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BRT ainda é incerto
O novo sistema de transporte coletivo de Cascavel, desenvolvido com base na revitalização da
Avenida Brasil, previa ônibus rápidos. O sistema, no entanto, ainda é incerto e o projeto atual

não contempla o chamado BRT. Para que funcione de fato, modificações são necessárias.
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RUMO À SÉRIE D
Após um fim de semana de folga no calendário de jogos da Taça FPF, o
FC Cascavel retorna hoje à disputa da competição que vale uma vaga

na Série D do Brasileiro 2018. O duelo é regional e o adversário é o Foz
do Iguaçu. A partida está marcada para as 19h15, no Estádio do ABC.
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Governo eleva para R$ 159
bilhões meta de déficit

Com as frustrações de receitas,
o governo anunciou ontem o aumen-
to da meta de déficit fiscal do Go-
verno Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central)
para R$ 159 bilhões este ano. A
meta para o próximo ano também
foi revista para R$ 159 bilhões.

O déficit primário é o resultado
das despesas maiores que as recei-
tas, sem considerar os gastos com
juros da dívida pública. O anúncio foi
feito há pouco pelos ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira.

A alteração das metas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) preci-
sa ser aprovada pelo Congresso Naci-
onal. Em 12 meses encerrados em
junho, o déficit primário ficou em R$
167,198 bilhões, o que corresponde
a 2,62% do Produto Interno Bruto (PIB)
, a soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, de acordo com
dados do Banco Central (BC).

Originalmente, a meta de déficit
estava fixada em R$ 139 bilhões
para este ano e em R$ 129 bilhões
para 2018. No entanto, a arrecada-
ção ainda em queda, e uma série de
frustrações de receitas dificultaram
o cumprimento da meta original.

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1 América-MG 39 20 11 6 3 27 14 13
2 Internacional 36 20 10 6 4 28 14 14
3 Vila Nova 35 20 10 5 5 23 17 6
4 Ceará 34 20 10 4 6 25 17 8
5 Juventude 31 20 8 7 5 25 19 6
6 Paraná 30 20 8 6 6 27 18 9
7 Londrina 30 21 8 6 7 33 29 4
8 Criciúma 29 20 8 5 7 22 24 -2
9 Guarani 28 20 8 4 8 22 22 0
10 CRB 28 20 8 4 8 19 24 -5
11 Boa Esporte 28 20 7 7 6 18 19 -1
12 Brasil de Pelotas27 21 8 3 10 23 33 -10
13 Oeste 27 20 6 9 5 20 19 1
14 Paysandu 26 20 7 5 8 20 19 1
15 Goiás 24 20 7 3 10 21 26 -5
16 Santa Cruz 23 20 6 5 9 22 27 -5
17 Luverdense 23 20 5 8 7 20 23 -3
18 Figueirense 21 20 5 6 9 24 29 -5
19 ABC 16 20 4 4 12 15 27 -12
20 Náutico 14 20 3 5 12 13 27 -14

SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

LONDRINA VENCE O BRASIL DE PELOTAS

Abrindo a 21ª rodada da Série
B do Campeonato Brasileiro, o
Londrina fez valer o mando de cam-
po e venceu o Brasil de Pelotas
por 4 a 1, no Estádio do Café. Com
o resultado do jogo de ontem, o
Tubarão subiu provisoriamente
para o sétimo lugar da tabela, com
30 pontos. O Xavante, com 27,
desceu para a 12ª posição.

Logo aos três minutos de jogo,
o Londrina aproveitou uma desa-
tenção da defesa do Brasil para
sair na frente. Alisson Safira ar-
mou o contra-ataque e passou
para Artur finalizar. livre. A equipe
de Pelotas não desanimou e pas-
sou a pressionar. Após duas boas
chegadas, conseguiu o empate
aos 16 minutos. Juninho cruzou
para Lincom, que foi desarmado
na hora de chutar. Mas Itaqui apa-
receu por trás e marcou para o
Brasil. O jogo seguiu movimenta-
do e o Tubarão marcou o segundo
aos 46, com uma bomba de Car-
los Henrique, sem chances para
o goleiro Pitol.

O Londrina voltou ainda mais ofen-

sivo para o segundo tempo. Depois
de defender bom chute de Artur, aos
cinco minutos, Pitol não conseguiu
evitar o terceiro gol do Tubarão. Aos
dez, Reginaldo tentou o cruzamento
pela direita e a bola tomou o cami-
nho do gol, encobrindo o goleiro do
time gaúcho. Quatro minutos depois,
Celsinho cobrou escanteio do lado es-
querdo, e Edson Silva subiu mais alto
para marcar o quarto: 4 a 1.

CARLOS HENRIQUE marcou um golaço para o Tubarão
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Quando o assunto é filhos, é comum ouvir que
importa a qualidade do tempo que passamos com
eles e não a quantidade ou que a ausência física é
compensada pela presença moral. Acredito que o
argumento foi elaborado por alguém muito ocupado
e, por razões obvias pegou, afinal, esta é a realida-
de na maioria das famílias.Porém isso já seria mui-
to ruim se não ocorresse em um tempo onde as
referências evaporaram e tudo é relativo.Como al-
guém em formação construirá sua identidade mo-
ral sem referências seguras? Enquanto escolas,
babás, internet e TV, forjam seres humanos, a en-
grenagem social sofre. A razão é que na fonte do
futuro a falta de limites e de afeto geram cada vez
mais indivíduos desiquilibrados, antiéticos, insegu-
ros e individualistas. Segundo Jean Piaget, “sem li-
berdade, o ser humano não se educa, porém sem
autoridade, não se educa para a liberdade”.Educar
filhos,portanto,exige a presença de mães e pais.É o
equilíbrio entre o poder do afeto e a força da discipli-
na que dará a eles o que precisam.É claro que nem
sempre é possível ter o ideal, mas não é por isso
que deva-se descartá-lo. Sábio quem disse que
desistir de uma meta por conta de um obstáculo é
como esvaziar três pneus porque um furou.

AFETO E DISCIPLINA

 Almoço
O vereador Damasceno
Junior almoçou ontem no
Restaurante Popular de
Cascavel. Ele estava
acompanhado do advogado
Lauri de Souza, que preside
o PSDC, partido do vereador.
Damasceno não foi apenas
almoçar, mas levantar
informações sobre o número
de refeições servidas. Ele
quer saber quanto a
Secretaria de Assistência
Social paga mensalmente
ao restaurante.
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“Vocês são
nossa última

linha de defesa
contra o crime
organizado”.

Edely Tápia
Palestrante e instrutor Sescoop
contato@edelytapia.com.br*

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

O presidente do
Legislativo de
Cascavel, Gugu
Bueno, que
propôs, e os
demais
vereadores que
aprovaram a
criação da
Patrulha Maria
da Penha.

As denúncias
sobre suspeitas de
fraudes em
licitações no
governo de Edgar
Bueno. Agora o
MP suspeita de
irregularidades na
contratação de
empresa para
recape de pneus.

Instável, com
chuvas rápidas

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

CHEIA
06/09 - 04h02

Instável, com
chuvas rápidas

Instável, com
chuvas rápidas

Instável, com
chuvas rápidas

 Em Brasília
O prefeito Leonaldo
Paranhos viajou para
Brasília onde tem agenda
no Ministério da Saúde e
Ministério das Cidades
para tratar de demandas
para Cascavel. Hoje, às 18h,
ele tem um encontro com o
secretário de Aviação Civil,
Dario Rais Lopes, sobre o
novo modelo da estação de
embarque do Aeroporto
Municipal Coronel
Adalberto Mendes
da Silva.

Vereador Paulo Porto,
durante a homenagem

aos policiais que
elucidaram a morte da

psicóloga Melissa
Ferrarezi.

FLÁVIO ULSENHEIMER
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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: 1549

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

Quina
Concurso: 4456

12 16 30 60 67

Timemania
Concurso: 1070

13 20 33 38 41 53 72
TIME DO OPERÁRIO-MS

Lotomania
Concurso: 1788

01 16 24 25 31 35 38 43
46 47 52 53 61 65 74 77

81 88 97 98
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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 16 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

As vagas na final da Copa do
Brasil 2017 começam a ser

decididas às 21h45 desta quarta-
feira, quando serão disputados os

dois jogos da rodada de ida das
semifinais. No Rio de Janeiro, tem
clássico carioca entre Botafogo e

Flamengo, enquanto Grêmio e
Cruzeiro reeditam em Porto Alegre

a semifinal do ano passado. O
Clássico da Rivalidade vai ter o
Botafogo como mandante, no

Engenhão. O time alvinegro
voltou a vencer no Campeonato

Brasileiro após uma série de
derrotas e vem empolgado depois

da classificação consistente na
Libertadores, com a vitória sobre

o Nacional-URU por 2 a 0. Nas
quartas de final da Copa do Brasil,

superou o Atlético-MG. O
Flamengo chega á semifinal após

uma derrota por 4 a 2 para o
Santos - antes havia vencido por

2 a 0, em casa. O Rubro-negro vive
um momento bastante ruim no

Brasileirão, sem vencer nenhuma
partida há quatro rodadas, com

três derrotas seguidas.

Copa do Brasil

COPA DO BRASIL
21h45 Botafogo x Flamengo
21h45 Grêmio x Cruzeiro

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Napoli x Nice
15h45 Istanbul x Sevilla
15h45 Hapoel Sheva x Maribor
15h45 Celtic x Astana
15h45 Olympiacos x Rijeka

SUPERCOPA DA ESPANHA
18h Real Madrid x Barcelona

JOGAM HOJE

 Atual campeão
Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho vai a campo com força

máxima. O técnico Renato Gaúcho já deixou claro que vai priorizar
as copas em detrimento do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o time vai

reeditar a semifinal do ano passado, quando se sagrou campeão.
Antes de bater o Atlético-MG na grande final, venceu o Cruzeiro por
2 a 0, no Mineirão, e segurou o zero a zero no Rio Grande do Sul.
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A equipe N1 Team Brasil, de Cascavel,
destacou-se na 10ª Copa Paraná de
Kickboxing, realizada no fim de semana em
Carambeí. Os cascavelenses voltaram para
casa com o troféu de terceiro lugar geral dentre
as 18 equipes participantes de todo o Estado.
O evento, que contou com 368 atletas, foi
classificatório para a Copa Brasil, que será
realizada em setembro na cidade de Londrina.
“Tivemos vários atletas classificados, mesmo
tendo ido para Carambeí apenas para participar,
sem compromisso de tentar pódio, haja visto que
ano passado fomos em 64 atletas e desta vez
fomos em apenas 28. Mesmo assim, como
quase todos os atletas medalhas, conseguimos
essa surpreendente colocação”, comemorou o
professor Elson de Jesus Pinto.

Depois de ter parado de lutar nos Jogos Abertos
do Paraná de 2013, no qual se sagrou campeão,
o taekwondista cascavelense Eurico Chagas voltou
a competir em alto rendimento neste ano. Ele já
subiu no degrau mais alto dos pódios do
Campeonato Paranaense, em Maringá, e da Copa
Paraná, em Pato Branco, consagrando-se como um
dos principais atletas do Estado na categoria acima
de 80 quilos. Com as conquistas, ele está
classificado para o Campeonato Brasileiro de
Taekwondo, que será mês que vem no Rio de
Janeiro, e para a Copa do Brasil, que será em
novembro no Distrito Federal. Na Copa Paraná, a
comemoração foi dobrada para Eurico, que viu sua
filha Maria Eduarda Chagas ser campeã na
categoria 59 kg para faixas preta juvenis.

Reunião esportiva
A Comissão de Cultura e
Desporto da Câmara, formada
pelos vereadores Pedro
Sampaio, Serginho Ribeiro e
Carlinhos Oliveira, realiza
hoje, às 19h, uma audiência
pública sobre a
Regulamentação e
Fiscalização de Eventos
Esportivos Municipais.
Dentre as demandas que
motivaram a realização da
audiência pública estão a
criação de um calendário
oficial com todos os eventos
esportivos realizados no
município, a divulgação de
informações sobre eventos
que possam alterar o trânsito
e a criação de um conselho
que fiscalize a realização de
provas e campeonatos e
possa melhorar a organização
destes eventos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Sintomas de enfrentamentos
A paz que reinava entre as alas política parece que teve

um final nesta semana. Fernando Hallberg (bloco da
transparência) teve um festival de requerimentos, que
preocupou a atual gestão, reprovados pela base de

governo. A decisão de barrar os pedidos deixou Halberg
revoltado. Ele prometeu radicalizar as ações de
fiscalização sobre os atos do Governo Paranhos.

Aqui não
Já o vereador Alécio
Espínola, líder de governo,
disse “aqui não” e anunciou
à imprensa que o vereador
procura sensacionalismo ao
invés de fiscalizar. Uma
declaração do vereador
Olavo Santos, sobre a saúde,
também foi recebida com
desagrado no staff
governamental. Os primeiros
sintomas de enfrentamento
estão aparecendo entre os
dois poderes.

Movimentada
Nem tanto pela exposição da
semana, por conta da
Secretaria de
Desenvolvimento, foi
movimentada a Escolinha de
Governo do prefeito Paranhos
da manhã de ontem. Esteve

na pauta a assinatura de
decreto priorizando ações de
licenciamento sanitário
prévio, demonstração do
novo sistema de
estacionamento rotativo,
além da assinatura de
portaria que cria a comissão
para tratar do comercio
ambulantes, entre outras.

Sem conselho
O Conselho da Cidade
(Concidade), dissolvido sem
planejamento estratégico, há
um mês não se reúne, nem é
convocado por meio de
publicação dos nomes dos
novos componentes.
Integrantes da Secretaria de
Planejamento afiram que o
edital com a lista dos novos
conselheiros está na mesa do
prefeito a espera de
assinatura.

PEGOU MAL...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O projeto de lei do Executivo (63/2017), que prevê a
regulamentação dos conselhos tutelares, teve pedido de
prazo para maior análise na Comissão de Redação e Justiça...

 Os vereadores Alécio Espínola e Valdecir Alcântara
passam o dia de hoje em Curitiba, em busca de recursos e
projetos para Cascavel....

Gerou constrangimento a exposição da Secretaria de
Desenvolvimento ao tomar todo para si, a Feira Teatro,
na Praça da Cultura, abusando até ao prever estampar o
nome Semdec no prédio do Teatro Coliseu.

Criada comissão
para regularizar
comércio de rua

Uma comissão especi-
al foi nomeada ontem para
organizar e regulamentar o
comércio ambulante em
Cascavel. "Há muito tem-
po temos um problema no
centro da cidade que tem
incomodado alguns em-
presários e, ao mesmo
tempo, tem servido de
sustento para muitas fa-
mílias", disse o prefeito
Leonaldo Paranhos.

Ele ressaltou que não
é possível administrar a
Prefeitura apenas com o
coração e que, muitas ve-
zes, é preciso usar a razão.
"E uma cidade precisa ser
organizada, como deve ser
a nossa casa, a nossa vida
e as nossas ações. Não va-
mos fugir dessa grande res-
ponsabilidade que é orga-

nizar este setor, até por-
que as coisas desorgani-
zadas não ajudam nin-
guém", observou.

