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Após mais de dois meses de espera a chuva voltou e, além do alívio a
todos, promoveu lindos espetáculos.Chove, chuva!

Ao lixo o que não é lixo
Em pleno século XXI quando o que mais se houve falar é em reaproveitamento dos resíduos,
uma triste constatação: de cada dez quilos de lixo gerado, por moradores e empresas, 4
são jogados na lixeira comum e têm como destino o aterro sanitário.  Págs. 10 e 11

 Pág. 12

JULIO SZYMANSKI
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 Acontece em todo o Brasil de 13 a 19 de agosto,
e de forma bastante expressiva na cidade de Cas-
cavel, a Semana Nacional da Família.  Embora haja
celebrações especiais em todas as paróquias, cito
como referência a nossa Catedral Metropolitana, que
a partir das 19 horas recebe a comunidade desejo-
sa de participar deste importante acontecimento.
Sete diferentes temas são propostos e tratados in-
dividualmente em cada uma das celebrações.

“Família, uma luz para a vida em sociedade” é o
tema que norteia as reflexões propostas para o ano
de 2017. Destaca-se o papel do leigo como prota-
gonista de ações transformadoras em prol da me-
lhoria de toda a sociedade.

É essencial a participação dos agentes da Pas-
toral Familiar que junto com toda a comunidade
empenham-se em transmitir as alegrias da boa nova
anunciada por Jesus Cristo, assumindo o compro-
misso de serem “sal da terra” e “luz do mundo”.

Participar das atividades da igreja é sinal de que,
embora pecadores, almejamos um mundo melhor,
onde os laços de comunhão fraterna precisam ser
cada vez mais estreitados. Participe você também!

SEMANA NACIONAL
DA FAMÍLIA 2017
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“Elas dão celeridade ao
processo após a prisão

dos suspeitos e
certamente resolvem o
problema do Judiciário,
mas para nós da polícia
significa apenas que os
criminosos estão na rua

no dia seguinte.”

Jeandré C. Castelon
Advogado, membro da Pastoral Familiar

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

A organização
do Desfile de 7
de Setembro
que promete
ser um dos
maiores já
realizados em
Cascavel.

As mortes no
trânsito que
estão
acontecendo
com frequência
no perímetro
urbano de
Cascavel.

Nublado com
chuvas e trovoadas

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens
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DIVULGAÇÃO

Tenente-coronel
Washington Lee Abe,

sobre as audiências
de custódia.

 Troco solidário
A Havan realiza na próxima
quarta-feira (16)  às 14h, na
filial Cascavel, a entrega
do cheque simbólico de
R$ 22 mil à diretoria da
Associação de Portadores
de Fissura Lábiopalatal
(Apofilab). O valor
representa a arrecadação
da Campanha Troco
Solidário Havan no
primeiro semestre de 2017,
na loja da Havan do
município. De janeiro a
junho, a ação arrecadou R$
1,5 milhão e auxiliou 75
entidades.

 Credores da Oi
Em recuperação judicial, a
Oi, empresa de telefonia
abriu em Cascavel um centro
de atendimentos para
cadastramento no Programa
de Acordo com Credores que
irá funcionar nos mesmos
moldes do centro que já
vinha realizando este tipo
de atendimento no Rio de
Janeiro. Em todo o Brasil
serão 39 locais de
atendimento, quatro no
Paraná. Além de Cascavel,
foram montados centros
em Curitiba, Londrina e
Ponta Grossa.

Nublado com
chuvas e trovoadas

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens



POLÍTICA 03CASCAVEL, 14 DE AGOSTO DE 2017

Parceria positiva
Em outras legislaturas, vereadores sempre agiram

individualmente buscando seus espaços e, com isso, se
sobrepor aos demais. Um fato interessante acontece com
parte dos atuais vereadores que tem procurado auxiliar o
outro. É o caso do vereador Madril que cedeu um de seus

assessores para auxiliar o Celso Dal Molin nas
investigações sobre os desmandos praticados na pasta da

Educação na gestão passada.

Conselho Territorial
Em reunião realizada com
moradores do Território II,
foram eleitos os membros
do Conselho Territorial do
Interlagos/Brasmadeira.
Acompanharam a reunião
os vereadores Alécio
Espínola e Josué Oliveira,
o secretário de Ação
Comunitária, José Carlos
Costa, o “Cocão”, e
membros da equipe do setor
Território Cidadão, Algacir
Portes e Ailton Lima.

40 pessoas
Ao todo 40 pessoas irão
compor o Conselho, que
tem como principal
finalidade estabelecer um

canal de comunicação
direto e permanente entre
a comunidade e a
administração municipal.

Asfalto
O prefeito Leonaldo
Paranhos e o vereador
Misael Junior (PSC)
assinaram o projeto para
execução da obra de
pavimentação asfáltica na
Avenida Amazônia,
localizada no Parque Verde.
A via dá acesso ao Centro
de Treinamento Nacional de
Atletismo. A obra é
resultado da aplicação da
emenda parlamentar de
R$ 300 mil, do deputado
federal Hidekazu Takayama
e destinada a Cascavel.

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Também na pauta de hoje do Legislativo está o Projeto
de Lei que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
acompanhou de perto, na sexta-feira, a entrega de carnes e
frios para escolas municipais. Ele está de olho na qualidade
dos produtos.

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.

Os vereadores irão ana-
lisar, na sessão de hoje, a
criação da Patrulha Maria
da Penha em Cascavel,
proposta através do Proje-
to de Lei 91/2017, de au-
toria do vereador Gugu Bu-
eno (PR). O propósito da
medida é garantir a segu-
rança de mulheres vítimas
de violência, além de pos-
sibilitar a capacitação de
agentes públicos no aten-
dimento desta demanda.

O projeto foi ampla-
mente discutido com re-
presentantes dos poderes
Legislativo, Executivo e
Judiciário na intenção de
que a ferramenta, a ser
instituída, tenha a maior
eficácia possível.

No Paraná, a Patrulha
Maria da Penha já está em
funcionamento nas cida-
des de Curitiba, Londrina,
Maringá, Foz do Iguaçu e
Toledo. Um dos resultados
imediatamente verificáveis
é a reincidência zero dos
casos de agressão.

Um dos primeiros pas-
sos para a efetivação da lei
é a capacitação dos guar-

das municipais designados
para essa função. Mesmo
contanto com uma rede in-
tegrada de proteção à mu-
lher, com abrigo, Conselho
da Mulher, Ministério Públi-
co e juizado específicos e
uma delegacia da mulher
ativa em 2016, Cascavel re-
gistrou 1.652 casos de vio-
lência contra a mulher en-
volvendo agressão, estupro
e ameaça.

Patrulha

“Estes dados reforçam a necessidade da insti-
tuição da Patrulha para que ao menos dois inte-
grantes da Guarda Municipal visitem periodicamen-
te as residências de mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar para verificar o cumpri-
mento das medidas protetivas de urgência e repri-
mir atos de violência”, explica Gugu Bueno.

Maria da Penha

PROJETO da Patrulha Maria da
Penha foi proposto pelo vereador Gugu
Bueno

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Proteção

ESPORTE30 HOJE NEWS, 14 DE AGOSTO DE 2017

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 14 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Alisson Ralf da Silva
Fernanda Aline dos Santos

Tamara Niada Boeira
Bruna Caroline Oliveira de Souza

José Welson Vicente Damasceno
Marcia Fernanda de Chaves

Celso José da Silva
Adriana Flauzino da Silva

Ciro Rebolo
Daiane Galeski

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Salles Mello

José Marcos de Oliveira
Simone Kellen de Lima

Claudeir dos Santos Sabino
Elisandra Tuon

Luis Carlos Pantaleão Rodrigues
Claudiane de Oliveira

Leandro ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli

Antonio Bandeira da Silva
Elisangela Henning

Mizael da Silveira
Regina de Abreu

Johnny Pereira Proença
Mayara Neves de Oliveira

Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva

Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira

Ademir de Souza
Aline Hölscher

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaeli

Romulo Agostini de Souza
Natalia Livia Silva Ferreira

Bruno Norberto de Lima
Camila Cardozo

Pablo Rodrigo Skowrosnki Lazarini
Deborah de Camargo Paciornik

Valdecir de Jesus
Derli Pinto Carneiro da Costa

Johnny Henrique de Oliveira
Tabata Massanero Sobrinho

Não faltou nada na estreia de
Neymar pelo PSG. Ontem, em seu
primeiro jogo com a camisa do
time francês, o brasileiro - que
custou 222 milhões de euros ao
Paris Saint-Germain - fez gol, deu
assistência, abusou dos dribles e
foi um show à parte na vitória por
3 a 0 sobre o Guingamp, fora de
casa, pela segunda rodada do
Campeonato Francês.

Com mais liberdade que no Bar-
celona, Neymar cansou de deixar
seus companheiros na cara do gol
e fez uma ótima dupla com Cavani.
Os dois foram responsáveis pelos
gols e assistências do segundo e
terceiro tentos do PSG.

Neymar marca na estreia
Já o gol que abriu o placar con-

tou com uma trapalhada da defesa
dos donos da casa. O zagueiro re-
cuou mal, o goleiro não alcançou e
o Guingamp acabou dando o gol de
presente para o PSG.

Já no segundo gol Neymar foi
responsável por uma linda assis-
tência para Cavani. Com um pas-
se na medida entre os zagueiros,
ele encontrou o uruguaio livre,
que não perdoou e finalizou na
saída do goleiro.

Aos 37min do segundo tempo,
foi a vez do uruguaio devolver a
gentileza e colocar Neymar na
cara do gol. Ele finalizou no alto,
de dentro da pequena área, e as-
sim marcou seu primeiro gol com
a camisa do PSG.

O PSG voltará a campo pelo
Campeonato Francês no domingo
(20), quando receberá o Toulou-
se no Parques dos Príncipes. O
jogo marca a estreia de Neymar
ao lado da torcida.

Campeões
Na Itália e na Espanha, o
domingo foi de decisão pelas
Supercopas. Em Turim,
repetindo o duelo da Copa da
Itália passada, a Lazio
encarou a Juventus no
Estádio Olímpico de Roma e,
dessa vez, teve um final feliz:
vitória por 3 a 2, com direito
a gol do título nos
acréscimos. Já em Barcelona,
o Real Madrid deu um enorme
passou rumo à conquista de
mais um título ao vencer o
arquirrival por 3 a1. Piqué
(contra), Asensio e Cristiano
Ronaldo marcaram para o
Real, e Messi diminuiu. O
gajo, inclusive, marcou o jogo
ao ser expulso e está de fora
do segundo jogo da decisão.
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O Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de Casca-
vel vai instaurar sindicância para
apurar a conduta de três servido-
res que integraram a Comissão
de Licitação do Lixo no ano pas-
sado. É que o Ministério Público
denunciou à Justiça todos os
membros da comissão por dire-
cionamento do certame para be-
neficiar a OT Ambiental, vence-
dora do processo.

A sindicância é para investigar
os servidores Sylvio Taddeu de
Carvalho Torres (engenheiro civil),

Prefeitura prepara sindicância
Henrique Wichoski Koupaka (agen-
te administrativo) e Elmo Rowe Ju-
nior (engenheiro químico).  Kou-
paka e Torres são servidores de
carreira há 17 anos e Rowe Junior
tem 15 anos de serviço público
prestado ao Município.

Vanilse Schenfert Silva, direto-
ra de RH, diz que até sexta-feira a
sindicância estará instaurada
com a nomeação dos servidores
que irão investigar o caso. Ela ex-
plica que, se houver alguma infra-
ção disciplinar, os servidores po-
derão receber punições que vari-
am de uma simples advertência
até a pena máxima, que é a de-
missão do serviço público. “Se
não tiver envolvimento nenhum,
não for comprovado, então arqui-
va-se o processo”, observa.

 A comissão que irá conduzir o processo será nomeada pelo setor
jurídico do Departamento de Recursos Humanos e geralmente um advo-
gado é escolhido como presidente. Quando necessário, servidores de
outros departamentos são convidados a integrar a comissão.

Comissão
 Reportagem e foto:
     Luiz Carlos da Cruz

 O processo administrativo tem prazo de 30 dias para
ser concluído, mas Vanilse ressalta que é inevitável a
prorrogação do prazo já que é preciso garantir o contra-
ditório e a ampla defesa dos servidores. São abertos
prazos para a defesa em dois períodos, um inicial e ou-
tro ao final do processo.

Vanilse explica que é praticamente impossível concluir
um processo em menos de 30 dias, a não ser aqueles
bem simples, como abandono de cargo, por exemplo.

Prazos

 VANILSE, diretora de RH,
diz que servidores terão
direito a ampla defesa
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Outra mudança que o projeto de lei propõe é a isenção de deficientes
físicos e idosos quanto às multas. Parra considera injusto um cadeiran-
te, por exemplo, ser multado se não estiver com o cartão de estaciona-
mento ou não ter adquirido créditos no aplicativo, já que existem vagas
exclusivas para esses dois públicos. “Precisamos cuidar mais dessas
pessoas. As vagas já regulamentadas devem ser isentas de cobrança,
desde que tanto o deficiente físico quanto o idoso sejam cadastrados e
tenham a identificação no veículo”, diz.

Bônus por multa
Já imaginou se suas multas pu-

dessem render um bônus para
você? Pois é o que o vereador Ro-
berto Parra (PMDB) está propondo.
Ele protolocou na última sexta-fei-
ra (11) o Projeto de Lei 107, que
trata sobre o pagamento de mul-
tas no EstaR. Conforme a matéria,
ao efetuar o pagamento do auto de
infração, fixado em R$ 10, o moto-
rista vai receber talões de estaci-
onamento e/ou créditos para o
aplicativo equivalente à metade do
valor da multa.

