-
mente são encaminhadas as certidões negativas e, na semana se-
guinte, ele já está trabalhando”.

Extensão
Conforme Jairo, a conquista deve se

estender para outros setores da
administração pública. “O cerne da
discussão é que o que é provisório
não é permanente. Os contratos

feitos reiteradamente, em todas as
áreas, infringem as regras do

concurso público”. Agora o Estado
deve recorrer da decisão. “Foram

impetradas sete ações, envolvendo
53 pessoas. Na primeira conseguimos
a liminar e a tendência é que com as
demais aconteça a mesma coisa. Esta

é uma liminar inédita no Paraná e
vamos brigar até o fim junto ao

Tribunal de Justiça”.

Com a decisão, segundo Jairo,
agora os autores da proposta se-
rão convocados para as próximas
fases do concurso até a nomeação,
que venceu no dia 9 de julho e teve
a data prorrogada. “O interessante
na liminar é que o Estado se abste-
nha de renovar os contratos e ain-
da remeteu os autos para o Minis-
tério Público, que vai abrir um inqu-
érito para verificar se houve impro-
bidade administrativa. Os contra-
tos são ilegais, causam dano ao
erário e ferem a Constituição”.

Legislação
As contratações via PSS no
sistema penitenciário tiveram
início em 2012 e, desde então,
são renovados
ininterruptamente. “A Lei prevê
que a contratação nessa
modalidade é para necessidade
temporária, provisória e de
excepcional interesse público, o
que não existe já há muito
tempo. As contratações
precisam ser feitas via concurso
para suprir as 1.746 vagas,
sendo 1.201 só de PSSs”.

Liminar na Justiça  AGENTES já deveriam
ter sido contratados no
lugar de PSS (Processo
Seletivo Simplificado)

R ecursos

ARQUIVO
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A apresentação da Secretaria de
Assuntos Jurídicos (Seajur) na tradi-
cional Escola de Governo que acon-
tece na manhã de hoje no auditório
da Prefeitura de Cascavel terá a as-
sinatura do convênio com o Consór-
cio Intermunicipal de Saúde do Oes-
te (Consamu) para a gestão compar-
tilhada da UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo Neves.

O convênio do Município com o Con-
samu faz parte de um planejamento
para readequar o atendimento nas
unidades de saúde, incluindo as UPAs.

A proposta é efetivar uma ges-
tão compartilhada com o Consamu
na prestação de serviços. Assim, a
UPA Tancredo, além de crianças,
passará a atender também pacien-
tes de todas as idades, com equi-
pe multiprofissional na área de ur-
gência e emergência, que seguirão
os protocolos e fluxos definidos
pelo Comitê Municipal e Regional
de Urgência e Emergência.

A gestão compartilhada de uma
UPA é uma parceria público-priva-
da inédita para Cascavel e se tor-
na uma alternativa eficaz para dri-
blar dificuldades permanentes

Gestão compartilhada

Entra em operação hoje o apli-
cativo para as vagas de estacio-
namento do EstaR, em Cascavel.
Serão feitos testes para verificar
a funcionabilidade do software,
produzido pela Tecnopark.

A nova ferramenta vai propor-
cionar mais agilidade na hora de
estacionar. Em todas as ruas que

como a de manter o quadro de
médicos, principalmente, treina-
dos na área de emergência.

Pelo convênio, além da contra-
tação de pelo menos 40 médicos,
30 técnicos de enfermagem e dez
enfermeiros, o Consamu também
ficará responsável pela licitação
para as reformas necessárias
para adaptar o imóvel para o novo
perfil de atendimento.

Com a gestão compartilhada todas as UPAs
atenderão PACIENTES adultos e pediátricos

FOTOS: ARQUIVO

foram instalados os parquímetros,
monitores estarão a postos para
ensinar os usuários a como usar o
aplicativo, que já está disponível
para download. Basta procurar pelo
nome Estacionamento Cascavel e
instalar no telefone celular. Não há
nenhum custo para instalação. O
usuário paga apenas os créditos,

assim como faz hoje com o car-
tão, botton ou moeda.

O motorista pode adquirir qual-
quer valor, desde que tenha car-
tão de crédito. Na hora da compra
é preciso informar apenas a placa
do veículo. O aplicativo fornece ain-
da os locais onde há vagas de es-
tacionamento disponíveis.

EstaR digital em operação
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Dois veículos se envolveram em
um acidente de trânsito ontem, na
PR-180, próximo a São Salvador. De
acordo com a PRE (Polícia Rodoviá-
ria Estadual), os dois veículos – um
Gol e uma caminhonete – seguiam
sentido a Cascavel e tentaram ul-
trapassar uma máquina agrícola no
mesmo momento.

A caminhonete tocou no Gol, fazen-
do com que o condutor perdesse o
controle da direção e acabasse sain-
do da pista, caindo em uma valeta.

No Gol estavam três pessoas
e somente um homem, identifica-
do como Sérgio Soutis, de 66
anos, precisou ser atendido pe-
los socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Ele es-
tava com ferimentos moderados
e foi levado à UPA Veneza.