A partir da instalação
da comissão, Paranhos
afirmou que o problema
começará a ser resolvido
inicialmente com a retira-
da dos produtos ilícitos.
"Primeiro, é preciso sepa-
rar o que é lícito, pela lei,
e o que não é lícito. Tam-
bém vamos determinar lo-
cais e formatos de venda.
Não é possível que, em
frente a uma loja de con-
fecções, tenha alguém ven-
dendo roupas na porta da
loja", alertou, afirmando
que chega ser "agressivo"
quando "em frente a uma
lanchonete está alguém
vendendo lanches".

COMPOSIÇÃO
A Comissão será coordenada pelos secretários João Alberto
Andrade (Desenvolvimento Econômico) e Renato Segalla
(Finanças), pelo presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, o
diretor da Guarda Municipal, Coronel Avelino Novakoski, e a
chefe do Setor de Fiscalização, Joslei Broetto Besinella. Esta
comissão especial vai trabalhar em conjunto com a Coplaa
(Comissão Permanente de Licença de Atividades Ambulantes)
para equacionar os problemas do setor.

COMISSÃO
foi nomeada
ontem durante
a “Escola de
Governo”

DIVULGAÇÃO
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Paranhos pensa em
rever contrato do lixo

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, pensou em rever a li-
citação do contrato do lixo após o
Ministério Público denunciar a OT
Ambiental e os cinco membros da
Comissão de Licitação, por supos-
tamente terem direcionado o certa-
me realizado no ano passado.

Paranhos, que se dependesse
dele reveria o contrato imediata-
mente, chegou a conversar com
os promotores que conduziram a
investigação e apresentaram a de-
núncia, mas por orientação de ad-
vogados decidiu não levar adian-
te, pelo menos por enquanto, a
ideia de romper o contrato. “O
risco disso é que eu poderia can-
celar esse contrato, mas teria
que no outro dia contratar uma
empresa sem licitação porque o
serviço de lixo é de primeira ne-
cessidade”, diz.

Além disso, o prefeito poderia
incorrer em improbidade caso a
Justiça determinasse a volta da OT
Ambiental e, neste caso, o Muni-
cípio arcar com as despesas de
duas empresas. Paranhos, no
entanto, acredita que “justiça
será feita” e que as denúncias
do MP são consistentes. “Pare-
ce-me que os elementos que de-
ram origem a essa ação são bem
fundamentados”, afirma.

Caso haja condenação definiti-
va da empresa, o prefeito não he-
sitará em romper o contrato e cha-
mar outra licitação. “E aí a Justiça
emite à prefeitura uma decisão,
nós cancelaremos o contrato e aí
sim, vamos aproveitar o momen-

to para fazer uma licitação diferen-
te, aquela que eu sempre defendi,
separando lotes de varredura, de
poda, o lote da coleta específica
com a responsabilidade de coleta
seletiva”, diz. Além disso, haveria
licitação específica para o gerencia-
mento do aterro sanitário.

Denúncia
A denúncia apresentada pelo Ministério Público à Vara da Fazenda da
Comarca de Cascavel aponta que houve direcionamento da licitação
realizada no ano passado para beneficiar a OT Ambiental, que há anos é
responsável pela coleta e tratamento do lixo.
Além da OT Ambiental, foram denunciados Luiz Carlos Marcon (ex-
secretário do Meio Ambiente), Alisson Ramos da Luz (ex-secretário de
Administração) e os servidores municipais Elmo Rowe Júnior, Sylvio
Taddeu de Carvalho Torres e Henrique Wichoski Koupaka. Eles também
irão responder a uma investigação interna dentro da prefeitura.

“E aí a Justiça
emite à prefeitura
uma decisão, nós
cancelaremos o

contrato e aí sim,
vamos aproveitar o

momento para
fazer uma licitação

diferente”.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

   Foto: Vandré Dubiela
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Pressionado?
“Para o jogador de futebol lidar com a

pressão é natural. Existe a pressão interna,
da imprensa, da torcida e ele lida com toda

essa pressão. Já em relação à liderança,
ela é momentânea. Queremos ficar com ela

e trabalhamos bastante para isso. Ela
chegou, mas é mais difícil se manter nela.
Foram apenas duas partidas e tudo pode

acontecer. As equipes estão se arrumando,
tem jogadores sendo registrados. Nossa

vantagem é que pudemos entrar na
competição com todos os jogadores à

disposição. Claro que uma ou outra peça
ainda pode chegar, mas o importante é que

o ‘corpo’ do time já está atuando”, diz o
técnico Rodrigo Cabral.

Ideias assimiladas
“Os jogadores conseguiram, nesse curto tempo, assimilar bem o que foi

passado e também expressar eles pensavam. De fora do campo, passamos o
lado prático e teórico e dentro de campo eles atuaram com a liberdade que o

jogador tem que ter para fazer o que pensa, o que acha que tem que fazer. Falta
muita coisa, ainda, mas o objetivo nesses dois jogos foram as vitórias, que

aconteceram e nas quais os atletas procuraram o caminho do gol a todo
instante. Contra o Rio Branco foi um jogo de muita luta, muita entrega, no qual

os jogadores se superaram no aspecto físico, do desgaste da viagem. Nossa
avaliação é baseada nos resultados e na entrega do atletas”. (Rodrigo Cabral)

  O Foz do Iguaçu
“É mais um clássico, no qual a responsabilidade de vencer é sempre de quem
joga em casa. Vamos com postura igual aos outros jogos, respeitando o
adversário, marcando para não deixando as brechas para o adversário, mas
também não vamos abdicar da vitória. Será um duelo bastante interessante”,
projeta o técnico Rodrigo Cabral.

Parceria com a Apae
O fundador e proprietário da Havan, Luciano Hang, esteve na manhã
de ontem na Apae de Cascavel para fazer a entrega de um cheque
simbólico referente a R$ 5,4 mil, como parte do lucro obtido pelo FC
Cascavel com as vendas das camisas da equipe nas lojas Havan, em
Cascavel. Na oportunidade, o megaempresário anunciou a
ampliação da parceria com a Apae de Cascavel, dizendo que o lucro
de todas as camisas do FC Cascavel vendidas na Havan será
destinado à Apae de Cascavel. E foi além, ao garantir que no
primeiro semestre de 2018, os recursos da campanha Troco
Solidário, da Havan, serão revertidos para a entidade.
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Após um fim de semana de folga no
calendário de jogos da Taça FPF, por
seu compromisso com o Operário estar
marcado apenas para o dia 6 de
setembro, o FC Cascavel retorna nesta quarta-feira à
disputa da competição que vale uma vaga na Série D do
Brasileiro 2018. O duelo nesta noite, marcado para as
19h15, no Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, é válido pela 4ª
rodada e será transmitido ao vivo pela Catve.
Será o terceiro compromisso para o time cascavelense, que
há dez dias venceu o Toledo por 2 a 1, em casa, e na última
quarta-feira venceu o Rio Branco por 1 a 0, em Paranaguá.
Já a equipe iguaçuense acumula três empates por 1 a 1, contra
Rio Branco, Paranavaí e Iraty, sendo o último deles disputado
dentro de casa, em sua estreia como mandante, o que faz o
Azulão entrar em campo pressionado pela vitória nesta quarta.
Já o FCC encara o clássico pressionado pela manutenção
do topo da classificação, uma vez que poderá cair
até três posições em caso de tropeço na fronteira.

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

TAÇA FPF

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

QUINTA-FEIRA
20h15 Operário x Paranavaí

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

4ª RODADA

Mais um
clássico
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Alvo de sindicância por parte do
Município e de seguidas reuniões
investigativas por parte da Comis-
são de Viação, Obras Públicas e Ur-
banismo da Câmara de Vereadores
por conta de possíveis irregularida-
des na reforma milionária pela qual
passou, o Estádio Olímpico Regio-
nal está passando por melhorias
nos reparos já realizados no local.

Tudo para não ser interditado
em cerca de 20 dias. O prazo dado
à Semel (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Cascavel) para
reformar oito itens teve início há dez
dias, com prazo final de um mês.
As exigências partem da Controla-
doria Geral da União, fiscalizadora
da aplicação dos cerca de R$ 8
milhões de recursos federais, e da
Vigilância Sanitária, que fiscaliza as
condições higiênicas do local.

De acordo com o diretor da pas-
ta, Léo Mion, a maioria das exigên-
cias já foi resolvida, e que se um
ou dois itens da lista não ficar pron-
to a tempo, existe a possibilidade
de o prazo final ser ampliado. Ain-
da segundo ele, os problemas es-
tão sendo solucionados com recur-
sos próprios, com materiais e mão
de obra do Município.

Dentre as exigências que demandam maior trabalho está a correção
da infiltração na área embaixo da arquibancada coberta, causada pelos
parafusos de fixação das cadeiras, e de sanitários destinados aos tor-
cedores, e do vazamento presente em juntas de dilatação. Esse traba-
lho específico começou ontem e deve seguir pelos próximos dez dias.
Além desses, outros problemas a serem solucionados são a substitui-
ção da forração da mesa de exames antidoping; a instalação de lavató-
rio de mãos e demais mobílias na sala de exames antidoping; realizar a
manutenção das fechaduras dos sanitários; e corrigir o vazamento da
torneira em um dos sanitários. Além disso, foram exigidos os planos de
manutenção e de gestão e o projeto para destinação de lixo, o que já foi
providenciado pela Semel.

Reformar as reformas
FÁBIO DONEGÁ

E xigênciasTudo para não
ser interditado

em cerca de

20 dias
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A 14ª Rodada de Licitações da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
marcada para o próximo dia 27 de
setembro, não oferecerá blocos de
exploração de gás com o método
não convencional do fraturamento
hidráulico – o denominado “fra-
cking” – no Paraná. A confirmação
é dos deputados estaduais José
Carlos Schiavinato (PP) e Rasca
Rodrigues (PV), que estiveram reu-

Paraná sem fracking

O processo de fraturamento hidráulico é uma tecnologia desen-
volvida para extração de gás de xisto em camadas ultraprofundas. Ele
consiste na perfuração do solo, por meio de uma tubulação, por onde
são injetados de sete a 15 milhões de litros de água e mais de 600
produtos químicos (inclusive substâncias que seriam cancerígenas).

Grande quantidade de água é usada para explosão das rochas,
e os produtos químicos, para mantê-las abertas para passagem do
gás. Além da alta contaminação subterrânea, cerca de 15% da água
poluída com os resíduos tóxicos retorna à superfície, sendo arma-
zenada em “piscinões” a céu aberto.

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) in-
forma que na segunda-feira (21)
será realizada a 2ª Vistoria do Servi-
ço de Motofrete. A fiscalização ocor-
rerá no pátio do Terminal Rodoviá-

nidos com Waldyr Martins Barroso,
diretor-geral da ANP, no Rio de Ja-
neiro, na última quinta-feira (10).

Segundo os parlamentares, Bar-
roso garantiu que o estado está
fora do novo leilão, haja vista a exis-
tência de leis municipais e estadu-
ais contra o método, além da sus-
pensão na justiça dos efeitos da
12ª Rodada de Licitações, de no-
vembro de 2013. Segundo Schiavi-
nato, “as leis aprovadas no Paraná
dão segurança absoluta ao Estado,
impossibilitando a prática do fra-
cking por aqui. Em outros estados
as pesquisas para o fracking e o
leilão seguem normalmente; já aqui
o método está suspenso pelos pró-
ximos dez anos”.

rio de Cascavel Dra. Helenise Pereira
Tolentino, das 14 às 16 horas.

A vistoria terá o custo de uma
UFM (Unidade Fiscal do Município),
que tem valor de R$ 41,04 por mo-
tocicleta, custo que deverá ser

pago até o dia 17 de agosto de
2017, por meio de boleto a ser
retirado no Setor de Regulamen-
tação de Transporte da Cettrans,
no horário das 08h30 às 16 ho-
ras e das 14 às 17 horas.

VISTORIA DO MOTOFRETE

 SCHIAVINATTO diz que leis
dão segurança absoluta ao Paraná

P
E

D
R

O
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
/A

LE
P

F racking

“Em outros estados as pesquisas para o fracking
e o leilão seguem normalmente; já aqui o

método está suspenso pelos próximos dez anos”.
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Giro da
Violência

Operação Santa Tereza
Uma operação foi desenvolvida ontem
por policiais militares da Rotam
(Ronda Tático Motorizada) em Santa
Tereza do Oeste. Um adolescente de
16 anos foi apreendido com 13 quilos
de maconha. Ele estava em um ônibus
que fazia a linha Foz do Iguaçu a
Florianópolis (SC). No mesmo coletivo,
os policiais encontraram ainda 85
pacotes de cigarros contrabandeados
do Paraguai.

Tentativa
contra esposa

Foi julgado ontem pelo Tribunal do
Júri de Cascavel, Rafael Dias da Sil-
va. Ele era acusado de atear fogo no
corpo da esposa, Nativa Pirocelli dos
Passos, enquanto ela dormia. O cri-
me foi registrado na manhã do dia 26
de setembro de 2015, no Periollo.

A sentença condenatória foi pro-
ferida na tarde e o homem conde-
nado a oito anos e dez meses de
reclusão, em regime fechado.

Nativa teve queimaduras de se-
gundo grau no rosto, braços, tórax
e pescoço, ela só percebeu a ten-
tativa de homicídio quando sentiu o

corpo em chamas. Ela conseguiu
pedir ajuda na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília. Posterior-
mente, foi encaminhada ao Hospi-
tal Universitário de Cascavel.

Nativa e Rafael moravam juntos
havia oito meses e ele tentou fugir,
mas foi preso horas depois por
equipes da Delegacia de Homicídi-
os. As investigações apontaram que
o homem usou álcool para atear
fogo no corpo da companheira.

Agentes da Receita Federal de
Cascavel, em conjunto com equipes de
Foz do Iguaçu, apreenderam ontem, na
BR-277, na entrada de Cascavel, um
veículo carregado com mercadorias
contrabandeadas do Paraguai. Em um
fundo falso foram encontrados
aparelhos IPhone e diversos eletrônicos
que, conforme os fiscais da Receita,
seriam despachados e enviadas via site
Mercado Livre.  A mercadoria foi
avaliada em mais de R$ 60 mil e
levada ao depósito da Receita Federal
em Cascavel. O condutor do veículo,
de 25 anos, foi ouvido e liberado, uma
vez que o valor da mercadoria
apreendida não prevê prisão.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

RAFAEL ateou fogo
na companheira
enquanto ela dormia

Morte no Interlagos

Um veículo teria dado auxílio ao
atirador que matou, na tarde de
segunda-feira, Jeferson Nunes Oli-
veira, de 19 anos, na Rua Mário
Quintana, no Interlagos. Segundo
a Delegacia de Homicídios, Jefer-
son foi perseguido e atingido por
vários disparos na cabeça e no
tórax. Contra ele havia um man-
dado de prisão em aberto por rom-
per a tornozeleira eletrônica e ele
possuía passagens por furto e por-
te de arma.

Roubo no centro
Mais um roubo foi registrado ontem
na área central em Cascavel. Segundo
a vítima, dois homens renderam dois
jovens. Os criminosos fugiram
levando um aparelho celular. As
vítimas não viram armas com os
bandidos. A Polícia Militar foi
acionada, fez buscas nas
proximidades, mas não localizou os
envolvidos no crime.

