
3ª execução
O mês de agosto está marcado por execuções em Cascavel. Nos
14 primeiros dias, três pessoas foram mortas com características
de execução. Na tarde de ontem, um jovem de 19 anos foi morto
no Bairro Interlagos com vários disparos de arma de foto. Entre

confrontos e assassinatos, já são cinco mortes violentas no mês.
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Só para enfeite!
As passarelas construídas no perímetro urbano de

Cascavel são para dar segurança aos pedestres, mas
boa parte deles prefere se arriscar a poucos metros

delas. Neste ano, 36% dos atropelamentos no
perímetro urbano ocorreram em rodovias.

 Pág. 09
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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 20 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 27 20 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

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

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

21ª RODADA

Ruim para os dois:
Santos 0 x 0 Fluminense

Santos e Fluminense proporciona-
ram um bom espetáculo para os pou-
co mais de 22 mil torcedores que
foram ao Pacaembu. Ainda que as
equipes não tenham saído do 0 a 0,
a partida foi bem disputada e com
bons lances de ambos os lados.

Espetáculo à parte, o 0  a 0 não
foi bom para as pretensões das
duas equipes no Campeonato Bra-
sileiro. Com o resultado, o Santos
permaneceu na 3ª colocação, mas
perdeu a chance de colar no Grê-
mio, vice-líder da competição. O Flu-

minense caiu para a 10ª colocação
e não conseguiu colar no grupo dos
times que vão à Copa Libertadores.

O Santos visita o Coritiba, do-
mingo, às 19h, no Couto Pereira.
Já o Fluminense joga mais uma vez
na segunda-feira. A equipe recebe
o Atlético-MG, 20h, no Maracanã.

No confronto histórico, o Flu leva
pequena vantagem sobre o Peixe.
Em 95 partidas, foram 38 vitórias,
20 empates e 37 derrotas, com
157 gols marcados e 153 sofridos
pela equipe carioca.

SANTOS E FLUMINENSE empataram em 0 a 0 no fechamento da 20ª rodada, na noite de ontem,
no Pacaembú

LANCE
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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: 1550

03 04 05 07 09 13 14 15
16 17 20 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4455

33 38 58 72 76

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

Rueda no Fla
O Flamengo anunciou, o treinador
de forma oficial, a contratação do
técnico Reinaldo Rueda. Campeão
da Libertadores 2016 pelo Atlético
Nacional, o colombiano chega para
substituir Zé Ricardo e tentar salvar
a temporada, principalmente nas
competições de mata-mata. O
comandante, no entanto, está
respaldado pela diretoria para um
projeto longo no Rubro-Negro. Ele
será o responsável por organizar o
futebol até dezembro de 2018.

Liga dos Campeões
A última rodada da fase
eliminatória que definirá os
últimos participantes da fase de
grupos da Liga dos Campeões
começa hoje, com os jogos de ida.
Um dos principais confrontos fica
por conta do Liverpool, que
encara o bom time do Hoffenheim
na Alemanha, às 15h45 (de
Brasília). Os Reds terão o
desfalque significativo de Philippe
Coutinho, alvo do Barcelona na
atual janela de transferências e
que ficou fora da lista de
relacionados. A justificativa da
equipe para a ausência é uma dor
nas costas do camisa 10, que já
ficou de fora da estreia da equipe
inglesa na Premier League
(empate em 3 a 3 com o Watford,
fora de casa). O duelo também vai
marcar o reencontro de Roberto
Firmino com seu ex-clube. O
brasileiro transferiu-se do
Figueirense para o time alemão
em dezembro de 2010 e saiu em
2015.

    COPA SURUGA
7h15 Urawa Reds x Chapecoense

AMISTOSO
13h30 Girona x Man. City

SÉRIE B
19h15 Londrina x Brasil de Pelotas
21h30 Náutico x Figueirense

LIGA DOS CAMPEÕES
13h Sporting x Steaua Bucareste
13h Qarabag x Copenhague
15h45 Young Boys x CSKA Moscou
15h45 APOEL x Slávia Praga
15h45 Hoffenheim x Liverpool

JOGAM HOJE

Paulinho
no Barcelona
O Barcelona anunciou
oficialmente a contratação
do meio-campista brasileiro
Paulinho, que estava no
Guangzhou Evergrande, da
China. O jogador será
submetido a um exame
médico na quinta-feira e no
mesmo dia assinará o
contrato. O Barça
desembolsou 40 milhões de
euros (cerca de R$ 151
milhões) pelo jogador, o que
o tornou a quarta maior
compra da história da equipe
catalã, atrás apenas dos
atacantes Neymar, Luis
Suárez e Zlatan Ibrahimovic.

 EFE

RADAR02 HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2017

O presidente Donald Trump anunciou que vai retaliar a Coreia
do Norte com “fogo e fúria” inéditos caso Pyongyang bombardeie
Guam. Um traque de piá abusado num ermo talvez baste para o
mundo saber o que podem ser “fogo e fúria” jamais vistos.

Para ser maior, terá que superar as explosões de Hiroshima e
Nagasaki. Na primeira, em 6 de agosto de 1945, o Boeing Enola
Gay despejou sobre a cidade japonesa de Hiroshima a bomba
atômica Little Boy (Piazinho, em tradução típica paranaense).

O moleque matou cerca de 140 mil pessoas. Ao ver o cogumelo
maldito, o copiloto Robert Lewis anotou no diário de bordo: “Deus, o
que fizemos?!” A Fat Boy (Piá Gordo), segunda bomba, lançada dois
dias depois, ainda mais poderosa, matou “só” 70 mil pessoas.Qualquer
estrago que Pyongyang ou Trump cometam, ainda pior que o fogo
furioso das duas bombas infantis, não será maior que o sacrifício de
vidas causado pela falta de investimentos em obras e programas soci-
ais acarretada pelo endividamento dos povos, arquitetado pela finan-
ceirização do planeta no último meio século de intensas crises.

As bombas no Japão mataram cerca de 210 mil e ainda não se
sabe quanta gente a fúria de Trump poderá matar, mas sucumbem
muitos, a cada instante, por falta de meios suficientes de vida. Mais
de quatro mil piás morrem por dia só por falta de água potável, igua-
lando as bombas-moleques de 1945 em menos de dois meses.

Furioso é o sistema político, econômico e social reinante, inca-
paz de pôr fim a tais carências e injustiças.

FOGO E FÚRIA INÉDITOS
OU MAIS DO MESMO?

 Exonerado
O prefeito Leonaldo
Paranhos decidiu exonerar
Maicon Felipe Rios de Lima,
filho do ex-vereador Marcos
Rios. Ele e o pai foram
condenados em uma ação
que investigou devolução
de dinheiro de assessores
quando Rios ainda era
vereador, além do emprego
de funcionários fantasmas.
Maicon estava lotado
na Secretaria de Assistência
Social.
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“Quero parabenizá-lo pela
iniciativa e até pedi para

minha assessoria pra
gente ver também,
porque tem aquele

homem que apanha, mas
são casos insignificantes,

são pequenos”.

Alceu A. Sperança*
* Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

 Audiência
Moradores do Bairro
Recanto Tropical estão
convidados a participar,
na noite de amanhã no
auditório da Prefeitura, da
Audiência Pública para
apresentação do Estudo de
Impacto de Vizinhança da
Associação dos Rotarianos,
com objetivo de aprovação
para concessão de alvará
de construção à respectiva
associação. O encontro
terá início às 19 horas.

O prefeito
Leonaldo
Paranhos que
está levando a
sério o
programa
Tolerância Zero
Contra a
Corrupção.

A ação de
vândalos que
insistem em
pichar
monumentos,
como a Praça do
Migrante, que
recentemente
recebeu novas
pinturas.

Vereador Mauro Seibert
durante as discussões

sobre a implantação da
Patrulha Maria da

Penha.

DIVULGAÇÃO

Nublado com
chuvas e
trovoadas

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
14/08 -
22h15

CRESCENTE
29/08 -
05h12

NOVA
21/08 -
15h30

CHEIA
06/09 -
04h02

Nublado com
chuvas e
trovoadas

Nublado com
chuvas e
trovoadas

Nublado com
chuvas e
trovoadas
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 15 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

Fechando o giro de jogos pelo
mundo, a Chapecoense enfrenta o
Urawa Red Diamonds na manhã des-
ta terça-feira, às 7h pelo horário bra-
sileiro. A partida vale o título da Copa
Suruga, torneio organizado anualmen-
te pela Conmebol em parceria com a
Liga Japonesa e que reúne o cam-
peão da Copa Sul-Americana e o ven-
cedor da Copa da Liga do Japão.

A bola rolará no Estádio de Sai-
tama, local que sediou quatro par-
tidas da Copa do Mundo de 2002
e o campeão ganhará premiação de
200 mil dólares (cerca de R$ 635
mil), enquanto o vice ficará com 60
mil dólares (cerca de R$ 190 mil)
pela participação.

O duelo é disputado em partida
única, com o campeão sendo defi-
nido nos pênaltis em caso de em-
pate. Para a Chape, a principal difi-
culdade é a adaptação ao fuso ho-
rário e à longa viagem, considera-
da desgastante para os atletas co-
mandados por Vinícius Eutrópio.

Será o terceiro jogo da equipe
catarinense fora do País neste mês.
Na semana passada, na segunda-
feira (7), foi goleada por 5 a 0 pelo
Barcelona, na Espanha, e no dia
seguinte perdeu por 2 a 1 para o
Lyon, na França.

Chape no Japão  Urawa Reds
O clube japonês é o oitavo
colocado do campeonato
local, com 13 pontos a
menos que o líder Kashima
Antlers. O elenco conta com
dois brasileiros, o zagueiro
Maurício e o atacante Rafael
Silva, que atuou no Coritiba
como profissional antes de
se transferir para o Japão.
Um dos destaques do time
anfitrião é o atacante Zlatan
Ljubijankic, de 33 anos. O
jogador estava no elenco da
Eslováquia que jogou a Copa
do Mundo de 2010.

CHAPECOENE
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Super CPI da educação?
Na manhã de ontem (14), os vereadores da Comissão de

Educação da Câmara de Cascavel, reuniram-se com o vereador
Dal Molin, autor das denúncias, e receberam oficialmente

toda a documentação existente sobre inúmeras
irregularidades na pasta durante a gestão passada. De hoje

em diante, os três vereadores irão considerar se existem
possibilidades legais de uma super CPI da Educação.

Abrangência
A CPI abrangeria vários
assuntos com situações
passíveis de investigação
(cortinas, portas, janelas,
merenda, toldos, tempo
integral e frota). A
comissão também poderá
optar em encaminhar tudo
para o Ministério Público
sem o processo de
investigação. Os demais 15
dias de agosto servirão
para análise e
posicionamento da
comissão.

Furo maior
Uma das preocupações da
Comissão de Educação é
quanto a outra denúncia,
bem maior, que poderá ser
ofuscada, caso as
denúncias já apresentadas
sejam fiscalizadas. Trata-se
das quilometragens dos
ônibus – das frotas urbana
e rural – que podem revelar
um novo escândalo. Paulo
Porto não abre mão de
meter a colher também
neste item, de valores
expressivos.

TAMBÉM PASSA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Somente no ano passado, foram 1.625 casos de
agressões contra mulheres em Cascavel. Ao que tudo
indica, o vereador tem o aval de Paranhos na iniciativa.

 O vereador Bocasanta voltou a elogiar, em plenária, o
governo Paranhos pelas iniciativas e boas vontade em fazer
acontecer. Só não deixa de criticar a gestão de Edgar...

 Depois do vereador Josué tanto cobrar em plenária, a
Secretaria de Esporte cedeu. Prometeu comprar e
entregar, em 15 dias, as telhas do ginásio de esportes
do Santo Onofre...

Com a aprovação em primeira discussão ontem, vai passar
o projeto de lei de autoria do vereador Gugu Bueno,
implantando a Patrulha Maria da Penha para agir com
mais eficiência em denúncias de agressões contra
mulheres.

A proposta para amor-
tizar o déficit do IPMC (Ins-
tituto de Previdência do
dos Servidores Públicos
do Município de Casca-
vel) foi aprovada ontem
pelos vereadores. O mon-
tante a ser amortizado
nos próximos doze meses
será de R$ 8.289.616,
42. Em 2018, a previsão
é de que sejam utilizados
R$ 17.242. 402,16 para
cobrir este déficit. Tema
debatido em anos anteri-
ores, o chamado déficit
técnico atuarial pode, em
longo prazo, comprome-
ter uma fatia significativa
do orçamento.

O Município de Casca-
vel possui Regime Próprio
de Previdência Social. O
IPMC, criado em 1970, é

Amortização
do déficit

responsável por gerir a
previdência dos servido-
res municipais.

Nesse sistema de pre-
vidência, há o que se co-
nhece por custo suple-
mentar ou déficit técnico
atuarial, representado
pelo valor atual dos com-
promissos do IPMC com
os servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas,
menos o valor atual das
receitas de contribuições
dos servidores e prefeitu-
ra, hoje fixados em 11%.
Porém, para manter o Pla-
no de Custeio e de Bene-
fícios dos IPMC para
2017, o Poder Executivo
Municipal propõe um au-
mento da alíquota em
0,5%, passando de 11%
para 11,5%.

Equilíbiro
Este saldo negativo existe porque anteriormente à Constituição
de 1988 não havia uma preocupação por parte dos governos
em manter o equilíbrio entre as despesas e receitas no sistema
previdenciário. A partir desta data, os regimes próprios de
previdências surgiram em vários municípios e em 1998, com a
Lei nº 9.717/1998 e a Emenda Constitucional nº 20/1998,
definiu-se um novo marco que determinou a reformulação
radical dos sistemas de previdência dos servidores públicos,
criando critérios mais rígidos para acesso aos benefícios.

Criticado
Passou com algumas criticas e a tradicional pressa, as

discussões e aprovação em primeira votação do projeto
de lei 87/2017, dispondo sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente através da criação

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA. Emendas estão

previstas ao projeto na sessão de hoje.

 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem

DIVULGAÇÃO
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Após um fim de semana de folga
nas disputas, por conta do Dia dos
Pais, o campeonato de Terrão no
Jardim Colonial terá programação
neste domingo, com cinco jogos
marcados para o período da manhã,
pela quinta rodada: Auto Escola
Avenida x União Independente
(8h30), Zé Milto x Recanto
Colmeia (9h30), Juventude x Fúria
do Terrão/Mercado Samara
(10h30), Frutana x JG Construção
(11h30), Bar Fortaleza x 100%
Interlagos (12h30) e, por fim, às
13h30, Titânio x Treme Terra (foto).

A grande campeã da Copa Cidade de Cascavel de
Futsal no naipe feminino não será uma equipe
cascavelense. Na semifinal, realizada domingo no
Ginásio da Neva, as duas últimas representantes da
cidade foram derrotadas e agora se confrontarão na
disputa pelo terceiro lugar. A AUF/Foco Telecom foi
goleada por 7 a 0 pelo time sub-20 de Ouro Verde
do Oeste e a Stein foi goleada por 5 a 1 pela
Afeto/Toledo. Com isso, a disputa do título
reforçará a intenção de regionalização da competição
e colorará frente a frente duas equipes que ainda não
perderam na Copa Cidade, em sete jogos. Outro
detalhe é que o a decisão promete ser de muitos
gols, isso a julgar pela lista de artilheiras do torneio.
Eliane Luca da Silva tem 17 gols marcados pela
equipe de Ouro Verde, enquanto Simone dos Reis
Alves tem 16 gols pelo time de Toledo.

A Liga Norte/Sul teve as disputa das partidas das
oitavas de final no sábado pela Liga Sul, definindo os
jogos das quartas de finais. Os resultados foram:
Maximus Pizzaria 3x2 Hospital Genesis, Academia
Vip/Marcão Acessórios 4x3 Cascavel Clean/Km
Diesel, Cordeiro Mat. Construção/Fúria 2x4 loucos da
Baixada, Everest 1x2 Lolla, Fercaus 6x2 Demônios da
Garoa e Royal Hookah 0x2 Bernardos. Com isso, os
duelos, em partida única, que definirão no dia 26, no
campo da Arena Buenão, os semifinalistas da Liga Sul
são: Fercaus x Bernardos (14h30), Maximus x
Academia Vip (15h30), SPG/Briolimp x Lolla
(16h30) e Marquinhos Veículos x Loucos da Baixada
(17h30). Neste sábado haverá as quartas de final da
Liga Norte, pela qual o Alumine/Osmar FC (foto)
terá a missão de tentar parar o invicto SE Vila Nova.