Horas antes, outro acidente, do
tipo queda de moto, foi registrado
na mesma rodovia, entre Rio do
Salto e Juvinópolis. Segundo socor-
ristas do Siate, o condutor da moto,

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

de 29 anos estava com fratura no
braço, lesão em pálpebra e escori-
ações pelo corpo. Ele também foi
levado para a UPA Veneza.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já identificou o autor do
assassinato de Juliano Ramão
Morais, de 24 anos, ocorrida na
tarde de sábado. O jovem foi as-
sassinado a tiros na esquina das
ruas Dom Inácio Krause e dos

Pássaros, no bairro Interlagos.
Segundo a polícia, Juliano foi

atingido por tiros, principalmen-
te no rosto. Ele possuía passa-
gens pelo setor criminal, dentre
eles um homicídio ocorrido em
2013. O rapaz estava com um
mandado de prisão em aberto.

Conforme a delegacia, o nome
do autor do homicídio não será
divulgado para não prejudicar o
restante das investigações. O ho-
mem, que seria maior, está sen-
do procurado. A motivação do cri-
me segue em apuração.

Este ano, em Cascavel, já fo-
ram contabilizadas 56 mortes vi-
olentas, sendo 45 homicídios,
três latrocínios e oito confrontos.

Acidente na PR-180

APÓS BATIDA, veículo
caiu em uma ribanceira e

ficou destruído

JOVEM de 24 anos foi atingido por
vários tiros, principalmente no rosto

Autor de homicídio é identificado
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Novos semáforos

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
colocou em operação o semáforo
que foi instalado na esquina das
ruas Imigração com Andrea Gala-
fassi no Jardim Nova Cidade. Na
semana passada, o equipamento
permaneceu funcionando em ama-
relo piscante para que os motoris-
tas acostumassem com a presen-
ça da nova sinalização.

A instalação da sinalização
atendeu a um pedido da comuni-
dade, formalizado pelo padre Ro-
meu Ullrich, pároco da Igreja Ra-
inha dos Apóstolos, do Bairro
Universitário, durante a inaugu-
ração da USF Nova Cidade, no dia

SALVAR VIDAS
 “É um gesto que parece muito simples, mas que pode salvar vidas e traz mais
segurança, organiza o trânsito e gera mais conforto aos moradores. Acabamos
de entregar aqui a unidade de saúde e o padre nos fez a solicitação, em nome
da comunidade, para que instalássemos aqui este dispositivo de segurança no
trânsito, que hoje se torna realidade”, disse Paranhos.
 O prefeito acompanhou o presidente Alsir Pelissaro e a equipe da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) na operação de
acionamento do semáforo.

20 de maio. O pedido foi feito ao
prefeito Leonaldo Paranhos.

O sacerdote informou que com
o fluxo intenso de veículos no lo-
cal o número de acidentes na es-
quina aumentou consideravelmen-
te. Diante do pedido, o prefeito

pediu que a Cettrans viabilizasse
a instalação, uma vez que além da
USF, a quadra conta com a capela
mortuária, o salão da associação
de moradores e da Pastoral da Cri-
ança e, nas proximidades, a Igreja
Católica e duas escolas.

NOVOS SEMÁFOROS trazem
mais segurança à população

DIVULGAÇÃO

Um casal, ele de 35 anos e ela de
44, foi preso ontem em uma aborda-
gem feita pela PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) com 1.229 munições. O
veículo em que eles estavam, um
Monza, foi abordado na BR-277, em
Santa Tereza do Oeste, logo nas pri-
meiras horas da manhã.

A equipe fazia patrulhamento de
rotina na rodovia e, ao abordar o
veículo, notaram bastante nervosis-
mo do casal. Por conta disso, os
policiais fizeram uma vistoria minu-
ciosa no carro e encontraram, es-
condidos em fundos falsos, no teto
e nas portas, a munição.

Conforme os policiais, do total
500 são de calibre 9 milímetros,
400 de calibre ponto 40, 279 de
calibre 380 e as 50 restantes de
calibre 45. Preso em flagrante, o
motorista disse que comprou as
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Giro da
Violência
Salão arrombado
Policiais do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) de Cascavel investigam um
arrombamento em um salão de beleza,
ocorrido no dia 29 do mês passado. O
crime aconteceu na Rua Marechal
Cândido Rondon, na área central. Nas
imagens do circuito de segurança é
possível ver dois homens estourando a
porta de vidro e fugindo logo depois
que o alarme disparou. Eles fugiram
levando uma maleta com cerca de R$ 2
mil em maquiagens.

Casal com
1.229 munições

Fundos FALSOS no teto e nas portas de um Monza
escondiam munições de calibre de uso restrito

Incêndio na 15ª SDP
Veículos que estão apreendidos nos
fundos da 15ª SDP (Subdivisão Policial)
foram danificados ontem. Os carros
foram atingidos por um incêndio
ambiental. Com o vento, as chamas se
espalharam. O Corpo de Bombeiros de
Cascavel foi até o local e evitou que o
fogo se alastrasse. As causas do
incêndio serão investigadas.

Cigarros contrabandeados

Policiais militares do BPFron (Batalhão
de Polícia de Fronteira) prenderam
ontem um homem pelo crime de
contrabando e descaminho. Ele estava
em um Fiat Doblô, carregado com 54
caixas de cigarros contrabandeados do
Paraguai. Além do cigarro, foram
encontrados 22 gramas de maconha. O
motorista, de 32 anos, disse que
pegou o produto em Foz do Iguaçu e
que deixaria em um posto de
combustíveis em Cascavel. O veículo
possuía queixa de furto.