De acordo com Parra, essa é
uma forma de não penalizar tanto
o motorista que não colocou o car-
tão de estacionamento no veículo,
seja por esquecimento, desconhe-

A falta de cartão ou
REGISTRO no
parquímetro pesa no
bolso dos motoristas

 Reportagem: Maraina Kessler
   Foto: Aílton Santos

I senções

cimento do sistema ou até mes-
mo por não ter encontrado agente
da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
para adquiri-lo. “O projeto de lei
mantém a multa, porém, 50% do
seu valor total retorna ao usuário
como um ‘bônus’ quando for qui-
tada”, explica o vereador. “Isso dá
um incentivo a mais aos usuários
que forem multados a efetuarem
o pagamento”, acrescenta.
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 É um processo colaborativo voltado para resolução de um con-
flito caracterizado como crime, que envolve a participação maior do
infrator e da vítima.

Não é o juiz que realiza a prática, e sim o mediador que faz o
encontro entre vítima e ofensor e eventualmente as pessoas que
as apoiam. Apoiar o ofensor não significa apoiar o crime, e sim
apoiá-lo no plano de reparação de danos. Nesse ambiente se faz a
busca de uma solução que seja aceitável. Não necessariamente o
mediador precisa ter formação jurídica, pode ser por exemplo uma
assistente social.

A formação em Práticas de Justi-
ça Restaurativa é destinada a quem
já realizou a capacitação em Funda-
mentos da Justiça Restaurativa. São
30 vagas para o período da manhã,
na Turma F, com início em 16/08 e
término em 18/10/2017.

E quem ainda não cursou nada
semelhante, o Fundamentos de Jus-
tiça Restaurativa tem 30 vagas, com
início em 16/08 e término em 18/
10/2017. Outra turma ocorre de
17/08 a 09/11/2017.

Mais informações, pelo telefone
(45) 3333-2871, com Marli ou Vera.

Justiça Restaurativa
Os conflitos fazem parte da na-

tureza humana e por isso os seres
humanos precisam se prover de fer-
ramentas, estratégias e habilidades
que os tornem aptos para a obten-
ção de melhores resultados ao ge-
renciá-los e como oportunidades de
mudanças ou crescimento. Aperfei-
çoar saberes a respeito dessa te-
mática também oportuniza aprender
mais sobre si mesmo.

A Justiça Restaurativa vem
como alternativa para a resolução
de conflitos, pois valoriza a auto-
nomia e o diálogo entre as pes-
soas, criando oportunidades para

Estão abertas
as inscrições

para os cursos

os envolvidos (ofensor, vítima, fa-
miliares, comunidades) se ex-
pressarem e par ticiparem da
construção de ações concretas
que possibilitam prevenir a violên-
cia e lidar com suas implicações.

Muito além de um método não
violento para resolver conflitos, a

Justiça Restaurativa se apresenta
como um novo modelo de justiça,
que assume como preocupação
central as relações prejudicadas por
situações de violência e que se ori-
enta pelas consequências e danos
causados, não pela definição de
culpados e punições.

F ormação

O que é?

 DIVULGAÇÃO
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Na liderança
da Série Ouro

O Cascavel Futsal mostrou no-
vamente sua força no Estado e,
mesmo fora de casa, venceu o Cam-
po Mourão por 6 a 3, pela 16ª roda-
da da primeira fase da Série Ouro
do Campeonato Paranaense. Com
isso, e ajudado pela vitória do Gua-
rapuava sobre o Marreco, por 4 a
3, a Serpente Tricolor assumiu a li-
derança do Estadual a seis roda-
das da definição dos grupos das
quartas de final.

O time cascavelense esperava
um jogo difícil em Campo Mourão,
como de fato foi. O time da casa
saiu na frente com Sadi e abriu 2 a
0 com Dario antes de Guilherme di-
minuir para os visitantes, que con-
seguiram a igualdade ainda no pri-
meiro tempo com Batata.

Na segunda etapa, o Cascavel
conseguiu virar o placar com Issa-
mu, mas Henrique empatou em se-
guida para o Campo Mourão. A igual-
dade prevaleceu no placar até quan-
do o cronômetro marcava cerca de

um minuto para o fim da partida. Foi
quando a estrela de Adeírton brilhou.
Ele virou novamente para a Serpen-
te (4 a 3) e encaminhou a vitória fal-
tando 20 segundos para fim do jogo
ao marcar o quinto dos cascavelen-
ses, quando o Campo Mourão atua-
va com goleiro-linha. Hernandes ain-
da teve tempo de ampliar para 6 a 3
e fechar o placar.

Com o resultado, o Cascavel
emplacou seu oitavo jogo de in-
vencibilidade e chegou aos 29
pontos, um a mais que o Marre-
co, que tropeçou no Guarapuava,
no Joaquim Prestes.

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1º Cascavel 29 14 9 2 3 60 41 19
2º Pato Branco 28 14 8 4 2 43 23 20
3º Marreco 27 15 8 3 4 62 36 26
4º Marechal 25 13 7 4 2 37 27 10
5º Foz Cataratas 24 15 6 6 3 35 29 6
6º Guarapuava 23 14 6 5 3 40 38 2
7º Campo Mourão 19 15 5 4 6 39 40 -1
8º São Lucas 15 14 4 3 7 26 41 -15
9º Umuarama 14 15 3 5 7 39 39 0
10º Toledo 11 14 3 2 9 23 52 -29
11º Caramuru 2 15 0 2 13 24 62 -38

SÉRIE OURO

São Lucas 2x4 Toledo
Marechal 3x1 Umuarama

C. Mourão 3x6 Cascavel
Caramuru 3x7 Pato Branco

Guarapuava 4x3 Marreco
Folga: Foz Cataratas

AMANHÃ
20h30 São Lucas x Marechal

SÁBADO
19h05 Cascavel x São Lucas
20h30 Toledo x Marechal
20h30 Pato Branco x Campo Mourão

DOMINGO
11h Umuarama x Guarapuava
Folga: Marreco

16ª RODADA

12ª RODADA (ATRASADA)

17ª RODADA O próximo compromisso do
Cascavel Futsal será em casa, no
sábado (19), contra o São Lucas.

O adversário é justamente a
última equipe que conseguiu

vencer a Serpente Tricolor, por 2 a
1, em Paranavaí.

Em casa

ARQUIVO



LOCAL 07CASCAVEL, 14 DE AGOSTO DE 2017

o Lago Municipal de Cascavel uma
cena inusitada. Quem é adepto à cor-
rida, caminhada ou gosta de andar de
bicicleta, precisa desviar de uma árvo-
re que está bem no meio da pista.

A cozinheira Cleonice Alves, que
vai ao lago todos os dias para prati-
car exercícios, diz que a árvore atra-
palha um pouco. “Eu sempre cami-
nho e quem passa por este trecho
precisa desviar”, relata.

O sorveteiro Jovino Secchi conta
que a árvore no meio do caminho
não é o maior problema, mas sim o
desrespeito dos usuários quanto à
faixa que estabelece o espaço para
quem anda a pé ou de bicicleta.
“Quando eles [ciclistas e pedestres]
vão desviar da árvore, ao invés de ir
para o lado certo de cada um, o que
ocorre é totalmente o oposto. Cada
um invade o espaço do outro e aí
vira uma confusão”, relata.

No meio do
caminho tinha
uma árvore

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

E quem estava pensando que a única solução seria a poda da árvore,
se enganou. Segundo a Prefeitura de Cascavel, a árvore não será corta-
da, já que a sinalização do espaço da ciclofaixa faz o contorno e existe
um recuo com essa finalidade. O espaço será apenas ampliado.

PEDESTRES desviam de árvore que está no meio da ciclofaixa do Lago Municipal

Ela vai ficar
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Giro da
Violência
Vectra e táxi I
Um acidente na madrugada de ontem na
esquina das Ruas Salgado Filho e
Pernambuco, no Centro de Cascavel,
envolveu um Vectra e um táxi. O
motorista do Vectra abandonou o carro
no local e fugiu. De acordo com relatos,
o taxista trafegava pela Rua Salgado
Filho e o Vectra pela Pernambuco, mas
não houve informações de como a
colisão aconteceu. Ninguém teve
ferimentos graves.

Vectra e táxi II
Já pela manhã, como o Vectra
continuava no local do acidente, o
Pelotão de Trânsito da Polícia Militar
recolheu o veículo e o levou para o
pátio do Batalhão da Polícia Militar, já
que, segundo a PM, havia pendências
quanto à documentação do carro. Até o
fechamento da edição o condutor não
havia sido localizado.

Agrediu a enteada
A Polícia Militar prendeu na tarde de
ontem um homem de 34 anos acusado
de agredir a enteada de 19 anos. O
fato foi registrado no Condomínio
Pantanal, região norte da cidade.
Segundo testemunhas, esta não seria
a primeira vez que ele apresentava
comportamento agressivo. À polícia a
jovem teria dito que ele também
bateu em sua mãe. Ele foi
encaminhado à Delegacia da Polícia
Civil onde permanece detido.

Tombou na pista
Uma carreta carregada com milho
tombou ontem pela manhã na BR-163,
próximo a Lindoeste. A carreta ficou
no meio da rodovia, a exemplo da
carga que se espalhou, deixando o
tráfego ainda mais perigoso, pois
chovia na hora do acidente. A Defesa
Civil e o Corpo de Bombeiros de
Cascavel foram acionados para fazer a
limpeza da pista e a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) foi acionada para
orientar o trânsito. A carreta só foi
retirada da pista no período da tarde.

Um acidente registrado por vol-
ta das 5h de ontem na Avenida Ba-
rão do Rio Branco, entroncamento
com a marginal da BR-467, em Cas-
cavel, deixou uma mulher ferida.

Três jovens estavam em uma
Marea e, segundo relatos, a con-
dutora teria perdido o controle da
direção, batido na mureta de pro-
teção e capotado nas proximida-
des do viaduto.

A jovem ferida foi identificada
como Danieli Batista Félix, de 23

De pneus pro alto

Uma abordagem de rotina feita
pela Receita Federal de Cascavel
e de Foz do Iguaçu na noite de sá-
bado em Toledo terminou com uma
carreta carregada com semente de
girassol apreendida. No meio da
carga lícita, que saiu de Foz do Igua-
çu e seria levada para São Paulo,
foram encontradas diversas caixas
com eletrônicos avaliadas em apro-
ximadamente R$ 1 milhão. O mo-
torista foi preso em flagrante e en-
caminhado à Delegacia da Polícia
Federal de Cascavel.

anos, e foi encaminhada pelos so-
corristas do Siate à UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) com
suspeita de contusão na clavícu-
la, além de ferimentos no tórax,
em uma das pernas e na região
do abdômen.

As outras ocupantes do carro
não se feriram e recusaram atendi-
mento médico.

 Uma das ocupantes do carro foi
socorrida e encaminhada à UPA

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Fábio Donegá

R$ 1 milhão em eletrônicos apreendidos
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No meio do
caminho tinha
uma árvore
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Chuva de bênçãos
O som que rompe barreiras é uma

das marcas registradas da tradicio-
nal bênção aos motoris-
tas, dentro da progra-
mação da Festa de
São Cristóvão, rea-
lizada pela paró-
quia do bairro que
tem o mesmo
nome, em Casca-
vel. Tão logo o sol
nasceu e milhares
de veículos já aguarda-
vam o início da bênção.
A tradição seguiu até as 17h. Como
de costume, a maioria dos veículos
era formada por caminhões, que co-
mandaram o buzinaço.

A chuva não deixou os motoris-
tas intimidou e o movimento foi in-
tenso. “Apesar da chuva, o pesso-

FABIO DONEGÁ

al vem em peso. A chuva é uma
bênção para nós” diz Carlinhos Ma-

chado, ministro da Igreja.
A condição climática fez
a passeata ficar ainda
mais especial para o
ministro.

O evento contou
ainda com almoço
e animações, reu-
niu várias pessoas
que puderam sabo-

rear o prato principal:
a costela bovina assa-

da que foi comprada antecipada-

mente ao evento. 950 espetos de
carne foram preparados para o al-
moço. Ao todo, 3 mil quilos de
costela formam comercializados.
Os voluntários começaram a tra-
balhar às 5h30 para a realização
da festa, conforme repassado pe-
los organizadores.

No sábado (10) houve também
a bênção dos motociclistas que
saíram do Lago Municipal com
destino à igreja da Avenida Bra-
sil. O evento se integra à Sema-
na da Família realizada nesta épo-
ca pela paróquia.

Esta é a 58ª edição da Festa dos Motoristas promovida pela Paróquia
São Cristóvão. Todos os anos, no domingo Dia dos Pais, motoristas de
todos o País participam de carreata para receber a bênção especial do
protetor dos caminhoneiros. Isso tudo, é claro, ao som de muita buzina.