TERRÃO ACEPAR

COPA CIDADE
 LDF

LIGA NORTE/SUL
LIGA OESTE

POLÍTICA04 HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2017

A mais grave e duradoura crise
brasileira já levou milhares de em-
presas à falência, conduziu ao re-
corde no número de desemprega-
dos (mais de 14 milhões) e a situa-
ção poderá ficar ainda mais difícil
caso o Congresso não aprove emen-
das ao Pert, o Parcelamento Espe-
cial de Regularização Tributária, vi-
abilizando assim a adesão por gran-
de parte das empresas brasileiras
inadimplentes com o fisco.

Poder contar com esse fôlego
é uma questão de sobrevivência
a muitas pequenas e médias em-
presas e também para preservar
empregos que, além de manter
famílias, são fundamentais para
dar impulso à roda da economia.
Essa foi a síntese de posição da
Câmara Técnica Tributária da Acic
no fim de semana. A reunião teve
a participação do deputado fede-
ral Alfredo Kaefer, que integra co-
missão mista que trata e nego-
cia o PLV 23/2017, Projeto de Lei
de Conversão proveniente da MP

783/2017, do Pert.
No encontro, o parlamentar de-

talhou pontos do Parcelamento
Especial de Regularização Tributá-
ria, propostas de alteração e trâmi-
te nas comissões da Câmara Fede-
ral. O deputado se diz otimista e
considera que, com a aprovação da
matéria, muitas empresas e empre-
gos serão preservados. “E isso fará
muito bem à economia brasileira,
que passa por um período de inten-
sas mudanças, ajustes e reflexões”.

Na reunião, Alfredo Kaefer
apresentou algumas novidades do
projeto de lei 23. As principais
são: descontos de juros, multas e
encargos de 85% até 99%,
dependendo do prazo escolhido;
entrada reduzida para empresas
que devem até R$ 150 milhões
em impostos federais de 7,5%
para 2,5%, com possibilidade
de parcelamento desse valor em
até dois anos, inclusive com a
chance de utilização de créditos
tributários antes da consolidação;
possibilidade de dação de bens
imóveis por iniciativa particular, e
possibilidade de utilização de
prejuízos fiscais atualizados pela
Selic tanto na RFB (Refeita
Federal do Brasil) como na
PGFN (Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), apurados até
31 de dezembro do ano
passado.

ASSESSORIA

ENCONTRO debateu questões tributárias

Novidades

Questão de
sobrevivência
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Novos líderes no Marcas
Passada a euforia pelas corri-

das de domingo, a atualização da
classificação do Campeonato Me-
tropolitano de Marcas de Cascavel
confirmou dois novos líderes após
a realização da 5ª etapa, no Autó-
dromo Zilmar Beux. Paulo Bento, na
categoria Marcas A, e Eduardo Wei-
rich, na Turismo C, chegaram à li-
derança de suas categorias pela
primeira vez na temporada. Caíto
Carvalho permanece na liderança
do Marcas B e Gabriel Formentão
segue líder na Turismo I.

No Marcas A, nem mesmo o tí-
tulo da etapa fez com que Thiago
Klein saísse da terceira posição,
mas agora com 136 pontos. Já o
troféu de vice-campeão rendeu a
Paulo Bento a liderança da classi-

RECURSO EXTRA
O lucro da venda das camisas do FCC Cascavel serão entregues nesta terça-feira
pela manhã para a Apae de Cascavel. O repasse será feito pelo fundador e
proprietário da Havan, Luciano Hang. Ele estará pela primeira vez na Apae de
Cascavel e aproveitará para conhecer toda a estrutura e conversar com os
alunos. A visita está prevista para as 10h, na Apae de Cascavel, localizada à Rua
Manaus, 3990, no Jardim Tropical.

ficação geral. Ele chegou aos 170
pontos e ultrapassou Edoli Caus
JR, agora segundo colocado no cam-
peonato com 158 pontos.

No Marcas B, Caíto Carvalho
permanece na liderança, mesmo
tendo abandonado a prova de do-
mingo. Ele soma 123 pontos, con-
tra 108 de Felipe Carvalho, seu ir-
mão. Marcelo Beux é o terceiro,
com 99 pontos.

Na Turismo C, o título da 5ª eta-

pa rendeu a Eduardo Weirich a lide-
rança da categoria. Ele chegou aos
107 pontos e deixou Ronaldo Cé-
sar da Silva para trás na classifica-
ção, com 93. Já na Turismo I Gabri-
el Formentão chegou a 225 pontos
com a conquista da etapa e já é o
virtual campeão.

A próxima etapa do Campeona-
to Metropolitano de Marcas de Cas-
cavel está marcada para o dia 3 de
setembro.

CLEOCINEI ZONTA
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Foi aprovado em primeira vota-
ção o projeto de lei que proíbe a
prática comercial da renovação au-
tomática de contratos de prestação
de serviços por assinatura, como
serviços de TV a cabo, de acesso à
internet, linha telefônica, forneci-
mento de publicações periódicas,
dentre outros. A proposta, que tra-
mita sob o nº 68/2015, é de auto-
ria do deputado Gilson de Souza
(PSC), e recebeu 40 favoráveis e
apenas um voto contrário na ses-
são plenária de ontem, na Assem-
bleia Legislativa do Paraná
(Alep).Pela proposta de lei as em-
presas deverão utilizar meios de
comunicação para informar os con-
sumidores expressamente e com
antecedência, sobre o término do

Sem renovação automática
contrato ainda em vigor. Caso o cli-
ente concorde com os termos de
renovação, o contrato, de acordo
com a proposta, terá que ser assi-
nado mediante a presença de um
representante de vendas da empre-
sa. Não havendo o interesse por
parte do consumidor em renovar a
assinatura, fica encerrado o contra-
to observando-se a data final do
contrato vigente e a declaração de
quitação dos pagamentos das men-
salidades. Nesse caso, a empresa
prestadora do serviço fica obriga-

da a enviar para o endereço do con-
sumidor um comprovante de encer-
ramento de contrato.

O deputado afirma que a práti-
ca da renovação automática adota-
da pelas empresas deve ser coibi-
da, pois é recorrente e aumenta
cada vez mais o número de recla-
mações junto ao Procon, bem como
em sites de reclamações. “É visí-
vel o objetivo das empresas em
obter lucros com a venda de produ-
tos desta forma”, complementa
Gilson de Souza.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Sessão de ontem da
Assembleia que
aprovou o projeto

SAÚDE e turismo
  Ainda em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei nº

594/2016, do deputado Péricles de Mello (PT), que institui a
Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares

de Saúde. Já em segunda votação, foi aprovado o projeto de lei
nº 307/2016, da deputada Claudia Pereira (PSC) e dos deputa-
dos Ademar Traiano e Paulo Litro, ambos do PSDB, que institui

a Região Turística Vales do Iguaçu.
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Primeiras medalhas
O esporte cascavelense já tem ao

menos um representante confirma-
do nos Jogos Escolares da Juventu-
de, no mês que vem em Curitiba: a
judoca Emily Kauani dos Santos, de
apenas 12 anos.

Aluna-atleta do Colégio Estadual
Marilis Faria Pirotelli, ela faturou a me-
dalha de ouro na categoria meio-mé-
dio até 53 quilos na Fase Final B (12 a
14 anos) da 64ª edição dos Jeps (Jo-
gos Escolares da Juventude), no fim
de semana, em Cambé.

Além de Emily, a equipe de judô
de Cascavel contou com outros qua-
tro atletas, todos estreantes na com-
petição. E dois deles também volta-
ram para casa com medalhas. Gabri-
ela Paixão Militão da Silva, de 12 anos,
e Murilo Tavares da Rosa, 13 anos,
foram medalhistas de bronze, ambos
nas categorias leve até 48 kg.

Já Leonardo Costa Brancalhão, 12
anos, e Pedro Henrique Veiga da Sil-
va, 14 anos, adquiriram experiência
na competição para tentar medalha
nos próximos anos.

ACD
No esporte ACD (Atletas Com
Deficiência), destaque para três
cascavelenses do atletismo.
Evidência maior ainda para
Marilei Duarte, da Escola de
Ensino Especial Valeria Meneghel,
a Apae. Ela foi medalha de ouro
nos 100m e nos 400m da Classe
T36, para deficientes físicos.
Aluno da mesma escola e pela
mesma classe, Anderson Roberto
Cantu venceu a prova de 400m e
ficou em segundo na disputa dos
100m. Já Aparecida dos Santos,
também aluna da Apae, ficou em
segundo lugar nos 1.500m para
deficientes intelectuais.
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Começa a declaração do ITR
 O Sindicato Rural de Cascavel in-

forma aos produtores rurais que o
prazo para realizar a declaração do
ITR (Imposto Territorial Rural) come-
çou ontem. Os agricultores terão até
o dia 29 de setembro para regulari-
zar-se junto à Receita Federal. O não
cumprimento do prazo pode trazer
dores de cabeça e multas.

O ITR é um tributo federal cobra-
do anualmente das propriedades
rurais. Precisa ser pago pelo con-
tribuinte que seja proprietário da ter-
ra, pelo titular do domínio útil ou
pelo possuidor a qualquer título (in-
clusive o usufrutuário) de imóvel
rural. Quem não está em dia com
ele pode sofrer multas e sanções,
como a não possibilidade de obter
financiamentos ou realizar transa-
ções imobiliárias.

O Valor da Terra Nua é um dos
principais itens da declaração do
ITR. Do VTN, são deduzidas as áre-
as não tributáveis (áreas de preser-
vação permanente, reserva legal e
demais áreas de preservação am-
biental), chegando ao Valor da Ter-
ra Nua tributável – VTNt, que é a
base de cálculo do ITR, apurado por
propriedade.

Esse número é feito com base

na tabela de preços de terras atua-
lizadas todos os anos pelo Deral
(Departamento de Economia Rural)
da Seab (Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento), des-
contando os investimentos feitos

pelos produtores para que a terra
ficasse apta à produção. No en-
tanto, os produtores devem se pre-
parar para mudanças, uma vez que
o Deral mudou a metodologia de
cálculo e a precificação da área.

DECLARAÇÃO
A declaração pode ser entregue
via internet ou por meios das
mídias eletrônicas da Receita
Federal. O Sindicato Rural de

Cascavel fornece esse serviço aos
produtores associados e aos não
associados. Para isso, basta que

o agricultor compareça ao
sindicato munido da última
declaração do imposto, dos

documentos pessoais e dos da
propriedade.

Paulo Orso, presidente do
sindicato, alerta os produtores

para que não deixem para última
hora. “Muitos deixam para última
hora e o sistema da Receita fica

sobrecarregado. É arriscado
porque eles não aumentam o

prazo. Nós estamos aqui com uma
equipe treinada para ajudá-los a

fazer esse documento”, disse.
PAULO ORSO alerta para que contribuintes
não deixem para a última hora

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Policial baleado
O GDE (Grupo de Diligências Especiais)
de Cascavel investiga o assalto
ocorrido em um motel, às margens da
BR369, em que um policial militar de
Céu Azul foi baleado. Segundo a
polícia, Adilson dos Santos chegava
ao local quando o crime estava em
andamento. Alguns suspeitos foram
detidos e outros identificados. Um
dos procurados pelo crime é Mateus
Henrique Silveira. Adilson continua
internado no Hospital Universitário.

Defender a mãe

Mario Costa Neto, de 40 anos, baleado
na noite de sábado quando chegava em
casa na Rua Afonso Pena, tentava
defender a mãe. Segundo a polícia, um
casal tentou assaltá-la, ele reagiu e,
levou coronhadas na cabeça e foi
atingido por dois tiros, um na barriga
e outro na perna. Mario foi atendido
por socorristas do Siate e encaminhado
ao Hospital Universitário de Cascavel.

Engavetamento na BR-277
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem, na BR-
277, próximo ao Autódromo Zilmar
Beux, em Cascavel. Segundo
testemunhas, havia uma fila na
rodovia, sentido Cascavel, e um
caminhão bateu na traseira de um
Meriva, que foi arremessão contra uma
caminhoneta Hillux. Equipe da
Ecocataratas e da PRF (Polícia
Rodoviária Federal) foram acionadas,
mas ninguém ficou ferido.

 FÁBIO DONEGÁ

A Sesp (Secretaria Estadual de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária) divulgou dados refe-
rente aos crimes consumados no
primeiro semestre de 2017. Segun-
do o relatório, o número de roubos,
entre o dia 1º de janeiro a 30 de ju-
nho de 2016, foram 1.059 casos
na regional de Cascavel, contra 852
no mesmo período deste ano. A que-
da, neste tipo de crime, foi de 19,5%.

Conforme o levantamento, neste
ano, o mês com o maior número de
ocorrências foi janeiro, com 175 rou-
bos, seguido por maio com 150;
março com 149; 143 em junho; 125
em fevereiro e 110 assaltos em abril.

No ano passado, o mês com o
maior quantitativo foi março, com
190 assaltos. Na segunda coloca-
ção está abril com 181, seguido por
177 em janeiro; 175 em junho; 169

em fevereiro e 167 em maio.
Outro dado coletado pela Secre-

taria de Segurança Pública é o nú-
mero de furtos na região. Foram
quase 3% de aumento no primeiro
semestre deste ano, no comparati-
vo com os seis primeiros meses de
2016. No ano passado a regional
contabilizou 3.963 furtos e este
ano foram 4.075.

Neste ano de 2017, o mês de ju-
nho foi o que apresentou o maior nú-
mero de casos, com 772 registros. Na
sequência estão os meses de maio
(732), março (715), janeiro (676), abril
(639) e por último fevereiro (541).

Já em 2016 o mês de destaque
foi março, com 763 furtos, seguido
por fevereiro (731), junho (645), maio
(618), janeiro (608) e abril (598).

Roubos caem
19,5% na regional

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Fazem parte da área de abrangência da regional de Cascavel os municípios de Anahy, Boa Vista
da Aparecida, Braganey, Cafelãndia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas,
Céu Azul, Corbélia, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu,
Ibema, Iguatu, Lindoeste, Matelância, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Santa Lúcia, Santa Tereza
do Oeste, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste e a sede em Cascavel.

REGISTROS de
furto na regional de
Cascavel tiveram
alta de quase 3%
no semestre

A brangência
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Área para a Casa de Custódia
O prefeito Leonaldo Paranhos re-

cebeu, no final da tarde de ontem,
a diretoria do Cogesp (Conselho de
Gestores de Segurança Pública), e
o presidente do Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança), Rafael
de Lorenzo, que formalizaram o pe-
dido de doação de área para viabi-
lizar a construção de uma Casa de
Custódia para Cascavel.

A presidente do Cogesp, a promo-
tora de Justiça Simone Lúcia Lorens,
acompanhada do vice-presidente co-
ronel da Polícia Militar, Avelino José
Novakoski, que também é diretor da
Guarda Municipal de Cascavel, além
do escrivão de Policia Civil, Reinaldo
Bernardin de Andrade, entregou o do-
cumento ao prefeito.

Ela lembrou que a construção
da Casa de Custódia, além de se-
parar os presos provisórios dos
presos que já possuem condena-
ção, como determina a lei, também
é uma ação preventiva já que a es-
trutura da PEC (Penitenciária Esta-
dual de Cascavel) que provisoria-
mente tem abrigado os presos pro-
visórios não é suficiente para aten-
der toda demanda.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a segurança pública
"é um desafio de todos nós". O prefeito se colocou à
disposição do Cogesp e do Conseg para "para unir todos os
esforços para avançarmos: o Município é parceiro nessa luta".

PREFEITO LEONALDO PARANHOS recebeu ontem a diretoria do Cogesp

DIVULGAÇÃO/SECOM

Desafio
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Um jovem de 19 anos foi mais
uma vítima de homicídio em Cas-
cavel. O crime aconteceu na tarde
de ontem, na Rua Mário Quintana,
no Bairro Interlagos. A vítima, iden-
tificada como Jeferson Nunes de
Oliveira, estava em um bar quando
foi surpreendida pelo atirador.

O rapaz tentou fugir, se escon-
dendo em uma residência, mas foi
alvejado várias vezes. Os disparos
de arma de fogo atingiram o tórax
e a cabeça da vítima.

Socorristas e o médico do Sia-
te (Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) fo-
ram acionados, mas quando che-
garam ao local apenas constata-
ram a morte de Jeferson.

De acordo com a Polícia Militar,
que isolou a área e fez buscas ao
atirador, Jeferson estava com um
mandado de prisão em aberto pelo
crime de furto qualificado. Ele já

 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

possuía várias passagens pelo se-
tor criminal. Policiais da Delegacia
de Homicídios investigam o crime.