 BPFRON

munições em Foz do Iguaçu e que
levaria para a cidade de Divinópo-
lis, em Minas Gerais. O casal foi
levado para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Uma casa ficou completamente destruída e outra parcialmente na manhã de ontem em um
incêndio na Rua Niveles, no bairro Interlagos, região norte de Cascavel. Dois caminhões de
combate a incêndio foram acionados no local. O fogo teria começado após um curto-circuito,
mas a causa oficial será confirmada com a conclusão da perícia. Ninguém ficou ferido.

AÍLTON SANTOS
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 Escolares
Antes de Gabriela, a

semana de
comemorações na equipe

de judô de Cascavel,
comandada por

Washington Donomai, havia
começado com a conquista

de André Nícolas Kenzo
Donomai na Fase Final da

Classe A (15 a 17 anos) dos
Jogos Escolares do Paraná,

em Apucarana. Ele faturou o
título de campeão da

categoria meio-médio até
73 quilos ao vencer cinco

lutas representando o
Colégio Estadual Marilis
Faria Pirotelli. Com o

feito, ele representará o
Estado nos Jogos

Escolares da Juventude,
etapa nacional da

competição que será
realizada no mês de

novembro em
Brasília (DF).

No Sul-Americano de Judô
 Cidade que abriga o Centro Pan-

Americano de Judô, a “casa” da mo-
dalidade no País, Lauro de Freitas (BA)
foi sede, no fim de semana, das dis-
putas do Campeonato Brasileiro Sub-
13, que selecionou os atletas da cate-
goria para defender a seleção brasi-
leira no Pan-Americano e no Sul-Ame-
ricano do esporte. E uma das vagas na
equipe do Brasil foi conquistada pela ju-
doca cascavelense Gabriela Paixão Mili-
tão da Silva, de 12 anos.

Ela será a única representante do
Paraná na seleção do País e obteve a
vaga ao terminar como vice-campeã
nacional na categoria médio até 47 qui-

los. Na decisão do título, ela foi superada
pela capixaba Juliana Barbosa de Oliveira, que,

com o ouro, obteve vaga para o Pan-Americano,
assim como os campeões das demais categorias. Já

a cascavelense, e todos os medalhistas de prata no Bra-
sileiro, disputarão o Sul-Americano, que será de 26 de
setembro a 10 de outubro em Santiago, no Chile.

Para subir ao pódio como a segunda melhor judoca
do Brasil em sua categoria, Gabi, como é conhecida,
precisou vencer as atletas representantes do Rio de Ja-
neiro, do Distrito Federal e do Amapá. No total, foram 14
competidoras na categoria em que Gabriela lutou. Já a
competição toda contou com 276 participantes de todos
os estado do território nacional.

O próximo compromisso no calendário dos judocas
cascavelenses está marcado para ocorrer de sexta-
feira a domingo, mas apenas para os atletas com até
12 anos de idade. Eles participarão da Fase Final dos

Jogos Escolares do Paraná em Cambé em busca de
vagas para representar o Estado nos Jogos

Escolares da Juventude da Classe B, que neste
ano serão realizados em Curitiba, de 12 a 21 de

setembro. Os representantes do judô de
Cascavel em Cambé serão: Gabriela Paixão

Militão da Silva (leve, até 48 kg) e Leonardo
Costa Brancalhão (ligeiro, até 40 kg), pelo

Colégio Alfa; Emilly Kauani da Rosa dos
Santos (meio-médio, até 52 kg) e Pedro

Henrique Veiga da Silva (meio-médio,
até 53 kg), pelo Colégio Estadual

Marilis Farias Pirotelli; e Murilo
Tavares da Rosa (leve, até 48 kg), pelo

Colégio Estadual Júlia Wanderley.
Será a primeira participação dos

cinco atletas na competição.

Próximo evento

Gabi venceu as atletas do
Rio de Janeiro, do Distrito

Federal e do Amapá
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O Núcleo de Inovações Tecnoló-
gicas (NIT) e o Mestrado em Enge-
nharia de Energia na Agricultura da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), Campus de Cas-
cavel, em parceria com a Siemens,
realizam na quinta-feira (10), as
18h30, no auditório Arnaldo Busat-
to, o Innovation Tour 2017, com
tema “TIA Portal – a porta de entra-
da para a digitalização na indústria”.

O evento marca o lançamento da
versão do TIA Portal V14, software
de engenharia que permite flexibili-
dade a produção de fabricantes de
máquinas e aumentar a produtivi-
dade em usuários finais. Além dis-
so, será apresentado as vantagens
da Indústria 4.0 de forma prática,
através de uma fábrica virtualizada
de produções de bebidas.

De acordo com a organização
do evento, a digitalização está
transformando drasticamente a
indústria e irá determinar seu su-
cesso no mercado. Pensando nes-
se cenário, a Siemens traz em
2017 o Innovation Tour, série de

A 6ª Conferência Estadual das Cidades deverá reunir mais de 3 mil pessoas em Foz do Iguaçu, de 16 a
18 de agosto, entre elas a delegação de Cascavel. Entidades da sociedade organizada e representantes do
poder público vão analisar e discutir as melhores soluções aos problemas das cidades e da população.