AÍLTON SANTOS
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2º lugar na geração de emprego
Os números divulgados anteon-

tem pelo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do
Ministério do Trabalho, mostram
Cascavel em segundo lugar na ge-
ração de emprego entre os municí-
pios do Paraná nos sete primeiros
meses do ano. Com 1.542 postos
de trabalho, a Capital do Oeste só
ficou atrás de Maringá, que gerou
1.605 empregos. Com 1.197 no-
vas vagas, Palotina aparece em ter-
ceiro lugar, seguida de Apucarana
com 1.009 vagas.

Em todo o Paraná, seguiu a
tendência de recuperação do mer-
cado de trabalho em julho, com um
saldo de 959 vagas. Com isso, o
Estado já acumula, de janeiro a ju-
lho, a criação de 24.041 empregos
com carteira assinada, já descon-
tadas as demissões.

Foi o quinto melhor saldo do
país, atrás de São Paulo (86.049),
Minas Gerais (68.454), Goiás
(45.142) e Mato Grosso (26.510).
No Sul, o Paraná liderou a gera-
ção de emprego, à frente de San-
ta Catarina (22.458) e Rio Gran-
de do Sul (262).

CASCAVEL está atrás apenas de Maringá na geração de emprego em 2017

DIVULGAÇÃO/SECOM

Para Julio Suzuki Júnior, diretor-
presidente do Ipardes, os dados
confirmam a recuperação gradati-
va do mercado de trabalho. “Tal-
vez não na velocidade desejada,
mas o Paraná vem degrau por de-
grau melhorando os níveis de aber-
tura de novas vagas”, diz.

Dos oito setores pesquisados
no Caged, o Paraná teve resultado

positivo em seis. Além da indústria
e dos serviços, destaques para a
agropecuária (2.750), administra-
ção pública (194), construção civil
(184) e serviços industriais de uti-
lidade pública (125). Os únicos re-
sultados negativos vieram do comér-
cio, com a eliminação de 3.447, e
atividade extrativa mineral, com re-
dução de 67 vagas.
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Referência em Curitiba, o
sistema BRT (Bus Rapid Tran-
sit) ou Trânsito Rápido por Ôni-
bus, prevê, como o próprio
nome diz, um tráfego mais rá-
pido, ágil e eficiente aos gran-
des centros. Em Cascavel,
esse sistema foi cogitado
quando o projeto de revitaliza-
ção da Avenida Brasil foi ela-
borado, porém, da forma pre-
vista, não há como contemplar
o sistema no município.

A justificativa, segundo o
presidente da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissa-
ro, é de que para que o BRT
funcione são necessárias vá-
rias modificações, principal-
mente quando o assunto é agi-
lidade e ganho de tempo. “O
sistema BRT significa velocida-
de. Com ele, os ônibus levari-
am cerca de 20 minutos para
ir de um terminal a outro, o que
hoje leva em torno de 40 mi-

BRT fora dos planos?
Estações de Cascavel não estão
nos moldes de um BRT

Terminal Leste concluído
A cidade contará com cinco
terminais e estações nas
Avenidas Brasil, Tancredo Neves
e Barão do Rio Branco. Segundo
a prefeitura, o Terminal Leste
está 100% concluído no São
Cristóvão, o Nordeste está em
obras no Brazmadeira e o Oeste
foi licitado e será ao lado do
atual terminal. Ambas as obras
dos terminais estão nas mãos da
empresa Costa Oeste Construções
Ltda. Já o Terminal Sudoeste
será licitado nas próximas
semanas, bem como a Avenida
Tancredo Neves.

nutos”, relata. “Se hoje o BRT
funcionar do jeito que está, o ôni-
bus vai estacionar, os passagei-
ros ao entrar vão ter que pagar a
passagem, e isso, se tiver uma
fila de, por exemplo, 15 pesso-
as, vai fazer com que se perca
muito tempo”, explica.

O vice-prefeito Jorge Lange,
que é também secretário de
Obras Públicas, afirma que “do
jeito que está não é BRT”. Ele
diz ainda que, identificada a fal-
ta de operacionalidade do sis-
tema aos moldes do projeto atu-
al, a prefeitura estuda a melhor
forma possível para o sistema
em Cascavel ser o BRT, visto
que o “tanto de dinheiro que foi
gasto não há como voltar
atrás”. Mas mesmo assim, não
descarta sua implantação. O
próprio ex-secretário de Plane-
jamento, Alessandro Lopes, já
havia alertado sobre esse ris-
co, dizendo que no projeto atu-
al o BRT era inviável.

 Reportagem: Marina Kessler,
                           Silvio Matos
Foto: Aílton Santos
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 Mais um carregamento de cigar-
ros contrabandeados do Paraguai
foi apreendido ontem na BR-467,
em Cascavel. O veículo, um cami-
nhão, foi interceptado pela equipe
da PRE (Polícia Rodoviária Estadu-
al), que há algumas semanas está
fiscalizando um trecho de aproxima-
damente seis quilômetros entre o
Trevo Cataratas e o Trevo da Ceasa
(Central de Abastecimento).

De acordo com o tenente Conra-
do Nogueira, da PRE, as equipes
faziam patrulhamento de rotina na
rodovia quando desconfiaram do
caminhão. “O motorista apresen-
tou certo nervosismo durante a
abordagem e, ao verificarmos a car-
ga, detectamos que embaixo do
carregamento de milho, estava a
mercadoria contrabandeada”.

Escondido sobre os grãos, a PRE
encontrou 700 caixas de cigarros
do Paraguai. “O condutor nos dis-
se que pegou o veículo em Doura-
dos (MS) e levaria para Curitiba”.
Conforme o tenente, esta seria a
primeira vez que o caminhoneiro de
35 anos foi preso por contrabando
e descaminho. A mercadoria, avali-
ada em mais de R$ 1,7 milhão, foi
levada ao depósito da Receita Fe-
deral em Cascavel.

Carga de milho escondia cigarros

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Um auxiliar de perícia do IML (Instituto Mé-
dico Legal) de Cascavel encontrou ontem, nos
bolsos internos da jaqueta de um homem víti-
ma de acidente de trânsito, R$ 14.092,50 em
dinheiro. O montante foi devolvido na 15ª SDP
(Subdivisão Policial) para ser entregue aos fa-
miliares. Segundo a Polícia Civil, o acidente
aconteceu na altura do quilômetro 505, na BR-

CARGA AVALIADA
em mais de R$ 1,7
milhão tinha como
destino a cidade de

Curitiba

Honestidade
277, por volta das 23 horas de segunda-feira.

A vítima foi identificada como Valerio He-
ning dos Santos, de 34 anos e, segundo fami-
liares, estava com esse montante porque te-
ria recebido uma indenização do INSS (Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social). Ainda
conforme a Polícia Civil, o acidente envolveu
um veículo e um caminhão.
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CURITIBA FICOU conhecida a partir
da década de 1970 com a implantação das

primeiras vias exclusivas para ônibus

URBS

12 milhões de usuários
Hoje, o sistema de transporte, coletivo cascavelense na

maneira convencional transporta em média, 57 mil usuários
todos os dias, divididos nos 152 ônibus que operam as 56

linhas que interligam todos os pontos da cidade. Só em 2017,
no período entre janeiro e julho, foram quase 12 milhões de

embarques, conforme a Cettrans.

Para que um sistema seja considerado BRT são necessárias algumas
especificações, que por enquanto não são vistas por aqui. Uma delas é
o alinhamento no centro da via para evitar atrasos típicos do lado do
meio-fio, além de estações com cobrança de tarifa fora do veículo (para
reduzir o atraso do embarque e desembarque) – hoje a cobrança em Cas-
cavel ocorreria dentro do ônibus - e prioridade dos veículos nos cruza-
mentos. Em Cascavel, o que já está nos planos são os sensores que
agilizam o tráfego dos ônibus em cruzamentos. O restante ainda precisa
ser revisto. Lange adianta que os ônibus devem ser em piso baixo, pois
as estações não são em nível. “Para agilizar o transporte, o pagamento
deve ser feito na própria estação”, relata.

Pelissaro reitera que para fazer a cobrança dentro das estações será
necessária a implantação de catracas, o que demandaria mais obra e
consequentemente, mais orçamento. “O dinheiro do BID [Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento] já acabou, e para fazer qualquer mudança
será preciso fazer licitação”, garante.

O caminho para solucionar o problema, conforme a Prefeitura de Cas-
cavel é uma empresa de consultoria especializada em transporte públi-
co com sistema BRT para avaliar o que está aí. Desta forma, seria possí-
vel propor e dimensionar as mudanças necessárias. Mas, modificar mais
uma vez o transporte quer dizer mais gasto ao usuário. Dependendo do
que será feito e o montante a ser gasto, a tarifa pode aumentar.

Exemplos que
deram certo

O sistema BRT foi criado em 1974,
pelo arquiteto e prefeito de

Curitiba na época, Jaime Lerner. O
sistema é 100% paranaense, e

transformou a capital em
referência quando se fala em

transporte coletivo. Muitas cidades
brasileiras, como São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte, seguiram

o exemplo com BRTs básicos e
possuem hoje um sistema eficiente.
O BRT é um sistema de transporte

coletivo de passageiros que
proporciona mobilidade urbana

rápida, confortável, segura e
eficiente por meio de infraestrutura

segregada com prioridade de
ultrapassagem. Ele não propõe

apenas uma mudança na frota ou
na infraestrutura do transporte
público coletivo, mas sim, um

conjunto de mudanças que juntas
formam um novo conceito de

mobilidade urbana.
Segundo a URBS (Urbanização de

Curitiba) S/A, que administra o BRT
na cidade, o quesito primordial são

as canaletas exclusivas, ou seja,
pistas que realmente sejam

exclusivas para os ônibus, sendo
uma faixa isolada do fluxo de

veículos comuns. Eliana Fachin, que
respondeu em nome da URBS, diz
que o sistema deu tão certo em
Curitiba que várias delegações

todos os meses desembarcam de
diversos lugares do mundo na

metrópole para copiar o sistema.
África do Sul e Peru fizeram

recentemente uma visita à capital
para conhecer melhor o BRT e

levar aos seus países.
Eliana lembra que o embarque em

nível e pagamento da passagem em
estações fechadas agilizam muito o
sistema. “Se as pessoas entrarem

em fila indiana gera demora e tira a
funcionalidade da agilidade que é

um dos pontos primordiais do BRT,
junto às canaletas”, finalizou.

Critérios
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Guarda municipal agredido
Um Guarda Municipal ficou feri-

do na tarde de ontem ao ser agre-
dido por dois homens que estavam
cometendo um furto. Segundo a Po-
lícia Militar, os guardas flagraram
o crime quando os homens tenta-
vam levar fios de cobre, em uma
área pública, na esquina das ruas
Munique e Pedro Baú, na região do
Lago Municipal.

Houve perseguição e um dos
homens foi preso em flagrante. Com
ele os guardas encontraram um
saco cheio de fios e um canivete.
Já o outro bandido conseguiu fugir.

Na tentativa de abordar o ho-
mem, o guarda acabou se machu-
cando. Socorristas do Siate (Servi-
ço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) foram aci-
onados e imobilizaram o homem,
que machucou o joelho e teve um
rompimento de tendão.

 Reportagens: Tissiane Merlak

 SERVIDOR se machucou quando perseguia homem que furtava fios de cobre

SEQUESTRO
Equipes da Polícia

Militar foram acionadas
ontem para atender a um
suposto sequestro em um
comércio no bairro Cance-
lli. De acordo com teste-

munhas, um homem
estava no estabelecimento
comercial quando homens
em um Jetta, de cor preta,
chegaram e começaram a

discutir com a vitima
dizendo ser policiais. Eles

algemaram o homem e
saíram levando ainda um
Peugeot, de propriedade

do rapaz. O dono da empre-
sa acionou a PM que não

soube identificar se o
veículo era usado como

viatura descaracterizada.

GAROTA DESAPARECIDA EM CASCAVEL
Mais uma menina de 16 anos

está desaparecida em Cascavel.
De acordo com a Polícia Civil, Flá-

via Martins Tenório saiu de casa
na madrugada de ontem, induzi-
da por amigos “barra pesada”. A
família procurou a polícia horas
depois, com medo de que os su-
postos amigos possam ter leva-
do a menina para Santa Catarina.
O receio é de que ela seja usada
para tráfico de drogas ou prosti-
tuição. Eles estariam em um Pa-
lio, de cor verde.

Segundo a polícia, nos últimos
dois dias três adolescentes, da
mesma faixa etária, fugiram de
casa em Cascavel. Por sorte, as
outras duas voltaram. A orientação
da polícia é de que os pais este-
jam mais presente e que haja uma
atenção maior por parte da famí-
lia. Cabe ressaltar que, sempre
que alguma pessoa desaparece,
seja ela menor ou não, as equipes
policiais deixam de investigar cri-
mes para apurar o ocorrido.

MEDO é que ela tenha sido levada para Santa
Catarina

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS



LOCAL10 HOJE NEWS, 16 DE AGOSTO DE 2017

A Copel deve concluir até a pró-
xima semana a transferência dos
últimos consumidores de energia
da região central para a nova rede
subterrânea de Cascavel. Enquan-
to isso, a rede aérea convencio-
nal já começa a ser gradativamen-
te desmontada.

A maior parte dos cerca de 800
estabelecimentos existentes no tre-
cho de 900 metros da Avenida Bra-
sil, entre as ruas 7 de Setembro e
Antônio Alves Massaneiro, incluindo
a Travessa Padre Champagnat, está
conectada ao sistema elétrico por
meio de dutos subterrâneos.

O processo de migração vem
sendo executado ao longo das duas
últimas semanas e transcorre sem

Subestações
As subestações compactas pré-
fabricadas recebem energia na
tensão de 13,8 mil volts,
podendo redistribuí-la na
mesma tensão ou rebaixá-la
para 127 ou 220 volts, conforme
a classe de consumo do cliente.
Por razões ambientais, os oito
transformadores usam óleo
vegetal como fluido de
isolamento e refrigeração, o
que minimiza os efeitos de um
eventual vazamento.

Além de fornecer o projeto executivo e fiscalizar as obras, a Copel
está aplicando diretamente R$ 2,2 milhões no projeto. O município op-
tou por executar as obras mediante licitação e contratação de empresa
especializada para, ao final, incorporá-las ao sistema elétrico da Com-
panhia. O projeto tem um custo global de R$ 5 milhões.

Como principais vantagens para regiões com alta concentração de
carga, a rede subterrânea traz mais segurança e maior confiabilidade,
pois reduz o número de interrupções acidentais e ainda elimina a polui-
ção visual das redes elétricas e de telecomunicações compartilhadas.

problemas. A previsão é que pos-
tes, transformadores e cabos da
rede antiga sejam retirados do tre-
cho até o inicio de setembro.

A Copel é parceira da Prefeitu-
ra no projeto de enterramento da
rede elétrica iniciado em março de
2016. Ele faz parte do programa
de urbanização e revitalização da
cidade e conta com financiamento
do Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID.