“Não tem como
descrever a bênção;

É um sentimento
incrível”

Padre Ever, Paróquia
São Cristóvão
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Um acidente envolvendo três
veículos deixou um rapaz ferido no
sábado, em Cascavel. A colisão
aconteceu na Rua São Paulo, es-
quina com a Avenida Assunção, no

Um homem de 34 anos caiu de pouco mais de dois metros de altura. Ele
estava no telhado de uma residência na Rua Dom Carlos Duarte da Costa,
na região do Jardim Alvorada, em Cascavel, onde fazia reparos e acabou
se desequilibrando. Ele teve fratura no arco das costas, apresentava
dificuldades para respirar e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Auto-auto e uma moto

MAIS UMA VÍTIMA
DE ASSALTO

Uma mulher foi vítima de assal-
to na noite de ontem na Rua Para-
ná, na altura do Bairro Coqueiral.
Ela estava saindo com uma moto-
cicleta quando foi abordada por
três rapazes que pediram o celu-
lar e os outros pertences. Ela ten-
tou reagir, mas eles fugiram levan-
do a bolsa, dinheiro, documentos
e o aparelho celular. A Polícia Mili-
tar foi acionada, fez buscas, mas
até o fechamento desta edição nin-
guém havia sido localizado. Mais
de 800 pessoas ou estabeleci-
mentos foram alvos de assaltan-
tes em Cascavel neste ano, média
de quatro destes registros por dia.

MOTOCICLISTA RECEBEU atendimento médico, mas teve ferimentos leves

FÁBIO DONEGÁ

O homem reclamava de dor e sentia dificuldades para respirar

FÁBIO DONEGÁQUEDA DO TELHADO

Centro de Cascavel. No total, foram
dois carros e uma motocicleta.

Um dos carros teria invadido a
avenida, batido no outro veículo,
o qual foi projetado sobre a moto.

Apenas o motociclista se feriu,
mas sem gravidade. Ele foi socor-
rido pelo Siate e encaminhado à
UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) sem risco à vida.
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A Festa do Morango e do Arte-
sanato de Cascavel cumpriu sua
18ª edição, servindo iguarias ain-
da mais deliciosas. Ela teve início
na última quinta-feira e terminou
ontem com bons resultados para
expositores.

Marcus Gobbi é um dos exposi-
tores e comemora: “Vendemos bas-
tante. Quinta e sexta-feira o movi-
mento foi menor, mas sábado e
domingo foi muito bom”.

Daniele Sebustiano não resistiu
e foi conferir de perto as delícias.
Há oito anos ela é visitante cativa e
revela por quê: “é onde encontra
seus doces favoritos”. “Sou apaixo-
nada por doces e encontro tudo aqui.
Há oito anos venho à festa”. E acres-
centa sorrindo: “Olha meu marido
comprando um pedaço de bolo de
morango. Gostamos muito da fruta”.

Boooomm... Muito bom!

SOBRE O PROJETO
A Economia Solidária em Cascavel teve início em
meados de março de 2010, com o acontecimento
da Conferência Regional de Economia Solidária do
Oeste do Paraná.
Desde então o Programa de Inclusão Produtiva vem
desempenhando suas ações no sentido de articular
com as demais políticas públicas e serviços visando
ampliar o acesso da população em situação de
extrema pobreza aos serviços públicos e a
oportunidades de ocupação e renda, por meio das
ações de inclusão produtiva.
Ainda fortalece relações entre campo e cidade,
produtores e consumidores, sem explorar ninguém,
sem querer levar vantagem e sem destruir o meio
ambiente. “Não há patrões nem empregados, cada
um pensando no bem de todos e no seu próprio
bem”, explica o site da prefeitura de Cascavel.
Informações pelo telefone: (45) 3902 1734, e
pelo email: inclusaoprodutiva@cascavel.pr.gov.br

A Festa do Morango teve a presença dos artesãos
que, com o apoio da prefeitura, expuseram seus pro-
dutos aos visitantes da feira. A associação, segundo
Anderson Silva, membro do projeto, possui 28 associ-
ados que colaboram um com o outro nos eventos que
o grupo participa.

Os associados expõem trabalhos em festas e even-
tos como a Expovel e a Festa do Morango, ainda co-
mercializam nos começos dos meses dentro da Prefei-
tura de Cascavel, bem como na Feira do Produtor e no
Lago Municipal.

“Nossos produtos são diferenciados, a nossa renda é
para ajudar a família”, diz Anderson, que vende arte em
forma de bambu.

É fácil de notar a grande gama de produtos comerciali-
zados, e na maioria das vezes são objetos que passam
despercebidos ao olhar. “Hoje temos uma variedade enor-
me de produtos que podem ser comercializados e a gente
acaba não pensando neles”, concluiu o artesão.

ECONOMIA  SOLIDÁRIA

O evento foi todo organizado e chefiado pela Associação de Moradores do
Jardim Maria Luiza e a realização ocorreu no Centro de Convenções e Eventos
de Cascavel, no Bairro São Cristóvão, região leste da cidade.

FABIO DONEGÁ
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Assalto quase custa a vida

BALEADO NO
JOELHO

Na manhã de ontem, por volta
das 5h30, um homem foi baleado
no joelho e pediu socorro em um
posto de combustíveis, na Aveni-
da Piquiri, no Bairro Brazmadeira.
O rapaz de 24 anos foi socorrido
pelo Siate e encaminhado ao Hos-
pital Universitário. A Polícia Militar
foi acionada, mas não informou o
que pode ter acontecido. A polícia
deverá se manifestar hoje sobre
mais essa ocorrência. ÁREA FOI ISOLADA para atendimento de jovem que levou tiro no joelho

FÁBIO DONEGÁ

Mais uma pessoa foi vítima de
uma tentativa de assalto que po-
deria ter terminado em tragédia
em Cascavel.

Um homem de cerca de 40 anos
chegava em casa por volta das 23h
de sábado na Rua Afonso Pena,
quando, ao fechar o portão da re-
sidência, um casal invadiu a ga-
ragem e tentou levar o carro.

Como o homem reagiu, foi atin-
gido por dois tiros, um na barriga
e outro na perna. Apavorados, os
bandidos fugiram sem levar nada.

A Polícia Militar foi acionada,
fez buscas na região, mas não
localizou ninguém. O homem fe-
rido foi socorrido pelo Siate e
encaminhado ao Hospital Uni-
versitário. Seu quadro clínico
não foi informado.

Somente neste ano em Cas-
cavel três pessoas morreram ví-
timas de latrocínio, que é o rou-
bo seguido de morte.

CASAL TENTOU invadir garagem para roubar o carro

FÁBIO DONEGÁ

Vítima de agressão
Um rapaz foi atendido pelo Siate na noite de ontem no Bairro Cascavel
Velho, em Cascavel. Ele disse à polícia que foi vítima de agressão
praticada por desconhecidos. O fato teria ocorrido na rodovia, mas
conseguiu fugir até a Rua Roma, onde pediu ajuda. Ele apresentava
lesões leves e foi encaminhado à UPA.
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N o último dia 10, o Hoje News trouxe
com exclusividade a denúncia do
Ministério Público quanto ao contrato
firmado com a OT Ambiental,

responsável pelos serviços de limpeza e coleta do
lixo no Município. Os ex-secretários de Meio

Ambiente e Administração, além
servidores da Prefeitura de Cascavel,

foram denunciados. O secretário
de Meio Ambiente, Juarez Berté,

se posicionou sobre as
investigações, além de listar

os principais desafios de
sua gestão, iniciada em

1º de janeiro de 2017.

BERTÉ:

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fabio Donegá

 “Nossa parte é
fiscalizar o

contrato do lixo”
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 828
Furtos 2.620
Veículos (furtos/roubos) 253
Outros 3.183

Acidentes 1.718
Colisões 1.590
Atropelamentos 139
Mortes 35

Um homem viveu momentos de
pânico em um acidente registrado
na tarde de ontem em uma proprie-
dade rural particular perto do Bair-
ro Santa Felicidade, em Cascavel.
O carro que estava estacionado te-
ria descido sozinho pela estrada.
Quando o rapaz percebeu a movi-
mentação, ainda tentou alcançar o
veículo e, quando conseguiu entrar,
despencou numa ribanceira. A per-
na do condutor ficou presa entre a
porta e uma árvore.

 A ambulância que traria Leo-
nardo ao HU não conseguiu deixar

o local por conta do lamaçal na
estrada. Parte do percurso foi

feito então com o auxilio de uma
caminhonete até que outra ambu-

lância pudesse resgatá-lo.

O carro ficou pendurado e só não
caiu os seis metros restantes por-
que ficou retido na vegetação.

Resgate e socorro foram prestados
por um caminhão do combate a incên-
dio dos bombeiros, uma equipe de so-
corristas do Siate e médico de plantão.

Os socorristas precisaram cortar
alguns galhos para liberar o condu-
tor e puxar o veículo de volta para a
estrada. Populares auxiliaram na re-
tirada da vítima e do automóvel. O
rapaz, identificado como Leonardo de
Brito Valcarengue, de 27 anos, teve
ferimentos moderados e foi encami-
nhado para atendimento no Hospi-
tal Universitário com suspeita de fra-
tura e lesão vascular na perna que
ficou presa, mas seu quadro era
estável e sem risco à vida.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Fábio Donegá

Homem que tentou evitar que
carro caísse teve fratura na perna

Muito BARRO

Perna do
motorista

ficou presa
entre a porta

do carro e
uma árvore

Morro abaixo
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ORÇAMENTO
“Para 2018 ainda não sabemos qual
será o orçamento disponível. Estamos
na fase do PPA (Plano Plurianual), que
é onde vamos ver quais ações da se-
cretaria serão contempladas de acor-
do com o que está no plano de gover-
no. Em 2017, o orçamento foi em tor-
no de R$ 80 milhões, um recurso razo-
avelmente grande”.

LAGO MUNICIPAL
“A questão da segurança no Lago Mu-
nicipal é algo que sempre estamos
atentos. O caso que ocorreu há alguns
dias, em que uma mulher foi abusada
por dois rapazes é uma situação de
polícia. É algo bem difícil de coibir e que
pode acontecer em qualquer lugar da
cidade. Aqui há um guarda que faz ron-
da o tempo todo. Nesse caso, infeliz-
mente, foi um fato isolado”.

SUSPENSÃO
“Em relação à questão da licitação,
não fazíamos parte na época, mas o
Ministério Público está há muito tem-
po debruçado sobre essa questão. O
MP está aí para fazer o seu papel e
nós aqui para cumprir com nosso tra-
balho. Evidentemente que se tiver
determinação judicial que peça a sus-
pensão do serviço por conta de qual-
quer irregularidade, vamos cumprir.
Vejo que nesse momento é preciso
aguardar para ver o desdobramento
da denúncia. Vamos fiscalizar para
que a empresa continue entregando
o serviço que está no contrato”.

DESAFIO
“O principal desafio da nossa gestão é a
organização da limpeza, que vai ao encon-
tro do projeto Cidade Limpa, proposto
pelo prefeito Leonaldo Paranhos”.

LIMPEZA
“Na limpeza, o contrato com a OT Am-
biental, prestadora do serviço, há duas
equipes padrão, composta por 32 pes-
soas cada, que auxiliam na questão de
poda e retirada de árvores, roçada de
grama, mato alto, entre outros. Até
o ano passado, havia quatro equi-
pes de limpeza, porém, pensando
em reduzir custos, desde janeiro tra-
balhamos apenas com duas. Se pre-
cisar de mais, podemos acrescentar,
mas por enquanto estamos dando
conta com a metade da equipe”.

RECICLÁVEL
“Em Cascavel, 60% do lixo que pode-
ria ser reciclado é coletado pela OT
Ambiental. Os outros 40%, no entan-
to, não são recolhidos, principalmen-
te porque falta consciência quanto à
importância da separação dos resídu-
os orgânicos dos recicláveis. Falta en-
tender o quanto isso interfere na co-
munidade, inclusive no social, já que
muitas pessoas vivem disso, o reci-
clável é a sua renda”.

ARBORIZAÇÃO
“Quanto ao Plano Municipal de Arbo-
rização, que foi montado na gestão
anterior, porém nunca desenvolvido,
vamos contratar estagiários para fa-
zer um levantamento quantitativo e
qualitativo das árvores no Município.
O problema é que existem dois fato-
res que travam o processo: o econô-
mico e a falta de mão de obra. Por
isso  [o plano] não rende”.

NASCENTES
“Para colocar em prática o Plano Mu-
nicipal de Arborização vai depender
da arrecadação, dos recursos dispo-
níveis. Enquanto isso, somente nes-
te ano fizemos o plantio de mais de
duas mil árvores nas áreas mais de-
gradadas de Cascavel... Sempre te-
mos o cuidado de manter as nascen-
tes conservadas e preservadas. A
questão é que a água é imprópria
para consumo, já que não passa por
nenhum tipo de tratamento”.

BIOGÁS
“A Secretaria de Meio Ambiente tem
vários projetos para 2018. Um deles, e
que já está em processo de licitação, é a
instalação de geradores de biogás. A
proposta é também ampliar mais a equi-
pe de poda, pois temos uma demanda
muito grande quanto a isso”.

POLÊMICA
“Em Cascavel sempre houve polêmica quando o assunto foi o lixo. A administra-
ção municipal recebeu um contrato homologado, firmado ainda na gestão passa-
da, e que vem sendo cumprido. Nossa parte hoje é a fiscalização do contrato. A
OT Ambiental está fazendo o serviço conforme preconiza o contrato”.

40%
do lixo não são

reciclados

“Em Cascavel
sempre houve

polêmica quando
o assunto foi o

lixo”

BERTÉ diz que Plano Municipal de Arborização
precisa de recursos para ser colocado em prática
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gente@jhoje.com.br

Namir Cavalli e sua esposa, Helenara Osório Cavalli, com os
filhos Luciana, Namir Júnior e Rafael, em um belíssimo
registro fotográfico de Keila Lima

Sonia Regina Spengler Xavier e Gugu Bueno,
na 18a Festa Do Morango

A ginecologista e
obstetra
MÔNICA MOREIRA
de bem com a vida

Rede Imóveis
Será lançada dia 31 de
agosto a Rede Imóveis

Cascavel, na Sala Paraná, na
Acic. O ato ocorrerá durante
café da manhã, às 8h30, com

a presença de diretores de
empresas da área imobiliária,

corretores de imóveis e
autoridades dos mais

diversos setores organizados.
Mais informações pelo
telefone 3321-1410.