Estão inscritos 1.563 delegados, entre titulares, indicados e natos (que já têm cadeira no Conselho
Estadual das Cidades). Mais 984 delegados suplentes e 87 observadores (sem voz e sem voto),
assessores de prefeitos e secretários municipais. A organização da Conferência reservou mais 100
vagas para observadores que queiram se inscrever no primeiro dia do evento.

No primeiro dia do evento, quarta-feira, o credenciamento será das 14 às 22 horas. Das 18 às 20
horas será a abertura oficial da Conferência. Em seguida, será proferida a palestra magna, pelo arqui-
teto Orlando Pinto Ribeiro. Ele abordará o tema que permeará toda a 6a Conferência Estadual das
Cidades: Função Social da Propriedade, Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas.

eventos que irão apresentar so-
luções para digitalização na ca-
deia produtiva de sua indústria,
desde design de produto até a
análise de dados de produção.

EVENTO TECNOLÓGICO acontecerá na quinta-feira

Conferência das Cidades

Evento debate
digitalização industrial

ARQUIVO
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Uma visão
inédita do
Pantanal

 Um dos organizadores da expedição, o alemão Sylvestre Campe
acumula vasta experiência em aventuras radicais. Ele, que também é
piloto de paramotor, dirigiu e fotografou programas de aventura para
diversos canais de comunicação, tais como TV Globo, Animal Planet,
France 5, CBS e Canal OFF. Ele realizou sobrevoos sobre o Pantanal no
ano passado e agora volta com os pilotos selecionados de todo o Brasil
para a expedição inédita. Serão várias câmeras capturando imagens de
diversos ângulos de um mesmo local. Para a seleção dos pilotos, foi
levado em conta a experiência deles nesse tipo de aventura, pois terão
de decolar e pousar em lugares ainda não desbravados, o que restringe
a expedição a um determinado número de pilotos.

Região situada entre o Sul do Mato Gross e
o Noroeste do Mato Grosso do Sul e que é con-
siderada pela Unesco (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da
Biosfera, o Pantanal está tendo suas belezas
exploradas de uma maneira inédita neste mês
de agosto.

Doze pilotos de paramotor de todo o Brasil
com experiência em aventuras foram seleciona-
dos pelo Instituto Homem Pantaneiro, em con-
junto com o fotógrafo e documentarista alemão
Sylvestre Campe, para a expedição “Nas asas
do Pantanal”, que sobrevoará toda a região do
Pantanal para realizar atividades de divulgação
e valorização e conservação do bioma.

Dentre esses pilotos estão dois cascavelen-
ses, Marcelo Vascelai e Odanir David Bertol. Eles
embarcaram para a missão na última quarta-feira
e desde então têm feito voos diários em busca de
imagens inéditas do local.

E xperiência
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A eterna lista dos devedores
Mais um mandato em que os vereadores resolvem cobrar de
forma veemente a tal “lista dos devedores” do Município.

Como a lei federal preserva direito ao sigilo fiscal, a Prefeitura
diz que não é possível. Ano passado, o Observatório Social

também solicitou e a resposta foi a mesma.

Sem divulgar
O ex-prefeito Edgar Bueno
já chegou a atender um
pedido oficial de vereador,
que não teve a coragem de
tornar a lista pública. O
mesmo aconteceu com
órgão de imprensa que
recebeu a famosa lista de
presente, não se arriscou
a sofrer processo por
danos morais.

Os devedores
A famosa listinha é
guardada a sete chaves.
Como a dívida total é de R$
500 milhões e o Município
estima receber com o Refic
cerca de 15 milhões, é de se
supor que os grandes
devedores não farão uso da
lei em fase de aprovação,
continuando as brigas
judiciais, empurrando a
mesma com a “barriga”.

Cadê a grana?
Vereadores estão
querendo saber onde será
investida a expressiva
soma de emendas
parlamentares destinadas
para este ano aos
deputados de Cascavel,
pelo presidente Temer.

Metralhadora
O vereador Dal Molin
mudou a direção de sua
metralhadora. Nesta semana
escolheu a Sanepar e o
contrato com o Município
firmado em 2004. Quer
saber se os inúmeros
artigos são cumpridos,
aonde vai o “quinhão” do
Município, quem está
gastando e ainda se a
companhia está
promovendo recuperação
das 47 nascentes existente
no perímetro urbano.

SETE EMENDAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Fernando Halberg denunciou ontem, em
plenária, o fato de pai e filho estarem em cargo de
confiança na Prefeitura...

 Como não podia deixar de ser, é do policial Madril a
proposta de lei, aprovada, que institui a Semana Municipal de
Segurança Pública no calendário do Município de Cascavel.

A Lei do Refic, aprovada ontem na Câmara, em primeira
votação, recebeu dez emendas, porém, três foram
retiradas. Portanto, muito trabalho hoje para avaliar as
sete propostas dos vereadores...

O advogado João Pau-
lo Pyl, que defende o ex-
vereador de Cascavel
Marcos Rios disse on-
tem que a sentença do
juiz Leonardo Ribas Tava-
res foi “muito pesada
pelos fatos narrados e
provas colhidas” no pro-
cesso. Rios foi condena-
do a 7 anos e 2 meses
de prisão por ter empre-
gado em seu gabinete
assessores “fantas-
mas”, usar servidores
para ser viços alheios
ao de parlamentar e
ainda exigir devolução
de par te dos salários
deles. Ele pode recorrer
em liberdade.