Rede subterrânea

 Subestações ao
longo da Avenida
Brasil recebem e

distribuem energia
para a REDEREDEREDEREDEREDE

subterrânea

DIVULGAÇÃO

I nvestimento
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 836
Furtos 2.628
Veículos (furtos/roubos) 260
Outros 3.204

Acidentes 1.736
Colisões 1.596
Atropelamentos 140
Mortes 36

A Câmara de Vereadores de Cas-
cavel realizou ontem uma homena-
gem aos policiais civis da 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Eles recebe-
ram votos de louvor e congratula-
ções pelos serviços realizados nas
ações que culminaram com a eluci-
dação do homicídio contra a psicó-
loga do Depen (Departamento Pe-
nitenciário Federal), Melissa Almei-
da Ferrarezi, e a tentativa de homi-
cídio contra o marido dela, o polici-
al civil Rogério Batista Ferrarezi.
Foram homenageados a delegada
do GDE (Grupo de Diligências Es-
peciais), Anna Karyne Turbay Palo-
detto, e os investigadores Arilson
Zarelli Custódio da Silva, Júlio Ce-
sar Cortina, Karoline Zotti e a víti-
ma, Rogério Ferrarezzi.

Melissa e Rogério chegavam
em casa, no bairro Canadá, no fim
da tarde do dia 25 de maio, quan-
do foram surpreendidos por ban-
didos fortemente armados, inte-
grantes da facção criminosa PCC
(Primeiro Comando da Capital).

Policiais homenageados

Quando a psicóloga saiu do veí-
culo, foi alvejada com tiros de fu-
zil na cabeça. Rogério reagiu, ma-
tou um dos criminosos, mas foi
atingido por oito tiros. Melissa
morreu na hora e o policial foi
socorrido, levado ao HU (Hospital
Universitário) e hoje está bem.
Eles estavam com o filho, de um
ano, no veículo, que felizmente
não ficou ferido.

Policiais militares de Cascavel frustraram, na
noite de segunda-feira, um arrombamento a um su-
permercado na área central da cidade. A equipe
fazia patrulhamento pela Avenida Brasil, no cruza-
mento com a Rua Castro Alves, quando percebeu
que uma janela estava estourada.

Quando entraram no estabelecimento, flagraram
um jovem de 23, dentro do refeitório, já com rou-
pas dos funcionários do açougue. Por cima da sua
roupa, ele colocou uma calça branca, botas, cami-
seta e até mesmo um moletom, para tentar não
ser identificado quando saísse do mercado.

Ao ser preso em flagrante, ele tentou tirar um
casaco e ficou ‘enrolado’ por conta das algemas.
Natural de Londrina, ele foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

ARROMBAMENTO A SUPERMERCADO

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Polícia Civil

EQUIPE que atuou no caso Melissa recebeu votos de louvores e congratulações

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

JANELA QUEBRADA fez com que a PM desconfiasse do crime
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Teatro nas
manhãs de
domingo

O melhor da arte e da cultura
local ficará concentrado nas ma-
nhãs de domingo na quadra do
complexo cultural do Teatro Se-
frin Filho e do Centro Cultural
Gilberto Mayer já a partir do mês
de setembro, caso toda a estru-
tura e os projetos forem concluí-
dos no tempo estimado.

Foi o que o secretário de De-
senvolvimento Econômico, João
Alberto Soares de Andrade anun-
ciou ontem, durante a Escola de
Governo, ao apresentar as ma-
quetes da “Feira do Teatro”, pro-
jeto que está sendo estruturado
em parceria com a Secretaria de
Cultura e que prevê a exposição
e a comercialização de produtos
provenientes de atividades arte-
sanais, artísticas culturais deno-
minadas de artes plásticas, arte
popular, atividades oriundas de
apresentação artística, objetos
de coleção e antiguidades, pro-
dutos étnicos e arte culinária.

Inovadora
A “Feira do Teatro” é uma
proposta inovadora para Cascavel.
Várias reuniões com os setores
envolvidos já foram realizadas na
Secretaria visando à implantação.
A praça contará com uma
estrutura própria para acomodar
os expositores e os participantes,
todos os domingos, das 9 às 14
horas. “Teremos representantes de
grupos e associações de artesãos
e também da Economia Solidária,
artistas locais, atendendo a uma
antiga reivindicação da categoria
e da própria população, além de
otimizar aquela espaço cultural”,
detalhou o secretário, lembrando
que a feira ainda promove o
encontro e o convívio
intergeracional e incentiva a
atividade artística e artesanal,
valorizando os artistas locais,
oportunizando novos negócios e
fomentando mais um ponto
turístico na cidade.



SOCIAL 21CASCAVEL, 16 DE AGOSTO DE 2017

A alegria que se tem em pensar e aprender
faz-nos pensar e aprender ainda mais.

Aristóteles

Olhar Paraná
Até 7 de outubro, no Sesc, o

público poderá conferir a
exposição fotográfica Olhar
Paraná, do artista Nicodemo

Misiti. A mostra tem por
objetivo educar por meio da
arte e integrar o pensar, o

sentir e o agir.
Vale a pena o conferir!

Prêmio de
Jornalismo

Hoje tem o lançamento da
quinta edição do Prêmio

Fecomércio-PR de
Jornalismo. A promoção é

do Sistema Fecomércio Sesc
Senac PR.

O evento começa às 9h,
com  café da manhã,

no Senac.

Louvor
Neste domingo, os padres Amigos da Fé celebrarão uma

Missa, às 16h30, na Praça Wilson Joffre. Participe!

 A corretora KELLY CHRISTINE SILVEIRA, que veio de
Balneário Camboriú para visitar parentes e amigos
em Cascavel

ADRI CONTE FOTOGRAFIAS.

gente@jhoje.com.br

 ROSA E DOMINGOS, em evento recente

AÍLTON SANTOS

A bela RAFAELA TAVARES

DIVULGAÇÃO
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O primeiro boletim epidemiológi-
co da dengue para o período de
agosto de 2017 a julho de 2018 foi
divulgado ontem pela Sesa (Secre-
taria Estadual da Saúde) e trouxe
uma boa notícia aos cascavelenses.

Isso porque nenhum caso da
doença foi confirmado nesta primei-
ra semana. O que há é apenas uma
notificação de dengue. Na 10ª Re-
gional de Saúde os índices, até o
momento, também são satisfatóri-
os, já que possui somente três sus-
peitas e nenhuma confirmação.

Xô, dengue!

No informe estadual, foi confir-
mado um caso autóctone no Para-
ná. A confirmação foi feita pela 14ª
Regional de Saúde de Paranavaí. O
município de Tamboara foi o primei-
ro a registrar a doença neste novo
período epidemiológico. O Estado
tem ainda 91 notificações.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Além de Cascavel, outras duas no-
tificações foram registradas em
Três Barras do Paraná.

Apesar dos bons resultados, o en-
fermeiro Daniel Loss, que atua no se-
tor de epidemiologia da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel, orienta a popu-
lação para que mantenha os cuidados
básicos que evitam a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, como a lim-
peza de quintais e terrenos baldios,
retirar a água dos vasos de flores e
potes de animais, não deixar calhas
entupidas e nem lixo acumulado.NO Paraná

  LIXO EM TERRENOS
baldios é uma das principais formas

de proliferação do mosquito
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Salada
 1 cebola
 1 colher de sopa de mostarda
 2 colheres de sopa de cheiro-verde
 4 colheres de sopa de azeite
 4 dentes de alho
 200 g de grão-de-bico
 Suco de 1 limão
 Sal a gosto

 PREPARO
Misture a cebola, o alho, o azeite, a mostarda e o suco do limão
Cozinhe o grão-de-bico, retire a casca e reserve
Coloque em uma assadeira, salpique o sal, coloque o molho e misture bem
Leve à geladeira por 30 minutos
Salpique o cheiro-verde na hora de servir

de grão-de-brico

CEBOLA E ALHO MOSTARDA CHEIRO-VERDE AZEITE LIMÃO

Alguns ingredientes

Alguns estudos mostraram,  que o grão de
bico possui o mesmo efeito que o chocolate
na produção de serotonina, mas, com a
vantagem de estar livre das gorduras
presentes no mesmo. Tudo isso conferiu ao
alimento o título de “grão da felicidade”.

Benefícios do grão-de-bico
O grão-de-bico é considerado um alimento saudável.  Trata-
se de uma proteína vegetal, rica também em carboidratos

complexos e pobre em gorduras. Contém vitaminas do
complexo B, ferro, cálcio, fósforo e potássio.

A composição do grão-de-bico, rica em fibras, diminui a
absorção de glicemia e colesterol, contribuindo

significativamente no tratamento da diabete e das
hipercolesterolemias (colesterol ou LDL alto).

E quem quer emagrecer também tem bons motivo para
comer o grão de bico: o alto teor de fibras atua no

funcionamento regular do intestino e na sensação de
saciedade. Mas, atenção: ele deve ser usado em

preparações pobres em gordura.
A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro

controlando o humor, o sono, o apetite. Dessa forma, pode-
se dizer que o alimento auxilia na melhora de humor e

produz bem-estar geral ao organismo.

fonte: www.dicasdemulher.com.br/grao-de-bico-curiosidades-e-bons-motivos-para-consumi-lo
             www.tudogostoso.com.br/receita/8065-salada-de-grao-de-bico.html

O grão-de-bico tem a sua origem no Médio Oriente, região
do mundo onde as mais variadas culturas alimentares ainda
confiam extraordinariamente nesta leguminosa rica em
proteínas. O primeiro registo sobre o consumo deste legume
remonta a cerca de sete mil anos.
O seu cultivo começou na bacia do Mediterrâneo e,
posteriormente, espalhou-se para a Índia e para a Etiópia.
O grão-de-bico (garbanzo em espanhol), foi cultivado pelos

antigos egípcios, gregos e romanos, sendo muito popular nessas culturas.
Durante o século XVI, o grão-de-bico alastrou-se até outras regiões subtropicais do mundo,
através dos exploradores espanhóis e portugueses, assim como dos índios que emigraram
para outros países. Hoje, os principais produtores comerciais do grão-de-bico são a Índia, o
Paquistão, a Turquia, a Etiópia e o México.
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O novo sistema de cobrança de
EstaR, denominado de “Estacione
Cascavel”, foi apresentado na ma-
nhã de ontem na Prefeitura de Cas-
cavel por Carlos Alexandre Kasper,
diretor da empresa Tecnopark So-
luções. O sistema que irá substi-
tuir os atuais parquímetros prome-
te facilitar a vida dos motoristas na
hora de buscar uma vaga do estaci-
onamento regulamentado.

“Nosso objetivo maior é melho-
rar o atendimento à população e con-
cordamos que o parquímetro não é
o meio mais adequado. Como o pre-

feito disse, o estacionamento rota-
tivo de Cascavel era arcaico e hoje
trazemos o que existe de mais mo-
derno”, disse Kasper.

Segundo ele, o novo sistema já
pode ser acessado pelo portal
www.estacionecascavel.com.br ou
pelo aplicativo “Estacione Casca-
vel”, já disponível no Google Play e
no App Store. De acordo com o di-
retor, os usuários do EstaR ainda
contam com os parquímetros, mas
já podem utilizar os outros meios
disponíveis através do site, do apli-
cativo, do toten e também dos mo-
nitores de apoio.

Carlos Alexandre Kasper durante
APRESENTAÇÃO do novo sistema

Através do cadastro no sistema, é possível comprar créditos e também
fazer a regularização das notificações, tudo através do portal ou do aplicati-
vo. Kasper explicou também que o novo sistema possibilita, além da com-
pra de crédito, a visualização da possibilidade de vagas disponíveis. “Te-
mos um mapa de todas as vagas da cidade; estas vagas estão sendo ali-
mentadas pelos atendentes e esse trabalho vai demonstrando para o apli-
cativo quais são as vagas potencialmente liberadas”, destacou.

Novo EstaR é apresentado
SECOM

AILTON SANTOS

 Tchau, cratera!
A “cratera urbana” que

existia na Avenida
Tancredo Neves, bem no

entroncamento com a Rua
São Paulo, foi reparada

após reportagem do Hoje
News no local. Pedestres

corriam risco, caso caíssem
em meio aos ferros

retorcidos no bueiro.

Agilidade
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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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O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, João Alberto Soares
de Andrade, foi o “professor” do dia
na Escola de Governo realizada on-
tem no auditório da Prefeitura de
Cascavel. Ele fez um
balanço dos avanços
da pasta e destacou o
potencial turístico a
ser explorado.

“Temos riquezas
que precisam ser ex-
ploradas, como o turis-
mo para gerar atrativos
para a nossa cidade,
que o Desenvolvimento Econômico
está com a missão de resgatar. Em
turismo, quando não se tem op-
ções, se cria, mas temos aqui po-
tenciais que podem ser muito bem
aproveitados”, disse.

E o turismo rural é um dos de-
safios em evidência, com a inte-
gração principalmente de uma rota

Turismo a ser
explorado

Secretário João
Alberto expôs os
números da pasta na
“escolinha” de ontem

De acordo com Andrade, a Secretaria já conseguiu, nesse
primeiro semestre do ano, registrar novamente a cidade no

Ministério do Turismo e passar a ter novamente ações regula-
mentadas e voltar a integrar o Fórum G11, que é o grupo de

cidades com maiores potenciais turísticos do Paraná, junto com
Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guara-

tuba, Araucária, Guarapuava, Matinhos e Paranaguá.

 A Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico tem como principal
foco facilitar a vida das pessoas. “É
preciso, sim, manter a técnica e a
qualidade, mas precisamos inserir
aí um componente chamado ‘agili-
dade’, pois quem está do lado de
fora espera resolutividade da nos-
sa parte. E a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico tem a função
de aproximar o contato com os em-
presários, que há muito tempo es-
peram de nós [Poder Público] aten-
ção e avanços”, disse prefeito.

de cachoeiras, por exemplo, que
fará um circuito entre os distritos,
envolvendo os diversos grupos de
praticantes de trilhas e atividades
desportivas da cidade que já utili-

zam estes espaços e
dando opor tunidade
aos moradores dessas
localidades de comerci-
alizarem seus produ-
tos. Um deles foi visi-
tado esta semana e
será revitalizado em
parceria com a Itaipu
Binacional, que é o Sal-

to Portão/Ponte Molhada.

F acilitador

Fórum G11

“Temos
riquezas que
precisam ser
exploradas”
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Jacomo volta de uma
forma ou de outra

Fechado desde junho, o
Hospital Jacomo Lunardelli
está com seus 62 leitos pa-
rados enquanto a questão
judicial não se decide, mas,
segundo o prefeito Leonaldo
Paranhos, ele voltará a funci-
onar “de uma ou de outra for-
ma”. Por dívidas trabalhistas,
o hospital foi levado a leilão,
mas o caso ainda é discutido

 AÍLTON SANTOS

 Para que dez leitos de
UTI sejam liberados, não

basta apenas o credencia-
mento do Estado. É preciso
adaptá-los, já que, segundo
Bailak, faltam equipamen-
tos para que a unidade

possa atender plenamente
os pacientes.