Telona
Dia 24, às 19h30, no Centro Cultural Gilberto

Mayer, tem o  espetáculo sobre a Ditadura Militar no Brasil,
Murro em ponta de faca, de Augusto Boal.

A entrada é franca.

Leilão
Amanhã, a Caixa Econômica Federal realiza  leilão
virtual de joias referente a contratos de penhor

vencidos até 27 de junho e ainda não regularizados,
emitidos  pelas agências do banco no Estado.

O edital do leilão e o catálogo com os contratos
relacionados estão disponíveis no portal da Caixa, no

endereço www.caixa.gov.br/vitrine-joias.

Segue o teu destino, Rega as tuas
plantas, ama as tuas rosas. O resto é a

sombra. De árvores alheias.
Fernando Pessoa

Gincana da
Caridade

Dia 20 tem a Primeira
Gincana da Caridade. A
promoção é da Rádio

Independência.Serão vários
pontos de arrecadação e
todos os donativos serão
entregues ao Provopar.
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Vem mais chuva por aí

Após
dois meses

de secura,
a chuva voltou

com tudo

Há dois meses os cascavelen-
ses não viam tanta chuva como a
registrada desde a noite de sába-
do. Foram pelo menos 60 milíme-
tros até o início da noite de ontem
e parece que o bloqueio atmosféri-
co que impedia a chegada da preci-
pitação foi quebrado. Deverá cho-
ver durante toda a semana com in-

 Reportagem: Juliet Manfrin

PARA O CAMPO
A chuva traz alívio ao campo. Após os 20 milímetros registrados na

semana passada e que contribuíram para o desenvolvimento de pelo
menos 50 mil hectares de trigo, a água deste fim de semana vai interferir
definitivamente para o bom desempenho dessas lavouras. Além do cere-
al, a precipitação traz alívio às pastagens. Muitos produtores estavam
sofrendo com a falta da rebrota. Alguns estavam comprando mais ração
para alimentar o gado para garantir o leite.

TEMPO DEVE permanecer nublado e com pancadas de chuva durante toda a semana

tercalações entre chuva e sol.
Com isso, os cascavelenses vão

enfrentar dias com sensação de
mais friozinho, mas nada que exija
roupas extremamente pesadas, ao
menos não por enquanto. Hoje, por
exemplo, a mínima prevista, segun-
do o Simepar (Sistema Meteoroló-
gico do Paraná), é de 10ºC e máxi-

ma de 22ºC. Pode haver pancadas
de chuva com trovoadas à noite.
Essa situação se repete até quinta-
feira, porém podendo chover a qual-
quer hora, e as temperaturas até lá
variam de 11ºC a 26ºC.
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“O tempo não para”, cantou o
poeta do rock Agenor de Miranda
Araújo Neto, mais conhecido como
Cazuza. Sim, “tudo que se vê não é
igual ao que a gente viu há um se-
gundo”, com diria Luiz Maurício Pra-
gana dos Santos, outro poeta liga-
do ao rock popularmente chamado
de Lulu Santos.

Mas, será mesmo que o tempo
não para? Para algumas profissões
e atividades comerciais, a moder-
nidade e rapidez do século XXI con-
trastam com tempos bem remotos.
É o que o Hoje News pretende
mostrar com uma série de reporta-
gens sobre profissões cujas tare-
fas são praticadas com os mesmos
métodos de décadas atrás, quan-
do ninguém imaginava o avanço tec-
nológico que vemos hoje.

AÍLTON SANTOS

As tabacarias diariamente fre-
quentadas por jovem na atualida-
de já tiveram outras conotações.
A nomenclatura que dá direito a
ter clientes fumando nos estabe-
lecimentos não pode ser confun-
dida com as reais tabacarias do
século passado.

A loja “Tabacaria Cascavel”,
localizada no prédio da antiga
rodoviária, na Rua Erechim, ini-
ciou suas atividades em 1960
e quase seis décadas depois
mantém o mesmo charme e cli-
entes que frequentam o espa-

Resistindo
ao tempo

ço desde sua inaguração.
E os clientes são só elogio. Fran-

cisca Alencar há mais de três déca-
das é cliente da tabacaria e diz que
ali encontra os melhores produtos.
“É um fumo que não faz mal, já es-
tou com 73 anos, compro há mais
de 30 e nunca me deu problema al-
gum, a loja é maravilhosa”, diz.

O tabaco revendido no local vem
de diferentes lugares do País como
São Paulo, Minas Gerais, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. “So-
mos a única tabacaria nesse forma-
to, resistimos ao tempo” afirma

Joelma Taborda, atual proprietá-
ria do estabelecimento.

A resistência ao tempo, no en-
tanto, pode estar com dias conta-
dos. Joelma não nega que preci-
sa se atualizar. “Estamos também
nos adaptando, para além de se
atualizar ficar vivo no mercado”, diz.

A proprietária relata que os atu-
ais comércios da área só usam o
nome “tabacaria” para que os con-
sumidores possam usar os produ-
tos no local mesmo. “Eu estou há
19 anos no comando e só nós te-
mos o fumo do jeito que é”.

TABACARIA À MODA ANTIGA

Dona Franscisca é cliente há mais de 30
anos da TABACARIA
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Ampliação
de horário
na saúde

A Secretaria de Saúde estuda ampliar o horário
de atendimento em alguns postos de saúde de Cas-
cavel até às 22h. As Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) dos bairros Santa Cruz e Floresta já aten-
dem em horário diferenciado. Agora, a proposta é
expandir o atendimento, inicialmente para outras uni-
dades da região norte da cidade.

De acordo com o secretário Rubens Griep, o pro-
jeto inicial para a região norte acontece por causa
das mudanças implantadas nas UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento), que com a gestão compartilha-
da que envolve o Consamu, se tornarão mistas, com
atendimento adulto e pediátrico.

A UPA Brasília não comporta o atendimento
pediátrico e necessitará de reformas. “Possivel-
mente a gente ampliará o atendimento nessas
unidades da região nor te, até que possamos
devolver para a UPA Brasília o atendimento pedi-
átrico”, afirma Griep.

As mudanças vão acontecer ao longo dos próxi-
mos meses até o final do ano. Segundo Griep, ain-
da não há uma data definida, pois há necessidade
de adequações e contratações, com critérios, para
não extrapolar o orçamento da pasta. “Não adianta
eu colocar um atendimento médico e na hora que o
paciente sair com a receita ele não ter acesso ao
medicamente e exames”, diz.

 200 mil consultas
Nos quatro primeiros meses
de 2017, as unidades de
saúde atenderam 200 mil
consultas médicas, um
número que, segundo Griep,
está acima do esperado em
pelo menos 50 mil
procedimentos. Para ele, é
hora de reflexão da própria
população sobre as formas
que o serviço público de
saúde está sendo utilizado.

Para o secretário de Saúde, a insatisfação permanente com a
saúde leva à impressão de que “estamos vivendo um quadro de guer-
ra”. Ele destaca que é necessário envolver a população nesta refle-
xão.  “Muitas vezes a gente percebe que as pessoas fazem queixas
de saúde muito individuais. Nós temos o Conselho de Saúde, que é
um fórum aberto e permanente para participação da sociedade para
discutir os problemas que são coletivos”, afirma.

ARQUIVO

Individualismo

 RUBENS GRIEP
diz que é preciso

reflexão da população
sobre como o sistema
público de saúde está

sendo utilizado
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HPV: vacinas podem vencer
A Secretaria de Saúde convocou

para amanhã (15) uma reunião com
representantes de escolas públi-
cas e particulares para tratar de
uma ação que será realizada para
sensibilizar pais e adolescentes
sobre a importância da imunização
contra as infecções pelo HPV, a va-
cina que protege contra quatro ti-
pos de vírus e pelo menos sete ti-
pos de câncer. O encontro terá iní-
cio às 14 horas, na Sesau.

De acordo com a coordenado-
ra do Programa Municipal de Imu-
nização, Cristina Carnaval, vários
tabus rondam a vacinação contra
o HPV em todo o Brasil, o que afe-
tou a adesão também em Casca-
vel. Apesar disso, o Município tem
registrado boa procura pela vaci-
nação nas últimas semanas, o
que contribuiu para a utilização do
lote que vence no fim deste mês,
hoje com pouco mais de 700 do-
ses. “Estamos intensificando o
chamado e a comunidade está
percebendo a importância de pro-
teger nossos jovens”.

 Na rede particular a vacina custa cerca de R$ 480,00. Na rede pública tem
custo zero e pode ser recebida em qualquer unidade de saúde. Basta
apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. Devem
receber a dose meninas de 9 anos completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias,
e meninos de 11 anos completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias. As UBSs
atendem das 7 às 19 horas e as USFs das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Segundo o gerente de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, Ali Haidar, a
baixa procura pela vacina é registrada em todo o Brasil e se deve à
divulgação negativa da ação no início da campanha, em 2014, o que
ocasionou interpretações equivocadas. “Hoje temos que sensibilizar as
pessoas e mostrar os benefícios da vacina e quebrar tabus em prol da saúde
dos adolescentes, visando a uma vida adulta mais saudável”.

CERCA de 700
doses da vacina
vencem no final do
mês de agosto

DIVULGAÇÃO

Custo zero
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Á
ri

es

Sua criatividade estará no auge e
você vai desfrutar de um carisma po-
deroso. O trabalho vai fluir como es-
pera, seu otimismo vai contagiar e
suas ideias vão receber o aval de
todos. Cor: verde.

horóscopo

To
ur

o

O dia é favorável para cuidar dos seus
interesses mais íntimos e dar atenção
especial aos familiares. Seu lar será
um porto seguro e os parentes, sua
fonte de alegria. Cor: laranja.

Li
br

a

Cenário astral favorável para você con-
solidar objetivos importantes, ainda mais
se puder contar com as pessoas do
seu convívio. É hora de somar forças
com os colegas. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Não hesite para tomar iniciativas, deci-
sões e fique de olho nas oportunida-
des de crescimento, que serão nítidas.
Suas ambições vão receber um impul-
so e farão você se empenhar ainda
mais. Cor: bege.

G
êm

eo
s Poderá ampliar sua rede de relações

no trabalho. Vai se dar bem ao atuar
em equipe ou junto ao público. Partilhe
ideias, interesses e chegará mais per-
to dos seus sonhos. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Com seus talentos em evidência, vai

se destacar e impressionar os supe-
riores. O momento é oportuno para
progredir, obter promoção ou aumen-
to. Cor: bege.

Sa
gi

tá
rio

No serviço, esbanjará talento, dinamis-
mo e contagiará os colegas com o seu
pique. Dia ideal para se dedicar ao que
gosta, dar asas ao seu espírito de li-
berdade e aventura. Cor: rosa.

C
ap

ric
ór

ni
o Além de estar mais consciente do seu

valor, você vai reafirmar seus princípi-
os e dará ainda mais importância aos
vínculos familiares. O dia vai render no
trabalho. Cor: preto.

Le
ão

Você terá ótimas chances de desco-
brir novos estímulos e começar algo
gratificante. Aproveite para reciclar
seus conhecimentos e aprimorar suas
técnicas. Cor: pink.

V
irg

em

Em vez de remar contra mudanças,
procure se ajustar, pois você vai sair
no lucro. Assuntos sigilosos, acordos
financeiros, empréstimos e negocia-
ções estão protegidos. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io

Terá curiosidade, inteligência e muita
inventividade para se destacar no tra-
balho. Além de exibir um comportamen-
to extrovertido, terá facilidade para con-
vencer chefes, colegas, clientes. Cor:
branco.

Pe
ix

es

Terá boas chances de descobrir no-
vas maneiras de ganhar dinheiro. Tire
proveito das oportunidades que os
astros apontam no trabalho. Cor: la-
ranja.

ANJO JELIEL
Quem nasceu no dia 14 de agosto está
sob influência desse anjo. Gosta de
fazer tudo de forma rápida e quando
criança não tem paciência para ouvir
os professores, pois lhe parece que as
informações já estão em sua cabeça. Tem
desde criança, intuição para o que é cer-
to ou errado. No íntimo, acredita que não
está na terra por acaso, e sabe que sua
família é kármica, sentindo por isso certa
obrigação em ajudá-la. Extremamen-
te amoroso(a), exalta a verdade e
o amor fraterno universal. Nunca
se deixa influenciar negativamen-
te e tem sobriedade para dominar
qualquer tipo de situação.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 89: 1- 4

As benignidades do Senhor cantarei
perpetuamente; com a minha boca ma-
nifestarei a tua fidelidade de geração em
geração. Pois disse eu: A tua benignida-
de será edificada para sempre; tu con-
firmarás a tua fidelidade até nos céus,
dizendo: Fiz uma aliança com o meu es-
colhido, e jurei ao meu servo Davi, di-
zendo: A tua semente estabelecerei para
sempre, e edificarei o teu trono de gera-
ção em geração

Euzebio Fiorenza

Apaixonada por leitura e livros,
há sete anos ela promove, mensal-
mente, encontros com escritores
para combinar ações destinadas a
valorizar e divulgar as obras já es-
critas, reforçar o lançamento de no-
vas obras e apoiar as ações cultu-
rais com incentivo à leitura.