VÍTIMA estava em um bar,
tentou fugir se escondendo em
uma casa, mas foi alvejada
várias vezes

INCIDÊNCIA
Conforme dados do Hoje News,
cinco pessoas foram vítimas de
morte violenta neste mês de
agosto até ontem. Foram dois
confrontos e três assassinatos.
Dentre os últimos homicídios
contabilizados na cidade, todos
foram por execução, ou seja, mais
de um disparo de arma de fogo.

JEFERSON estava com um mandado de prisão em aberto por furto qualificado

5 mortes violentas
foram registradas

em Cascavel no mês
de agosto

Mais uma execução em CascavelMais uma execução em Cascavel
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Uma comissão está sendo for-
mada no âmbito da Prefeitura de
Cascavel e será oficializada na Es-
cola de Governo de hoje para tratar
do comércio ambulante em Casca-
vel e, de forma especial, na região
central da cidade. O objetivo é or-
ganizar esse tipo de atividade, coi-
bindo a venda de produtos ilícitos.

“Seguindo orientação do prefeito
Paranhos, vamos organizar a venda
ambulante, evitando a concorrência
desleal com o comércio legalmente
estabelecido, mas também buscar
alternativas de trabalho para essas
pessoas”, enfatiza o secretário de
Desenvolvimento Econômico, João
Alberto Soares de Andrade.

A Comissão, coordenada pelos
secretários João Alberto e Renato

Regularização
de ambulantes

Segalla (Finanças), é formada ain-
da pelo presidente da Cettrans, Al-
sir Pelissaro; pelo diretor da Guar-
da Municipal, Cel. Avelino No-
vakoski e a chefe do setor de fisca-
lização, Joslei Broetto Besinella.

De acordo com o secretário Re-
nato Segalla, haverá um esforço da
atual gestão para que Cascavel
seja uma cidade com esse tipo de
comércio organizado e legalizado.
Os ambulantes que vendem produ-

tos legais, mesmo aqueles com li-
cença provisória ou definitiva,  te-
rão orientação e avaliação da Co-
plaa (Comissão Permanente de Li-
cença para Atividades Ambulantes)
para que se adequem à legislação
quanto ao espaço e localização nas
calçadas. “Nesse sentido o traba-
lho desta comissão é complemen-
tar ao já executado pela Coplaa e
vai além ao focar também na ques-
tão social”, explica Segalla.

 Entre as primeiras decisões da Comissão está a notificação de
todos os ambulantes que atuam na região central. “Todos devem
ser notificados, seja para interromperem a atividade, no caso da
venda de produtos ilegais ou, para regularizar a situação junto à
Sefin, nos demais casos”, esclarece Segalla.

N otificação

Oportunidades
Também atendendo a uma determinação do
prefeito Paranhos, a Comissão também terá
a missão de oferecer alternativas de trabalho
aos vendedores que não se enquadrarem

na legislação. Isso será feito através da
oferta de cursos de qualificação e apoio da
Agência do Trabalhador para colocação no

mercado de trabalho. “Parte deles, a
pedido do prefeito, deve ser absorvida

pela empresa Tecnopark para atuarem como
orientadores do sistema de estacionamento

rotativo, após receberem treinamento”,
informa o secretário João Alberto.

PREFEITURA quer
organizar a venda ambulante
na região central de Cascavel
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As passarelas instaladas ao
longo das rodovias servem para
evitar graves acidentes, principal-
mente os atropelamentos. De ja-
neiro a agosto deste ano, 36%
dos atropelamentos no perímetro
urbano em Cascavel ocorreram
em rodovias. O problema é que
para alguns pedestres as passa-
relas parecem ser apenas um ob-

Só para enfeite?

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

jeto de “enfeite” sobre a rodovia.
Em poucos minutos de observa-

ção, a reportagem do Hoje News pre-
senciou crianças acompanhadas de
adultos se arriscando para cruzar a
rodovia, praticamente embaixo da pas-
sarela sobre a BR-277, próximo à Co-
operativa Coopavel. Bastava caminhar
aproximadamente 15 metros para
atravessar a rodovia com segurança.

Só o tempo que o grupo ficou aguar-
dando o fluxo de carros diminuir, da-
ria para cruzar em segurança.

É comum pessoas reclamarem
da falta de passarelas quando
ocorrem atropelamentos fatais
em determinados pontos nas ro-
dovias, mas quando a travessia
existe, boa parte da população
simplesmente a ignora.

Moradores colocam suas
vidas em risco na BR-277

nas proximidades da
Passarela

O trecho urbano da BR-
277 em Cascavel é adminis-
trado pela Ecocataratas que
instalou três passarelas - Tre-
vo Cataratas, em frente à
Coopavel e outra nas proxi-
midades do Bairro Guarujá.

Em relação aos critérios para
construção de passarelas é segui-
do as normativas do DNIT (Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) e ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) que
incluem, por exemplo: a contagem

do número de tráfego de veícu-
los, pedestres, ciclistas que
passam pela rodovia, a origem
de destino do usuário (vai de
algum ponto para outro) entre
outros critérios, conforme ex-
plica a Ecocataratas.

TRÊS  passarelas
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Uma semana após a Lei Ma-
ria da Penha completar 11 anos,
a Câmara de Vereadores de Cas-
cavel aprovou ontem, em primei-
ra votação, a criação da Patrulha
Maria da Penha na cidade. O Pro-
jeto de Lei 91/2017, de autoria
do vereador Gugu Bueno (PR), foi
aprovado por unanimidade.

A ideia da proposta é garan-
tir a segurança de mulheres e
vítimas de violência, além de
possibilitar a capacitação de
agentes públicos. Em Casca-
vel, agentes da Guarda Munici-
pal serão capacitados para
atender a demanda.

Conforme a promotora An-
dreia Frias, uma das idealizado-
ras do Projeto em Cascavel, as
estatísticas apontam que so-
mente 30% dos casos de violên-
cia doméstica chegam às auto-
ridades. “E esses 30% são um
avanço perto do que tínhamos
há alguns anos, uma vez que o

Patrulha Maria da Penha
crime envolve a família. E não fala-
mos somente da violência física,
mas também as ameaças, tortu-
ra, a violência psicológica”.

Mesmo com uma rede integra-
da de proteção à mulher, com abri-
go, Conselho da Mulher, órgãos do
Judiciário e uma Delegacia da Mu-
lher ativa, em 2016 Cascavel re-
gistrou 1.652 casos de violência
contra a mulher envolvendo agres-

são, estupro e ameaça.
Segundo a promotora, após a

aprovação da Lei em Cascavel,
que institui a patrulha na cida-
de, será firmada uma parceria
entre o Tribunal de Justiça do
Paraná e a Prefeitura de Casca-
vel. “Isto porque precisa haver
uma troca de informações de
todas as entidades para que a
patrulha funcione”.

Necessidade
De acordo com o vereador Gugu Bueno, os dados de Cascavel
reforçam a necessidade da instituição da patrulha.”Precisamos que,
ao menos dois integrantes da Guarda Municipal, visitem
periodicamente as residências de mulheres em situação de
violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento das
medidas protetivas de urgência e reprimir atos de violência”.
No Paraná a Patrulha Maria da Penha já está em funcionamento
nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e
Toledo. Um dos resultados imediatamente verificáveis é a
reincidência zero dos casos de agressão.

1.652Somente no ano passado foram contabilizados
casos de violência contra a mulher em Cascavel

OPERACIONALIZAÇÃO
Segundo a promotora Andreia Frias, a
principal função da patrulha é a fiscalização
das medidas protetivas, que é o avanço da
Lei. “Os agentes que atuarão na Patrulha
vão receber uma listagem com todas as
mulheres que possuem essas medidas
protetivas, farão uma escala de atendimento,
vão procurar todas elas para saber se as
medidas estão ou não sendo cumpridas e se
ainda é necessária a proteção. Além disso,
quando necessário, vai atuar em conjunto
com a Polícia Militar”.

AÍLTON SANTOS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 832
Furtos 2.623
Veículos (furtos/roubos) 256
Outros 3.199

Acidentes 1.733
Colisões 1.593
Atropelamentos 140
Mortes 36

Dois homens ficaram feridos
ontem, ao sofrer queda de plano
elevado em Cascavel. Uma delas
aconteceu na Rua Casuarina, no
bairro Parque Verde. Segundo tes-
temunhas, Pedro da Silva, de 31
anos, estava no telhado de uma
casa quando uma viga quebrou e
ele sofreu a queda, despencan-
do de uma altura aproximada de
três metros.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) foram aciona-
dos e, apesar do susto, o homem
teve apenas escoriações no ombro
esquerdo e na cabeça. Pedro foi en-
caminhado à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília.

Algum tempo depois, Josias
Crispim da Costa, de 53 anos, so-
freu uma queda de aproximadamen-
te cinco metros de altura. O aciden-
te aconteceu em uma construção
na Rua Clodoaldo Ursulano, no Bair-
ro Santa Felicidade.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Dois feridos em queda

Josias teve ferimentos mode-
rados, com contusão no ombro
esquerdo, escoriações no joelho
direito e dores no pescoço. Aten-
dido pelo Siate, ele foi levado à
UPA Veneza.

Nova viatura
Uma nova viatura da Polícia
Militar vai beneficiar moradores
dos bairros Cancelli, Claudete,
Canadá e Country, em Cascavel. O
veículo, modelo Amarok, será
entregue na próxima quinta-feira
e foi conseguido por meio de
uma emenda parlamentar federal.
De acordo com Clóvis
Petrocelli, que integra o
projeto “Vizinho Solidário”, a
nova viatura trará mais
segurança aos bairros. Segundo
ele, o carro policial foi solicitado
pelos moradores que fazem parte
do projeto. A solenidade de
entrega será na sede do 6º
Batalhão da Polícia Militar.

HOMEM estava no telhado de casa
quando caiu de três metros de altura

Policiais do Pelotão de Choque de Cascavel apreenderam ontem, em uma
casa, na Rua Veneza, no Bairro Cascavel Velho, 112 quilos de maconha.
Conforme os policiais, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico
de drogas. Ela foi encaminhada a 15ª SDP (Subdivisão Policial).

PELOTÃO DE CHOQUE
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Empresários com estabeleci-
mentos em atividade na Citvel (Ci-
dade Industrial e Tecnológica de
Cascavel Adão Francisco Schwab
Gasparovic) estiveram reunidos
ontem com o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
João Alberto Soares de Andrade,
e o vereador Valdecir Alcântara.
Na pauta, a busca de uma solu-
ção para o impasse que tem ge-
rado grande preocupação entre os
empresários no que diz respeito
ao rateio das despesas geradas
com a manutenção e serviços de
segurança da unidade.

Na assinatura do contrato dos
terrenos da Citvel, adquiridos pe-
los empresários que par ticipa-
ram e venceram a disputa públi-
ca, também foram assinados ter-
mos de compromisso para ocu-

Paranhos quer
fim do impasse

pação dos terrenos, com prazos
e projetos definidos para insta-
lação das empresas.

Entretanto, alguns dos empresá-
rios descumpriram o termo e per-
deram o direito aos terrenos. Com
isso, o Município acabou partici-
pando do rateio das despesas,
mesmo sem regulamentação.

A partir de janeiro, com o novo
governo, o Município deixou de fazer

De acordo com os empresários, atualmente o débito do Municí-
pio está na casa dos R$ 80 mil. Para resolver este problema, o
prefeito determinou a elaboração de um projeto de lei que possibi-
lite repasse legal destes valores, bem como torne legal a partici-
pação do Município no rateio das despesas de manutenção do
parque industrial.”O secretário João Alberto já está trabalhando
nisso e, com apoio da Câmara de Vereadores, vamos trazer uma
solução imediata e efetiva”, completou.

os pagamentos para não cometer
nova irregularidade. Na reunião de
ontem, o prefeito Paranhos ouviu os
empresários e discutiu solução para
o impasse. “Em nosso governo es-
tabelecemos total transparência e
também determinamos que tudo
seja feito de forma correta e legal”,
disse o prefeito, destacando que
“vamos oferecer uma solução que
seja correta e duradoura”.

P rojeto

REUNIÃO discutiu a
situação para o impasse

sobre o rateio

 SECOM

400 empregos
O prefeito lembrou que são pelo
menos 400 empregos diretos já

instalados na Citvel e que
precisam ter a atenção devida do
Poder Público. “São cerca de 400

empregos, o que podemos
entender que são pelo menos 400

famílias. Temos que tratar essa
questão com todo cuidado e

responsabilidade”.
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Voluntários no McDia Feliz
 A Uopeccan está em busca

de voluntários para colaborar no
McDia Feliz 2017, que ocorre em
26 de agosto. A campanha, coor-
denada nacionalmente pelo Ins-
tituto Ronald McDonald, é a mai-
or do País pela cura do câncer in-
fantojuvenil e, por isso, precisa
do apoio da comunidade para
mais uma vez mobilizar e arreca-
dar recursos que serão destina-
dos para a compra de medica-
mentos não fornecidos pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).

A instituição precisa de cele-
bridades, personalidades, em-
presários e pessoas solidárias
à causa que possam participar
da programação nos restauran-

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre as vagas disponíveis e o tempo de dedicação, os
interessados devem entrar em contato com Vera, do Núcleo Solidário do
Hospital Uopeccan, pelo telefone (45) 2101-7002 ou pelas redes sociais,
sempre buscando por Hospital Uopeccan

VENDA DE BIG MAC
auxilia na compra de
medicamentos que não são
fornecidos pelo SUS

DIVULGAÇÃO

tes da região, além de pessoas
que possam ajudar na divulgação
da campanha e voluntários para
vender tíquetes antecipados e
produtos promocionais.

“É dia de transformar Big Mac
em sorrisos. Toda ajuda é funda-
mental”, incentiva o presidente
da Uopeccan, Ciro Kreuz. “O
McDia Feliz é uma oportunidade
para que a comunidade ajude a
nossa instituição, realmente en-

tendendo que cada tíquete con-
ta neste evento”, acrescenta.

O objetivo é contar com volun-
tários na recreação, organização,
limpeza, distribuição de lanches
e tíquetes e outras atividades
que podem ser desempenhadas
no restaurante McDonalds de
Cascavel e nos outros três de Foz
do Iguaçu. Pode haver a inscrição
individual de voluntários ou de
grupos específicos.

Para ser
um voluntário

ligue:
2101-7402
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Bancos bloqueiam 320 mil contas

O Ministério Público Federal
(MPF) em Pernambuco (PE) ajui-
zou ação civil pública contra o
Banco Central (BC) para que a
autarquia impeça o bloqueio ou
cancelamento de contas corren-
tes de clientes que estejam com
CPF irregular por não terem de-
clarado Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF). Levanta-
mento feito pelo MPF identificou
quase 320 mil bloqueios feitos
por três bancos em todo o país.

Na ação, o procurador da Re-
pública Alfredo Falcão Jr. argu-
menta que eventuais punições
a serem feitas contra pessoas
que não fizeram a declaração
são de responsabilidade da
Receita Federal, e não das ins-

R$ 221,6 milhões
A União pagou em julho R$ 221,6
milhões relativos a dívidas de
estados e municípios. Desse
montante, R$ 208,7 milhões, ou
94%, foram para honrar
pagamentos atrasados do Rio de
Janeiro. Do valor restante, R$
8,51 milhões foram para débitos
do estado de Roraima e R$ 4,38
milhões para dívidas da prefeitura
de Natal, capital do Rio Grande
Norte. Os dados estão no
Relatório de Garantias Honradas
pela União em Operações de
Crédito, divulgado ontem pelo
Tesouro Nacional.

R$ 7, 7 milhões
O Governo do Estado autorizou
mais R$ 7,7 milhões para
investimentos em 32 municípios
do Paraná. Os novos convênios
com as prefeituras foram
assinados ontem pelo governador
Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em
Curitiba. Os recursos serão
destinados para a construção de
academias ao ar livre, mini-arenas
esportivas, aquisição de veículos e
compra de equipamentos
agrícolas. Na última semana
passada, 49 cidades receberam
R$ 9 milhões para investimentos.

R$ 1,3 bilhão
O desempenho das empresas em
que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) tem
investimentos, por meio de sua
subsidiária BNDES Participações
foi um fator decisivo para o lucro
líquido de R$ 1,34 bilhão, no
primeiro semestre deste ano, de
acordo com a superintendente da
Área de Controladoria da
instituição, Vania Borgerth. O
resultado foi divulgado ontem. “Foi
um primeiro semestre bastante
positivo comparado ao mesmo
período do ano passado”, disse.

tituições financeiras. Além dis-
so, defendeu que há dano ao
consumidor porque o bloqueio
nega “direitos resguardados
pelo ordenamento jurídico bra-
sileiro como a impenhorabilida-
de dos bens, prevista no Códi-
go Processual Civil, além da
afronta evidente a princípios ba-
silares do contraditório e ampla
defesa”, diz no documento.