O que diz o Estado
De acordo com o chefe da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Mi-

roslau Bailak, toda a documentação, inclusive a certidão negativa muni-
cipal, foi entregue pelo atual arrendatário do hospital, Rogério Lunarde-
lli. “Demorou bastante, mas entregaram. A certidão, alvará e licença
sanitária foram encaminhadas para a Sesa [Secretaria Estadual da Saú-
de], que está terminando o contrato de credenciamento do Jacomo com
o Estado para que o hospital comece a funcionar”, explica Bailak.

No governo estadual, o contrato está em fase final de avaliação para
credenciar os leitos gerais e de UTI.

UTI

62
leitos possui o

Hospital Jacomo
Lunardelli

JACOMO Lunardelli não
atende pelo SUS desde junhojudicialmente.

Segundo Paranhos, por cau-
sa do imbróglio judicial, a pre-
feitura está impossibilitada de
qualquer ação, mas ressalta
que o Município não abrirá mão
do funcionamento. “Ou ele fun-
ciona com a iniciativa privada,
com convênio com o SUS, ou
nós vamos desapropriar e adap-
tar como Hospital Municipal”.

Jacomo volta de uma
forma ou de outra

N  o  velas
SBT • O QUE A VIDA ME ROUBOU

MALHAÇÃO
Lica concorda com a permanência de

Edgar na reunião, e todos se surpreen-
dem. Fio reclama da rigidez das aulas de
Ellen. Mitsuko e Malu ironizam o moti-
vo de os alunos estarem na reunião.
Bóris e Marta apoiam que Lica se pro-
nuncie pelos colegas. Lica faz uma pro-
posta aos pais, mas Mitsuko discorda.
Fio e Ellen começam a aula de dança.

NOVO MUNDO
Dom Pedro aparece e Domitila fica em

pânico. Anna percebe o interesse de Tho-
mas em saber com o ministro inglês se
existem pistas sobre a investigação do
tráfico de escravos para a Inglaterra. Dom
Pedro expulsa Domitila. Chalaça conta a
Leopoldina e Joaquim tudo o que aconte-
ceu no solar.

PEGA PEGA
Júlio resiste em aceitar as justificati-

vas de Arlete, que explica ao filho que su-
miu para salvar a vida dele. Mônica deixa
claro a Malagueta que fugiu com Evandro
para não ser pega pela polícia, como Ti-
móteo e Canivete. Malagueta aceita dar
abrigo a Mônica como amigo. Prazeres fala

com Elza, que se sente culpada por Júlio
ter roubado. Cíntia fica surpresa por Neli-
to compreender a atitude de Júlio.

A FORÇA DO QUERER
Zeca é levado por um policial, e Erica

fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha
vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta
explicar para o agente federal o único pro-
blema que teve com a polícia. Joyce re-
cebe flores de Leandro. Silvana defende
Bibi da difamação de Heleninha. Erica
avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de
Zeca.

SBT

CARINHA DE ANJO
Silvestre e Franciely fazem as pazes

e ele decide não ir mais embora. Zeca
pergunta para a mãe se está tudo bem
entre ela e Inácio. Diana acalma o filho e
diz que um casamento é feito de dias
bons e outros não tão bons. Diana pede
para Rosana ajuda para conseguir um se-
gundo emprego.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Caetana pede a Lucília que não conti-

nue importunando-a pois não tem nada
a ver com Rosália. Lucília diz que ouviu
quando ela contou a Frida que é filha de

Rosália. Josefa vai até a casa de Maciel
para conversar mas ele, habilmente, não
permite que ela entre alegando que está
tudo muito bagunçado.

BAND

MIL E UMA NOITES
Ali Kemal ajuda Fusun assim que ela

sai do hospital. Kerem se sente mal por
terminar o relacionamento com Bennu.
Sherazade está surpresa com a proposta
de Burhan. Yansel causa problemas, mas
Ali Kemal não quer colocar em risco a re-
lação dele com Fusun.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Nebuzaradã avisa que não permitirá

a presença das pessoas carentes no rei-
no. O Chefe da Guarda Real expulsa as
pessoas da casa de Ravina. Joana tenta
impedir, mas Zac pede para ela ter calma.
Zabaia troca segredos com Larsa. Sam-
mu-Ramat ordena que Darice se case com
Zabaia. Nitócris chega e chama a sacer-
dotisa para uma conversa. Raquel diz es-
tar à disposição de Shamiran. Aspenaz re-
clama do comportamento de Belsazar.
Joana diz que falará sobre a atitude de
Nebuzaradã com o governador Daniel.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Pedro com o revólver apontado para
Carlota exige que Ezequiel conte a ela
quem na realidade, que não passa de
um narcotraficante e assassino. Eze-
quiel, chorando, pede perdão a Carlota
e se justifica dizendo que tudo que fez
é por que ela jamais teria se casado
com um simples policial. Pedro sarcás-
tico diz a Carlota que é tão idiota que
nunca percebeu que estava casada
com um covarde que não se importou
em abandoná-la para salvar sua vida.

Pedro
ameaça
Carlota
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As coisas vão fluir bem com grana e pode
pintar a chance de melhorar seu faturamento
à tarde. Ligue-se nas oportunidades de lucrar
e mostre sua capacidade no serviço. Cor:
bege.

horóscopo

To
ur

o

Mantenha a calma e a discrição nas primei-
ras horas do dia. Dedique-se aos seus inte-
resses cotidianos e procure se abrir para o
diálogo com quem convive. Cor: vinho.

Li
br

a

Interesses materiais e ligados ao seu lar vão
caminhar bem. Acordos e contratos podem
ser firmados com sucesso pela manhã. Tal-
vez demonstre um comportamento mais in-
trovertido. Cor: bege

E
sc

or
pi

ão

Tudo indica que receberá ótimas notícias, hoje.
Momento oportuno para trocar ideias e expe-
riências com gente próxima, especialmente
os parentes e colegas. Cor: preto.

G
êm

eo
s No trabalho, vai se dedicar e terá energia

para superar qualquer desafio. À tarde, pode-
rá se sair bem ao tratar de questões familia-
res, pendências ou algum assunto mais ínti-
mo ou sigiloso. Cor: bege.

C
ân

ce
r Manhã positiva para conquistar prestígio na

carreira e resolver assuntos com quem se
convive. À tarde, aproveite o incentivo astral
para aprender coisas novas e ir atrás dos
seus sonhos. Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Os astros vão aguçar sua percepção, inclusi-
ve para descobrir boas oportunidades finan-
ceiras. Valerá seguir as suas impressões. À
tarde, tende a voltar seu foco para a carreira.
Cor: vermelho.

C
ap

ric
ór

ni
o Graças ao seu poder de realização e força de

vontade, pode alcançar algo que idealiza há
tempos. À tarde, seus talentos estarão em alta
e você vai aprender tudo com facilidade. Cor:
roxo.

Le
ão

Terá pique e motivação para cuidar dos com-
promissos de trabalho, sem deixar de lado os
interesses familiares. Sua energia vai surpre-
ender, fará você se desdobrar e dar conta de
tudo. Cor: laranja.

V
irg

em

As coisas podem fluir com rapidez se cuidar
das tarefas que mais gosta primeiro. No co-
meço da tarde, Informe-se, aprenda o que
puder e não perca a chance de ampliar seus
conhecimentos. Cor: azul.

A
qu

ár
io

Se quer progredir, concentre-se em suas metas
profissionais e não desvie a atenção para
outros interesses. O recado vem de Marte e
Plutão, que vão dar apoio para vencer obstá-
culos. Cor: cinza.

Pe
ix

es

 Procure observar o que acontece à sua volta
e pode ter boas lições. Você vai estar mais
realista e verá tudo com mais clareza. Apro-
veite para resolver qualquer impasse. Cor:
azul.

ANJO ELEMIAH
Quem nasce sob esta influência, tem a
potencialidade divina e assim com cer-
teza, vai descobrir desde cedo seu
verdadeiro dom. Adora abrir a mente
das pessoas com idéias e propostas
novas. Às vezes fica triste, porque
mesmo as pessoas que quer bem, in-
vejam sua boa sorte. No íntimo sente
uma forte propensão a ajudar as pes-
soas, principalmente as mais necessi-
tadas, podendo muitas vezes recusar-
se a dar uma esmola, mas nunca
recusará um pedido de trabalho.
Tem forte potencialidade nas
mãos de cura. Está sempre traba-
lhando em vários projetos ao mes-
mo tempo.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 57: 1- 2

Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem
misericórdia de mim, porque a minha
alma confia em ti; e à sombra das tuas
asas me abrigo, até que passem as
calamidades. Clamarei ao Deus altíssi-
mo, ao Deus que por mim tudo executa.
Aquele que é limpo de mãos e puro de
coração, que não entrega a sua alma à
vaidade, nem jura enganosamente.

Conceição L do Amaral;Luciano de
Souza Katarinhuk; Roni Paiz;
Dirson Heydt e Gesio Berleze

DESAFIO
Serão quatro dias de apresen-

tação no Teatro Emir Sfair, no mês
de outubro.  Segundo a coordena-
dora  de bibliotecas escolares Cil-
mara Ceccatto Sachet, “a procu-
ra pelas vagas tem sido grande,
o que tem alegrado os organiza-
dores do evento. “Tivemos que
ampliar o número de vagas
abrindo a categoria coletiva,
pois várias escolas e Cmeis nos
procuraram apresentando essa
necessidade. Como deixar que
tantos talentos ficassem de
fora, não podíamos deixar de
fora”, conta Cilmara.

A coordenadora lembra que
além de desper tar o interesse
pela leitura, a par ticipação no
“Contador de Histórias” é um ver-
dadeiro desafio para cada aluno
e isso interfere positivamente no
seu desenvolvimento. “O aluno é
convidado a expressar-se em pú-
blico, o que para muitos não é ta-
refa fácil. Compreendemos que
atividades como esta contribuem
para a formação total do aluno,
pois vários fatores estão envolvi-
dos no processo de contar uma
história”, conclui.

Quem conta um conto, ganha um ponto!
prática da leitura aprimora o
vocabulário a interpretação.
Porém, com o   avanço das
tecnologias, cada vez menos

as pessoas interessam-se pela
leitura. Atenta à essa realidade,a
Secretaria Municipal de Educação
está preparando um encontro para
reunir pequenos contadores.  O
“Contador de Histórias”.

A importância da
leitura para o
desenvolvimento
da criança

INSCRIÇÕES
As inscriçoes podem ser feitas
até o  dia 21 de agosto.
Destinado às escolas públicas
municipais e centros municipais
de educação infantil de
Cascavel  - Cmeis.

A

Enriquece o vocabulário
Ler livros é uma ótima maneira de descobrir
novas palavras e aumentar o vocabulário,
além de melhorar a gramática, aprender a
norma padrão da língua da forma mais natural
possível e ajudar a construir uma linha lógica
de pensamento.

Aprimora a escrita
Durante o período escolar, uma das maiores
dificuldades dos alunos costuma ser a escrita da
redação. A leitura é a peça-chave para o
desenvolvimento da capacidade linguística, por
incrementar o vocabulário, expandir as habilidades de
interpretação e criatividade, fazendo com que uma
maior capacidade de criação se desenvolva,

Promove o
desenvolvimento
Criar uma rotina de leitura ajuda no
desenvolvimento pessoal, intelectual e
profissional da criança. Ler aprimora
suas habilidades de comunicação,
competências que serão muito
importantes para o crescimento e para
a manutenção de todas as relações
constituídas ao longo de sua vida.

Apura o senso crítico
Quem cria o costume de ler desenvolve
um maior senso crítico. A criança
conseguirá desenvolver melhor suas
ideias, suas opiniões e sua maneira de
pensar e agir.

Amplia o
conhecimento
A leitura também possibilita a geração
de novos conhecimentos acerca do
mundo, das pessoas e até de nós
mesmos. Para as crianças, sobretudo,
é uma ótima forma de desenvolver
suas habilidades de compreensão para
que consigam opinar, criticar e ter
maior enriquecimento cultural,
intelectual e social. 500São esprados

pelo menos
alunos da Rede
Municipal de Ensino

DIVULGAÇÃO
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Jacomo volta de uma
forma ou de outra

Fechado desde junho, o
Hospital Jacomo Lunardelli
está com seus 62 leitos pa-
rados enquanto a questão
judicial não se decide, mas,
segundo o prefeito Leonaldo
Paranhos, ele voltará a funci-
onar “de uma ou de outra for-
ma”. Por dívidas trabalhistas,
o hospital foi levado a leilão,
mas o caso ainda é discutido

 AÍLTON SANTOS

 Para que dez leitos de
UTI sejam liberados, não

basta apenas o credencia-
mento do Estado. É preciso
adaptá-los, já que, segundo
Bailak, faltam equipamen-
tos para que a unidade

possa atender plenamente
os pacientes.

O que diz o Estado
De acordo com o chefe da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Mi-

roslau Bailak, toda a documentação, inclusive a certidão negativa muni-
cipal, foi entregue pelo atual arrendatário do hospital, Rogério Lunarde-
lli. “Demorou bastante, mas entregaram. A certidão, alvará e licença
sanitária foram encaminhadas para a Sesa [Secretaria Estadual da Saú-
de], que está terminando o contrato de credenciamento do Jacomo com
o Estado para que o hospital comece a funcionar”, explica Bailak.

No governo estadual, o contrato está em fase final de avaliação para
credenciar os leitos gerais e de UTI.

UTI

62
leitos possui o

Hospital Jacomo
Lunardelli

JACOMO Lunardelli não
atende pelo SUS desde junhojudicialmente.

Segundo Paranhos, por cau-
sa do imbróglio judicial, a pre-
feitura está impossibilitada de
qualquer ação, mas ressalta
que o Município não abrirá mão
do funcionamento. “Ou ele fun-
ciona com a iniciativa privada,
com convênio com o SUS, ou
nós vamos desapropriar e adap-
tar como Hospital Municipal”.

Jacomo volta de uma
forma ou de outra

N  o  velas
SBT • O QUE A VIDA ME ROUBOU

MALHAÇÃO
Lica concorda com a permanência de

Edgar na reunião, e todos se surpreen-
dem. Fio reclama da rigidez das aulas de
Ellen. Mitsuko e Malu ironizam o moti-
vo de os alunos estarem na reunião.
Bóris e Marta apoiam que Lica se pro-
nuncie pelos colegas. Lica faz uma pro-
posta aos pais, mas Mitsuko discorda.
Fio e Ellen começam a aula de dança.

NOVO MUNDO
Dom Pedro aparece e Domitila fica em

pânico. Anna percebe o interesse de Tho-
mas em saber com o ministro inglês se
existem pistas sobre a investigação do
tráfico de escravos para a Inglaterra. Dom
Pedro expulsa Domitila. Chalaça conta a
Leopoldina e Joaquim tudo o que aconte-
ceu no solar.

PEGA PEGA
Júlio resiste em aceitar as justificati-

vas de Arlete, que explica ao filho que su-
miu para salvar a vida dele. Mônica deixa
claro a Malagueta que fugiu com Evandro
para não ser pega pela polícia, como Ti-
móteo e Canivete. Malagueta aceita dar
abrigo a Mônica como amigo. Prazeres fala

com Elza, que se sente culpada por Júlio
ter roubado. Cíntia fica surpresa por Neli-
to compreender a atitude de Júlio.