O Projeto Livrai-Nos! conta
atualmente com 350 autores de
Cascavel e 50 da região e de ou-
tros estados. “Temos autores de
Toledo, Palotina, Quedas do Igua-
çu, Curitiba, Francisco Beltrão, Foz
do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Gua-
rapuava, Cafelândia, Irati, Campo
Mourão, Rio de Janeiro e Rio Gran-

Muita história para contar

O NOME
O nome Livrai-Nos! foi inspirado no
verso do célebre poeta Castro Alves,
escrito em 1870, Espumas Flutuantes.
Regina conta que a ideia é de que
nossas mãos estejam sempre cheias de
livros. “Que tenhamos muitos livros
para semear por aí, como nos ensina o
grande poeta. Que sejamos
benditos”...

Oh! Bendito o que semeia
Livros à mão cheia

E manda o povo pensar!
O livro, caindo na alma

É germe - que faz a palma,
É chuva - que faz o mar!

de do Sul. Realmente Cascavel é
um celeiro na produção literária”,
diz Regina.

A produção literária é vasta e
integra autores de todas as idades.
“Temos crianças, jovens, adultos e
terceira idade. A mais idosa é a
escritora Anna Luiza e a mais nova,
Beatriz Kusdra, ambas têm dois li-
vros publicados”.

A Livrai-Nos também é parceira
da Academia Cascavelense de Le-
tras, Confraria Terra dos Poetas,
Clube do Poeta, Projeto Reciclei e
Recicléo, escolas e associações de
moradores, onde sempre participa
ativamente de atividades em prol
da leitura e da cultura.

As reuniões ocorrem sempre no
último sábado de cada mês, em
locais diferentes, para que haja
maior interação dos autores com
as comunidades.

Toda a produção literária está à
venda pelo site http://livrai-
noscascavel.blogspot.com.br/p/
projeto-livrai-nos.html, e ainda pelo
telefone (45) 99961-5180.

leitura abre caminhos e encurta
distâncias. E foi pensando em
manter bem curta a distância
do analfabetismo funcional
que Regina Sperança,
escritora e historiadora
cascavelense, criou e se
mantém firme à frente do
Projeto Livrai-Nos!

A

Regina Sperança, fundadora da Livrai-Nos!

Como surgiu a Livrai-Nos!
Uma das últimas iniciativas do vereador Guerino
Zotti (1945-2001) foi converter em lei, em
agosto de 2000, sua proposta de criar o Dia
Municipal da Leitura, definido como 30 de
setembro. Zotti morreu em março do ano seguinte.
O projeto Livrai-Nos! surgiu quando o Dia
Municipal da Leitura começou a ser ignorado, ano
após ano. E para não deixar a data cair no
esquecimento e diminuir o alto grau de
analfabetismo funcional existente na sociedade, e
incentivar à prática da leitura, a escrita e à difusão
de textos, que surgiu a Livrai-Nos! Um
movimento social unindo autores de livros em
torno da divulgação de seus textos.

Os escritores de Toledo, professor Edson Marques  Oliveira, autor do
livro Coaching & Sustentabilidade Humana e Neida Johpitt, da

Academia de Letras de Toledo, ambos integrantes
do Projeto Livrai-Nos!

ALGUNS
TÍTULOS
de autores
que
integram o
Projeto

AGENDA!
Em setembro, em data ainda a ser definida, a
Livrai-Nos! participará da Feira do Livro e do
evento promovido pela da Academia
Cascavelense de Letras, Primavera das Letras,
com exposição de poesias.

 Anna Luiza é a escritora mais idosa e já publicou dois livros 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO

Tato procura Anderson, e Moqueca
pede para ele fazer uma entrega. Keyla
pergunta pelo ex-namorado para Valde-
mar. Anderson chama Tato para ficar em
casa. Keyla vai à casa de Aldo e fica
amedrontada. Benê toca piano para
Tonico parar de chorar. Anderson co-
menta com Tina que MC Pimenta quer
que as Garotas do Vagão se apresen-
tem com ele. Ellen conta a Keyla que
Tato está dormindo em sua casa.

NOVO MUNDO

Diara manda os empregados expul-
sarem Greta e Schultz de sua casa.
Joaquim vê Sebastião levar Libério para
o mercado de escravos e promete aju-
dar Cecília. Dom Pedro tenta se en-
tender com Leopoldina. Bonifácio afir-
ma que não pode ajudar Libério. Tho-
mas questiona Nívea sobre a presen-
ça de Joaquim em sua casa. Benedita
ouve Domitila mandar Rosa queimar
suas roupas sujas de sangue. Benedi-

ta confidencia a Chalaça que Domitila
perdeu o bebê. Greta tenta fazer ami-
zade com Diara.

PEGA PEGA
Siqueira tenta se aproveitar da con-

fissão de Júlio para se autopromover
perante à imprensa. Antônia conta a
Douglas que Júlio roubou o hotel. Luiza
avisa a Pedrinho que a polícia recupe-
rou uma das malas com o dinheiro dele.
Sandra Helena informa a Agnaldo que
Júlio se entregou à polícia.

A FORÇA DO QUERER
Eurico se desespera com o sumiço

de Silvana. Simone liga para Caio. Sil-
vana segue presa no cassino. Nonato
insinua a Dita que sabe que Silvana saiu
para jogar. Nazaré e Abel param de fa-
lar sobre a possível prisão de Ritinha
quando Edinalva chega.

OS DIAS ERAM ASSIM
Renato e Alice discutem. Vera fica

aliviada quando Gustavo informa que se
encontrará com Cátia. Rimena diz a
Laura que já se inscreveu em uma mis-
são fora do país. Cátia e Gustavo pen-
sam em fazer um documentário com o

depoimento de todos do grupo de apoio.
Vitor manda Amaral eliminar um possí-
vel delator dos erros da construtora.

sbt

CARINHA DE ANJO

A mando de Haydee, Peixoto vai
investigar Noemia. Durante reunião de
negócios, Noemia dá em cima de
Gustavo e Cristóvão. Inácio diz a Pas-
coal que seu casamento está em cri-
se. Cecília encontra Diana chorando
e a abraça. Diana afirma que ficou tris-
te depois que ouviu Inácio dizer que
Miguel está atrapalhando a vida finan-
ceira da família.

band

 MIL E UMA NOITE

Todo mundo está feliz com o ca-
samento de Sherazade e Onur. En-
quanto isso, Kerem toma uma impor-
tante decisão já que está sofrendo
com seus problemas. Fusun fica bra-
va com o presente de Nadide e Burhan
para Sherazade.

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

Daniel diz amar Lia
Amitis pede para o rei parar imediata-

mente. Bêbado, Nabucodonosor tenta acer-
tar Madai, mas acerta a orelha do servo.
Malca faz amizade com Joana. Matias tra-
ta Gadise com frieza. Em conversa com
Zac, Elga não diz com quem pretende ca-
sar. Daniel diz amar Lia. Matias encontra
uma peça de roupa feminina na sinagoga e
estranha. Joana apresenta Malca aos fa-
miliares. Durante o banho, Zac se lembra
de Joana e Malca. Gadise retorna ao palá-
cio. Shamir e Tamir pedem ajuda à Zelfa
para cuidar das barracas. Edissa visita Jo-
aquim. Lior serve Zabaia na Casa da Lua.
Asher e Aksumai seguem para Meroé.
Amitis recebe Gadise. Malca é apresenta-
da à Elga. Daniel procura os sábios e avisa
que precisa falar sobre a escravidão dos
hebreus. Sammu-Ramat se irrita com a
indiferença de Nebuzaradã.

 • BAND

 • SBT
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Ampliação
de horário
na saúde

A Secretaria de Saúde estuda ampliar o horário
de atendimento em alguns postos de saúde de Cas-
cavel até às 22h. As Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) dos bairros Santa Cruz e Floresta já atendem
em horário diferenciado. Agora, a proposta é expan-
dir o atendimento, inicialmente para outras unida-
des da região norte da cidade.

De acordo com o secretário Rubens Griep, o pro-
jeto inicial para a região norte acontece por causa
das mudanças implantadas nas UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento), que com a gestão compartilha-
da que envolve o Consamu, se tornarão mistas, com
atendimento adulto e pediátrico.

A UPA Brasília não comporta o atendimento
pediátrico e necessitará de reformas. “Possivel-
mente a gente ampliará o atendimento nessas
unidades da região norte, até que possamos de-
volver para a UPA Brasília o atendimento pediátri-
co”, afirma Griep.

As mudanças vão acontecer ao longo dos próxi-
mos meses até o final do ano. Segundo Griep, ainda
não há uma data definida, pois há necessidade de
adequações e contratações, com critérios, para não
extrapolar o orçamento da pasta. “Não adianta eu
colocar um atendimento médico e na hora que o pa-
ciente sair com a receita ele não ter acesso ao medi-
camente e exames”, diz.

 200 mil consultas
Nos quatro primeiros meses
de 2017, as unidades de
saúde atenderam 200 mil
consultas médicas, um
número que, segundo Griep,
está acima do esperado em
pelo menos 50 mil
procedimentos. Para ele, é
hora de reflexão da própria
população sobre as formas
que o serviço público de
saúde está sendo utilizado.

Para o secretário de Saúde, a insatisfação permanente com a saú-
de leva à impressão de que “estamos vivendo um quadro de guerra”.
Ele destaca que é necessário envolver a população nesta reflexão.
“Muitas vezes a gente percebe que as pessoas fazem queixas de
saúde muito individuais. Nós temos o Conselho de Saúde, que é um
fórum aberto e permanente para participação da sociedade para dis-
cutir os problemas que são coletivos”, afirma.

ARQUIVO

Individualismo

 RUBENS GRIEP
diz que é preciso

reflexão da população
sobre como o sistema
público de saúde está

sendo utilizado
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL

 Homem-aranha: De volta ao lar
Sala 1: Qui a Qua 16h15 (3D)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (3D0
Sala 3: Qui a Qua 16h20 (2D)

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

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 19h10 - 21h50

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 14h15 (2D)

 Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 14h (2D)
Sala 3: Qui a Qua 19h20 (2D)

SHOPPING WEST SIDE

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

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 19h (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h40 - 21h30

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 18h20 (dub) - 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua 16h20 - 21h30 (3D)

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 14h30 - 19h10 (Leg)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 18h20 - 21h10

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 14h - 16h10
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Hoje é Dia do Combate à
Poluição atmosférica, da
água, do solo, sonora, visual,
todo tipo de poluição.
Todos os dias são lançados
gases tóxicos e partículas
sólidas no ar. As principais
causas desse fenômeno são a
eliminação de resíduos por
certos tipos de indústrias,
como as siderúrgicas,
petroquímicas, de cimento e

a queima de carvão e
petróleo em usinas,
automóveis e sistemas
de aquecimento
doméstico.
O ar poluído penetra
nos pulmões e pode
causar várias doenças,

em especial do aparelho
respiratório, como a
bronquite crônica, a asma
e até o câncer
pulmonar.

Vamos cuidar do nosso planeta?
Pinte o desenho com suas cores

preferidas

As flores da linda Isis Lang, para
deixar a semana mais perfumada e
colorida. Ela é filha de Lariessa e
Thiago Lang

LEILA LANG

Encontre os sete errosDia do Combate à Poluição

Horizontais
A - Animal que vive na selva.
B - Feminino de galo.
C - Face; cara.
D - Vaso para colocar flores.
E - Masculino de doutora.

Verticais
1 - O último dia da semana.
2 - A parte amarela do ovo.
3 - Aquele que joga.
4 - Cheio de pintas.
5 - A moeda do Brasil.

CCCCCrrrrruuuuuzzzzzaaaaadddddiiiiinnnnnhhhhhaaaaa     llllleeeeegggggaaaaalllll

horizontal:selvagem; galinha; rosto; terra, doutor - vertical:sábado; gema; jogador; pintado; Real
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gente@jhoje.com.br

Namir Cavalli e sua esposa, Helenara Osório Cavalli, com
os filhos Luciana, Namir Júnior e Rafael, em um belíssimo
registro fotográfico de Keila Lima

Sonia Regina Spengler Xavier e Gugu Bueno,
na 18a Festa Do Morango

A ginecologista e
obstetra
MÔNICA MOREIRA
de bem com a vida

Rede Imóveis
Será lançado dia 31 de
agosto, a Rede Imóveis

Cascavel, na Sala Paraná, na
Acic. O ato ocorrerá durante
café da manhã, às 8h30, com

a presença de diretores de
empresas da área imobiliária,

corretores de imóveis e
autoridades dos mais

diversos setores organizados.
Mais informações pelo
telefone 3321-1410.

Telona
Dia 24, às 19h30, no Centro Cultural Gilberto

Mayer, tem o  espetáculo sobre a Ditadura Militar no Brasil,
Murro em ponta de faca, de Augusto Boal.

A entrada é franca.

Leilão
Amanhã, a Caixa Econômica Federal realiza,  leilão
virtual de joias referente a contratos de penhor

vencidos até 27 de junho e ainda não regularizados,
emitidos  pelas agências do banco no estado.

O edital do leilão e o catálogo com os contratos
relacionados estão disponíveis no portal da Caixa, no

endereço www.caixa.gov.br/vitrine-joias

Segue o teu destino, Rega as tuas
plantas, ama as tuas rosas. O resto é a

sombra. De árvores alheias.
Fernando Pessoa

Gincana da
Caridade

Dia 20 tem a Primeira
Gincana da Caridade. A
promoção é da Rádio

Independência.Serão vários
pontos de arrecadação e
todos os donativos serão
entregues ao Provopar.
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N o último dia 10, o Hoje News trouxe
com exclusividade a denúncia do
Ministério Público quanto ao contrato
firmado com a OT Ambiental,

responsável pelos serviços de limpeza e coleta do
lixo no Município. Os ex-secretários de Meio

Ambiente e Administração, além
servidores da Prefeitura de Cascavel,

foram denunciados. O secretário
de Meio Ambiente, Juarez Berté,

se posicionou sobre as
investigações, além de listar

os principais desafios de
sua gestão, iniciada em

1º de janeiro de 2017.