Pyl afir -
mou que
ainda não
foi intima-
do da deci-
são da 3ª
Vara Crimi-
nal. A partir
da notifica-
ção, ele terá
15 dias para tra-
balhar um recurso e dar
entrada no TJ-PR (Tribu-
nal de Justiça do Para-
ná). O advogado questi-

ona a condenação e diz
que o Brasil está vivendo

um período “de
caça aos políti-

cos” com ten-
dência de
condenação.

Além do
ex-vereador,
o filho dele,
Maicon Feli-

pe Rios de
Lima, também

foi condenado. Ele foi
sentenciado em 4 anos
e 7 meses de reclusão,
mas também poderá
apelar em liberdade.

Advogado diz
que sentença
é “pesada”

Pyl diz que vai recorrer da sentença
de primeira INSTÂNCIA

DIVULGAÇÃO

O advogado
diz que o Brasil

está vivendo
um período
“de caça aos

políticos”
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 “Serão sobrevoos de contemplação em alguns pontos e em outros
decolaremos de um local e pousaremos em outro, aonde o turismo
normal não chega, no Pantanal. Durante cinco dias voaremos somente
com apoio por rio, com voadeiras [embarcação movida a motor com
estrutura e casco de metal]. Vai finalizar esse período quando estivermos
chegando ao Forte Coimbra, fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia.
Daí em diante teremos novamente o apoio por carros e seguiremos até
Bonito voando. São voos diários de três a quatro horas de duração, no
começo da manhã e no fim tarde. Tudo para coletar imagens
contemplando o Pantanal de um ângulo nunca visto, pois é a primeira vez
que uma expedição com grupo de pilotos é realizada no loca. De maneira
individual já foi”, explica Marcelo Vascelai.

A expedição

FOTOS: MARCELO VASCELAI E ODANIR DAVID BERTOL
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Os vereadores de Cascavel apro-
varam ontem, por unanimidade, o
Projeto de Lei 44/2017, de autoria
do vereador Policial Madril (PMB).
A proposição prevê a instituição da
Semana Municipal de Segurança
Pública, a ser organizada sempre
na segunda quinzena do mês de
julho de cada ano.

A realização da Semana de Se-
gurança Pública, com ações integra-
das de educação e conscientização,
deve integrar o Calendário Oficial de
Eventos do Município.

“Nosso objetivo é envolver os
poderes públicos e segmentos or-

Semana dedicada
à segurança

ganizados da sociedade civil para
discutir as políticas de segurança
pública, apresentar e premiar inici-
ativas, projetos e ações inovadoras
nesta área e estimular o debate
nas escolas e universidades, asso-
ciações de bairro, movimentos po-
pulares, igrejas e outras institui-
ções”, defende Madril.

Além destas propostas, o verea-
dor quer ainda que sejam estimula-
dos e premiados trabalhos escola-
res com foco na juventude sobre
combate a violência e cultura da paz.

Mais uma vez o Plenário da As-
sembleia Legislativa do Paraná
(Alep) será transformado em uma
grande sala de aula. No próximo
dia 16 de agosto, 600 alunos do
3º ano do Ensino Médio de esco-
las estaduais de Curitiba partici-
pam de um aulão preparatório
para o Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). A iniciativa faz par-
te do “Projeto Assembleia no

 Para Madril, “a segurança públi-
ca é considerada hoje um dos princi-
pais desafios do Estado e também
uma grande prioridade para a popu-
lação. Assim como a educação e a
saúde, deve ser um tema presente
em debates com especialistas e dis-
seminado entre a comunidade”.

Enem”, uma parceria entre o Poder
Legislativo e o Grupo Eureka. O au-
lão também será transmitido ao
vivo, pelo facebook da Alep.

Faltando três meses para as
provas, a terceira edição do aulão
no Plenário da Assembleia será
uma oportunidade para os estudan-
tes tirarem dúvidas, reforçarem os
conteúdos aprendidos em sala de
aula e, principalmente, conhecerem

o método utilizado no exame na-
cional. “O aluno precisa estar a
par, estar familiarizado e ter um
horizonte de produção. Ele preci-
sa estar a par de como as ques-
tões são cobradas, como os con-
teúdos são aplicados e como fa-
zer a interpretação necessária
para desenvolver o seu texto”, ex-
plica do professor Marlus Geronas-
so, coordenador do Grupo Eureka.

Alep organiza “aulão” para o Enem

D esafio

 MADRIL quer unir a sociedade em discussões
sobre segurança pública

DIVULGAÇÃO
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Campanhas distintas

 As equipes de handebol de Cas-
cavel tiveram resultados distintos no
fim de semana, na 3ª etapa classi-
ficatória da Chave Ouro, categoria
Livre, do Campeonato Paranaense,
realizada em Campo Mourão.

Enquanto o time masculino vol-
tou para casa com 100% de apro-
veitamento, confirmando a boa fase
na competição, o time feminino co-
nheceu sua primeira derrota no Es-
tadual e viu que terá concorrência
forte na busca pela manutenção do
título conquistado em 2016.

Para os homens, os compromis-
sos foram sobre os representantes
de Saudade do Iguaçu e Barbosa
Ferraz, adversários os quais passa-
ram com vitórias por 30 a 28 e 33
a 17, respectivamente.