A FORÇA DO QUERER
Zeca é levado por um policial, e Erica

fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha
vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta
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cebe flores de Leandro. Silvana defende
Bibi da difamação de Heleninha. Erica
avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de
Zeca.
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nue importunando-a pois não tem nada
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permite que ela entre alegando que está
tudo muito bagunçado.
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* 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
  RECORD

DIVULGAÇÃO
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Pedro com o revólver apontado para
Carlota exige que Ezequiel conte a ela
quem na realidade, que não passa de
um narcotraficante e assassino. Eze-
quiel, chorando, pede perdão a Carlota
e se justifica dizendo que tudo que fez
é por que ela jamais teria se casado
com um simples policial. Pedro sarcás-
tico diz a Carlota que é tão idiota que
nunca percebeu que estava casada
com um covarde que não se importou
em abandoná-la para salvar sua vida.

Pedro
ameaça
Carlota
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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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O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, João Alberto Soares
de Andrade, foi o “professor” do dia
na Escola de Governo realizada on-
tem no auditório da Prefeitura de
Cascavel. Ele fez um
balanço dos avanços
da pasta e destacou o
potencial turístico a
ser explorado.

“Temos riquezas
que precisam ser ex-
ploradas, como o turis-
mo para gerar atrativos
para a nossa cidade,
que o Desenvolvimento Econômico
está com a missão de resgatar. Em
turismo, quando não se tem op-
ções, se cria, mas temos aqui po-
tenciais que podem ser muito bem
aproveitados”, disse.

E o turismo rural é um dos de-
safios em evidência, com a inte-
gração principalmente de uma rota

Turismo a ser
explorado

Secretário João
Alberto expôs os
números da pasta na
“escolinha” de ontem

De acordo com Andrade, a Secretaria já conseguiu, nesse
primeiro semestre do ano, registrar novamente a cidade no

Ministério do Turismo e passar a ter novamente ações regula-
mentadas e voltar a integrar o Fórum G11, que é o grupo de

cidades com maiores potenciais turísticos do Paraná, junto com
Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guara-

tuba, Araucária, Guarapuava, Matinhos e Paranaguá.

 A Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico tem como principal
foco facilitar a vida das pessoas. “É
preciso, sim, manter a técnica e a
qualidade, mas precisamos inserir
aí um componente chamado ‘agili-
dade’, pois quem está do lado de
fora espera resolutividade da nos-
sa parte. E a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico tem a função
de aproximar o contato com os em-
presários, que há muito tempo es-
peram de nós [Poder Público] aten-
ção e avanços”, disse prefeito.

de cachoeiras, por exemplo, que
fará um circuito entre os distritos,
envolvendo os diversos grupos de
praticantes de trilhas e atividades
desportivas da cidade que já utili-

zam estes espaços e
dando opor tunidade
aos moradores dessas
localidades de comerci-
alizarem seus produ-
tos. Um deles foi visi-
tado esta semana e
será revitalizado em
parceria com a Itaipu
Binacional, que é o Sal-

to Portão/Ponte Molhada.

F acilitador

Fórum G11

“Temos
riquezas que
precisam ser
exploradas”
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Salada
 1 cebola
 1 colher de sopa de mostarda
 2 colheres de sopa de cheiro-verde
 4 colheres de sopa de azeite
 4 dentes de alho
 200 g de grão-de-bico
 Suco de 1 limão
 Sal a gosto

 PREPARO
Misture a cebola, o alho, o azeite, a mostarda e o suco do limão
Cozinhe o grão-de-bico, retire a casca e reserve
Coloque em uma assadeira, salpique o sal, coloque o molho e misture bem
Leve à geladeira por 30 minutos
Salpique o cheiro-verde na hora de servir

de grão-de-brico

CEBOLA E ALHO MOSTARDA CHEIRO-VERDE AZEITE LIMÃO

Alguns ingredientes

Alguns estudos mostraram,  que o grão de
bico possui o mesmo efeito que o chocolate
na produção de serotonina, mas, com a
vantagem de estar livre das gorduras
presentes no mesmo. Tudo isso conferiu ao
alimento o título de “grão da felicidade”.

Benefícios do grão-de-bico
O grão-de-bico é considerado um alimento saudável.  Trata-
se de uma proteína vegetal, rica também em carboidratos

complexos e pobre em gorduras. Contém vitaminas do
complexo B, ferro, cálcio, fósforo e potássio.

A composição do grão-de-bico, rica em fibras, diminui a
absorção de glicemia e colesterol, contribuindo

significativamente no tratamento da diabete e das
hipercolesterolemias (colesterol ou LDL alto).

E quem quer emagrecer também tem bons motivo para
comer o grão de bico: o alto teor de fibras atua no

funcionamento regular do intestino e na sensação de
saciedade. Mas, atenção: ele deve ser usado em

preparações pobres em gordura.
A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro

controlando o humor, o sono, o apetite. Dessa forma, pode-
se dizer que o alimento auxilia na melhora de humor e

produz bem-estar geral ao organismo.

fonte: www.dicasdemulher.com.br/grao-de-bico-curiosidades-e-bons-motivos-para-consumi-lo
             www.tudogostoso.com.br/receita/8065-salada-de-grao-de-bico.html

O grão-de-bico tem a sua origem no Médio Oriente, região
do mundo onde as mais variadas culturas alimentares ainda
confiam extraordinariamente nesta leguminosa rica em
proteínas. O primeiro registo sobre o consumo deste legume
remonta a cerca de sete mil anos.
O seu cultivo começou na bacia do Mediterrâneo e,
posteriormente, espalhou-se para a Índia e para a Etiópia.
O grão-de-bico (garbanzo em espanhol), foi cultivado pelos

antigos egípcios, gregos e romanos, sendo muito popular nessas culturas.
Durante o século XVI, o grão-de-bico alastrou-se até outras regiões subtropicais do mundo,
através dos exploradores espanhóis e portugueses, assim como dos índios que emigraram
para outros países. Hoje, os principais produtores comerciais do grão-de-bico são a Índia, o
Paquistão, a Turquia, a Etiópia e o México.
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O novo sistema de cobrança de
EstaR, denominado de “Estacione
Cascavel”, foi apresentado na ma-
nhã de ontem na Prefeitura de Cas-
cavel por Carlos Alexandre Kasper,
diretor da empresa Tecnopark So-
luções. O sistema que irá substi-
tuir os atuais parquímetros prome-
te facilitar a vida dos motoristas na
hora de buscar uma vaga do estaci-
onamento regulamentado.

“Nosso objetivo maior é melho-
rar o atendimento à população e con-
cordamos que o parquímetro não é
o meio mais adequado. Como o pre-

feito disse, o estacionamento rota-
tivo de Cascavel era arcaico e hoje
trazemos o que existe de mais mo-
derno”, disse Kasper.

Segundo ele, o novo sistema já
pode ser acessado pelo portal
www.estacionecascavel.com.br ou
pelo aplicativo “Estacione Casca-
vel”, já disponível no Google Play e
no App Store. De acordo com o di-
retor, os usuários do EstaR ainda
contam com os parquímetros, mas
já podem utilizar os outros meios
disponíveis através do site, do apli-
cativo, do toten e também dos mo-
nitores de apoio.

Carlos Alexandre Kasper durante
APRESENTAÇÃO do novo sistema

Através do cadastro no sistema, é possível comprar créditos e também
fazer a regularização das notificações, tudo através do portal ou do aplicati-
vo. Kasper explicou também que o novo sistema possibilita, além da com-
pra de crédito, a visualização da possibilidade de vagas disponíveis. “Te-
mos um mapa de todas as vagas da cidade; estas vagas estão sendo ali-
mentadas pelos atendentes e esse trabalho vai demonstrando para o apli-
cativo quais são as vagas potencialmente liberadas”, destacou.

Novo EstaR é apresentado
SECOM

AILTON SANTOS

 Tchau, cratera!
A “cratera urbana” que

existia na Avenida
Tancredo Neves, bem no

entroncamento com a Rua
São Paulo, foi reparada

após reportagem do Hoje
News no local. Pedestres

corriam risco, caso caíssem
em meio aos ferros

retorcidos no bueiro.

Agilidade
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A alegria que se tem em pensar e aprender
faz-nos pensar e aprender ainda mais.

Aristóteles

Olhar Paraná
Até 7 de outubro, no Sesc, o

público poderá conferir a
exposição fotográfica Olhar
Paraná, do artista Nicodemo

Misiti. A mostra tem por
objetivo educar por meio da
arte e integrar o pensar, o

sentir e o agir.
Vale a pena o conferir!

Prêmio de
Jornalismo

Hoje tem o lançamento da
quinta edição do Prêmio

Fecomércio-PR de
Jornalismo. A promoção é

do Sistema Fecomércio Sesc
Senac PR.

O evento começa às 9h,
com  café da manhã,

no Senac.

Louvor
Neste domingo, os padres Amigos da Fé celebrarão uma

Missa, às 16h30, na Praça Wilson Joffre. Participe!

 A corretora KELLY CHRISTINE SILVEIRA, que veio de
Balneário Camboriú para visitar parentes e amigos
em Cascavel

ADRI CONTE FOTOGRAFIAS.

gente@jhoje.com.br

 ROSA E DOMINGOS, em evento recente

AÍLTON SANTOS

A bela RAFAELA TAVARES

DIVULGAÇÃO
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O primeiro boletim epidemiológi-
co da dengue para o período de
agosto de 2017 a julho de 2018 foi
divulgado ontem pela Sesa (Secre-
taria Estadual da Saúde) e trouxe
uma boa notícia aos cascavelenses.

Isso porque nenhum caso da
doença foi confirmado nesta primei-
ra semana. O que há é apenas uma
notificação de dengue. Na 10ª Re-
gional de Saúde os índices, até o
momento, também são satisfatóri-
os, já que possui somente três sus-
peitas e nenhuma confirmação.

Xô, dengue!

No informe estadual, foi confir-
mado um caso autóctone no Para-
ná. A confirmação foi feita pela 14ª
Regional de Saúde de Paranavaí. O
município de Tamboara foi o primei-
ro a registrar a doença neste novo
período epidemiológico. O Estado
tem ainda 91 notificações.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Além de Cascavel, outras duas no-
tificações foram registradas em
Três Barras do Paraná.

Apesar dos bons resultados, o en-
fermeiro Daniel Loss, que atua no se-
tor de epidemiologia da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel, orienta a popu-
lação para que mantenha os cuidados
básicos que evitam a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, como a lim-
peza de quintais e terrenos baldios,
retirar a água dos vasos de flores e
potes de animais, não deixar calhas
entupidas e nem lixo acumulado.NO Paraná

  LIXO EM TERRENOS
baldios é uma das principais formas

de proliferação do mosquito
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A Copel deve concluir até a pró-
xima semana a transferência dos
últimos consumidores de energia
da região central para a nova rede
subterrânea de Cascavel. Enquan-
to isso, a rede aérea convencio-
nal já começa a ser gradativamen-
te desmontada.

A maior parte dos cerca de 800
estabelecimentos existentes no tre-
cho de 900 metros da Avenida Bra-
sil, entre as ruas 7 de Setembro e
Antônio Alves Massaneiro, incluindo
a Travessa Padre Champagnat, está
conectada ao sistema elétrico por
meio de dutos subterrâneos.

O processo de migração vem
sendo executado ao longo das duas
últimas semanas e transcorre sem

Subestações
As subestações compactas pré-
fabricadas recebem energia na
tensão de 13,8 mil volts,
podendo redistribuí-la na
mesma tensão ou rebaixá-la
para 127 ou 220 volts, conforme
a classe de consumo do cliente.
Por razões ambientais, os oito
transformadores usam óleo
vegetal como fluido de
isolamento e refrigeração, o
que minimiza os efeitos de um
eventual vazamento.

Além de fornecer o projeto executivo e fiscalizar as obras, a Copel
está aplicando diretamente R$ 2,2 milhões no projeto. O município op-
tou por executar as obras mediante licitação e contratação de empresa
especializada para, ao final, incorporá-las ao sistema elétrico da Com-
panhia. O projeto tem um custo global de R$ 5 milhões.

Como principais vantagens para regiões com alta concentração de
carga, a rede subterrânea traz mais segurança e maior confiabilidade,
pois reduz o número de interrupções acidentais e ainda elimina a polui-
ção visual das redes elétricas e de telecomunicações compartilhadas.

problemas. A previsão é que pos-
tes, transformadores e cabos da
rede antiga sejam retirados do tre-
cho até o inicio de setembro.

A Copel é parceira da Prefeitu-
ra no projeto de enterramento da
rede elétrica iniciado em março de
2016. Ele faz parte do programa
de urbanização e revitalização da
cidade e conta com financiamento
do Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID.

Rede subterrânea

 Subestações ao
longo da Avenida
Brasil recebem e

distribuem energia
para a REDEREDEREDEREDEREDE

subterrânea

DIVULGAÇÃO

I nvestimento
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 836
Furtos 2.628
Veículos (furtos/roubos) 260
Outros 3.204

Acidentes 1.736
Colisões 1.596
Atropelamentos 140
Mortes 36

A Câmara de Vereadores de Cas-
cavel realizou ontem uma homena-
gem aos policiais civis da 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Eles recebe-
ram votos de louvor e congratula-
ções pelos serviços realizados nas
ações que culminaram com a eluci-
dação do homicídio contra a psicó-
loga do Depen (Departamento Pe-
nitenciário Federal), Melissa Almei-
da Ferrarezi, e a tentativa de homi-
cídio contra o marido dela, o polici-
al civil Rogério Batista Ferrarezi.
Foram homenageados a delegada
do GDE (Grupo de Diligências Es-
peciais), Anna Karyne Turbay Palo-
detto, e os investigadores Arilson
Zarelli Custódio da Silva, Júlio Ce-
sar Cortina, Karoline Zotti e a víti-
ma, Rogério Ferrarezzi.

Melissa e Rogério chegavam
em casa, no bairro Canadá, no fim
da tarde do dia 25 de maio, quan-
do foram surpreendidos por ban-
didos fortemente armados, inte-
grantes da facção criminosa PCC
(Primeiro Comando da Capital).

Policiais homenageados

Quando a psicóloga saiu do veí-
culo, foi alvejada com tiros de fu-
zil na cabeça. Rogério reagiu, ma-
tou um dos criminosos, mas foi
atingido por oito tiros. Melissa
morreu na hora e o policial foi
socorrido, levado ao HU (Hospital
Universitário) e hoje está bem.
Eles estavam com o filho, de um
ano, no veículo, que felizmente
não ficou ferido.

Policiais militares de Cascavel frustraram, na
noite de segunda-feira, um arrombamento a um su-
permercado na área central da cidade. A equipe
fazia patrulhamento pela Avenida Brasil, no cruza-
mento com a Rua Castro Alves, quando percebeu
que uma janela estava estourada.

Quando entraram no estabelecimento, flagraram
um jovem de 23, dentro do refeitório, já com rou-
pas dos funcionários do açougue. Por cima da sua
roupa, ele colocou uma calça branca, botas, cami-
seta e até mesmo um moletom, para tentar não
ser identificado quando saísse do mercado.