Em resposta à solicitação do
MPF, diversos bancos informa-
ram que realizam o bloqueio de
contas por irregularidades no
CPF relacionadas à declaração
do IRPF. Somente o Itaú, o San-
tander e a Caixa Econômica Fe-
deral foram responsáveis por
319.739 casos.

MPF ENTENDE que eventuais punições são de responsabilidade da Receita Federal
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Pequenos contadores
A Secretaria Municipal de Educação lançou o projeto

“Contador de Histórias”. O evento é destinado às escolas
públicas municipais e centros municipais de educação

infantil e ocorrerá  no Teatro Emir Sfair, no mês de outubro.
Serão quatro dias de muitas histórias contadas pelos
alunos. As inscrições seguem até o dia 21 de agosto

Daniel Azulay
Um dos ícones da
criançada na década de
80, Daniel Azulay estará
ao vivo conosco nesta
semana em uma
entrevista imperdível.
Não perca! Será nesta
quarta-feira, às 10h30.
Acesse nossa
fanpage@OParaná/Hoje News!

A verdadeira riqueza é o afeto. A
verdadeira pobreza é o egoísmo.

(Vinet, escritor francês)

McDia Feliz
Os tíquetes antecipados para a campanha McDia Feliz 2017
continuam à venda. A meta é alcançar 30 mil sanduíches

Big Mac vendidos no dia 26 de agosto.
oOo

O objetivo com o dinheiro arrecadado é adquirir
medicamentos não fornecidos pelo SUS para compor o

tratamento das crianças e dos adolescentes
internados na Uopeccan.

DIVULGAÇÃO

Deputado Adelino Ribeiro e o vereador
Sebastião Madril, em evento recente

AÍLTON SANTOS

De tirar o fôlego, a bela ALINE MARIA
em make de JULIANA VARGAS DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

De janeiro a julho deste ano,
1.542 empregos com carteira assi-
nada foram criados em Cascavel,
saldo que resulta das 28.933 ad-
missões menos as 27.391 demis-
sões. A variação, comparativamen-
te ao mesmo período do ano passa-
do, foi de 1,67%, conforme dados do
Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), divulgados
ontem pelo Ministério do Trabalho.

Em sete meses, o grande respon-

sável pelo aumento na geração de
empregos foi a indústria da transfor-
mação, que sozinha abriu 996 vagas
formais de trabalho. Neste período,
o setor empregou mais de 6,3 mil
pessoas e demitiu outras 5,4 mil.

Os bons resultados também são
frutos do desempenho do setor de
serviços, que gerou 429 postos de
trabalho, seguido pela administra-

Indústria da
transformação foi o setor

que mais empregou em
Cascavel ao longo do ano

Somente no mês de julho, Cascavel gerou 137 vagas formais de
trabalho, com 3.910 contratações e 3.773 desligamentos. Assim
como no acumulado do ano, a indústria da transformação foi o
setor que mais empregou no mês passado. Ao todo, foram criados
168 postos. Dos oito segmentos analisados pelo Caged, apenas
a construção civil extinguiu vagas, encerrando 75 postos em ape-
nas um mês. O resultado é consequência das 494 demissões.

ção pública (189) e extrativa mine-
ral (6). Em contrapartida, outros qua-
tro setores demitiram mais do que
contrataram. É o caso da agropecu-
ária, que fechou 36 vagas formais
de emprego, além do comércio (-21),
construção civil (-15), serviços indus-
triais de utilidade pública (-6).

Mais de 1,5 mil
empregos formais

Somente
em julho

137
vagas criadas

Em um MÊS
Acumulado do ano

1.542
postos formais

de trabalho
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Bandeira manchada

Quem se inscreveu para o car-
go efetivo de agente de apoio, no
concurso público nº 115/2017,
da Prefeitura de Cascavel, não
conseguiu efetuar o pagamento
da inscrição. Problemas técnicos
dificultaram a geração do boleto,
que estavam programados para

serem quitados a partir de ontem.
Em nota, a prefeitura disse que por

conta do problema, a Comissão Organi-
zadora de Concursos suspendeu o re-
cebimento das inscrições e vai definir
uma nova data para pagamento. A divul-
gação do novo período para quitação do
boleto será feita por meio de edital, pu-

blicado em órgão oficial e também no
Portal do Servidor, podendo ser con-
sultado no www.cascavel.pr.gov.br/
portal_servidor, na aba Concurso Pú-
blico. A data para a publicação, no
entanto, não foi informada.

 Reportagem: Marina Kessler

PAGAMENTOS SUSPENSOS

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Julio Szymanski

EM QUALQUER LUGAR
Na madrugada de sábado (12), vândalos picharam também a porta

da entrada da garagem de um edifício localizado na Rua Rui Barbosa,
próximo à prefeitura. Não bastasse isso, quebraram vasos de flores que
enfeitavam a entrada de um restaurante, na Rua Pernambuco.

MONUMENTO da Praça do
Migrante amanheceu pichado

D enuncie
 190 ou 153

Recém-pintado com as cores e
o símbolo da bandeira do Brasil, o
monumento da Praça do Migrante,
na Avenida Brasil, em Cascavel, re-
cebeu novos tons no fim de sema-
na. No entanto, as tonalidades não
combinaram nada com o que foi
feito dias antes.

Isso porque pichações estraga-
ram a nova pintura do símbolo que
representa a chegada dos Migran-
tes ao município. O que se via eram
inscrições que pareciam assinatu-
ras, espalhadas em diversos pon-
tos do monumento.

Conforme a Prefeitura de Casca-
vel, duas rampas foram pichadas,
mas já receberam nova pintura.
Toda a mão de obra realizada há
poucas semanas custou R$ 1 mil
e parte dela precisou ser refeita.

Para coibir esse tipo de ação,
além do trabalho preventivo e os-
tensivo realizado pela Polícia Mili-
tar e também pela Guarda Munici-
pal, outro instrumento importante
no combate ao vandalismo é a co-
laboração da população por meio
das denúncias que podem ser fei-
tas pelo 190 (PM) e 153 (GM).

HOJE NEWS20 HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2017
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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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Projeto ‘Compartilhando Conhecimento’
recebeu oito mil inscrições Com temas em todas as

áreas do saber, evento
integrou alunos do
ensino médio, da rede
pública e particular, e
acadêmicos da Unipar

Sabe-se que partilhar o
conhecimento é uma experiência
enriquecedora para quem transmite e
para quem recebe. A Universidade
Paranaense – Unipar oportunizou esta
ação no evento ‘Compartilhando
Conhecimento’, idealizado e organizado
pelo Departamento de Comunicação
Social Universitário, da Diretoria
Executiva de Gestão da Cultura e
Divulgação, e realizado com parceria
do Núcleo Regional de Educação das
regiões de Umuarama, Toledo, Guaíra,
Paranavaí, Cianorte, Cascavel e
Francisco Beltrão.

Por conta disso, a quinta-feira,
10, foi de intenso vaivém em todas
as Unidades da Unipar. Estudantes
do ensino médio de escolas públicas

e particulares compareceram em peso
ao evento, que ofereceu palestras e
oficinas sobre assuntos ligados a
profissões, saúde e qualidade de vida,
ética, entre outros emergentes.
Foram mais de cem temas e mais de
oito mil inscrições.

Ministradas por acadêmicos e
professores, as palestras foram
oferecidas no período da manhã e da
noite, em salas de aulas, laboratórios e
ambientes especiais de estudos dos
câmpus da Unipar.

A chefe do DCSU, professora
Terezinha Aguiar, faz um balanço positivo
do evento: “Foi um sucesso em todas as
Unidades da Unipar! Alcançamos todos
os objetivos traçados, promovendo uma
grande interação entre acadêmicos de

diversos cursos e um grande encontro
entre a comunidade Unipar e o alunado
das escolas da região”.

Em Cascavel, os estudantes
elogiaram a proposta, definindo que o
evento traz ensinamentos para a
profissão e para a vida. A visitante
Bruna Rodrigues diz que quer cursar
Enfermagem, pois toda a família já
atua na área, e para conhecer mais,
ela assistiu às palestras parada
cardíaca e da fisiologia às emoções.
Já o aluno Vitor Copetti quer cursar
Administração, para gerir a empresa
do pai: “Escolhi palestras diferentes
para ampliar o olhar. Gostei bastante
de aprender técnicas de primeiros-
socorros e também conhecer as
grandes construções do mundo”.

A professora Adriane Uecker ministra o tema ‘O mundo do trabalho’ DIVULGAÇÃO
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MALHAÇAO

Malu afirma a Edgar que Bóris quer
acabar com a escola. Lica diz aos alu-
nos que eles podem mudar a opinião
dos pais. Malu pede a Clara para aju-
dá-la na reunião de pais e mestres. Jo-
sefina reclama da demora na finaliza-
ção da obra na escola. Dóris faz um
acordo com Tato. Keyla vai falar com
Tato, mas leva um fora e discute com
K2. Luís conta a Marta que Clara brigou
com ele por causa de Malu. Roney in-
siste que Keyla ligue para Deco.

PEGA PEGA

Júlio acusa Antônia de pensar só em
sua carreira. Antônia avisa a Júlio que
ele deverá pagar pelo crime que come-
teu. Maria Pia e Malagueta se entregam
à paixão e dormem juntos. Prazeres
passa mal ao saber da prisão de Júlio.
Malagueta informa a Timóteo que Júlio
não contará à polícia que ele participou
do roubo. Evandro diz a Mônica que ela
não pode aparecer na janela, por cau-
sa dos repórteres e curiosos que vão
surgir na vila. Mônica faz as malas e sai
da vila de forma discreta. Nelito confor-

ta Antônia. Luiza e Sandra Helena dis-
cutem e saem no tapa. Eric afirma a
Antônia que quer pegar todos os envol-
vidos no roubo e se coloca à disposi-
ção para ajudar a polícia.

OS DIAS ERAM ASSIM

Rimena fica abalada com a notícia
sobre Lucas. Valentim conta a Renato
que não quer sair em missão com a
mãe. Kiki não aceita que Alice desmo-
ralize Vitor. Vitor grita com Lucas por
elogiar Renato. Cora ofende Alice. Nan-
da reclama por Caíque criticar Rudá.
Vera fala para Renato que compreende
a atitude tomada por Alice. Laura per-
cebe o incômodo de Rimena em ver
Gustavo com Cátia.

band

MIL E UMA NOITES
Kerem está ficando cada vez

mais próximo de Sherazade e isso
deixa Bennu irritada. Onur e Yase-
min começam a procurar os cau-
sadores do escândalo. Melek se
esforça para negar o amor de Zafer.
Onur faz uma coletiva para falar so-
bre o escândalo. Onur e Kerem dis-
cutem bastante. Kerem conta algo
muito importante para Bennu. Para

não ser vista como culpada, Yase-
min conta coisas importantes para
Onur sobre Yale.

sbt

NO LIMITE DA PAIXÃO

Rubéns diz ao Baldomero que já
sabe que é seu filho e diz que guarda
uma grande mágoa dele por ter aban-
donado sua mãe quando soube que ela
estava grávida. Cesário se nega a lutar
com Gabriel. Tobias sequestra Santinha
e ameaça se vingar da garota caso ele
continue se negando a lutar.

CARINHA DE ANJO
 Haydee alerta Flavio que Nicole

vai voltar e se vingar dele, mas Flavio
não acredita. Fabiana vai até a casa
de Diana para levar Dulce Maria para
conversar com os meninos. A carinha
de anjo pergunta para os amigos se
eles acreditam em fantasmas. Todos
dizem que não. Miguel revela que já
foi um fantasma ao colocar um lençol
branco sobre ele. Dulce percebe en-
tão que querem lhe assustar e pede
para Miguel lhe ajudar a dar o troco.
Silvestre fica chateado ao saber que
todos sabiam do concurso vencido por
Franciely, menos ele.

* 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

 • BAND

 • SBT

Zeca é levado por um policial
 Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edi-

nalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único
problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de
Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleni-
nha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca.
Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eu-
gênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no
avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoa-
da. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que
o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acu-
sação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha
ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de
Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furi-
osa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jo-
gos que estiverem em seu computador. Elvira aparece
no baile funk, e Bibi a coloca no camarote.

DIVULGAÇÃO

LOCAL 15CASCAVEL, 15 DE AGOSTO DE 2017

Regularização fundiária

Uma parceria para regularizar
pelo menos sete áreas urbanas e
uma rural por meio do programa
estadual Morar Legal, financiado
pelo Fundo da Pobreza, foi o teor
da reunião realizada ontem na sala
de reuniões da prefeitura.

Participaram do encontro o co-
ordenador regional da Cohapar em
Cascavel, Severino Folador, a co-
ordenadora do programa Minha
Casa Minha Vida do Município,
Marilda Thomé Paviani; o presi-
dente da Cohavel, Ney Haveroth;
o secretário de Assistência Soci-
al, Hudson Moreschi Júnior e o en-
genheiro da Seplan, Adir Tormes,
entre outros representantes da

Cohapar e da Prefeitura.
De acordo com Folador, pela pro-

posta, sem custos ao Município, a
Cohapar pretende contratar uma
empresa que fará o cadastro e o
levantamento social para regulari-
zar a situação das famílias, hoje
sem a documentação das áreas
ocupadas há mais de cinco anos e
quando da posse em definitivo, o
mutuário quitar a situação com a
Companhia. “Para isso o Município

7
 Áreas

urbanas
 e uma rural

serão
regularizadas

precisa manifestar o interesse do
convênio o quanto antes”.

Segundo Ney Haveroth, será
feito um levantamento de quan-
tas áreas o Município ainda pre-
cisa regularizar a situação de
cada uma delas e levar para aná-
lise do prefeito.

REUNIÃO ontem discutiu a regularização fundiária

DIVULGAÇÃO
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Á
ri

es

Terá vontade de mostrar o que sabe
fazer melhor, mas deixe a rebeldia de
lado e procure demonstrar uma pos-
tura menos autoritária. A agitação vai
ser intensa, controle a ansiedade por
resultados. Cor: azul.

horóscopo

To
ur

o

Convém ficar na sua e cuidar dos seus
assuntos de forma discreta. Não é um
bom momento para realizar mudanças
nem forçar a barra para que aceitem
seu modo de pensar. Cor: marrom.

Li
br

a

Hoje, será preciso se valer do seu
empenho e diplomacia para contornar
atritos. Não descarte confrontos com
quem estiver por perto, especialmente
se agir com teimosia. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Mais exigente consigo, você vai se
sentir na obrigação de colocar tudo em
dia, adiantar serviço e mostrar que leva
a sério seus deveres. Na tentativa de
acelerar seu ritmo, pode penalizar sua
saúde. Cor: cinza.

G
êm

eo
s Melhore o convívio com quem se rela-

ciona e não se envolva em conflitos.
Seja prudente ao lidar com investimen-
tos, dívidas, empréstimos e negocia-
ções. Cor: verde.

C
ân

ce
r Dê o seu melhor, mas não desconsi-

dere contratempos. Há tendência de
se irritar com pressões e concorrênci-
as. Mostre sua competência aos che-
fes e evite acirrar disputas. Cor: azul.

Sa
gi

tá
rio

Evite medir forças com alguém e ocu-
pe-se com o que mais gosta de fazer.
Cuide da grana e evite gastos desne-
cessários. Ao longo do dia, as coisas
vão fluir melhor. Cor: vinho.

C
ap

ric
ór

ni
o Não queira resolver tudo de uma vez

ou a sensação de correr contra o tem-
po pode incomodar. Explore o seu dom
para organizar e planeje suas ativida-
des. Cor: branco.

Le
ão

Seu jeito estará mais inquieto e ansio-
so durante o dia. Dê prioridade para
as tarefas com as mais se identifica e
não se aborreça tanto com o que está
fora do seu alcance. Cor: branco.

V
irg

em

Aja com cautela e pense bem antes de
tomar decisões repentinas. O risco de
arrependimento não será pequeno,
inclusive ao tratar de bens e recursos,
seus ou de terceiros. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Sua energia mental estará abundante
e você vai contar com seu raciocínio
rápido para aumentar a produtividade
no trabalho. Cautela com gente fofo-
queira. Cor: preto.

Pe
ix

es

Se quer realizar um sonho de consu-
mo, é melhor economizar. Avalie prós
e contras antes de colocar em prática
uma ideia para aumentar seus gan-
hos. Cor: vermelho.