BERTÉ:

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fabio Donegá

 “Nossa parte é
fiscalizar o

contrato do lixo”
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 828
Furtos 2.620
Veículos (furtos/roubos) 253
Outros 3.183

Acidentes 1.718
Colisões 1.590
Atropelamentos 139
Mortes 35

Um homem viveu momentos de
pânico em um acidente registrado
na tarde de ontem em uma proprie-
dade rural particular perto do Bair-
ro Santa Felicidade, em Cascavel.
O carro que estava estacionado te-
ria descido sozinho pela estrada.
Quando o rapaz percebeu a movi-
mentação, ainda tentou alcançar o
veículo e, quando conseguiu entrar,
despencou numa ribanceira. A per-
na do condutor ficou presa entre a
porta e uma árvore.

 A ambulância que traria Leo-
nardo ao HU não conseguiu deixar

o local por conta do lamaçal na
estrada. Parte do percurso foi

feito então com o auxilio de uma
caminhonete até que outra ambu-

lância pudesse resgatá-lo.

O carro ficou pendurado e só não
caiu os seis metros restantes por-
que ficou retido na vegetação.

Resgate e socorro foram prestados
por um caminhão do combate a incên-
dio dos bombeiros, uma equipe de so-
corristas do Siate e médico de plantão.

Os socorristas precisaram cortar
alguns galhos para liberar o condu-
tor e puxar o veículo de volta para a
estrada. Populares auxiliaram na re-
tirada da vítima e do automóvel. O
rapaz, identificado como Leonardo de
Brito Valcarengue, de 27 anos, teve
ferimentos moderados e foi encami-
nhado para atendimento no Hospi-
tal Universitário com suspeita de fra-
tura e lesão vascular na perna que
ficou presa, mas seu quadro era
estável e sem risco à vida.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Fábio Donegá

Homem que tentou evitar que
carro caísse teve fratura na perna

Muito BARRO

Perna do
motorista

ficou presa
entre a porta

do carro e
uma árvore

Morro abaixo
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A Festa do Morango e do Arte-
sanato de Cascavel cumpriu sua
18ª edição, servindo iguarias ain-
da mais deliciosas. Ela teve início
na última quinta-feira e terminou
ontem com bons resultados para
expositores.

Marcus Gobbi é um dos exposi-
tores e comemora: “Vendemos bas-
tante. Quinta e sexta-feira o movi-
mento foi menor, mas sábado e
domingo foi muito bom”.

Daniele Sebustiano não resistiu
e foi conferir de perto as delícias.
Há oito anos ela é visitante cativa e
revela por quê: “é onde encontra
seus doces favoritos”. “Sou apaixo-
nada por doces e encontro tudo aqui.
Há oito anos venho à festa”. E acres-
centa sorrindo: “Olha meu marido
comprando um pedaço de bolo de
morango. Gostamos muito da fruta”.

Boooomm... Muito bom!

SOBRE O PROJETO
A Economia Solidária em Cascavel teve início em
meados de março de 2010, com o acontecimento
da Conferência Regional de Economia Solidária do
Oeste do Paraná.
Desde então o Programa de Inclusão Produtiva vem
desempenhando suas ações no sentido de articular
com as demais políticas públicas e serviços visando
ampliar o acesso da população em situação de
extrema pobreza aos serviços públicos e a
oportunidades de ocupação e renda, por meio das
ações de inclusão produtiva.
Ainda fortalece relações entre campo e cidade,
produtores e consumidores, sem explorar ninguém,
sem querer levar vantagem e sem destruir o meio
ambiente. “Não há patrões nem empregados, cada
um pensando no bem de todos e no seu próprio
bem”, explica o site da prefeitura de Cascavel.
Informações pelo telefone: (45) 3902 1734, e
pelo email: inclusaoprodutiva@cascavel.pr.gov.br

A Festa do Morango teve a presença dos artesãos
que, com o apoio da prefeitura, expuseram seus pro-
dutos aos visitantes da feira. A associação, segundo
Anderson Silva, membro do projeto, possui 28 associ-
ados que colaboram um com o outro nos eventos que
o grupo participa.

Os associados expõem trabalhos em festas e even-
tos como a Expovel e a Festa do Morango, ainda co-
mercializam nos começos dos meses dentro da Prefei-
tura de Cascavel, bem como na Feira do Produtor e no
Lago Municipal.

“Nossos produtos são diferenciados, a nossa renda é
para ajudar a família”, diz Anderson, que vende arte em
forma de bambu.

É fácil de notar a grande gama de produtos comerciali-
zados, e na maioria das vezes são objetos que passam
despercebidos ao olhar. “Hoje temos uma variedade enor-
me de produtos que podem ser comercializados e a gente
acaba não pensando neles”, concluiu o artesão.

ECONOMIA  SOLIDÁRIA

O evento foi todo organizado e chefiado pela Associação de Moradores do
Jardim Maria Luiza e a realização ocorreu no Centro de Convenções e Eventos
de Cascavel, no Bairro São Cristóvão, região leste da cidade.

FABIO DONEGÁ
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Assalto quase custa a vida

BALEADO NO
JOELHO

Na manhã de ontem, por volta
das 5h30, um homem foi baleado
no joelho e pediu socorro em um
posto de combustíveis, na Aveni-
da Piquiri, no Bairro Brazmadeira.
O rapaz de 24 anos foi socorrido
pelo Siate e encaminhado ao Hos-
pital Universitário. A Polícia Militar
foi acionada, mas não informou o
que pode ter acontecido. A polícia
deverá se manifestar hoje sobre
mais essa ocorrência. ÁREA FOI ISOLADA para atendimento de jovem que levou tiro no joelho

FÁBIO DONEGÁ

Mais uma pessoa foi vítima de
uma tentativa de assalto que po-
deria ter terminado em tragédia
em Cascavel.

Um homem de cerca de 40 anos
chegava em casa por volta das 23h
de sábado na Rua Afonso Pena,
quando, ao fechar o portão da re-
sidência, um casal invadiu a ga-
ragem e tentou levar o carro.

Como o homem reagiu, foi atin-
gido por dois tiros, um na barriga
e outro na perna. Apavorados, os
bandidos fugiram sem levar nada.

A Polícia Militar foi acionada,
fez buscas na região, mas não
localizou ninguém. O homem fe-
rido foi socorrido pelo Siate e
encaminhado ao Hospital Uni-
versitário. Seu quadro clínico
não foi informado.

Somente neste ano em Cas-
cavel três pessoas morreram ví-
timas de latrocínio, que é o rou-
bo seguido de morte.

CASAL TENTOU invadir garagem para roubar o carro

FÁBIO DONEGÁ

Vítima de agressão
Um rapaz foi atendido pelo Siate na noite de ontem no Bairro Cascavel
Velho, em Cascavel. Ele disse à polícia que foi vítima de agressão
praticada por desconhecidos. O fato teria ocorrido na rodovia, mas
conseguiu fugir até a Rua Roma, onde pediu ajuda. Ele apresentava
lesões leves e foi encaminhado à UPA.
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Chuva de bênçãos
O som que rompe barreiras é uma

das marcas registradas da tradicio-
nal bênção aos motoris-
tas, dentro da progra-
mação da Festa de
São Cristóvão, rea-
lizada pela paró-
quia do bairro que
tem o mesmo
nome, em Casca-
vel. Tão logo o sol
nasceu e milhares
de veículos já aguarda-
vam o início da bênção.
A tradição seguiu até as 17h. Como
de costume, a maioria dos veículos
era formada por caminhões, que co-
mandaram o buzinaço.

A chuva não deixou os motoris-
tas intimidou e o movimento foi in-
tenso. “Apesar da chuva, o pesso-

FABIO DONEGÁ

al vem em peso. A chuva é uma
bênção para nós” diz Carlinhos Ma-

chado, ministro da Igreja.
A condição climática fez
a passeata ficar ainda
mais especial para o
ministro.

O evento contou
ainda com almoço
e animações, reu-
niu várias pessoas
que puderam sabo-

rear o prato principal:
a costela bovina assa-

da que foi comprada antecipada-

mente ao evento. 950 espetos de
carne foram preparados para o al-
moço. Ao todo, 3 mil quilos de
costela formam comercializados.
Os voluntários começaram a tra-
balhar às 5h30 para a realização
da festa, conforme repassado pe-
los organizadores.

No sábado (10) houve também
a bênção dos motociclistas que
saíram do Lago Municipal com
destino à igreja da Avenida Bra-
sil. O evento se integra à Sema-
na da Família realizada nesta épo-
ca pela paróquia.

Esta é a 58ª edição da Festa dos Motoristas promovida pela Paróquia
São Cristóvão. Todos os anos, no domingo Dia dos Pais, motoristas de
todos o País participam de carreata para receber a bênção especial do
protetor dos caminhoneiros. Isso tudo, é claro, ao som de muita buzina.

“Não tem como
descrever a bênção;

É um sentimento
incrível”

Padre Ever, Paróquia
São Cristóvão
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Um acidente envolvendo três
veículos deixou um rapaz ferido no
sábado, em Cascavel. A colisão
aconteceu na Rua São Paulo, es-
quina com a Avenida Assunção, no

Um homem de 34 anos caiu de pouco mais de dois metros de altura. Ele
estava no telhado de uma residência na Rua Dom Carlos Duarte da Costa,
na região do Jardim Alvorada, em Cascavel, onde fazia reparos e acabou
se desequilibrando. Ele teve fratura no arco das costas, apresentava
dificuldades para respirar e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Auto-auto e uma moto

MAIS UMA VÍTIMA
DE ASSALTO

Uma mulher foi vítima de assal-
to na noite de ontem na Rua Para-
ná, na altura do Bairro Coqueiral.
Ela estava saindo com uma moto-
cicleta quando foi abordada por
três rapazes que pediram o celu-
lar e os outros pertences. Ela ten-
tou reagir, mas eles fugiram levan-
do a bolsa, dinheiro, documentos
e o aparelho celular. A Polícia Mili-
tar foi acionada, fez buscas, mas
até o fechamento desta edição nin-
guém havia sido localizado. Mais
de 800 pessoas ou estabeleci-
mentos foram alvos de assaltan-
tes em Cascavel neste ano, média
de quatro destes registros por dia.

MOTOCICLISTA RECEBEU atendimento médico, mas teve ferimentos leves

FÁBIO DONEGÁ

O homem reclamava de dor e sentia dificuldades para respirar

FÁBIO DONEGÁQUEDA DO TELHADO

Centro de Cascavel. No total, foram
dois carros e uma motocicleta.

Um dos carros teria invadido a
avenida, batido no outro veículo,
o qual foi projetado sobre a moto.

Apenas o motociclista se feriu,
mas sem gravidade. Ele foi socor-
rido pelo Siate e encaminhado à
UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) sem risco à vida.
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o Lago Municipal de Cascavel uma
cena inusitada. Quem é adepto à cor-
rida, caminhada ou gosta de andar de
bicicleta, precisa desviar de uma árvo-
re que está bem no meio da pista.

A cozinheira Cleonice Alves, que
vai ao lago todos os dias para prati-
car exercícios, diz que a árvore atra-
palha um pouco. “Eu sempre cami-
nho e quem passa por este trecho
precisa desviar”, relata.

O sorveteiro Jovino Secchi conta
que a árvore no meio do caminho
não é o maior problema, mas sim o
desrespeito dos usuários quanto à
faixa que estabelece o espaço para
quem anda a pé ou de bicicleta.
“Quando eles [ciclistas e pedestres]
vão desviar da árvore, ao invés de ir
para o lado certo de cada um, o que
ocorre é totalmente o oposto. Cada
um invade o espaço do outro e aí
vira uma confusão”, relata.

No meio do
caminho tinha
uma árvore

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

E quem estava pensando que a única solução seria a poda da árvore,
se enganou. Segundo a Prefeitura de Cascavel, a árvore não será corta-
da, já que a sinalização do espaço da ciclofaixa faz o contorno e existe
um recuo com essa finalidade. O espaço será apenas ampliado.

PEDESTRES desviam de árvore que está no meio da ciclofaixa do Lago Municipal

Ela vai ficar

POLÍCIA26 HOJE NEWS, 14 DE AGOSTO DE 2017

Giro da
Violência
Vectra e táxi I
Um acidente na madrugada de ontem na
esquina das Ruas Salgado Filho e
Pernambuco, no Centro de Cascavel,
envolveu um Vectra e um táxi. O
motorista do Vectra abandonou o carro
no local e fugiu. De acordo com relatos,
o taxista trafegava pela Rua Salgado
Filho e o Vectra pela Pernambuco, mas
não houve informações de como a
colisão aconteceu. Ninguém teve
ferimentos graves.

Vectra e táxi II
Já pela manhã, como o Vectra
continuava no local do acidente, o
Pelotão de Trânsito da Polícia Militar
recolheu o veículo e o levou para o
pátio do Batalhão da Polícia Militar, já
que, segundo a PM, havia pendências
quanto à documentação do carro. Até o
fechamento da edição o condutor não
havia sido localizado.

Agrediu a enteada
A Polícia Militar prendeu na tarde de
ontem um homem de 34 anos acusado
de agredir a enteada de 19 anos. O
fato foi registrado no Condomínio
Pantanal, região norte da cidade.
Segundo testemunhas, esta não seria
a primeira vez que ele apresentava
comportamento agressivo. À polícia a
jovem teria dito que ele também
bateu em sua mãe. Ele foi
encaminhado à Delegacia da Polícia
Civil onde permanece detido.