Ao ser preso em flagrante, ele tentou tirar um
casaco e ficou ‘enrolado’ por conta das algemas.
Natural de Londrina, ele foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

ARROMBAMENTO A SUPERMERCADO

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Polícia Civil

EQUIPE que atuou no caso Melissa recebeu votos de louvores e congratulações

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

JANELA QUEBRADA fez com que a PM desconfiasse do crime
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CURITIBA FICOU conhecida a partir
da década de 1970 com a implantação das

primeiras vias exclusivas para ônibus

URBS

12 milhões de usuários
Hoje, o sistema de transporte, coletivo cascavelense na

maneira convencional transporta em média, 57 mil usuários
todos os dias, divididos nos 152 ônibus que operam as 56

linhas que interligam todos os pontos da cidade. Só em 2017,
no período entre janeiro e julho, foram quase 12 milhões de

embarques, conforme a Cettrans.

Para que um sistema seja considerado BRT são necessárias algumas
especificações, que por enquanto não são vistas por aqui. Uma delas é
o alinhamento no centro da via para evitar atrasos típicos do lado do
meio-fio, além de estações com cobrança de tarifa fora do veículo (para
reduzir o atraso do embarque e desembarque) – hoje a cobrança em Cas-
cavel ocorreria dentro do ônibus - e prioridade dos veículos nos cruza-
mentos. Em Cascavel, o que já está nos planos são os sensores que
agilizam o tráfego dos ônibus em cruzamentos. O restante ainda precisa
ser revisto. Lange adianta que os ônibus devem ser em piso baixo, pois
as estações não são em nível. “Para agilizar o transporte, o pagamento
deve ser feito na própria estação”, relata.

Pelissaro reitera que para fazer a cobrança dentro das estações será
necessária a implantação de catracas, o que demandaria mais obra e
consequentemente, mais orçamento. “O dinheiro do BID [Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento] já acabou, e para fazer qualquer mudança
será preciso fazer licitação”, garante.

O caminho para solucionar o problema, conforme a Prefeitura de Cas-
cavel é uma empresa de consultoria especializada em transporte públi-
co com sistema BRT para avaliar o que está aí. Desta forma, seria possí-
vel propor e dimensionar as mudanças necessárias. Mas, modificar mais
uma vez o transporte quer dizer mais gasto ao usuário. Dependendo do
que será feito e o montante a ser gasto, a tarifa pode aumentar.

Exemplos que
deram certo

O sistema BRT foi criado em 1974,
pelo arquiteto e prefeito de

Curitiba na época, Jaime Lerner. O
sistema é 100% paranaense, e

transformou a capital em
referência quando se fala em

transporte coletivo. Muitas cidades
brasileiras, como São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte, seguiram

o exemplo com BRTs básicos e
possuem hoje um sistema eficiente.
O BRT é um sistema de transporte

coletivo de passageiros que
proporciona mobilidade urbana

rápida, confortável, segura e
eficiente por meio de infraestrutura

segregada com prioridade de
ultrapassagem. Ele não propõe

apenas uma mudança na frota ou
na infraestrutura do transporte
público coletivo, mas sim, um

conjunto de mudanças que juntas
formam um novo conceito de

mobilidade urbana.
Segundo a URBS (Urbanização de

Curitiba) S/A, que administra o BRT
na cidade, o quesito primordial são

as canaletas exclusivas, ou seja,
pistas que realmente sejam

exclusivas para os ônibus, sendo
uma faixa isolada do fluxo de

veículos comuns. Eliana Fachin, que
respondeu em nome da URBS, diz
que o sistema deu tão certo em
Curitiba que várias delegações

todos os meses desembarcam de
diversos lugares do mundo na

metrópole para copiar o sistema.
África do Sul e Peru fizeram

recentemente uma visita à capital
para conhecer melhor o BRT e

levar aos seus países.
Eliana lembra que o embarque em

nível e pagamento da passagem em
estações fechadas agilizam muito o
sistema. “Se as pessoas entrarem

em fila indiana gera demora e tira a
funcionalidade da agilidade que é

um dos pontos primordiais do BRT,
junto às canaletas”, finalizou.

Critérios
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Guarda municipal agredido
Um Guarda Municipal ficou feri-

do na tarde de ontem ao ser agre-
dido por dois homens que estavam
cometendo um furto. Segundo a Po-
lícia Militar, os guardas flagraram
o crime quando os homens tenta-
vam levar fios de cobre, em uma
área pública, na esquina das ruas
Munique e Pedro Baú, na região do
Lago Municipal.

Houve perseguição e um dos
homens foi preso em flagrante. Com
ele os guardas encontraram um
saco cheio de fios e um canivete.
Já o outro bandido conseguiu fugir.

Na tentativa de abordar o ho-
mem, o guarda acabou se machu-
cando. Socorristas do Siate (Servi-
ço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) foram aci-
onados e imobilizaram o homem,
que machucou o joelho e teve um
rompimento de tendão.

 Reportagens: Tissiane Merlak

 SERVIDOR se machucou quando perseguia homem que furtava fios de cobre

SEQUESTRO
Equipes da Polícia

Militar foram acionadas
ontem para atender a um
suposto sequestro em um
comércio no bairro Cance-
lli. De acordo com teste-

munhas, um homem
estava no estabelecimento
comercial quando homens
em um Jetta, de cor preta,
chegaram e começaram a

discutir com a vitima
dizendo ser policiais. Eles

algemaram o homem e
saíram levando ainda um
Peugeot, de propriedade

do rapaz. O dono da empre-
sa acionou a PM que não

soube identificar se o
veículo era usado como

viatura descaracterizada.

GAROTA DESAPARECIDA EM CASCAVEL
Mais uma menina de 16 anos

está desaparecida em Cascavel.
De acordo com a Polícia Civil, Flá-

via Martins Tenório saiu de casa
na madrugada de ontem, induzi-
da por amigos “barra pesada”. A
família procurou a polícia horas
depois, com medo de que os su-
postos amigos possam ter leva-
do a menina para Santa Catarina.
O receio é de que ela seja usada
para tráfico de drogas ou prosti-
tuição. Eles estariam em um Pa-
lio, de cor verde.

Segundo a polícia, nos últimos
dois dias três adolescentes, da
mesma faixa etária, fugiram de
casa em Cascavel. Por sorte, as
outras duas voltaram. A orientação
da polícia é de que os pais este-
jam mais presente e que haja uma
atenção maior por parte da famí-
lia. Cabe ressaltar que, sempre
que alguma pessoa desaparece,
seja ela menor ou não, as equipes
policiais deixam de investigar cri-
mes para apurar o ocorrido.

MEDO é que ela tenha sido levada para Santa
Catarina

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS



LOCAL08 HOJE NEWS, 16 DE AGOSTO DE 2017

Referência em Curitiba, o
sistema BRT (Bus Rapid Tran-
sit) ou Trânsito Rápido por Ôni-
bus, prevê, como o próprio
nome diz, um tráfego mais rá-
pido, ágil e eficiente aos gran-
des centros. Em Cascavel,
esse sistema foi cogitado
quando o projeto de revitaliza-
ção da Avenida Brasil foi ela-
borado, porém, da forma pre-
vista, não há como contemplar
o sistema no município.

A justificativa, segundo o
presidente da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissa-
ro, é de que para que o BRT
funcione são necessárias vá-
rias modificações, principal-
mente quando o assunto é agi-
lidade e ganho de tempo. “O
sistema BRT significa velocida-
de. Com ele, os ônibus levari-
am cerca de 20 minutos para
ir de um terminal a outro, o que
hoje leva em torno de 40 mi-

BRT fora dos planos?
Estações de Cascavel não estão
nos moldes de um BRT

Terminal Leste concluído
A cidade contará com cinco
terminais e estações nas
Avenidas Brasil, Tancredo Neves
e Barão do Rio Branco. Segundo
a prefeitura, o Terminal Leste
está 100% concluído no São
Cristóvão, o Nordeste está em
obras no Brazmadeira e o Oeste
foi licitado e será ao lado do
atual terminal. Ambas as obras
dos terminais estão nas mãos da
empresa Costa Oeste Construções
Ltda. Já o Terminal Sudoeste
será licitado nas próximas
semanas, bem como a Avenida
Tancredo Neves.

nutos”, relata. “Se hoje o BRT
funcionar do jeito que está, o ôni-
bus vai estacionar, os passagei-
ros ao entrar vão ter que pagar a
passagem, e isso, se tiver uma
fila de, por exemplo, 15 pesso-
as, vai fazer com que se perca
muito tempo”, explica.

O vice-prefeito Jorge Lange,
que é também secretário de
Obras Públicas, afirma que “do
jeito que está não é BRT”. Ele
diz ainda que, identificada a fal-
ta de operacionalidade do sis-
tema aos moldes do projeto atu-
al, a prefeitura estuda a melhor
forma possível para o sistema
em Cascavel ser o BRT, visto
que o “tanto de dinheiro que foi
gasto não há como voltar
atrás”. Mas mesmo assim, não
descarta sua implantação. O
próprio ex-secretário de Plane-
jamento, Alessandro Lopes, já
havia alertado sobre esse ris-
co, dizendo que no projeto atu-
al o BRT era inviável.

 Reportagem: Marina Kessler,
                           Silvio Matos
Foto: Aílton Santos
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 Mais um carregamento de cigar-
ros contrabandeados do Paraguai
foi apreendido ontem na BR-467,
em Cascavel. O veículo, um cami-
nhão, foi interceptado pela equipe
da PRE (Polícia Rodoviária Estadu-
al), que há algumas semanas está
fiscalizando um trecho de aproxima-
damente seis quilômetros entre o
Trevo Cataratas e o Trevo da Ceasa
(Central de Abastecimento).

De acordo com o tenente Conra-
do Nogueira, da PRE, as equipes
faziam patrulhamento de rotina na
rodovia quando desconfiaram do
caminhão. “O motorista apresen-
tou certo nervosismo durante a
abordagem e, ao verificarmos a car-
ga, detectamos que embaixo do
carregamento de milho, estava a
mercadoria contrabandeada”.

Escondido sobre os grãos, a PRE
encontrou 700 caixas de cigarros
do Paraguai. “O condutor nos dis-
se que pegou o veículo em Doura-
dos (MS) e levaria para Curitiba”.
Conforme o tenente, esta seria a
primeira vez que o caminhoneiro de
35 anos foi preso por contrabando
e descaminho. A mercadoria, avali-
ada em mais de R$ 1,7 milhão, foi
levada ao depósito da Receita Fe-
deral em Cascavel.

Carga de milho escondia cigarros

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Um auxiliar de perícia do IML (Instituto Mé-
dico Legal) de Cascavel encontrou ontem, nos
bolsos internos da jaqueta de um homem víti-
ma de acidente de trânsito, R$ 14.092,50 em
dinheiro. O montante foi devolvido na 15ª SDP
(Subdivisão Policial) para ser entregue aos fa-
miliares. Segundo a Polícia Civil, o acidente
aconteceu na altura do quilômetro 505, na BR-

CARGA AVALIADA
em mais de R$ 1,7
milhão tinha como
destino a cidade de

Curitiba

Honestidade
277, por volta das 23 horas de segunda-feira.

A vítima foi identificada como Valerio He-
ning dos Santos, de 34 anos e, segundo fami-
liares, estava com esse montante porque te-
ria recebido uma indenização do INSS (Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social). Ainda
conforme a Polícia Civil, o acidente envolveu
um veículo e um caminhão.
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Giro da
Violência

Operação Santa Tereza
Uma operação foi desenvolvida ontem
por policiais militares da Rotam
(Ronda Tático Motorizada) em Santa
Tereza do Oeste. Um adolescente de
16 anos foi apreendido com 13 quilos
de maconha. Ele estava em um ônibus
que fazia a linha Foz do Iguaçu a
Florianópolis (SC). No mesmo coletivo,
os policiais encontraram ainda 85
pacotes de cigarros contrabandeados
do Paraguai.

Tentativa
contra esposa

Foi julgado ontem pelo Tribunal do
Júri de Cascavel, Rafael Dias da Sil-
va. Ele era acusado de atear fogo no
corpo da esposa, Nativa Pirocelli dos
Passos, enquanto ela dormia. O cri-
me foi registrado na manhã do dia 26
de setembro de 2015, no Periollo.

A sentença condenatória foi pro-
ferida na tarde e o homem conde-
nado a oito anos e dez meses de
reclusão, em regime fechado.

Nativa teve queimaduras de se-
gundo grau no rosto, braços, tórax
e pescoço, ela só percebeu a ten-
tativa de homicídio quando sentiu o

corpo em chamas. Ela conseguiu
pedir ajuda na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília. Posterior-
mente, foi encaminhada ao Hospi-
tal Universitário de Cascavel.

Nativa e Rafael moravam juntos
havia oito meses e ele tentou fugir,
mas foi preso horas depois por
equipes da Delegacia de Homicídi-
os. As investigações apontaram que
o homem usou álcool para atear
fogo no corpo da companheira.

Agentes da Receita Federal de
Cascavel, em conjunto com equipes de
Foz do Iguaçu, apreenderam ontem, na
BR-277, na entrada de Cascavel, um
veículo carregado com mercadorias
contrabandeadas do Paraguai. Em um
fundo falso foram encontrados
aparelhos IPhone e diversos eletrônicos
que, conforme os fiscais da Receita,
seriam despachados e enviadas via site
Mercado Livre.  A mercadoria foi
avaliada em mais de R$ 60 mil e
levada ao depósito da Receita Federal
em Cascavel. O condutor do veículo,
de 25 anos, foi ouvido e liberado, uma
vez que o valor da mercadoria
apreendida não prevê prisão.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

RAFAEL ateou fogo
na companheira
enquanto ela dormia

Morte no Interlagos

Um veículo teria dado auxílio ao
atirador que matou, na tarde de
segunda-feira, Jeferson Nunes Oli-
veira, de 19 anos, na Rua Mário
Quintana, no Interlagos. Segundo
a Delegacia de Homicídios, Jefer-
son foi perseguido e atingido por
vários disparos na cabeça e no
tórax. Contra ele havia um man-
dado de prisão em aberto por rom-
per a tornozeleira eletrônica e ele
possuía passagens por furto e por-
te de arma.

Roubo no centro
Mais um roubo foi registrado ontem
na área central em Cascavel. Segundo
a vítima, dois homens renderam dois
jovens. Os criminosos fugiram
levando um aparelho celular. As
vítimas não viram armas com os
bandidos. A Polícia Militar foi
acionada, fez buscas nas
proximidades, mas não localizou os
envolvidos no crime.

AÍLTON SANTOS
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2º lugar na geração de emprego
Os números divulgados anteon-

tem pelo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do
Ministério do Trabalho, mostram
Cascavel em segundo lugar na ge-
ração de emprego entre os municí-
pios do Paraná nos sete primeiros
meses do ano. Com 1.542 postos
de trabalho, a Capital do Oeste só
ficou atrás de Maringá, que gerou
1.605 empregos. Com 1.197 no-
vas vagas, Palotina aparece em ter-
ceiro lugar, seguida de Apucarana
com 1.009 vagas.

Em todo o Paraná, seguiu a
tendência de recuperação do mer-
cado de trabalho em julho, com um
saldo de 959 vagas. Com isso, o
Estado já acumula, de janeiro a ju-
lho, a criação de 24.041 empregos
com carteira assinada, já descon-
tadas as demissões.