ANJO SITAEL
A pessoa nascida no dia 15 de agos-
to está sob a influência desse
anjo.Não consegue, por orgulho, pe-
dir favores a ninguém; é um(a)
batalhador(a) solitário(a). É bonito(a)
interna e externamente e pelo forte
carisma, atrai a atenção das pesso-
as. Respira vida e vivencia cada dia
de uma maneira especial, não gos-
tando muito da palavra “destino”, por
achá-la muito cômoda. Gosta de
ter muitos amigos, aos quais
geralmente dá conselhos pre-
ciosos. Tem muita cultura com-
preendendo facilmente todas as
situações que a vida lhe dá.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 24: 1- 4

 Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o
mundo e aqueles que nele habitam.
Porque ele a fundou sobre os mares, e a
firmou sobre os rios.
 Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem
estará no seu lugar santo?
 Aquele que é limpo de mãos e puro de cora-
ção, que não entrega a sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente.

Marli Predebon
Roque Fernandes

s cabelos crespos e
cacheados são mais secos
que os outros tipos de fios.
Isso porque o formato em
espiral dificulta a chegada

do sebo produzido na raiz às pontas.
Para cuidar dos cachos existem técnicas
especiais que facilitam esse processo e
que tornam o dia a dia muito mais fácil.
O uso dos produtos certos é o
primeiro passo para isso. Utilizar
produtos que não são específicos para
cabelos encaracolados, às vezes, piora
a situação.

Xampu
Deve ser aplicado somente no couro
cabeludo e uma única vez. Utilizar a
quantidade de uma moeda de um real.
Massagear o couro cabeludo usando
somente a ponta dos dedos. Use
produtos específicos para cabelos
cacheados e de preferência xampu de
criança, pois os tensoativos
(detergentes) são menos agressivos.

Não mexa no
meu cacho!

Condicionador
Aplique o condicionador das pontas para a raiz.
Aproveite para desembaraçar os cachos utilizando os
dedos, comece sempre das pontas para a raiz do cabelo.

Hidratação
É importante hidratar os cachos de crianças, mas cuidado
para não aplicar muitos produtos que possam pesar o
cabelo. A hidratação pode durar uns 20 minutos com
máscaras, ou se aplicar ampolas, poderá deixar o tempo
do banho.

Finalização
Os produtos para a finalização dependem muito do tipo de
cacho, textura do cabelo. Se o cabelo for mais ondulado e
cacheado, aplicar um gel finalizador. Mas se o cabelo for
bem cacheadinho aplicar um creme leave in.

O

Pentes ou escovas
Deixe estes de lado! Mas se realmente precisar para
desembaraçar, aplique bastante condicionador e comece
usando o pente das pontas para a raiz. Nunca escova
ou penteie os cabelos secos, isso poderá quebrar os fios
causando frizz.

Corte
 Corte as pontas a cada três meses,
para oxigenar os cachos. Dê
preferência com o cabelo seco.

Secagem
Seque com uma toalha de microfibra ou camiseta de
algodão. Faça movimentos de amassar os cachos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MALHAÇAO

Malu afirma a Edgar que Bóris quer
acabar com a escola. Lica diz aos alu-
nos que eles podem mudar a opinião
dos pais. Malu pede a Clara para aju-
dá-la na reunião de pais e mestres. Jo-
sefina reclama da demora na finaliza-
ção da obra na escola. Dóris faz um
acordo com Tato. Keyla vai falar com
Tato, mas leva um fora e discute com
K2. Luís conta a Marta que Clara brigou
com ele por causa de Malu. Roney in-
siste que Keyla ligue para Deco.

PEGA PEGA

Júlio acusa Antônia de pensar só em
sua carreira. Antônia avisa a Júlio que
ele deverá pagar pelo crime que come-
teu. Maria Pia e Malagueta se entregam
à paixão e dormem juntos. Prazeres
passa mal ao saber da prisão de Júlio.
Malagueta informa a Timóteo que Júlio
não contará à polícia que ele participou
do roubo. Evandro diz a Mônica que ela
não pode aparecer na janela, por cau-
sa dos repórteres e curiosos que vão
surgir na vila. Mônica faz as malas e sai
da vila de forma discreta. Nelito confor-

ta Antônia. Luiza e Sandra Helena dis-
cutem e saem no tapa. Eric afirma a
Antônia que quer pegar todos os envol-
vidos no roubo e se coloca à disposi-
ção para ajudar a polícia.

OS DIAS ERAM ASSIM

Rimena fica abalada com a notícia
sobre Lucas. Valentim conta a Renato
que não quer sair em missão com a
mãe. Kiki não aceita que Alice desmo-
ralize Vitor. Vitor grita com Lucas por
elogiar Renato. Cora ofende Alice. Nan-
da reclama por Caíque criticar Rudá.
Vera fala para Renato que compreende
a atitude tomada por Alice. Laura per-
cebe o incômodo de Rimena em ver
Gustavo com Cátia.

band

MIL E UMA NOITES
Kerem está ficando cada vez

mais próximo de Sherazade e isso
deixa Bennu irritada. Onur e Yase-
min começam a procurar os cau-
sadores do escândalo. Melek se
esforça para negar o amor de Zafer.
Onur faz uma coletiva para falar so-
bre o escândalo. Onur e Kerem dis-
cutem bastante. Kerem conta algo
muito importante para Bennu. Para

não ser vista como culpada, Yase-
min conta coisas importantes para
Onur sobre Yale.

sbt

NO LIMITE DA PAIXÃO

Rubéns diz ao Baldomero que já
sabe que é seu filho e diz que guarda
uma grande mágoa dele por ter aban-
donado sua mãe quando soube que ela
estava grávida. Cesário se nega a lutar
com Gabriel. Tobias sequestra Santinha
e ameaça se vingar da garota caso ele
continue se negando a lutar.

CARINHA DE ANJO
 Haydee alerta Flavio que Nicole

vai voltar e se vingar dele, mas Flavio
não acredita. Fabiana vai até a casa
de Diana para levar Dulce Maria para
conversar com os meninos. A carinha
de anjo pergunta para os amigos se
eles acreditam em fantasmas. Todos
dizem que não. Miguel revela que já
foi um fantasma ao colocar um lençol
branco sobre ele. Dulce percebe en-
tão que querem lhe assustar e pede
para Miguel lhe ajudar a dar o troco.
Silvestre fica chateado ao saber que
todos sabiam do concurso vencido por
Franciely, menos ele.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Zeca é levado por um policial
 Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edi-

nalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único
problema que teve com a polícia. Joyce recebe flores de
Leandro. Silvana defende Bibi da difamação de Heleni-
nha. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca.
Jeiza afirma a Alan que ganhará o cinturão de MMA. Eu-
gênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no
avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoa-
da. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que
o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acu-
sação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha
ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de
Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furi-
osa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jo-
gos que estiverem em seu computador. Elvira aparece
no baile funk, e Bibi a coloca no camarote.

DIVULGAÇÃO
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Regularização fundiária

Uma parceria para regularizar
pelo menos sete áreas urbanas e
uma rural por meio do programa
estadual Morar Legal, financiado
pelo Fundo da Pobreza, foi o teor
da reunião realizada ontem na sala
de reuniões da prefeitura.

Participaram do encontro o co-
ordenador regional da Cohapar em
Cascavel, Severino Folador, a co-
ordenadora do programa Minha
Casa Minha Vida do Município,
Marilda Thomé Paviani; o presi-
dente da Cohavel, Ney Haveroth;
o secretário de Assistência Soci-
al, Hudson Moreschi Júnior e o en-
genheiro da Seplan, Adir Tormes,
entre outros representantes da

Cohapar e da Prefeitura.
De acordo com Folador, pela pro-

posta, sem custos ao Município, a
Cohapar pretende contratar uma
empresa que fará o cadastro e o
levantamento social para regulari-
zar a situação das famílias, hoje
sem a documentação das áreas
ocupadas há mais de cinco anos e
quando da posse em definitivo, o
mutuário quitar a situação com a
Companhia. “Para isso o Município

7
 Áreas

urbanas
 e uma rural

serão
regularizadas

precisa manifestar o interesse do
convênio o quanto antes”.

Segundo Ney Haveroth, será
feito um levantamento de quan-
tas áreas o Município ainda pre-
cisa regularizar a situação de
cada uma delas e levar para aná-
lise do prefeito.

REUNIÃO ontem discutiu a regularização fundiária

DIVULGAÇÃO
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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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Projeto ‘Compartilhando Conhecimento’
recebeu oito mil inscrições Com temas em todas as

áreas do saber, evento
integrou alunos do
ensino médio, da rede
pública e particular, e
acadêmicos da Unipar

Sabe-se que partilhar o
conhecimento é uma experiência
enriquecedora para quem transmite e
para quem recebe. A Universidade
Paranaense – Unipar oportunizou esta
ação no evento ‘Compartilhando
Conhecimento’, idealizado e organizado
pelo Departamento de Comunicação
Social Universitário, da Diretoria
Executiva de Gestão da Cultura e
Divulgação, e realizado com parceria
do Núcleo Regional de Educação das
regiões de Umuarama, Toledo, Guaíra,
Paranavaí, Cianorte, Cascavel e
Francisco Beltrão.

Por conta disso, a quinta-feira,
10, foi de intenso vaivém em todas
as Unidades da Unipar. Estudantes
do ensino médio de escolas públicas

e particulares compareceram em peso
ao evento, que ofereceu palestras e
oficinas sobre assuntos ligados a
profissões, saúde e qualidade de vida,
ética, entre outros emergentes.
Foram mais de cem temas e mais de
oito mil inscrições.

Ministradas por acadêmicos e
professores, as palestras foram
oferecidas no período da manhã e da
noite, em salas de aulas, laboratórios e
ambientes especiais de estudos dos
câmpus da Unipar.

A chefe do DCSU, professora
Terezinha Aguiar, faz um balanço positivo
do evento: “Foi um sucesso em todas as
Unidades da Unipar! Alcançamos todos
os objetivos traçados, promovendo uma
grande interação entre acadêmicos de

diversos cursos e um grande encontro
entre a comunidade Unipar e o alunado
das escolas da região”.

Em Cascavel, os estudantes
elogiaram a proposta, definindo que o
evento traz ensinamentos para a
profissão e para a vida. A visitante
Bruna Rodrigues diz que quer cursar
Enfermagem, pois toda a família já
atua na área, e para conhecer mais,
ela assistiu às palestras parada
cardíaca e da fisiologia às emoções.
Já o aluno Vitor Copetti quer cursar
Administração, para gerir a empresa
do pai: “Escolhi palestras diferentes
para ampliar o olhar. Gostei bastante
de aprender técnicas de primeiros-
socorros e também conhecer as
grandes construções do mundo”.

A professora Adriane Uecker ministra o tema ‘O mundo do trabalho’ DIVULGAÇÃO
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Bandeira manchada

Quem se inscreveu para o car-
go efetivo de agente de apoio, no
concurso público nº 115/2017,
da Prefeitura de Cascavel, não
conseguiu efetuar o pagamento
da inscrição. Problemas técnicos
dificultaram a geração do boleto,
que estavam programados para

serem quitados a partir de ontem.
Em nota, a prefeitura disse que por

conta do problema, a Comissão Organi-
zadora de Concursos suspendeu o re-
cebimento das inscrições e vai definir
uma nova data para pagamento. A divul-
gação do novo período para quitação do
boleto será feita por meio de edital, pu-

blicado em órgão oficial e também no
Portal do Servidor, podendo ser con-
sultado no www.cascavel.pr.gov.br/
portal_servidor, na aba Concurso Pú-
blico. A data para a publicação, no
entanto, não foi informada.

 Reportagem: Marina Kessler

PAGAMENTOS SUSPENSOS

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Julio Szymanski

EM QUALQUER LUGAR
Na madrugada de sábado (12), vândalos picharam também a porta

da entrada da garagem de um edifício localizado na Rua Rui Barbosa,
próximo à prefeitura. Não bastasse isso, quebraram vasos de flores que
enfeitavam a entrada de um restaurante, na Rua Pernambuco.

MONUMENTO da Praça do
Migrante amanheceu pichado

D enuncie
 190 ou 153

Recém-pintado com as cores e
o símbolo da bandeira do Brasil, o
monumento da Praça do Migrante,
na Avenida Brasil, em Cascavel, re-
cebeu novos tons no fim de sema-
na. No entanto, as tonalidades não
combinaram nada com o que foi
feito dias antes.

Isso porque pichações estraga-
ram a nova pintura do símbolo que
representa a chegada dos Migran-
tes ao município. O que se via eram
inscrições que pareciam assinatu-
ras, espalhadas em diversos pon-
tos do monumento.

Conforme a Prefeitura de Casca-
vel, duas rampas foram pichadas,
mas já receberam nova pintura.
Toda a mão de obra realizada há
poucas semanas custou R$ 1 mil
e parte dela precisou ser refeita.

Para coibir esse tipo de ação,
além do trabalho preventivo e os-
tensivo realizado pela Polícia Mili-
tar e também pela Guarda Munici-
pal, outro instrumento importante
no combate ao vandalismo é a co-
laboração da população por meio
das denúncias que podem ser fei-
tas pelo 190 (PM) e 153 (GM).

HOJE NEWS20 HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2017
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Pequenos contadores
A Secretaria Municipal de Educação lançou o projeto

“Contador de Histórias”. O evento é destinado às escolas
públicas municipais e centros municipais de educação

infantil e ocorrerá  no Teatro Emir Sfair, no mês de outubro.
Serão quatro dias de muitas histórias contadas pelos
alunos. As inscrições seguem até o dia 21 de agosto

Daniel Azulay
Um dos ícones da
criançada na década de
80, Daniel Azulay estará
ao vivo conosco nesta
semana em uma
entrevista imperdível.
Não perca! Será nesta
quarta-feira, às 10h30.
Acesse nossa
fanpage@OParaná/Hoje News!

A verdadeira riqueza é o afeto. A
verdadeira pobreza é o egoísmo.

(Vinet, escritor francês)

McDia Feliz
Os tíquetes antecipados para a campanha McDia Feliz 2017
continuam à venda. A meta é alcançar 30 mil sanduíches

Big Mac vendidos no dia 26 de agosto.
oOo

O objetivo com o dinheiro arrecadado é adquirir
medicamentos não fornecidos pelo SUS para compor o

tratamento das crianças e dos adolescentes
internados na Uopeccan.

DIVULGAÇÃO

Deputado Adelino Ribeiro e o vereador
Sebastião Madril, em evento recente

AÍLTON SANTOS

De tirar o fôlego, a bela ALINE MARIA
em make de JULIANA VARGAS DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

De janeiro a julho deste ano,
1.542 empregos com carteira assi-
nada foram criados em Cascavel,
saldo que resulta das 28.933 ad-
missões menos as 27.391 demis-
sões. A variação, comparativamen-
te ao mesmo período do ano passa-
do, foi de 1,67%, conforme dados do
Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), divulgados
ontem pelo Ministério do Trabalho.

Em sete meses, o grande respon-

sável pelo aumento na geração de
empregos foi a indústria da transfor-
mação, que sozinha abriu 996 vagas
formais de trabalho. Neste período,
o setor empregou mais de 6,3 mil
pessoas e demitiu outras 5,4 mil.

Os bons resultados também são
frutos do desempenho do setor de
serviços, que gerou 429 postos de
trabalho, seguido pela administra-

Indústria da
transformação foi o setor

que mais empregou em
Cascavel ao longo do ano

Somente no mês de julho, Cascavel gerou 137 vagas formais de
trabalho, com 3.910 contratações e 3.773 desligamentos. Assim
como no acumulado do ano, a indústria da transformação foi o
setor que mais empregou no mês passado. Ao todo, foram criados
168 postos. Dos oito segmentos analisados pelo Caged, apenas
a construção civil extinguiu vagas, encerrando 75 postos em ape-
nas um mês. O resultado é consequência das 494 demissões.

ção pública (189) e extrativa mine-
ral (6). Em contrapartida, outros qua-
tro setores demitiram mais do que
contrataram. É o caso da agropecu-
ária, que fechou 36 vagas formais
de emprego, além do comércio (-21),
construção civil (-15), serviços indus-
triais de utilidade pública (-6).

Mais de 1,5 mil
empregos formais

Somente
em julho

137
vagas criadas

Em um MÊS
Acumulado do ano

1.542
postos formais

de trabalho
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Voluntários no McDia Feliz
 A Uopeccan está em busca

de voluntários para colaborar no
McDia Feliz 2017, que ocorre em
26 de agosto. A campanha, coor-
denada nacionalmente pelo Ins-
tituto Ronald McDonald, é a mai-
or do País pela cura do câncer in-
fantojuvenil e, por isso, precisa
do apoio da comunidade para
mais uma vez mobilizar e arreca-
dar recursos que serão destina-
dos para a compra de medica-
mentos não fornecidos pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).