Tombou na pista
Uma carreta carregada com milho
tombou ontem pela manhã na BR-163,
próximo a Lindoeste. A carreta ficou
no meio da rodovia, a exemplo da
carga que se espalhou, deixando o
tráfego ainda mais perigoso, pois
chovia na hora do acidente. A Defesa
Civil e o Corpo de Bombeiros de
Cascavel foram acionados para fazer a
limpeza da pista e a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) foi acionada para
orientar o trânsito. A carreta só foi
retirada da pista no período da tarde.

Um acidente registrado por vol-
ta das 5h de ontem na Avenida Ba-
rão do Rio Branco, entroncamento
com a marginal da BR-467, em Cas-
cavel, deixou uma mulher ferida.

Três jovens estavam em uma
Marea e, segundo relatos, a con-
dutora teria perdido o controle da
direção, batido na mureta de pro-
teção e capotado nas proximida-
des do viaduto.

A jovem ferida foi identificada
como Danieli Batista Félix, de 23

De pneus pro alto

Uma abordagem de rotina feita
pela Receita Federal de Cascavel
e de Foz do Iguaçu na noite de sá-
bado em Toledo terminou com uma
carreta carregada com semente de
girassol apreendida. No meio da
carga lícita, que saiu de Foz do Igua-
çu e seria levada para São Paulo,
foram encontradas diversas caixas
com eletrônicos avaliadas em apro-
ximadamente R$ 1 milhão. O mo-
torista foi preso em flagrante e en-
caminhado à Delegacia da Polícia
Federal de Cascavel.

anos, e foi encaminhada pelos so-
corristas do Siate à UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) com
suspeita de contusão na clavícu-
la, além de ferimentos no tórax,
em uma das pernas e na região
do abdômen.

As outras ocupantes do carro
não se feriram e recusaram atendi-
mento médico.

 Uma das ocupantes do carro foi
socorrida e encaminhada à UPA

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Fábio Donegá

R$ 1 milhão em eletrônicos apreendidos
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No meio do
caminho tinha
uma árvore



LOCAL06 HOJE NEWS, 14 DE AGOSTO DE 2017

 É um processo colaborativo voltado para resolução de um con-
flito caracterizado como crime, que envolve a participação maior do
infrator e da vítima.

Não é o juiz que realiza a prática, e sim o mediador que faz o
encontro entre vítima e ofensor e eventualmente as pessoas que
as apoiam. Apoiar o ofensor não significa apoiar o crime, e sim
apoiá-lo no plano de reparação de danos. Nesse ambiente se faz a
busca de uma solução que seja aceitável. Não necessariamente o
mediador precisa ter formação jurídica, pode ser por exemplo uma
assistente social.

A formação em Práticas de Justi-
ça Restaurativa é destinada a quem
já realizou a capacitação em Funda-
mentos da Justiça Restaurativa. São
30 vagas para o período da manhã,
na Turma F, com início em 16/08 e
término em 18/10/2017.

E quem ainda não cursou nada
semelhante, o Fundamentos de Jus-
tiça Restaurativa tem 30 vagas, com
início em 16/08 e término em 18/
10/2017. Outra turma ocorre de
17/08 a 09/11/2017.

Mais informações, pelo telefone
(45) 3333-2871, com Marli ou Vera.

Justiça Restaurativa
Os conflitos fazem parte da na-

tureza humana e por isso os seres
humanos precisam se prover de fer-
ramentas, estratégias e habilidades
que os tornem aptos para a obten-
ção de melhores resultados ao ge-
renciá-los e como oportunidades de
mudanças ou crescimento. Aperfei-
çoar saberes a respeito dessa te-
mática também oportuniza aprender
mais sobre si mesmo.

A Justiça Restaurativa vem
como alternativa para a resolução
de conflitos, pois valoriza a auto-
nomia e o diálogo entre as pes-
soas, criando oportunidades para

Estão abertas
as inscrições

para os cursos

os envolvidos (ofensor, vítima, fa-
miliares, comunidades) se ex-
pressarem e par ticiparem da
construção de ações concretas
que possibilitam prevenir a violên-
cia e lidar com suas implicações.

Muito além de um método não
violento para resolver conflitos, a

Justiça Restaurativa se apresenta
como um novo modelo de justiça,
que assume como preocupação
central as relações prejudicadas por
situações de violência e que se ori-
enta pelas consequências e danos
causados, não pela definição de
culpados e punições.

F ormação

O que é?

 DIVULGAÇÃO
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Na liderança
da Série Ouro

O Cascavel Futsal mostrou no-
vamente sua força no Estado e,
mesmo fora de casa, venceu o Cam-
po Mourão por 6 a 3, pela 16ª roda-
da da primeira fase da Série Ouro
do Campeonato Paranaense. Com
isso, e ajudado pela vitória do Gua-
rapuava sobre o Marreco, por 4 a
3, a Serpente Tricolor assumiu a li-
derança do Estadual a seis roda-
das da definição dos grupos das
quartas de final.

O time cascavelense esperava
um jogo difícil em Campo Mourão,
como de fato foi. O time da casa
saiu na frente com Sadi e abriu 2 a
0 com Dario antes de Guilherme di-
minuir para os visitantes, que con-
seguiram a igualdade ainda no pri-
meiro tempo com Batata.

Na segunda etapa, o Cascavel
conseguiu virar o placar com Issa-
mu, mas Henrique empatou em se-
guida para o Campo Mourão. A igual-
dade prevaleceu no placar até quan-
do o cronômetro marcava cerca de

um minuto para o fim da partida. Foi
quando a estrela de Adeírton brilhou.
Ele virou novamente para a Serpen-
te (4 a 3) e encaminhou a vitória fal-
tando 20 segundos para fim do jogo
ao marcar o quinto dos cascavelen-
ses, quando o Campo Mourão atua-
va com goleiro-linha. Hernandes ain-
da teve tempo de ampliar para 6 a 3
e fechar o placar.

Com o resultado, o Cascavel
emplacou seu oitavo jogo de in-
vencibilidade e chegou aos 29
pontos, um a mais que o Marre-
co, que tropeçou no Guarapuava,
no Joaquim Prestes.

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1º Cascavel 29 14 9 2 3 60 41 19
2º Pato Branco 28 14 8 4 2 43 23 20
3º Marreco 27 15 8 3 4 62 36 26
4º Marechal 25 13 7 4 2 37 27 10
5º Foz Cataratas 24 15 6 6 3 35 29 6
6º Guarapuava 23 14 6 5 3 40 38 2
7º Campo Mourão 19 15 5 4 6 39 40 -1
8º São Lucas 15 14 4 3 7 26 41 -15
9º Umuarama 14 15 3 5 7 39 39 0
10º Toledo 11 14 3 2 9 23 52 -29
11º Caramuru 2 15 0 2 13 24 62 -38

SÉRIE OURO

São Lucas 2x4 Toledo
Marechal 3x1 Umuarama

C. Mourão 3x6 Cascavel
Caramuru 3x7 Pato Branco

Guarapuava 4x3 Marreco
Folga: Foz Cataratas

AMANHÃ
20h30 São Lucas x Marechal

SÁBADO
19h05 Cascavel x São Lucas
20h30 Toledo x Marechal
20h30 Pato Branco x Campo Mourão

DOMINGO
11h Umuarama x Guarapuava
Folga: Marreco

16ª RODADA

12ª RODADA (ATRASADA)

17ª RODADA O próximo compromisso do
Cascavel Futsal será em casa, no
sábado (19), contra o São Lucas.

O adversário é justamente a
última equipe que conseguiu

vencer a Serpente Tricolor, por 2 a
1, em Paranavaí.

Em casa

ARQUIVO
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O time sub-19 do FCC (Futebol
Clube Cascavel) visitou o Campo
Mourão na tarde de sábado e sem
sentiu em casa no campo do ad-
versário. Em partida válida pela 3ª
rodada da 2ª fase do Campeonato
Paranaense da categoria, a Ser-
pente Aurinegra goleou por 6 a 1 e
agora soma seis pontos no Grupo
D, na vice-liderança, a um do pon-
teiro Paraná Clube.

O time cascavelense enfrentou
o Paranavaí na 1ª rodada e perdeu
por 3 a 2 fora de casa. Depois re-
cebeu e venceu o Rio por 3 a 2.

FCC sub-19 goleia
em Campo Mourão

Contra o Campo Mourão, o técni-
co Ivan contou a volta de três joga-
dores importantes: o volante De-
nilson Paiva, o goleiro Guilherme
e o atacante Chininha. “Com o
time completo, tivemos equilíbrio
e vencemos com autoridade”, re-
sumiu o treinador.

Os gols do FCC foram marcados
por Bolt (duas vezes), Chiesa, Chini-
nha, Robinho e Felipe. Agora a equi-
pe já começa a pensar no Apucara-
na, lanterninha da chave, adversário
da 4ª rodada, no sábado (19), no cam-
po da Associação Atlética Coopavel.

Os meninos da categoria
sub-15 do FCC (Futebol Clube
Cascavel) venceram por WO o
Grêmio Maringá no sábado
pela manhã, em Cascavel. O
jogo estava marcado às 8h45,
no CT do FCC, mas o adversá-
rio não apareceu. A partida era
válida pelo Campeonato Para-
naense da categoria.

 VISTA PUBLICIDADE

TAÇA FPF
Sem ir a campo no fim de semana
pela Taça FPF, o time sub-23 do
FCC viu o Maringá FC vencer o
Andraus por 3 a 0 fora de casa e
chegar aos mesmos 6 pontos dos
cascavelenses na classificação, mas
em vantagem nos critérios de
desempate. Já o terceiro colocado
é o Iraty, que arrancou um empate
por 1 a 1 com o Foz do Iguaçu na
terra das Cataratas e chegou aos 5
pontos. No outro jogo de ontem
pela 3ª rodada, o Toledo recebeu e
venceu o Paranavaí por 3 a 2, e
chegou aos 4 pontos, mesma
pontuação do Rio Branco, que venceu
a Portuguesa Londrinense por 1 a 0.

SUB-15 VENCE POR WO
A comissão de arbitragem e a

equipe da Federação Paranaense
de Futebol esperou até às 9h15,
conforme determina o regulamen-
to. Como a equipe de Maringá não
veio, os jogadores do FCC simula-
ram e o início da partida e o árbi-
tro já deu o apito final. Em segui-
da, os garotos aproveitaram para
realizar um coletivo.

A atitude antidesportiva do ad-
versário rendeu ao time cascave-
lense uma vitória pelo placar de
3 a 0. Com isso, o FCC chegou
aos 9 pontos, na vice-liderança do
Grupo B. O líder é o PSTC, com
18 pontos. Na sequência do cam-
peonato, o FC Cascavel enfrenta-
rá o Toledo no dia 19 e receberá
o líder no dia 2 de setembro.

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1º Maringá FC 6 2 2 0 0 7 1 6
2º FC Cascavel 6 2 2 0 0 3 1 2
3º Iraty 5 3 1 2 0 5 4 1
4º P. Londrinense 3 1 1 0 0 3 0 3
5º Foz do Iguaçu 3 3 0 3 0 3 3 0
6º Toledo 4 3 1 1 1 5 5 0
7º Rio Branco 4 3 1 1 1 2 2 0
8º Paranavaí 1 2 0 1 1 2 5 -3
9º Operário 0 0 0 0 0 0 0 0
10º Andraus 0 3 0 0 3 2 9 -7

TAÇA FPF

Andraus 0x3 Maringá FC
Foz do Iguaçu 1x1 Iraty

Toledo 3x2 Paranavaí
P. Londrinense 0x1 Rio Branco

QUARTA-FEIRA (6/9)
20h15 FC Cascavel x Operário

3ª RODADA

QUARTA-FEIRA
15h30 Iraty x P. Londrinense
19h15 Foz do Iguaçu x FC Cascavel
20h15 Toledo x Andraus

QUINTA-FEIRA
20h15 Operário x Paranavaí

QUARTA-FEIRA (6/9)
15h30 Rio Branco x Maringá FC

4ª RODADA
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Os amantes da velocidade não ti-
veram motivos para reclamar no fim
de semana em Cascavel. O Autódro-
mo Zilmar Beux foi palco da quinta
etapa do Metropolitano de Marcas e
da sexta etapa da Copa Paraná/Sul
de Motovelocidade. Ou seja, teve dis-
putas entre carros e entre motos, para
não deixar a desejar. A programação
na pista cascavelense foi desenvolvi-
da no sábado e no domingo, e on-
tem, no Dia dos Pais, destaque para
o piloto Thiago Klein, que faturou a
etapa pelo Marcas A, a principal do
Metropolitano, e deu o troféu de pre-
sente ao seu pai, Sérgio.

Além de subir ao degrau mais alto
do pódio, Thiago comemorou a vitó-
ria nas duas baterias, depois de ter lar-
gado em segundo na primeira corri-
da. Nas duas provas ele foi seguido
pelo pole position Paulo Bento ao re-
ceber a bandeira quadriculada.

Na classificação geral da etapa, a
parceria Gustavo Magnabosco e Ed-
son Bueno ficou em terceiro lugar,
Edoli Caus Jr foi o quarto colocado e
a dupla Paulo Pizzoni/ Davi Dal Pizzol
terminou em quinto lugar.