Antes, na etapa de abertura do
Paranaense, o ACH/Lanalli/Cas-

Megasena
Concurso: 1955

15 27 33 36 41 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1547

01 02 05 06 08 09 10 11
13 15 17 18 19 21 25

Quina
Concurso: 4449

05 21 24 69 73

Timemania
Concurso: 1066

16 18 21 38 41 48 54
TIME DO AMERICANO/RJ

Lotomania
Concurso: 1785

03 11 22 27 28 29 31
41 43 45 50 55 58 61

62 68 78 84 89 92
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5203

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

cavel havia vencido a equipe de
Jussara (41 a 23) e tropeçado na
de Campo Mourão (29 a 23). De-
pois, na segunda etapa, havia
vencido os times de Corbélia (32
a 21) e empatado em 24 gols com
o time de Maringá, atual campeão
estadual.

Agora, a equipe já começa a

pensar na 4ª etapa, que será rea-
lizada nos dias 2 e 3 de setembro
em Floraí. Depois, nos dias 30 de
setembro e 1º de outubro, a cida-
de de Maringá receberá a 5ª e úl-
tima etapa classificatória, que
apontará quem disputará a fase
final, nos dias 14 e 15 de outu-
bro, também em Maringá.

Feminino surpreendido
No naipe feminino, o FAG/Cascavel/ACH/O2 Saúde chegou para a 3ª etapa
com 100% de aproveitamento, após vitórias sobre São José dos Pinhais (42 a
16) e Campo Mourão (46 a 17) na primeira etapa, realizado em maio, em
Cascavel - as mulheres não competiram na 2ª etapa -, e embalada pelo título
nos Jogos Universitários do Paraná, mas amargaram uma derrota em Campo
Mourão que liga o sinal de alerta. Depois de vencer a equipe de Assis
Chateaubriand por 50 a 16, as cascavelenses perderam para o time de
Maringá por 27 a 24, numa partida que reeditou a decisão do título em
2016, quando o time do Oeste venceu. Agora, as maringaenses é que estão
com 100% de aproveitamento na competição.

FOTOS: LHPR
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A aprovação, em primeira vota-
ção, do Projeto de Lei Complemen-
tar 03/2017, que institui o Refic (Re-
financiamento Fiscal) em Cascavel,
foi marcada por discursos de verea-
dores que fizeram questionamentos
contundentes na manhã de ontem.

O vereador Fernando Hallberg (PPL),
insistiu na cobrança da divulgação de
uma lista com os grandes devedores.
Já o vereador Olavo Santos (PHS), dis-
se que o Refic 2017 beneficia os gran-
des devedores que também poderão
parcelar suas dívidas.

Para o presidente do Legislativo,
Gugu Bueno (PR), é um equívoco di-
zer que os grandes devedores são be-
neficiados. Ele lembrou que historica-
mente os maiores devedores não
aderem aos programas de refinanci-
amentos e preferem questionar as
dívidas tributárias judicialmente.

“Eles têm condições de pagar
caros advogados, acabam levando
os processos por 20 ou 30 anos e
depois prescreve. Essa é uma reali-
dade triste do Brasil, não é só de
Cascavel”, enfatizou.

EMENDAS
O projeto volta para a segunda votação na sessão marcada para as

14h30 de hoje e terá pelo menos cinco emendas ampliando os des-
contos de juros e multas, além de incluir contribuintes que já foram
beneficiados pelo Refic no ano passado, mas que não conseguiram
cumprir o acordo tributário.

O secretário de Finanças, Renato Segalla, que acompanhou a ses-
são de ontem, disse que o Refic é uma oportunidade para o contribu-
inte regularizar sua situação junto ao Município de Cascavel.

Sobre a cobrança de Hallberg relacionada a lista dos devedores,
Segalla ressalta que existe a preocupação com o sigilo fiscal, estabe-
lecido pelo Código Tributário Federal.  Com relação aos grandes deve-
dores serem incluídos no programa, Segalla declara que a lei tem que
ser dirigida a todos e abranger 100% dos contribuintes.

Para quem é o Refic?

Gugu enfatiza que o Refic não é
feito pensando no grande devedor,
ressalta que o momento é de sen-
sibilidade diante da crise que o Bra-
sil atravessa e não é momento de
apenas arrecadar. “Temos que aju-
dar a nossa sociedade a sair dessa
crise, até porque a crise econômica
tem origem em uma crise política.
Foram os políticos que colocaram o
Brasil nela”, afirma.

 A parcela mínima não poderá ser
inferior a R$ 40 e caso não acorra o
pagamento da cota única ou de três

parcelas consecutivas ou não, o
fisco municipal, sem prévia notifica-

ção ao contribuinte, cancelará o
acordo e todos os descontos
concedidos serão revogados.

P arcela

REFIC foi aprovado ontem, em primeira votação, por unanimidade

DIVULGAÇÃO



RADAR02 HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2017

O economista Reinaldo Gonçalves perguntou o que se
poderia esperar de Dilma e Temer, ambos escolhidos a dedo
por Lula. De fato, Lula escolheu os dois. Seria estupidez achar
que o “povo” os escolheu e os merece.

É falsa ideia de que o eleitorado escolhe candidatos nas
eleições. No geral, são definidos longe das vistas do povo, em
conchavos de grupos mafiosos que os vendem ao “mercado”.
Este, por sua vez, compra dois ou três para que um lhes sirva
por quatro ou oito anos.