A instituição precisa de cele-
bridades, personalidades, em-
presários e pessoas solidárias
à causa que possam participar
da programação nos restauran-

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre as vagas disponíveis e o tempo de dedicação, os
interessados devem entrar em contato com Vera, do Núcleo Solidário do
Hospital Uopeccan, pelo telefone (45) 2101-7002 ou pelas redes sociais,
sempre buscando por Hospital Uopeccan

VENDA DE BIG MAC
auxilia na compra de
medicamentos que não são
fornecidos pelo SUS

DIVULGAÇÃO

tes da região, além de pessoas
que possam ajudar na divulgação
da campanha e voluntários para
vender tíquetes antecipados e
produtos promocionais.

“É dia de transformar Big Mac
em sorrisos. Toda ajuda é funda-
mental”, incentiva o presidente
da Uopeccan, Ciro Kreuz. “O
McDia Feliz é uma oportunidade
para que a comunidade ajude a
nossa instituição, realmente en-

tendendo que cada tíquete con-
ta neste evento”, acrescenta.

O objetivo é contar com volun-
tários na recreação, organização,
limpeza, distribuição de lanches
e tíquetes e outras atividades
que podem ser desempenhadas
no restaurante McDonalds de
Cascavel e nos outros três de Foz
do Iguaçu. Pode haver a inscrição
individual de voluntários ou de
grupos específicos.

Para ser
um voluntário

ligue:
2101-7402

GERAL22 HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2017

Bancos bloqueiam 320 mil contas

O Ministério Público Federal
(MPF) em Pernambuco (PE) ajui-
zou ação civil pública contra o
Banco Central (BC) para que a
autarquia impeça o bloqueio ou
cancelamento de contas corren-
tes de clientes que estejam com
CPF irregular por não terem de-
clarado Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF). Levanta-
mento feito pelo MPF identificou
quase 320 mil bloqueios feitos
por três bancos em todo o país.

Na ação, o procurador da Re-
pública Alfredo Falcão Jr. argu-
menta que eventuais punições
a serem feitas contra pessoas
que não fizeram a declaração
são de responsabilidade da
Receita Federal, e não das ins-

R$ 221,6 milhões
A União pagou em julho R$ 221,6
milhões relativos a dívidas de
estados e municípios. Desse
montante, R$ 208,7 milhões, ou
94%, foram para honrar
pagamentos atrasados do Rio de
Janeiro. Do valor restante, R$
8,51 milhões foram para débitos
do estado de Roraima e R$ 4,38
milhões para dívidas da prefeitura
de Natal, capital do Rio Grande
Norte. Os dados estão no
Relatório de Garantias Honradas
pela União em Operações de
Crédito, divulgado ontem pelo
Tesouro Nacional.

R$ 7, 7 milhões
O Governo do Estado autorizou
mais R$ 7,7 milhões para
investimentos em 32 municípios
do Paraná. Os novos convênios
com as prefeituras foram
assinados ontem pelo governador
Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em
Curitiba. Os recursos serão
destinados para a construção de
academias ao ar livre, mini-arenas
esportivas, aquisição de veículos e
compra de equipamentos
agrícolas. Na última semana
passada, 49 cidades receberam
R$ 9 milhões para investimentos.

R$ 1,3 bilhão
O desempenho das empresas em
que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) tem
investimentos, por meio de sua
subsidiária BNDES Participações
foi um fator decisivo para o lucro
líquido de R$ 1,34 bilhão, no
primeiro semestre deste ano, de
acordo com a superintendente da
Área de Controladoria da
instituição, Vania Borgerth. O
resultado foi divulgado ontem. “Foi
um primeiro semestre bastante
positivo comparado ao mesmo
período do ano passado”, disse.

tituições financeiras. Além dis-
so, defendeu que há dano ao
consumidor porque o bloqueio
nega “direitos resguardados
pelo ordenamento jurídico bra-
sileiro como a impenhorabilida-
de dos bens, prevista no Códi-
go Processual Civil, além da
afronta evidente a princípios ba-
silares do contraditório e ampla
defesa”, diz no documento.

Em resposta à solicitação do
MPF, diversos bancos informa-
ram que realizam o bloqueio de
contas por irregularidades no
CPF relacionadas à declaração
do IRPF. Somente o Itaú, o San-
tander e a Caixa Econômica Fe-
deral foram responsáveis por
319.739 casos.

MPF ENTENDE que eventuais punições são de responsabilidade da Receita Federal
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 832
Furtos 2.623
Veículos (furtos/roubos) 256
Outros 3.199

Acidentes 1.733
Colisões 1.593
Atropelamentos 140
Mortes 36

Dois homens ficaram feridos
ontem, ao sofrer queda de plano
elevado em Cascavel. Uma delas
aconteceu na Rua Casuarina, no
bairro Parque Verde. Segundo tes-
temunhas, Pedro da Silva, de 31
anos, estava no telhado de uma
casa quando uma viga quebrou e
ele sofreu a queda, despencan-
do de uma altura aproximada de
três metros.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) foram aciona-
dos e, apesar do susto, o homem
teve apenas escoriações no ombro
esquerdo e na cabeça. Pedro foi en-
caminhado à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília.

Algum tempo depois, Josias
Crispim da Costa, de 53 anos, so-
freu uma queda de aproximadamen-
te cinco metros de altura. O aciden-
te aconteceu em uma construção
na Rua Clodoaldo Ursulano, no Bair-
ro Santa Felicidade.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Dois feridos em queda

Josias teve ferimentos mode-
rados, com contusão no ombro
esquerdo, escoriações no joelho
direito e dores no pescoço. Aten-
dido pelo Siate, ele foi levado à
UPA Veneza.

Nova viatura
Uma nova viatura da Polícia
Militar vai beneficiar moradores
dos bairros Cancelli, Claudete,
Canadá e Country, em Cascavel. O
veículo, modelo Amarok, será
entregue na próxima quinta-feira
e foi conseguido por meio de
uma emenda parlamentar federal.
De acordo com Clóvis
Petrocelli, que integra o
projeto “Vizinho Solidário”, a
nova viatura trará mais
segurança aos bairros. Segundo
ele, o carro policial foi solicitado
pelos moradores que fazem parte
do projeto. A solenidade de
entrega será na sede do 6º
Batalhão da Polícia Militar.

HOMEM estava no telhado de casa
quando caiu de três metros de altura

Policiais do Pelotão de Choque de Cascavel apreenderam ontem, em uma
casa, na Rua Veneza, no Bairro Cascavel Velho, 112 quilos de maconha.
Conforme os policiais, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico
de drogas. Ela foi encaminhada a 15ª SDP (Subdivisão Policial).

PELOTÃO DE CHOQUE
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Empresários com estabeleci-
mentos em atividade na Citvel (Ci-
dade Industrial e Tecnológica de
Cascavel Adão Francisco Schwab
Gasparovic) estiveram reunidos
ontem com o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
João Alberto Soares de Andrade,
e o vereador Valdecir Alcântara.
Na pauta, a busca de uma solu-
ção para o impasse que tem ge-
rado grande preocupação entre os
empresários no que diz respeito
ao rateio das despesas geradas
com a manutenção e serviços de
segurança da unidade.

Na assinatura do contrato dos
terrenos da Citvel, adquiridos pe-
los empresários que par ticipa-
ram e venceram a disputa públi-
ca, também foram assinados ter-
mos de compromisso para ocu-

Paranhos quer
fim do impasse

pação dos terrenos, com prazos
e projetos definidos para insta-
lação das empresas.

Entretanto, alguns dos empresá-
rios descumpriram o termo e per-
deram o direito aos terrenos. Com
isso, o Município acabou partici-
pando do rateio das despesas,
mesmo sem regulamentação.

A partir de janeiro, com o novo
governo, o Município deixou de fazer

De acordo com os empresários, atualmente o débito do Municí-
pio está na casa dos R$ 80 mil. Para resolver este problema, o
prefeito determinou a elaboração de um projeto de lei que possibi-
lite repasse legal destes valores, bem como torne legal a partici-
pação do Município no rateio das despesas de manutenção do
parque industrial.”O secretário João Alberto já está trabalhando
nisso e, com apoio da Câmara de Vereadores, vamos trazer uma
solução imediata e efetiva”, completou.

os pagamentos para não cometer
nova irregularidade. Na reunião de
ontem, o prefeito Paranhos ouviu os
empresários e discutiu solução para
o impasse. “Em nosso governo es-
tabelecemos total transparência e
também determinamos que tudo
seja feito de forma correta e legal”,
disse o prefeito, destacando que
“vamos oferecer uma solução que
seja correta e duradoura”.

P rojeto

REUNIÃO discutiu a
situação para o impasse

sobre o rateio

 SECOM

400 empregos
O prefeito lembrou que são pelo
menos 400 empregos diretos já

instalados na Citvel e que
precisam ter a atenção devida do
Poder Público. “São cerca de 400

empregos, o que podemos
entender que são pelo menos 400

famílias. Temos que tratar essa
questão com todo cuidado e

responsabilidade”.
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As passarelas instaladas ao
longo das rodovias servem para
evitar graves acidentes, principal-
mente os atropelamentos. De ja-
neiro a agosto deste ano, 36%
dos atropelamentos no perímetro
urbano em Cascavel ocorreram
em rodovias. O problema é que
para alguns pedestres as passa-
relas parecem ser apenas um ob-

Só para enfeite?

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

jeto de “enfeite” sobre a rodovia.
Em poucos minutos de observa-

ção, a reportagem do Hoje News pre-
senciou crianças acompanhadas de
adultos se arriscando para cruzar a
rodovia, praticamente embaixo da pas-
sarela sobre a BR-277, próximo à Co-
operativa Coopavel. Bastava caminhar
aproximadamente 15 metros para
atravessar a rodovia com segurança.

Só o tempo que o grupo ficou aguar-
dando o fluxo de carros diminuir, da-
ria para cruzar em segurança.

É comum pessoas reclamarem
da falta de passarelas quando
ocorrem atropelamentos fatais
em determinados pontos nas ro-
dovias, mas quando a travessia
existe, boa parte da população
simplesmente a ignora.

Moradores colocam suas
vidas em risco na BR-277

nas proximidades da
Passarela

O trecho urbano da BR-
277 em Cascavel é adminis-
trado pela Ecocataratas que
instalou três passarelas - Tre-
vo Cataratas, em frente à
Coopavel e outra nas proxi-
midades do Bairro Guarujá.

Em relação aos critérios para
construção de passarelas é segui-
do as normativas do DNIT (Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) e ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) que
incluem, por exemplo: a contagem

do número de tráfego de veícu-
los, pedestres, ciclistas que
passam pela rodovia, a origem
de destino do usuário (vai de
algum ponto para outro) entre
outros critérios, conforme ex-
plica a Ecocataratas.

TRÊS  passarelas
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Uma semana após a Lei Ma-
ria da Penha completar 11 anos,
a Câmara de Vereadores de Cas-
cavel aprovou ontem, em primei-
ra votação, a criação da Patrulha
Maria da Penha na cidade. O Pro-
jeto de Lei 91/2017, de autoria
do vereador Gugu Bueno (PR), foi
aprovado por unanimidade.

A ideia da proposta é garan-
tir a segurança de mulheres e
vítimas de violência, além de
possibilitar a capacitação de
agentes públicos. Em Casca-
vel, agentes da Guarda Munici-
pal serão capacitados para
atender a demanda.

Conforme a promotora An-
dreia Frias, uma das idealizado-
ras do Projeto em Cascavel, as
estatísticas apontam que so-
mente 30% dos casos de violên-
cia doméstica chegam às auto-
ridades. “E esses 30% são um
avanço perto do que tínhamos
há alguns anos, uma vez que o

Patrulha Maria da Penha
crime envolve a família. E não fala-
mos somente da violência física,
mas também as ameaças, tortu-
ra, a violência psicológica”.

Mesmo com uma rede integra-
da de proteção à mulher, com abri-
go, Conselho da Mulher, órgãos do
Judiciário e uma Delegacia da Mu-
lher ativa, em 2016 Cascavel re-
gistrou 1.652 casos de violência
contra a mulher envolvendo agres-

são, estupro e ameaça.
Segundo a promotora, após a

aprovação da Lei em Cascavel,
que institui a patrulha na cida-
de, será firmada uma parceria
entre o Tribunal de Justiça do
Paraná e a Prefeitura de Casca-
vel. “Isto porque precisa haver
uma troca de informações de
todas as entidades para que a
patrulha funcione”.

Necessidade
De acordo com o vereador Gugu Bueno, os dados de Cascavel
reforçam a necessidade da instituição da patrulha.”Precisamos que,
ao menos dois integrantes da Guarda Municipal, visitem
periodicamente as residências de mulheres em situação de
violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento das
medidas protetivas de urgência e reprimir atos de violência”.
No Paraná a Patrulha Maria da Penha já está em funcionamento
nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e
Toledo. Um dos resultados imediatamente verificáveis é a
reincidência zero dos casos de agressão.

1.652Somente no ano passado foram contabilizados
casos de violência contra a mulher em Cascavel

OPERACIONALIZAÇÃO
Segundo a promotora Andreia Frias, a
principal função da patrulha é a fiscalização
das medidas protetivas, que é o avanço da
Lei. “Os agentes que atuarão na Patrulha
vão receber uma listagem com todas as
mulheres que possuem essas medidas
protetivas, farão uma escala de atendimento,
vão procurar todas elas para saber se as
medidas estão ou não sendo cumpridas e se
ainda é necessária a proteção. Além disso,
quando necessário, vai atuar em conjunto
com a Polícia Militar”.

AÍLTON SANTOS
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Um jovem de 19 anos foi mais
uma vítima de homicídio em Cas-
cavel. O crime aconteceu na tarde
de ontem, na Rua Mário Quintana,
no Bairro Interlagos. A vítima, iden-
tificada como Jeferson Nunes de
Oliveira, estava em um bar quando
foi surpreendida pelo atirador.

O rapaz tentou fugir, se escon-
dendo em uma residência, mas foi
alvejado várias vezes. Os disparos
de arma de fogo atingiram o tórax
e a cabeça da vítima.

Socorristas e o médico do Sia-
te (Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) fo-
ram acionados, mas quando che-
garam ao local apenas constata-
ram a morte de Jeferson.

De acordo com a Polícia Militar,
que isolou a área e fez buscas ao
atirador, Jeferson estava com um
mandado de prisão em aberto pelo
crime de furto qualificado. Ele já

 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

possuía várias passagens pelo se-
tor criminal. Policiais da Delegacia
de Homicídios investigam o crime.

VÍTIMA estava em um bar,
tentou fugir se escondendo em
uma casa, mas foi alvejada
várias vezes

INCIDÊNCIA
Conforme dados do Hoje News,
cinco pessoas foram vítimas de
morte violenta neste mês de
agosto até ontem. Foram dois
confrontos e três assassinatos.
Dentre os últimos homicídios
contabilizados na cidade, todos
foram por execução, ou seja, mais
de um disparo de arma de fogo.

JEFERSON estava com um mandado de prisão em aberto por furto qualificado

5 mortes violentas
foram registradas

em Cascavel no mês
de agosto

Mais uma execução em CascavelMais uma execução em Cascavel
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Uma comissão está sendo for-
mada no âmbito da Prefeitura de
Cascavel e será oficializada na Es-
cola de Governo de hoje para tratar
do comércio ambulante em Casca-
vel e, de forma especial, na região
central da cidade. O objetivo é or-
ganizar esse tipo de atividade, coi-
bindo a venda de produtos ilícitos.

“Seguindo orientação do prefeito
Paranhos, vamos organizar a venda
ambulante, evitando a concorrência
desleal com o comércio legalmente
estabelecido, mas também buscar
alternativas de trabalho para essas
pessoas”, enfatiza o secretário de
Desenvolvimento Econômico, João
Alberto Soares de Andrade.

A Comissão, coordenada pelos
secretários João Alberto e Renato

Regularização
de ambulantes

Segalla (Finanças), é formada ain-
da pelo presidente da Cettrans, Al-
sir Pelissaro; pelo diretor da Guar-
da Municipal, Cel. Avelino No-
vakoski e a chefe do setor de fisca-
lização, Joslei Broetto Besinella.

De acordo com o secretário Re-
nato Segalla, haverá um esforço da
atual gestão para que Cascavel
seja uma cidade com esse tipo de
comércio organizado e legalizado.
Os ambulantes que vendem produ-

tos legais, mesmo aqueles com li-
cença provisória ou definitiva,  te-
rão orientação e avaliação da Co-
plaa (Comissão Permanente de Li-
cença para Atividades Ambulantes)
para que se adequem à legislação
quanto ao espaço e localização nas
calçadas. “Nesse sentido o traba-
lho desta comissão é complemen-
tar ao já executado pela Coplaa e
vai além ao focar também na ques-
tão social”, explica Segalla.