No Marcas B, o vencedor da eta-
pa foi Anderson Portes, vencedor das

Dia de Thiago e Sérgio Klein
 FAMÍLIA KLEIN

5ª ETAPA
METROPOLITANO

Marcas A
1º Thiago Klein
2º Paulo Bento
3º G.Magnabosco/E.Bueno
4º Edoli Caus JR
5º P.Pizzoni/D.Dal Pizzol

Marcas B
1º Anderson Portes
2º Lorenzo Massaro
3º Felipe Braz
4º Marcelo Beux
5º Felipe Carvalho

Turismo C
1º Eduardo Weirich
2º Luciano Cortina
3º Ronaldo C. da Silva

Turismo I
1º G.Formentão/C.Formentão
2º M.Cortina/M.Gracioli

duas baterias. O vice-campeão da eta-
pa foi Lorenzo Massaro, com um se-
gundo e um terceiro lugar nas duas
baterias. Já Felipe Braz levou o troféu
de terceiro lugar geral. Ele foi segun-
do colocado na primeira bateria e sex-
to na outra. Marcelo Beux e Felipe
Carvalho terminaram em quarto e
quinto lugar, respectivamente.

SANDRA ZAMA



ESPORTE30 HOJE NEWS, 14 DE AGOSTO DE 2017

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Alisson Ralf da Silva
Fernanda Aline dos Santos

Tamara Niada Boeira
Bruna Caroline Oliveira de Souza

José Welson Vicente Damasceno
Marcia Fernanda de Chaves

Celso José da Silva
Adriana Flauzino da Silva

Ciro Rebolo
Daiane Galeski

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Salles Mello

José Marcos de Oliveira
Simone Kellen de Lima

Claudeir dos Santos Sabino
Elisandra Tuon

Luis Carlos Pantaleão Rodrigues
Claudiane de Oliveira

Leandro ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli

Antonio Bandeira da Silva
Elisangela Henning

Mizael da Silveira
Regina de Abreu

Johnny Pereira Proença
Mayara Neves de Oliveira

Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva

Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira

Ademir de Souza
Aline Hölscher

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaeli

Romulo Agostini de Souza
Natalia Livia Silva Ferreira

Bruno Norberto de Lima
Camila Cardozo

Pablo Rodrigo Skowrosnki Lazarini
Deborah de Camargo Paciornik

Valdecir de Jesus
Derli Pinto Carneiro da Costa

Johnny Henrique de Oliveira
Tabata Massanero Sobrinho

Não faltou nada na estreia de
Neymar pelo PSG. Ontem, em seu
primeiro jogo com a camisa do
time francês, o brasileiro - que
custou 222 milhões de euros ao
Paris Saint-Germain - fez gol, deu
assistência, abusou dos dribles
e foi um show à parte na vitória
por 3 a 0 sobre o Guingamp, fora
de casa, pela segunda rodada do
Campeonato Francês.

Com mais liberdade que no Bar-
celona, Neymar cansou de deixar
seus companheiros na cara do gol
e fez uma ótima dupla com Cavani.
Os dois foram responsáveis pelos
gols e assistências do segundo e
terceiro tentos do PSG.

Neymar marca na estreia
Já o gol que abriu o placar con-

tou com uma trapalhada da defesa
dos donos da casa. O zagueiro re-
cuou mal, o goleiro não alcançou e
o Guingamp acabou dando o gol de
presente para o PSG.

Já no segundo gol Neymar foi
responsável por uma linda assis-
tência para Cavani. Com um pas-
se na medida entre os zagueiros,
ele encontrou o uruguaio livre,
que não perdoou e finalizou na
saída do goleiro.

Aos 37min do segundo tempo,
foi a vez do uruguaio devolver a
gentileza e colocar Neymar na
cara do gol. Ele finalizou no alto,
de dentro da pequena área, e as-
sim marcou seu primeiro gol com
a camisa do PSG.

O PSG voltará a campo pelo
Campeonato Francês no domin-
go (20), quando receberá o Tou-
louse no Parques dos Príncipes.
O jogo marca a estreia de Ney-
mar ao lado da torcida.

Campeões
Na Itália e na Espanha, o
domingo foi de decisão pelas
Supercopas. Em Turim,
repetindo o duelo da Copa da
Itália passada, a Lazio encarou
a Juventus no Estádio
Olímpico de Roma e, dessa
vez, teve um final feliz:
vitória por 3 a 2, com direito a
gol do título nos acréscimos.
Já em Barcelona, o Real
Madrid deu um enorme
passou rumo à conquista de
mais um título ao vencer o
arquirrival por 3 a1. Piqué
(contra), Asensio e Cristiano
Ronaldo marcaram para o
Real, e Messi diminuiu. O
gajo, inclusive, marcou o jogo
ao ser expulso e está de fora
do segundo jogo da decisão.
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BRASILEIRÃO
20h Santos x Fluminense

SÉRIE D
21h Operário x Maranhão

JOGAM HOJE

Megasena
Concurso: 1958

15 20 22 24 34 55

Dupla sena
Concurso: 1680

02 20 21 23 44 451º sorteio

01 02 06 10 35 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1549

01 02 03 04 05 07 08 10
11 13 18 20 23 24 25

Quina
Concurso: 4454

17 18 21 37 72

Timemania
Concurso: 1069

02 11 19 37 43 64 72
TIME DO SPORT/PE

Lotomania
Concurso: 1787

00 02 03 09 13 17 20
22 24 25 28 33 39 67

69 70 84 86 87 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5205

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

1.350.000
21.000
20.000
18.000
17.038

São Paulo vence Cruzeiro
A manhã de ontem foi agitada no

Morumbi, em São Paulo. Com direito
a recorde de público do Brasileirão
2017, São Paulo e Cruzeiro presente-
aram os 56.052 torcedores no está-
dio com um grande duelo, válido pela
20ª rodada. Após sofrer a virada no
início do segundo tempo, o Tricolor
reagiu e venceu a Raposa por 3 a 2.

Com a vitória, o time paulista res-
pirou na competição e, com 22 pon-
tos, deixou a zona de rebaixamento.
Com 27, o Cruzeiro perdeu a chance
de retornar ao G6 e colocar pressão
nos adversários diretos.

No Morumbi cheio, o Cruzeiro teve a
chance de sair na frente do São Paulo
aos 12 minutos, mas Sassá acertou a
trave na cobrança de pênalti. O zero
permaneceu no placar até os acréscimos
da primeira etapa, quando Hernanes
marcou um golaço de falta, aos 46min.

No segundo tempo, Sassá se re-
dimiu do pênalti desperdiçado e, aos

5min, acertou um voleio e empatou
o jogo. Aos 11min, ele mesmo virou
ao tocar na saída do goleiro: 2 a 1.
Aos 25min, Arboleda aproveitou es-
canteio e empatou o jogo. O duelo
ficou aberto e, aos 36min, Hernanes
repetiu a dose e, de pênalti, decretou
a vitória do São Paulo: 3 a 2. Empates

A vitória do Atlético-MG sobre o
Flamengo foi a única nos jogos das
16h, no domingo. Outros dois
confrontos terminaram empatados.
Em Volta Redonda, Vasco e
Palmeiras ficaram no 1 a 1 e em
Recife, Sport e Ponte Preta não
saíram do 0 a 0. No Rio de Janeiro,
no Raulino de Oliveira, as redes
balançaram apenas na etapa final.
Aos 31 minutos, o Palmeiras saiu
na frente com Guerra, de cabeça.
Após assimilar o golpe, o Vasco
reagiu e, aos 42 minutos, igualou a
partida com Manga Escobar.

GALO AMPLIA JEJUM DO FLA
O Atlético-MG iniciou o returno do Brasileirão com vitória para cima do
Flamengo. Em Belo Horizonte, o Galo superou o Rubro-Negro por 2 a 0 e
encostou no G6. Com 27 pontos, a equipe mineira está a três do rival

carioca, que ocupa a sexta posição. No Independência, o Atlético começou a
partida pressionando o Flamengo e não demorou muito para balançar as

redes. Aos 15min, Fábio Santos cobrou pênalti para abrir o placar. Na volta
do intervalo, a missão rubro-negra dificultou ainda mais com a expulsão de
Trauco logo aos sete minutos. Aos oito, Rafael Moura ampliou a vantagem
atleticana e encaminhou a vitória mineira. Com o resultado, o time carioca

ampliou o jejum no Brasileiro para quatro rodadas e deixou o G6.

 SÃO PAULO FC



ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 14 DE AGOSTO DE 2017

Botafogo e Grêmio vão se encon-
trar nas quartas de final da Liber-
tadores e podem até cruzar os ca-
minhos em uma eventual decisão
da Copa do Brasil, ontem fizeram
um jogo diferente, com escalações
alternativas, com a cabeça na se-
mifinal da Copa do Brasil, na quar-
ta-feira. Melhor para o alvinegro ca-
rioca, que foi mais consistente e
venceu por 1 a 0, no Engenhão, em
duelo válido pela 20ª rodada do
Brasileirão. O gol de Leandrinho, no
começo do primeiro tempo, não foi

Grêmio mais
longe do líder

registro isolado na partida. Gatito
Fernandez pegou pênalti de Marce-
lo Oliveira e ajudou a equipe de Jair
Ventura a somar três pontos. Com
o resultado, o Botafogo encerra
uma série de cinco jogos sem vitó-
rias e chega aos 28 pontos. O Grê-
mio permanece com 39 e perdeu a
chance de encostar no Corinthians,
que tem 47 e que enfrenta a Cha-
pecoense no dia 23. Nesta quarta-
feira, pela Copa do Brasil, o Grêmio
receberá o Cruzeiro e o Botafogo
fará clássico com o Flamengo.

A 20ª rodada, que marca o returno do Campeonato Brasileiro, terá o
penúltimo jogo nesta segunda-feira. Às 20h, Santos e Fluminense medem
forças no Pacaembu, em São Paulo. No primeiro turno, o Flu venceu por
3 a 2 jogando no Maracanã. Agora, a situação é diferente, já que quem

leva a melhor é o Peixe, que ocupa a 2ª colocação com 35 pontos. O Flu é
o 9º com 26. No Peixe, Renato, Vecchio e Luiz Felipe (lesionados), David
Braz, Copete e Bruno Henrique (poupados) são desfalques. Já o Flu terá o

elenco completo à disposição. A primeira rodada do returno só será
encerrada no dia 23, quando o líder Corinthians desafiará a Chapecoense na

Arena Condá, em Chapecó (SC).

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1º Corinthians 47 19 14 5 0 32 9 23
2º Grêmio 39 20 12 3 5 35 19 16
3º Santos 35 19 10 5 4 22 13 9
4º Palmeiras 33 20 10 3 7 29 21 8
5º Sport 29 20 8 5 7 30 26 4
6º Atlético-PR 29 20 8 5 7 25 23 2
7º Flamengo 29 20 7 8 5 27 21 6
8º Botafogo 28 20 7 7 6 22 20 2
9º Cruzeiro 27 20 7 6 7 23 19 4
10º Atlético-MG 26 20 7 5 8 21 23 -2
11º Fluminense 26 19 6 8 5 29 27 2
12º Coritiba 25 20 7 4 9 21 26 -5
13º Vasco 25 20 7 4 9 22 31 -9
14º Ponte Preta 24 20 6 6 8 20 24 -4
15º Bahia 23 20 6 5 9 25 28 -3
16º São Paulo 22 20 6 4 10 25 28 -3
17º Chapecoense 22 19 6 4 9 24 33 -9
18º Avaí 21 20 5 6 9 11 25 -14
19º Vitória 19 20 5 4 11 21 31 -10
20º Atlético-GO 15 20 4 3 13 17 34 -17

SÉRIE A

Atlético-GO 1x0 Coritiba
Vitória 0x1 Avaí

São Paulo 3x2 Cruzeiro
Vasco 1x1 Palmeiras

Atlético-MG 2x0 Flamengo
Sport 0x0 Ponte Preta

Botafogo 1x0 Grêmio
Atlético-PR 4x1 Bahia

HOJE
20h Santos x Fluminense

QUARTA-FEIRA
19h30 Chapecoense x Corinthians

20ª RODADA

Goleada e G6

Na noite de ontem, o Atlético-PR
recebeu o Bahia na rodada de abertura
do segundo turno do Brasileirão e
goleou o rival. Com gols de Nikão,
Thiago Heleno, Sidcley e Eder (contra),
o Furacão fez 4 a 1 e venceu de virada
o time baiano. Com o resultado, o
Rubro-Negro chegou aos 29 pontos no
Brasileirão e assumiu a sexta colocação,
na zona de classificação a Libertadores
de 2018. O próximo adversário
atleticano será o Grêmio, no domingo
(20), às 11h, em Porto Alegre.

ATLÉTICO-PR

SÁBADO
16h Corinthians x Vitória
19h Flamengo x Atlético-GO

DOMINGO
11h Grêmio x Atlético-PR
16h Cruzeiro x Sport
16h Bahia x Vasco
16h Ponte Preta x Botafogo
16h Avaí x São Paulo
19h Palmeiras x Chapecoense
19h Coritiba x Santos

SEGUNDA-FEIRA
20h Fluminense x Atlético-MG

21ª RODADA

Últimos JOGOS

Fantasma
Vitorioso por 3 a 1 no jogo de
ida, em São Luís (MA), o Operário
recebe o Maranhão nesta noite
pela partida de volta das quartas
de final da Série D do Brasileiro.
O duelo está marcado para as
21h, no Estádio Germano Krüger,
e definirá o último ascendente à
Série C. Pelo resultado do
primeiro jogo do mata-mata, o
Fantasma de Ponta Grossa pode
até perder por dois gols de
diferença que ainda assim
avançará à semifinal e garantirá
uma vaga na terceira divisão
nacional em 2018.