Nem o “povo” nem o eleitorado levam vantagem com este
sistema político-econômico porque as eleições são meras for-
malidades. Por saber disso, nos EUA, Europa, Venezuela etc,
metade ou pouco mais dos eleitores votam.

O SUS adoece, a educação emburrece. A corrupção, o des-
governo, o medievalismo e a violência do RJ glamurizados pela
TV se espalham Brasil afora. Ministérios e estados na mira das
operações da Polícia Federal... e ainda se vê ingênuo achando
que o Brasil temerista escapou de ser “uma Venezuela”!

O mundo é a Venezuela amanhã, porque o sistema é o mes-
mo. Só a reação popular é diferente. Lá o povo luta. Aqui, apazigua-
do pelo lulismo, rezadeiras e vivandeiras, espera as eleições de
2018. Nelas, seu cavaleiro andante, salvador sabastiânico, vai matar
o touro dourado da opressão e introduzir a felicidade.

Não tiveram a capacidade de fazer isso em 70 anos de
democradura pós-guerra, tempo em que deram farta forra-
gem ao touro da UDN-Centrão e avidamente saborearam mi-
galhas do ouro corrupto do “mercado” toureiro.

Missão: matar oMissão: matar oMissão: matar oMissão: matar oMissão: matar o
touro opressortouro opressortouro opressortouro opressortouro opressor

 Apac
Tendo como convidada a
juíza de Direito Claudia
Spinassi, o prefeito
Paranhos aproveita a
Escola de hoje para
assinar a cessão de um
terreno, pelo prazo de 20
anos, para que a Apac
construa sua unidade em
Cascavel. O terreno, de
48 mil m2, está localizado
no lote 104 da Fazenda
Piquiri, à margem da BR
369, saída para Corbélia.
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“Os vereadores e o Poder
Executivo têm que ter a

sensibilidade de que não é
momento de só

querer arrecadar,
 temos que ajudar a nossa

sociedade a sair dessa crise.”

Gugu Bueno, presidente
da Câmara de Vereadores

de Cascavel.

Alceu Sperança
alceusperanca@ig.com.br

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

O FC
Cascavel, que
teve uma bela

vitória na Taça
FPF Sub-23 e

iniciou a
caminhada à

Série-D.

O vereador
Fernando

Hallberg, que
com frequência

ironiza
discursos de
colegas do
Legislativo.

DIVULGAÇÃO

 Riviera
Entre outras ações que
serão mostradas na Escola
de Governo pelo
secretário de Assuntos
Jurídicos, Luciano Braga
Côrtes, está a que liberou
o município para dar
sequência ao processo de
entrega das moradias do
Residencial Riviera,
paralisado desde o ano
passado por força de uma
decisão liminar da Justiça

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvensChuvas esparsas Muitas nuvens

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

23
Terça

Curitiba

14 26
Quarta

14 23
Terça

25
Quarta

11

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30
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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, 08 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Marcelo dos Reis Alves
Jennifer se Souza Silva

Douglas Santos
Jheniffer Cristina Camargo Tluszc

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Itamar Ribeiro Martins
Lidia Cristina Kovalchuk

Leonardo Link
Mariana Cristofoli Brandalize

Bruno Ricardo de Paula
Jéssica Vizeli de Morais

Fabiano Polidoro
Pollyanna Zanella Neres

Eduardo Venancio Claro
Fernanda Aparecida Moura Rodrigues Silva

Jaime Braz Bueno
Jurema Matos Bubna

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva

Julian Albeto Piovesan Ruiz Diaz
Ana Lidia Muxfeldt

Mizael da Silveira
Regina de Abreu

Leandro Ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli

Juliano Alfredo Neppel
Senezi de Vargas

SÉRIE B
19h15 Santa Cruz x Criciúma
21h30 Luverdense x Juventude

LIBERTADORES
19h15 River Plate x Guaraní
19h15 Lanús x The Strongest

SUPERCOPA DA EUROPA
15h45 Real Madrid x Man. United

JOGAM HOJE

A Chapecoense viveu ontem, em Barcelona, um
dia repleto de emoção e homenagens às 71
vítimas do desastre aéreo que vitimou a delegação
do time catarinense em novembro do ano
passado. Disputando o troféu Joan Gamper,
tradicional amistoso que o Barça organiza em sua
pré-temporada, a equipe brasileira contou com a
volta aos gramados do lateral Alan Ruschel, um
dos sobreviventes do acidente, quase nove meses
depois. Perdeu por 5 a 0, mas não deixou de ser
aplaudida por todo o Camp Nou.
Um dos destaques da noite, Alan jogou por 35
minutos e deixou o gramado ovacionado. Os
outros dois jogadores que sobreviveram à
tragédia, o zagueiro Neto e o goleiro Follmann,
deram um pontapé inicial simbólico para o jogo e
também foram aclamados pelo estádio. Com a
bola rolando, a Chape teve poucas chances. Com
força máxima, o Barcelona dominou totalmente o
jogo, criou uma chance atrás da outra e só não fez
mais porque o goleiro Elias teve grande atuação, e
Artur Moraes, que entrou no segundo tempo,
ainda defendeu um pênalti de Alcáce. Os gols
foram marcados por Deulofeu, aos 6min, Busquets,
aos 10min, e Messi, aos 27 minutos do 1º
tempo; Suárez, aos 10min, e Denis Suárez, aos
29 minutos do 2º tempo. Nesta terça-feira, o
desafio da Chape na Europa é na França, onde
enfrenta o Lyon às 13h (de Brasília), no centro de
treinamento da equipe francesa.