 Entre as primeiras decisões da Comissão está a notificação de
todos os ambulantes que atuam na região central. “Todos devem
ser notificados, seja para interromperem a atividade, no caso da
venda de produtos ilegais ou, para regularizar a situação junto à
Sefin, nos demais casos”, esclarece Segalla.

N otificação

Oportunidades
Também atendendo a uma determinação do
prefeito Paranhos, a Comissão também terá
a missão de oferecer alternativas de trabalho
aos vendedores que não se enquadrarem

na legislação. Isso será feito através da
oferta de cursos de qualificação e apoio da
Agência do Trabalhador para colocação no

mercado de trabalho. “Parte deles, a
pedido do prefeito, deve ser absorvida

pela empresa Tecnopark para atuarem como
orientadores do sistema de estacionamento

rotativo, após receberem treinamento”,
informa o secretário João Alberto.

PREFEITURA quer
organizar a venda ambulante
na região central de Cascavel
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Giro da
Violência

Policial baleado
O GDE (Grupo de Diligências Especiais)
de Cascavel investiga o assalto
ocorrido em um motel, às margens da
BR369, em que um policial militar de
Céu Azul foi baleado. Segundo a
polícia, Adilson dos Santos chegava
ao local quando o crime estava em
andamento. Alguns suspeitos foram
detidos e outros identificados. Um
dos procurados pelo crime é Mateus
Henrique Silveira. Adilson continua
internado no Hospital Universitário.

Defender a mãe

Mario Costa Neto, de 40 anos, baleado
na noite de sábado quando chegava em
casa na Rua Afonso Pena, tentava
defender a mãe. Segundo a polícia, um
casal tentou assaltá-la, ele reagiu e,
levou coronhadas na cabeça e foi
atingido por dois tiros, um na barriga
e outro na perna. Mario foi atendido
por socorristas do Siate e encaminhado
ao Hospital Universitário de Cascavel.

Engavetamento na BR-277
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem, na BR-
277, próximo ao Autódromo Zilmar
Beux, em Cascavel. Segundo
testemunhas, havia uma fila na
rodovia, sentido Cascavel, e um
caminhão bateu na traseira de um
Meriva, que foi arremessão contra uma
caminhoneta Hillux. Equipe da
Ecocataratas e da PRF (Polícia
Rodoviária Federal) foram acionadas,
mas ninguém ficou ferido.

 FÁBIO DONEGÁ

A Sesp (Secretaria Estadual de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária) divulgou dados refe-
rente aos crimes consumados no
primeiro semestre de 2017. Segun-
do o relatório, o número de roubos,
entre o dia 1º de janeiro a 30 de ju-
nho de 2016, foram 1.059 casos
na regional de Cascavel, contra 852
no mesmo período deste ano. A que-
da, neste tipo de crime, foi de 19,5%.

Conforme o levantamento, neste
ano, o mês com o maior número de
ocorrências foi janeiro, com 175 rou-
bos, seguido por maio com 150;
março com 149; 143 em junho; 125
em fevereiro e 110 assaltos em abril.

No ano passado, o mês com o
maior quantitativo foi março, com
190 assaltos. Na segunda coloca-
ção está abril com 181, seguido por
177 em janeiro; 175 em junho; 169

em fevereiro e 167 em maio.
Outro dado coletado pela Secre-

taria de Segurança Pública é o nú-
mero de furtos na região. Foram
quase 3% de aumento no primeiro
semestre deste ano, no comparati-
vo com os seis primeiros meses de
2016. No ano passado a regional
contabilizou 3.963 furtos e este
ano foram 4.075.

Neste ano de 2017, o mês de ju-
nho foi o que apresentou o maior nú-
mero de casos, com 772 registros. Na
sequência estão os meses de maio
(732), março (715), janeiro (676), abril
(639) e por último fevereiro (541).

Já em 2016 o mês de destaque
foi março, com 763 furtos, seguido
por fevereiro (731), junho (645), maio
(618), janeiro (608) e abril (598).

Roubos caem
19,5% na regional

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Fazem parte da área de abrangência da regional de Cascavel os municípios de Anahy, Boa Vista
da Aparecida, Braganey, Cafelãndia, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas,
Céu Azul, Corbélia, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Guaraniaçu,
Ibema, Iguatu, Lindoeste, Matelância, Quedas do Iguaçu, Ramilândia, Santa Lúcia, Santa Tereza
do Oeste, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste e a sede em Cascavel.

REGISTROS de
furto na regional de
Cascavel tiveram
alta de quase 3%
no semestre

A brangência
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Área para a Casa de Custódia
O prefeito Leonaldo Paranhos re-

cebeu, no final da tarde de ontem,
a diretoria do Cogesp (Conselho de
Gestores de Segurança Pública), e
o presidente do Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança), Rafael
de Lorenzo, que formalizaram o pe-
dido de doação de área para viabi-
lizar a construção de uma Casa de
Custódia para Cascavel.

A presidente do Cogesp, a promo-
tora de Justiça Simone Lúcia Lorens,
acompanhada do vice-presidente co-
ronel da Polícia Militar, Avelino José
Novakoski, que também é diretor da
Guarda Municipal de Cascavel, além
do escrivão de Policia Civil, Reinaldo
Bernardin de Andrade, entregou o do-
cumento ao prefeito.

Ela lembrou que a construção
da Casa de Custódia, além de se-
parar os presos provisórios dos
presos que já possuem condena-
ção, como determina a lei, também
é uma ação preventiva já que a es-
trutura da PEC (Penitenciária Esta-
dual de Cascavel) que provisoria-
mente tem abrigado os presos pro-
visórios não é suficiente para aten-
der toda demanda.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a segurança pública
"é um desafio de todos nós". O prefeito se colocou à
disposição do Cogesp e do Conseg para "para unir todos os
esforços para avançarmos: o Município é parceiro nessa luta".

PREFEITO LEONALDO PARANHOS recebeu ontem a diretoria do Cogesp

DIVULGAÇÃO/SECOM

Desafio
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Primeiras medalhas
O esporte cascavelense já tem ao

menos um representante confirma-
do nos Jogos Escolares da Juventu-
de, no mês que vem em Curitiba: a
judoca Emily Kauani dos Santos, de
apenas 12 anos.

Aluna-atleta do Colégio Estadual
Marilis Faria Pirotelli, ela faturou a me-
dalha de ouro na categoria meio-mé-
dio até 53 quilos na Fase Final B (12 a
14 anos) da 64ª edição dos Jeps (Jo-
gos Escolares da Juventude), no fim
de semana, em Cambé.

Além de Emily, a equipe de judô
de Cascavel contou com outros qua-
tro atletas, todos estreantes na com-
petição. E dois deles também volta-
ram para casa com medalhas. Gabri-
ela Paixão Militão da Silva, de 12 anos,
e Murilo Tavares da Rosa, 13 anos,
foram medalhistas de bronze, ambos
nas categorias leve até 48 kg.

Já Leonardo Costa Brancalhão, 12
anos, e Pedro Henrique Veiga da Sil-
va, 14 anos, adquiriram experiência
na competição para tentar medalha
nos próximos anos.

ACD
No esporte ACD (Atletas Com
Deficiência), destaque para três
cascavelenses do atletismo.
Evidência maior ainda para
Marilei Duarte, da Escola de
Ensino Especial Valeria Meneghel,
a Apae. Ela foi medalha de ouro
nos 100m e nos 400m da Classe
T36, para deficientes físicos.
Aluno da mesma escola e pela
mesma classe, Anderson Roberto
Cantu venceu a prova de 400m e
ficou em segundo na disputa dos
100m. Já Aparecida dos Santos,
também aluna da Apae, ficou em
segundo lugar nos 1.500m para
deficientes intelectuais.
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Começa a declaração do ITR
 O Sindicato Rural de Cascavel in-

forma aos produtores rurais que o
prazo para realizar a declaração do
ITR (Imposto Territorial Rural) come-
çou ontem. Os agricultores terão até
o dia 29 de setembro para regulari-
zar-se junto à Receita Federal. O não
cumprimento do prazo pode trazer
dores de cabeça e multas.

O ITR é um tributo federal cobra-
do anualmente das propriedades
rurais. Precisa ser pago pelo con-
tribuinte que seja proprietário da ter-
ra, pelo titular do domínio útil ou
pelo possuidor a qualquer título (in-
clusive o usufrutuário) de imóvel
rural. Quem não está em dia com
ele pode sofrer multas e sanções,
como a não possibilidade de obter
financiamentos ou realizar transa-
ções imobiliárias.

O Valor da Terra Nua é um dos
principais itens da declaração do
ITR. Do VTN, são deduzidas as áre-
as não tributáveis (áreas de preser-
vação permanente, reserva legal e
demais áreas de preservação am-
biental), chegando ao Valor da Ter-
ra Nua tributável – VTNt, que é a
base de cálculo do ITR, apurado por
propriedade.

Esse número é feito com base

na tabela de preços de terras atua-
lizadas todos os anos pelo Deral
(Departamento de Economia Rural)
da Seab (Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento), des-
contando os investimentos feitos

pelos produtores para que a terra
ficasse apta à produção. No en-
tanto, os produtores devem se pre-
parar para mudanças, uma vez que
o Deral mudou a metodologia de
cálculo e a precificação da área.

DECLARAÇÃO
A declaração pode ser entregue
via internet ou por meios das
mídias eletrônicas da Receita
Federal. O Sindicato Rural de

Cascavel fornece esse serviço aos
produtores associados e aos não
associados. Para isso, basta que

o agricultor compareça ao
sindicato munido da última
declaração do imposto, dos

documentos pessoais e dos da
propriedade.

Paulo Orso, presidente do
sindicato, alerta os produtores

para que não deixem para última
hora. “Muitos deixam para última
hora e o sistema da Receita fica

sobrecarregado. É arriscado
porque eles não aumentam o

prazo. Nós estamos aqui com uma
equipe treinada para ajudá-los a

fazer esse documento”, disse.
PAULO ORSO alerta para que contribuintes
não deixem para a última hora

AÍLTON SANTOS
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Novos líderes no Marcas
Passada a euforia pelas corri-

das de domingo, a atualização da
classificação do Campeonato Me-
tropolitano de Marcas de Cascavel
confirmou dois novos líderes após
a realização da 5ª etapa, no Autó-
dromo Zilmar Beux. Paulo Bento, na
categoria Marcas A, e Eduardo Wei-
rich, na Turismo C, chegaram à li-
derança de suas categorias pela
primeira vez na temporada. Caíto
Carvalho permanece na liderança
do Marcas B e Gabriel Formentão
segue líder na Turismo I.

No Marcas A, nem mesmo o tí-
tulo da etapa fez com que Thiago
Klein saísse da terceira posição,
mas agora com 136 pontos. Já o
troféu de vice-campeão rendeu a
Paulo Bento a liderança da classi-

RECURSO EXTRA
O lucro da venda das camisas do FCC Cascavel serão entregues nesta terça-feira
pela manhã para a Apae de Cascavel. O repasse será feito pelo fundador e
proprietário da Havan, Luciano Hang. Ele estará pela primeira vez na Apae de
Cascavel e aproveitará para conhecer toda a estrutura e conversar com os
alunos. A visita está prevista para as 10h, na Apae de Cascavel, localizada à Rua
Manaus, 3990, no Jardim Tropical.

ficação geral. Ele chegou aos 170
pontos e ultrapassou Edoli Caus
JR, agora segundo colocado no cam-
peonato com 158 pontos.

No Marcas B, Caíto Carvalho
permanece na liderança, mesmo
tendo abandonado a prova de do-
mingo. Ele soma 123 pontos, con-
tra 108 de Felipe Carvalho, seu ir-
mão. Marcelo Beux é o terceiro,
com 99 pontos.

Na Turismo C, o título da 5ª eta-

pa rendeu a Eduardo Weirich a lide-
rança da categoria. Ele chegou aos
107 pontos e deixou Ronaldo Cé-
sar da Silva para trás na classifica-
ção, com 93. Já na Turismo I Gabri-
el Formentão chegou a 225 pontos
com a conquista da etapa e já é o
virtual campeão.

A próxima etapa do Campeona-
to Metropolitano de Marcas de Cas-
cavel está marcada para o dia 3 de
setembro.

CLEOCINEI ZONTA
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Foi aprovado em primeira vota-
ção o projeto de lei que proíbe a
prática comercial da renovação au-
tomática de contratos de prestação
de serviços por assinatura, como
serviços de TV a cabo, de acesso à
internet, linha telefônica, forneci-
mento de publicações periódicas,
dentre outros. A proposta, que tra-
mita sob o nº 68/2015, é de auto-
ria do deputado Gilson de Souza
(PSC), e recebeu 40 favoráveis e
apenas um voto contrário na ses-
são plenária de ontem, na Assem-
bleia Legislativa do Paraná
(Alep).Pela proposta de lei as em-
presas deverão utilizar meios de
comunicação para informar os con-
sumidores expressamente e com
antecedência, sobre o término do

Sem renovação automática
contrato ainda em vigor. Caso o cli-
ente concorde com os termos de
renovação, o contrato, de acordo
com a proposta, terá que ser assi-
nado mediante a presença de um
representante de vendas da empre-
sa. Não havendo o interesse por
parte do consumidor em renovar a
assinatura, fica encerrado o contra-
to observando-se a data final do
contrato vigente e a declaração de
quitação dos pagamentos das men-
salidades. Nesse caso, a empresa
prestadora do serviço fica obriga-

da a enviar para o endereço do con-
sumidor um comprovante de encer-
ramento de contrato.

O deputado afirma que a práti-
ca da renovação automática adota-
da pelas empresas deve ser coibi-
da, pois é recorrente e aumenta
cada vez mais o número de recla-
mações junto ao Procon, bem como
em sites de reclamações. “É visí-
vel o objetivo das empresas em
obter lucros com a venda de produ-
tos desta forma”, complementa
Gilson de Souza.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Sessão de ontem da
Assembleia que
aprovou o projeto

SAÚDE e turismo
  Ainda em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei nº

594/2016, do deputado Péricles de Mello (PT), que institui a
Semana Estadual de Práticas Integrativas e Complementares

de Saúde. Já em segunda votação, foi aprovado o projeto de lei
nº 307/2016, da deputada Claudia Pereira (PSC) e dos deputa-
dos Ademar Traiano e Paulo Litro, ambos do PSDB, que institui

a Região Turística Vales do Iguaçu.
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Após um fim de semana de folga
nas disputas, por conta do Dia dos
Pais, o campeonato de Terrão no
Jardim Colonial terá programação
neste domingo, com cinco jogos
marcados para o período da manhã,
pela quinta rodada: Auto Escola
Avenida x União Independente
(8h30), Zé Milto x Recanto
Colmeia (9h30), Juventude x Fúria
do Terrão/Mercado Samara
(10h30), Frutana x JG Construção
(11h30), Bar Fortaleza x 100%
Interlagos (12h30) e, por fim, às
13h30, Titânio x Treme Terra (foto).

A grande campeã da Copa Cidade de Cascavel de
Futsal no naipe feminino não será uma equipe
cascavelense. Na semifinal, realizada domingo no
Ginásio da Neva, as duas últimas representantes da
cidade foram derrotadas e agora se confrontarão na
disputa pelo terceiro lugar. A AUF/Foco Telecom foi
goleada por 7 a 0 pelo time sub-20 de Ouro Verde
do Oeste e a Stein foi goleada por 5 a 1 pela
Afeto/Toledo. Com isso, a disputa do título
reforçará a intenção de regionalização da competição
e colorará frente a frente duas equipes que ainda não
perderam na Copa Cidade, em sete jogos. Outro
detalhe é que o a decisão promete ser de muitos
gols, isso a julgar pela lista de artilheiras do torneio.
Eliane Luca da Silva tem 17 gols marcados pela
equipe de Ouro Verde, enquanto Simone dos Reis
Alves tem 16 gols pelo time de Toledo.

A Liga Norte/Sul teve as disputa das partidas das
oitavas de final no sábado pela Liga Sul, definindo os
jogos das quartas de finais. Os resultados foram:
Maximus Pizzaria 3x2 Hospital Genesis, Academia
Vip/Marcão Acessórios 4x3 Cascavel Clean/Km
Diesel, Cordeiro Mat. Construção/Fúria 2x4 loucos da
Baixada, Everest 1x2 Lolla, Fercaus 6x2 Demônios da
Garoa e Royal Hookah 0x2 Bernardos. Com isso, os
duelos, em partida única, que definirão no dia 26, no
campo da Arena Buenão, os semifinalistas da Liga Sul
são: Fercaus x Bernardos (14h30), Maximus x
Academia Vip (15h30), SPG/Briolimp x Lolla
(16h30) e Marquinhos Veículos x Loucos da Baixada
(17h30). Neste sábado haverá as quartas de final da
Liga Norte, pela qual o Alumine/Osmar FC (foto)
terá a missão de tentar parar o invicto SE Vila Nova.

TERRÃO ACEPAR

COPA CIDADE
 LDF

LIGA NORTE/SUL
LIGA OESTE
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A mais grave e duradoura crise
brasileira já levou milhares de em-
presas à falência, conduziu ao re-
corde no número de desemprega-
dos (mais de 14 milhões) e a situa-
ção poderá ficar ainda mais difícil
caso o Congresso não aprove emen-
das ao Pert, o Parcelamento Espe-
cial de Regularização Tributária, vi-
abilizando assim a adesão por gran-
de parte das empresas brasileiras
inadimplentes com o fisco.

Poder contar com esse fôlego
é uma questão de sobrevivência
a muitas pequenas e médias em-
presas e também para preservar
empregos que, além de manter
famílias, são fundamentais para
dar impulso à roda da economia.
Essa foi a síntese de posição da
Câmara Técnica Tributária da Acic
no fim de semana. A reunião teve
a participação do deputado fede-
ral Alfredo Kaefer, que integra co-
missão mista que trata e nego-
cia o PLV 23/2017, Projeto de Lei
de Conversão proveniente da MP

783/2017, do Pert.
No encontro, o parlamentar de-

talhou pontos do Parcelamento
Especial de Regularização Tributá-
ria, propostas de alteração e trâmi-
te nas comissões da Câmara Fede-
ral. O deputado se diz otimista e
considera que, com a aprovação da
matéria, muitas empresas e empre-
gos serão preservados. “E isso fará
muito bem à economia brasileira,
que passa por um período de inten-
sas mudanças, ajustes e reflexões”.

Na reunião, Alfredo Kaefer
apresentou algumas novidades do
projeto de lei 23. As principais
são: descontos de juros, multas e
encargos de 85% até 99%,
dependendo do prazo escolhido;
entrada reduzida para empresas
que devem até R$ 150 milhões
em impostos federais de 7,5%
para 2,5%, com possibilidade
de parcelamento desse valor em
até dois anos, inclusive com a
chance de utilização de créditos
tributários antes da consolidação;
possibilidade de dação de bens
imóveis por iniciativa particular, e
possibilidade de utilização de
prejuízos fiscais atualizados pela
Selic tanto na RFB (Refeita
Federal do Brasil) como na
PGFN (Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional), apurados até
31 de dezembro do ano
passado.

ASSESSORIA

ENCONTRO debateu questões tributárias

Novidades

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

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

Cascavel, 15 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

Fechando o giro de jogos pelo
mundo, a Chapecoense enfrenta o
Urawa Red Diamonds na manhã des-
ta terça-feira, às 7h pelo horário bra-
sileiro. A partida vale o título da Copa
Suruga, torneio organizado anualmen-
te pela Conmebol em parceria com a
Liga Japonesa e que reúne o cam-
peão da Copa Sul-Americana e o ven-
cedor da Copa da Liga do Japão.

A bola rolará no Estádio de Sai-
tama, local que sediou quatro par-
tidas da Copa do Mundo de 2002
e o campeão ganhará premiação de
200 mil dólares (cerca de R$ 635
mil), enquanto o vice ficará com 60
mil dólares (cerca de R$ 190 mil)
pela participação.

O duelo é disputado em partida
única, com o campeão sendo defi-
nido nos pênaltis em caso de em-
pate. Para a Chape, a principal difi-
culdade é a adaptação ao fuso ho-
rário e à longa viagem, considera-
da desgastante para os atletas co-
mandados por Vinícius Eutrópio.

Será o terceiro jogo da equipe
catarinense fora do País neste mês.
Na semana passada, na segunda-
feira (7), foi goleada por 5 a 0 pelo
Barcelona, na Espanha, e no dia
seguinte perdeu por 2 a 1 para o
Lyon, na França.

Chape no Japão  Urawa Reds
O clube japonês é o oitavo
colocado do campeonato
local, com 13 pontos a
menos que o líder Kashima
Antlers. O elenco conta com
dois brasileiros, o zagueiro
Maurício e o atacante Rafael
Silva, que atuou no Coritiba
como profissional antes de
se transferir para o Japão.
Um dos destaques do time
anfitrião é o atacante Zlatan
Ljubijankic, de 33 anos. O
jogador estava no elenco da
Eslováquia que jogou a Copa
do Mundo de 2010.

CHAPECOENE
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Super CPI da educação?
Na manhã de ontem (14), os vereadores da Comissão de

Educação da Câmara de Cascavel, reuniram-se com o vereador
Dal Molin, autor das denúncias, e receberam oficialmente

toda a documentação existente sobre inúmeras
irregularidades na pasta durante a gestão passada. De hoje

em diante, os três vereadores irão considerar se existem
possibilidades legais de uma super CPI da Educação.

Abrangência
A CPI abrangeria vários
assuntos com situações
passíveis de investigação
(cortinas, portas, janelas,
merenda, toldos, tempo
integral e frota). A
comissão também poderá
optar em encaminhar tudo
para o Ministério Público
sem o processo de
investigação. Os demais 15
dias de agosto servirão
para análise e
posicionamento da
comissão.

Furo maior
Uma das preocupações da
Comissão de Educação é
quanto a outra denúncia,
bem maior, que poderá ser
ofuscada, caso as
denúncias já apresentadas
sejam fiscalizadas. Trata-se
das quilometragens dos
ônibus – das frotas urbana
e rural – que podem revelar
um novo escândalo. Paulo
Porto não abre mão de
meter a colher também
neste item, de valores
expressivos.

TAMBÉM PASSA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Somente no ano passado, foram 1.625 casos de
agressões contra mulheres em Cascavel. Ao que tudo
indica, o vereador tem o aval de Paranhos na iniciativa.

 O vereador Bocasanta voltou a elogiar, em plenária, o
governo Paranhos pelas iniciativas e boas vontade em fazer
acontecer. Só não deixa de criticar a gestão de Edgar...

 Depois do vereador Josué tanto cobrar em plenária, a
Secretaria de Esporte cedeu. Prometeu comprar e
entregar, em 15 dias, as telhas do ginásio de esportes
do Santo Onofre...

Com a aprovação em primeira discussão ontem, vai passar
o projeto de lei de autoria do vereador Gugu Bueno,
implantando a Patrulha Maria da Penha para agir com
mais eficiência em denúncias de agressões contra
mulheres.

A proposta para amor-
tizar o déficit do IPMC (Ins-
tituto de Previdência do
dos Servidores Públicos
do Município de Casca-
vel) foi aprovada ontem
pelos vereadores. O mon-
tante a ser amortizado
nos próximos doze meses
será de R$ 8.289.616,
42. Em 2018, a previsão
é de que sejam utilizados
R$ 17.242. 402,16 para
cobrir este déficit. Tema
debatido em anos anteri-
ores, o chamado déficit
técnico atuarial pode, em
longo prazo, comprome-
ter uma fatia significativa
do orçamento.

O Município de Casca-
vel possui Regime Próprio
de Previdência Social. O
IPMC, criado em 1970, é

Amortização
do déficit

responsável por gerir a
previdência dos servido-
res municipais.

Nesse sistema de pre-
vidência, há o que se co-
nhece por custo suple-
mentar ou déficit técnico
atuarial, representado
pelo valor atual dos com-
promissos do IPMC com
os servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas,
menos o valor atual das
receitas de contribuições
dos servidores e prefeitu-
ra, hoje fixados em 11%.
Porém, para manter o Pla-
no de Custeio e de Bene-
fícios dos IPMC para
2017, o Poder Executivo
Municipal propõe um au-
mento da alíquota em
0,5%, passando de 11%
para 11,5%.

Equilíbiro
Este saldo negativo existe porque anteriormente à Constituição
de 1988 não havia uma preocupação por parte dos governos
em manter o equilíbrio entre as despesas e receitas no sistema
previdenciário. A partir desta data, os regimes próprios de
previdências surgiram em vários municípios e em 1998, com a
Lei nº 9.717/1998 e a Emenda Constitucional nº 20/1998,
definiu-se um novo marco que determinou a reformulação
radical dos sistemas de previdência dos servidores públicos,
criando critérios mais rígidos para acesso aos benefícios.

Criticado
Passou com algumas criticas e a tradicional pressa, as

discussões e aprovação em primeira votação do projeto
de lei 87/2017, dispondo sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente através da criação

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA. Emendas estão

previstas ao projeto na sessão de hoje.

 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem

DIVULGAÇÃO
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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: 1550

03 04 05 07 09 13 14 15
16 17 20 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4455

33 38 58 72 76

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

Rueda no Fla
O Flamengo anunciou, o treinador
de forma oficial, a contratação do
técnico Reinaldo Rueda. Campeão
da Libertadores 2016 pelo Atlético
Nacional, o colombiano chega para
substituir Zé Ricardo e tentar salvar
a temporada, principalmente nas
competições de mata-mata. O
comandante, no entanto, está
respaldado pela diretoria para um
projeto longo no Rubro-Negro. Ele
será o responsável por organizar o
futebol até dezembro de 2018.

Liga dos Campeões
A última rodada da fase
eliminatória que definirá os
últimos participantes da fase de
grupos da Liga dos Campeões
começa hoje, com os jogos de ida.
Um dos principais confrontos fica
por conta do Liverpool, que
encara o bom time do Hoffenheim
na Alemanha, às 15h45 (de
Brasília). Os Reds terão o
desfalque significativo de Philippe
Coutinho, alvo do Barcelona na
atual janela de transferências e
que ficou fora da lista de
relacionados. A justificativa da
equipe para a ausência é uma dor
nas costas do camisa 10, que já
ficou de fora da estreia da equipe
inglesa na Premier League
(empate em 3 a 3 com o Watford,
fora de casa). O duelo também vai
marcar o reencontro de Roberto
Firmino com seu ex-clube. O
brasileiro transferiu-se do
Figueirense para o time alemão
em dezembro de 2010 e saiu em
2015.

    COPA SURUGA
7h15 Urawa Reds x Chapecoense

AMISTOSO
13h30 Girona x Man. City

SÉRIE B
19h15 Londrina x Brasil de Pelotas
21h30 Náutico x Figueirense

LIGA DOS CAMPEÕES
13h Sporting x Steaua Bucareste
13h Qarabag x Copenhague
15h45 Young Boys x CSKA Moscou
15h45 APOEL x Slávia Praga
15h45 Hoffenheim x Liverpool

JOGAM HOJE

Paulinho
no Barcelona
O Barcelona anunciou
oficialmente a contratação
do meio-campista brasileiro
Paulinho, que estava no
Guangzhou Evergrande, da
China. O jogador será
submetido a um exame
médico na quinta-feira e no
mesmo dia assinará o
contrato. O Barça
desembolsou 40 milhões de
euros (cerca de R$ 151
milhões) pelo jogador, o que
o tornou a quarta maior
compra da história da equipe
catalã, atrás apenas dos
atacantes Neymar, Luis
Suárez e Zlatan Ibrahimovic.

 EFE
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O presidente Donald Trump anunciou que vai retaliar a Coreia
do Norte com “fogo e fúria” inéditos caso Pyongyang bombardeie
Guam. Um traque de piá abusado num ermo talvez baste para o
mundo saber o que podem ser “fogo e fúria” jamais vistos.

Para ser maior, terá que superar as explosões de Hiroshima e
Nagasaki. Na primeira, em 6 de agosto de 1945, o Boeing Enola
Gay despejou sobre a cidade japonesa de Hiroshima a bomba
atômica Little Boy (Piazinho, em tradução típica paranaense).

O moleque matou cerca de 140 mil pessoas. Ao ver o cogumelo
maldito, o copiloto Robert Lewis anotou no diário de bordo: “Deus, o
que fizemos?!” A Fat Boy (Piá Gordo), segunda bomba, lançada dois
dias depois, ainda mais poderosa, matou “só” 70 mil pessoas.Qualquer
estrago que Pyongyang ou Trump cometam, ainda pior que o fogo
furioso das duas bombas infantis, não será maior que o sacrifício de
vidas causado pela falta de investimentos em obras e programas soci-
ais acarretada pelo endividamento dos povos, arquitetado pela finan-
ceirização do planeta no último meio século de intensas crises.

As bombas no Japão mataram cerca de 210 mil e ainda não se
sabe quanta gente a fúria de Trump poderá matar, mas sucumbem
muitos, a cada instante, por falta de meios suficientes de vida. Mais
de quatro mil piás morrem por dia só por falta de água potável, igua-
lando as bombas-moleques de 1945 em menos de dois meses.

Furioso é o sistema político, econômico e social reinante, inca-
paz de pôr fim a tais carências e injustiças.

FOGO E FÚRIA INÉDITOS
OU MAIS DO MESMO?

 Exonerado
O prefeito Leonaldo
Paranhos decidiu exonerar
Maicon Felipe Rios de Lima,
filho do ex-vereador Marcos
Rios. Ele e o pai foram
condenados em uma ação
que investigou devolução
de dinheiro de assessores
quando Rios ainda era
vereador, além do emprego
de funcionários fantasmas.
Maicon estava lotado
na Secretaria de Assistência
Social.
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“Quero parabenizá-lo pela
iniciativa e até pedi para

minha assessoria pra
gente ver também,
porque tem aquele

homem que apanha, mas
são casos insignificantes,

são pequenos”.

Alceu A. Sperança*
* Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

 Audiência
Moradores do Bairro
Recanto Tropical estão
convidados a participar,
na noite de amanhã no
auditório da Prefeitura, da
Audiência Pública para
apresentação do Estudo de
Impacto de Vizinhança da
Associação dos Rotarianos,
com objetivo de aprovação
para concessão de alvará
de construção à respectiva
associação. O encontro
terá início às 19 horas.

O prefeito
Leonaldo
Paranhos que
está levando a
sério o
programa
Tolerância Zero
Contra a
Corrupção.

A ação de
vândalos que
insistem em
pichar
monumentos,
como a Praça do
Migrante, que
recentemente
recebeu novas
pinturas.

Vereador Mauro Seibert
durante as discussões

sobre a implantação da
Patrulha Maria da

Penha.
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Nublado com
chuvas e
trovoadas

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

22
Terça

Curitiba

12 22
Quarta

13 17
Terça

17
Quarta

12

Fases da lua

Fo
nt

e:
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11

MINGUANTE
14/08 -
22h15

CRESCENTE
29/08 -
05h12

NOVA
21/08 -
15h30

CHEIA
06/09 -
04h02

Nublado com
chuvas e
trovoadas

Nublado com
chuvas e
trovoadas

Nublado com
chuvas e
trovoadas



3ª execução
O mês de agosto está marcado por execuções em Cascavel. Nos
14 primeiros dias, três pessoas foram mortas com características
de execução. Na tarde de ontem, um jovem de 19 anos foi morto
no Bairro Interlagos com vários disparos de arma de foto. Entre

confrontos e assassinatos, já são cinco mortes violentas no mês.
 Pág. 25

Cascavel
conquista as

primeiras
medalhas
nos Jeps
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Só para enfeite!
As passarelas construídas no perímetro urbano de

Cascavel são para dar segurança aos pedestres, mas
boa parte deles prefere se arriscar a poucos metros

delas. Neste ano, 36% dos atropelamentos no
perímetro urbano ocorreram em rodovias.

 Pág. 09

AÍLTON SANTOS
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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 20 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 27 20 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

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

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

21ª RODADA

Ruim para os dois:
Santos 0 x 0 Fluminense

Santos e Fluminense proporciona-
ram um bom espetáculo para os pou-
co mais de 22 mil torcedores que
foram ao Pacaembu. Ainda que as
equipes não tenham saído do 0 a 0,
a partida foi bem disputada e com
bons lances de ambos os lados.

Espetáculo à parte, o 0  a 0 não
foi bom para as pretensões das
duas equipes no Campeonato Bra-
sileiro. Com o resultado, o Santos
permaneceu na 3ª colocação, mas
perdeu a chance de colar no Grê-
mio, vice-líder da competição. O Flu-

minense caiu para a 10ª colocação
e não conseguiu colar no grupo dos
times que vão à Copa Libertadores.

O Santos visita o Coritiba, do-
mingo, às 19h, no Couto Pereira.
Já o Fluminense joga mais uma vez
na segunda-feira. A equipe recebe
o Atlético-MG, 20h, no Maracanã.

No confronto histórico, o Flu leva
pequena vantagem sobre o Peixe.
Em 95 partidas, foram 38 vitórias,
20 empates e 37 derrotas, com
157 gols marcados e 153 sofridos
pela equipe carioca.

SANTOS E FLUMINENSE empataram em 0 a 0 no fechamento da 20ª rodada, na noite de ontem,
no Pacaembú

LANCE