AFP
Um novo dia histórico



 AÍLTON SANTOS

Oito contratações diárias
O fantasma do desemprego, que assusta os brasileiros, ficou para trás para uma parcela da popula-
ção cascavelense. Dados do Ipardes mostram que a contratação de jovens entre 18 e 24 anos está

em alta. No primeiro semestre foram criadas 1.440 vagas para essa faixa etária, um aumento de
243% em relação ao mesmo período de 2016.

 Págs. 12 e 13

Aprovado
o Refic em
1ª votação

 Pág. 03

Advogado diz
que sentença
foi “pesada”

 Pág. 05

Chape vive
dia histórico

em Barcelona
 Pág. 31

 , 08/08/2017
Edição 7822 - Ano XLI

ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2017

Vila Nova bate o Londrina

POS. TIME PGJ V E D GP GC SG
1 América-MG 36 19 10 6 3 26 14 12
2 Internacional 33 19 9 6 4 25 13 12
3 Vila Nova 32 19 9 5 5 22 17 5
4 Ceará 31 19 9 4 6 24 17 7
5 Juventude 31 19 8 7 4 25 18 7
6 Guarani 28 19 8 4 7 22 21 1
7 CRB 28 19 8 4 7 19 23 -4
8 Boa Esporte 28 19 7 7 5 18 18 0
9 Paraná 27 19 7 6 6 26 18 8
10 Londrina 27 19 7 6 6 28 25 3
11 Oeste 27 19 6 9 4 19 16 3
12 Criciúma 26 19 7 5 7 20 23 -3
13 Brasil de Pelotas 24 19 7 3 9 21 29 -8
14 Goiás 23 19 7 2 10 20 25 -5
15 Paysandu 23 19 6 5 8 17 18 -1
16 Santa Cruz 23 19 6 5 8 21 25 -4
17 Figueirense 20 19 5 5 9 23 28 -5
18 Luverdense 20 19 4 8 7 19 23 -4
19 ABC 16 19 4 4 11 15 26 -11
20 Náutico 14 19 3 5 11 13 26 -13

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

O Vila Nova fechou o 1º turno
no G-4 da Série B. Ontem, no en-
cerramento da 19ª rodada, o Dra-
gão levou a melhor no confronto
direto com o Londrina. No Estádio
Do Café, em Londrina (PR), o time
goiano venceu por 1 a 0 e, com 32
pontos, alcançou a terceira colo-
cação. Já o Tubarão, com 27, des-
perdiçou a chance de ultrapassar
o adversário e encostar nos primei-
ros colocados.

Separados por apenas dois pon-
tos na tabela de classificação, Lon-
drina e Vila Nova entram em campo
em busca da vitória para fechar o tur-
no na parte de cima da tabela. Jo-
gando em casa, o Tubarão chegou
com maior perigo durante o primeiro
tempo, mas esbarrou nas boas defe-
sas de Luís Carlos e as duas equi-
pes foram para o intervalo zeradas.

O segundo tempo começou agi-
tado com oportunidades de gols
para os dois lados. Logo aos três
minutos, Carlos Henrique soltou a

Gleisi praticou corrupção, diz PF
A Polícia Federal concluiu que a se-

nadora Gleisi Hoffmann (PR), presiden-
te nacional do PT, e seu marido, o ex-
ministro Paulo Bernardo da Silva, tam-
bém do PT, são culpados da prática de
corrupção passiva e lavagem de dinhei-
ro, além de crime eleitoral na campa-
nha que a levou ao Senado em 2014.

As conclusões do inquérito fo-
ram divulgadas ontem pela PF. O
documento segue agora para o Mi-

nistério Público Federal, que pode
decidir se oferece ou não denúncia
contra a senadora, que tem foro
privilegiado no Supremo Tribunal
Federal (STF).

Segundo a PF, em fevereiro de
2016, foram apreendidos documen-
tos na casa de uma secretária do
setor de operações estruturadas –
que ficou conhecido como “depar-
tamento da propina” – da constru-

tora Odebrecht. Entre eles estavam
planilhas relatando dois pagamen-
tos de 500 mil reais cada a uma
pessoa de codinome “Coxa”, além
de um número de celular e um en-
dereço de entrega. A investigação
identificou que a linha telefônica
pertencia a um dos sócios de uma
empresa que prestou serviços de
propaganda e marketing na última
campanha de Gleisi.

LONDRINA NÃO RESISTIU e perdeu em casa na noite de ontem

GUSTAVO OLIVEIRA/LONDRINA

bomba de fora da área, quase su-
perou o goleiro do Vila Nova, mas
acertou a rede pelo lado de fora.
Aos 6, o Tubarão voltou a assus-
tar. De frente com o goleiro do Dra-
gão, Artur finalizou em cima da mar-
cação. No minuto seguinte, Luís
Carlos voltou a brilhar e salvou o
Vila Nova em cabeceio de Rômulo.
Cirúrgico, o time goiano respondeu
e chegou ao gol da vitória aos 10
minutos. Alípio saiu cara a cara
com César e tocou na saída para
decidir o jogo: 1 a 0.