Foi o quinto melhor saldo do
país, atrás de São Paulo (86.049),
Minas Gerais (68.454), Goiás
(45.142) e Mato Grosso (26.510).
No Sul, o Paraná liderou a gera-
ção de emprego, à frente de San-
ta Catarina (22.458) e Rio Gran-
de do Sul (262).

CASCAVEL está atrás apenas de Maringá na geração de emprego em 2017

DIVULGAÇÃO/SECOM

Para Julio Suzuki Júnior, diretor-
presidente do Ipardes, os dados
confirmam a recuperação gradati-
va do mercado de trabalho. “Tal-
vez não na velocidade desejada,
mas o Paraná vem degrau por de-
grau melhorando os níveis de aber-
tura de novas vagas”, diz.

Dos oito setores pesquisados
no Caged, o Paraná teve resultado

positivo em seis. Além da indústria
e dos serviços, destaques para a
agropecuária (2.750), administra-
ção pública (194), construção civil
(184) e serviços industriais de uti-
lidade pública (125). Os únicos re-
sultados negativos vieram do comér-
cio, com a eliminação de 3.447, e
atividade extrativa mineral, com re-
dução de 67 vagas.



ESPORTE 27CASCAVEL, 16 DE AGOSTO DE 2017

Alvo de sindicância por parte do
Município e de seguidas reuniões
investigativas por parte da Comis-
são de Viação, Obras Públicas e Ur-
banismo da Câmara de Vereadores
por conta de possíveis irregularida-
des na reforma milionária pela qual
passou, o Estádio Olímpico Regio-
nal está passando por melhorias
nos reparos já realizados no local.

Tudo para não ser interditado
em cerca de 20 dias. O prazo dado
à Semel (Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Cascavel) para
reformar oito itens teve início há dez
dias, com prazo final de um mês.
As exigências partem da Controla-
doria Geral da União, fiscalizadora
da aplicação dos cerca de R$ 8
milhões de recursos federais, e da
Vigilância Sanitária, que fiscaliza as
condições higiênicas do local.

De acordo com o diretor da pas-
ta, Léo Mion, a maioria das exigên-
cias já foi resolvida, e que se um
ou dois itens da lista não ficar pron-
to a tempo, existe a possibilidade
de o prazo final ser ampliado. Ain-
da segundo ele, os problemas es-
tão sendo solucionados com recur-
sos próprios, com materiais e mão
de obra do Município.

Dentre as exigências que demandam maior trabalho está a correção
da infiltração na área embaixo da arquibancada coberta, causada pelos
parafusos de fixação das cadeiras, e de sanitários destinados aos tor-
cedores, e do vazamento presente em juntas de dilatação. Esse traba-
lho específico começou ontem e deve seguir pelos próximos dez dias.
Além desses, outros problemas a serem solucionados são a substitui-
ção da forração da mesa de exames antidoping; a instalação de lavató-
rio de mãos e demais mobílias na sala de exames antidoping; realizar a
manutenção das fechaduras dos sanitários; e corrigir o vazamento da
torneira em um dos sanitários. Além disso, foram exigidos os planos de
manutenção e de gestão e o projeto para destinação de lixo, o que já foi
providenciado pela Semel.

Reformar as reformas
FÁBIO DONEGÁ

E xigênciasTudo para não
ser interditado

em cerca de

20 dias
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A 14ª Rodada de Licitações da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
marcada para o próximo dia 27 de
setembro, não oferecerá blocos de
exploração de gás com o método
não convencional do fraturamento
hidráulico – o denominado “fra-
cking” – no Paraná. A confirmação
é dos deputados estaduais José
Carlos Schiavinato (PP) e Rasca
Rodrigues (PV), que estiveram reu-

Paraná sem fracking

O processo de fraturamento hidráulico é uma tecnologia desen-
volvida para extração de gás de xisto em camadas ultraprofundas. Ele
consiste na perfuração do solo, por meio de uma tubulação, por onde
são injetados de sete a 15 milhões de litros de água e mais de 600
produtos químicos (inclusive substâncias que seriam cancerígenas).

Grande quantidade de água é usada para explosão das rochas,
e os produtos químicos, para mantê-las abertas para passagem do
gás. Além da alta contaminação subterrânea, cerca de 15% da água
poluída com os resíduos tóxicos retorna à superfície, sendo arma-
zenada em “piscinões” a céu aberto.

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) in-
forma que na segunda-feira (21)
será realizada a 2ª Vistoria do Servi-
ço de Motofrete. A fiscalização ocor-
rerá no pátio do Terminal Rodoviá-

nidos com Waldyr Martins Barroso,
diretor-geral da ANP, no Rio de Ja-
neiro, na última quinta-feira (10).

Segundo os parlamentares, Bar-
roso garantiu que o estado está
fora do novo leilão, haja vista a exis-
tência de leis municipais e estadu-
ais contra o método, além da sus-
pensão na justiça dos efeitos da
12ª Rodada de Licitações, de no-
vembro de 2013. Segundo Schiavi-
nato, “as leis aprovadas no Paraná
dão segurança absoluta ao Estado,
impossibilitando a prática do fra-
cking por aqui. Em outros estados
as pesquisas para o fracking e o
leilão seguem normalmente; já aqui
o método está suspenso pelos pró-
ximos dez anos”.

rio de Cascavel Dra. Helenise Pereira
Tolentino, das 14 às 16 horas.

A vistoria terá o custo de uma
UFM (Unidade Fiscal do Município),
que tem valor de R$ 41,04 por mo-
tocicleta, custo que deverá ser

pago até o dia 17 de agosto de
2017, por meio de boleto a ser
retirado no Setor de Regulamen-
tação de Transporte da Cettrans,
no horário das 08h30 às 16 ho-
ras e das 14 às 17 horas.

VISTORIA DO MOTOFRETE

 SCHIAVINATTO diz que leis
dão segurança absoluta ao Paraná
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“Em outros estados as pesquisas para o fracking
e o leilão seguem normalmente; já aqui o

método está suspenso pelos próximos dez anos”.
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Após um fim de semana de folga no
calendário de jogos da Taça FPF, por
seu compromisso com o Operário estar
marcado apenas para o dia 6 de
setembro, o FC Cascavel retorna nesta quarta-feira à
disputa da competição que vale uma vaga na Série D do
Brasileiro 2018. O duelo nesta noite, marcado para as
19h15, no Estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, é válido pela 4ª
rodada e será transmitido ao vivo pela Catve.
Será o terceiro compromisso para o time cascavelense, que
há dez dias venceu o Toledo por 2 a 1, em casa, e na última
quarta-feira venceu o Rio Branco por 1 a 0, em Paranaguá.
Já a equipe iguaçuense acumula três empates por 1 a 1, contra
Rio Branco, Paranavaí e Iraty, sendo o último deles disputado
dentro de casa, em sua estreia como mandante, o que faz o
Azulão entrar em campo pressionado pela vitória nesta quarta.
Já o FCC encara o clássico pressionado pela manutenção
do topo da classificação, uma vez que poderá cair
até três posições em caso de tropeço na fronteira.

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

TAÇA FPF

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

QUINTA-FEIRA
20h15 Operário x Paranavaí

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

4ª RODADA

Mais um
clássico
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Paranhos pensa em
rever contrato do lixo

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, pensou em rever a li-
citação do contrato do lixo após o
Ministério Público denunciar a OT
Ambiental e os cinco membros da
Comissão de Licitação, por supos-
tamente terem direcionado o certa-
me realizado no ano passado.

Paranhos, que se dependesse
dele reveria o contrato imediata-
mente, chegou a conversar com
os promotores que conduziram a
investigação e apresentaram a de-
núncia, mas por orientação de ad-
vogados decidiu não levar adian-
te, pelo menos por enquanto, a
ideia de romper o contrato. “O
risco disso é que eu poderia can-
celar esse contrato, mas teria
que no outro dia contratar uma
empresa sem licitação porque o
serviço de lixo é de primeira ne-
cessidade”, diz.

Além disso, o prefeito poderia
incorrer em improbidade caso a
Justiça determinasse a volta da OT
Ambiental e, neste caso, o Muni-
cípio arcar com as despesas de
duas empresas. Paranhos, no
entanto, acredita que “justiça
será feita” e que as denúncias
do MP são consistentes. “Pare-
ce-me que os elementos que de-
ram origem a essa ação são bem
fundamentados”, afirma.

Caso haja condenação definiti-
va da empresa, o prefeito não he-
sitará em romper o contrato e cha-
mar outra licitação. “E aí a Justiça
emite à prefeitura uma decisão,
nós cancelaremos o contrato e aí
sim, vamos aproveitar o momen-

to para fazer uma licitação diferen-
te, aquela que eu sempre defendi,
separando lotes de varredura, de
poda, o lote da coleta específica
com a responsabilidade de coleta
seletiva”, diz. Além disso, haveria
licitação específica para o gerencia-
mento do aterro sanitário.

Denúncia
A denúncia apresentada pelo Ministério Público à Vara da Fazenda da
Comarca de Cascavel aponta que houve direcionamento da licitação
realizada no ano passado para beneficiar a OT Ambiental, que há anos é
responsável pela coleta e tratamento do lixo.
Além da OT Ambiental, foram denunciados Luiz Carlos Marcon (ex-
secretário do Meio Ambiente), Alisson Ramos da Luz (ex-secretário de
Administração) e os servidores municipais Elmo Rowe Júnior, Sylvio
Taddeu de Carvalho Torres e Henrique Wichoski Koupaka. Eles também
irão responder a uma investigação interna dentro da prefeitura.

“E aí a Justiça
emite à prefeitura
uma decisão, nós
cancelaremos o

contrato e aí sim,
vamos aproveitar o

momento para
fazer uma licitação

diferente”.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

   Foto: Vandré Dubiela
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Pressionado?
“Para o jogador de futebol lidar com a

pressão é natural. Existe a pressão interna,
da imprensa, da torcida e ele lida com toda

essa pressão. Já em relação à liderança,
ela é momentânea. Queremos ficar com ela

e trabalhamos bastante para isso. Ela
chegou, mas é mais difícil se manter nela.
Foram apenas duas partidas e tudo pode

acontecer. As equipes estão se arrumando,
tem jogadores sendo registrados. Nossa

vantagem é que pudemos entrar na
competição com todos os jogadores à

disposição. Claro que uma ou outra peça
ainda pode chegar, mas o importante é que

o ‘corpo’ do time já está atuando”, diz o
técnico Rodrigo Cabral.

Ideias assimiladas
“Os jogadores conseguiram, nesse curto tempo, assimilar bem o que foi

passado e também expressar eles pensavam. De fora do campo, passamos o
lado prático e teórico e dentro de campo eles atuaram com a liberdade que o

jogador tem que ter para fazer o que pensa, o que acha que tem que fazer. Falta
muita coisa, ainda, mas o objetivo nesses dois jogos foram as vitórias, que

aconteceram e nas quais os atletas procuraram o caminho do gol a todo
instante. Contra o Rio Branco foi um jogo de muita luta, muita entrega, no qual

os jogadores se superaram no aspecto físico, do desgaste da viagem. Nossa
avaliação é baseada nos resultados e na entrega do atletas”. (Rodrigo Cabral)

  O Foz do Iguaçu
“É mais um clássico, no qual a responsabilidade de vencer é sempre de quem
joga em casa. Vamos com postura igual aos outros jogos, respeitando o
adversário, marcando para não deixando as brechas para o adversário, mas
também não vamos abdicar da vitória. Será um duelo bastante interessante”,
projeta o técnico Rodrigo Cabral.

Parceria com a Apae
O fundador e proprietário da Havan, Luciano Hang, esteve na manhã
de ontem na Apae de Cascavel para fazer a entrega de um cheque
simbólico referente a R$ 5,4 mil, como parte do lucro obtido pelo FC
Cascavel com as vendas das camisas da equipe nas lojas Havan, em
Cascavel. Na oportunidade, o megaempresário anunciou a
ampliação da parceria com a Apae de Cascavel, dizendo que o lucro
de todas as camisas do FC Cascavel vendidas na Havan será
destinado à Apae de Cascavel. E foi além, ao garantir que no
primeiro semestre de 2018, os recursos da campanha Troco
Solidário, da Havan, serão revertidos para a entidade.
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A equipe N1 Team Brasil, de Cascavel,
destacou-se na 10ª Copa Paraná de
Kickboxing, realizada no fim de semana em
Carambeí. Os cascavelenses voltaram para
casa com o troféu de terceiro lugar geral dentre
as 18 equipes participantes de todo o Estado.
O evento, que contou com 368 atletas, foi
classificatório para a Copa Brasil, que será
realizada em setembro na cidade de Londrina.
“Tivemos vários atletas classificados, mesmo
tendo ido para Carambeí apenas para participar,
sem compromisso de tentar pódio, haja visto que
ano passado fomos em 64 atletas e desta vez
fomos em apenas 28. Mesmo assim, como
quase todos os atletas medalhas, conseguimos
essa surpreendente colocação”, comemorou o
professor Elson de Jesus Pinto.

Depois de ter parado de lutar nos Jogos Abertos
do Paraná de 2013, no qual se sagrou campeão,
o taekwondista cascavelense Eurico Chagas voltou
a competir em alto rendimento neste ano. Ele já
subiu no degrau mais alto dos pódios do
Campeonato Paranaense, em Maringá, e da Copa
Paraná, em Pato Branco, consagrando-se como um
dos principais atletas do Estado na categoria acima
de 80 quilos. Com as conquistas, ele está
classificado para o Campeonato Brasileiro de
Taekwondo, que será mês que vem no Rio de
Janeiro, e para a Copa do Brasil, que será em
novembro no Distrito Federal. Na Copa Paraná, a
comemoração foi dobrada para Eurico, que viu sua
filha Maria Eduarda Chagas ser campeã na
categoria 59 kg para faixas preta juvenis.

Reunião esportiva
A Comissão de Cultura e
Desporto da Câmara, formada
pelos vereadores Pedro
Sampaio, Serginho Ribeiro e
Carlinhos Oliveira, realiza
hoje, às 19h, uma audiência
pública sobre a
Regulamentação e
Fiscalização de Eventos
Esportivos Municipais.
Dentre as demandas que
motivaram a realização da
audiência pública estão a
criação de um calendário
oficial com todos os eventos
esportivos realizados no
município, a divulgação de
informações sobre eventos
que possam alterar o trânsito
e a criação de um conselho
que fiscalize a realização de
provas e campeonatos e
possa melhorar a organização
destes eventos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Sintomas de enfrentamentos
A paz que reinava entre as alas política parece que teve

um final nesta semana. Fernando Hallberg (bloco da
transparência) teve um festival de requerimentos, que
preocupou a atual gestão, reprovados pela base de

governo. A decisão de barrar os pedidos deixou Halberg
revoltado. Ele prometeu radicalizar as ações de
fiscalização sobre os atos do Governo Paranhos.

Aqui não
Já o vereador Alécio
Espínola, líder de governo,
disse “aqui não” e anunciou
à imprensa que o vereador
procura sensacionalismo ao
invés de fiscalizar. Uma
declaração do vereador
Olavo Santos, sobre a saúde,
também foi recebida com
desagrado no staff
governamental. Os primeiros
sintomas de enfrentamento
estão aparecendo entre os
dois poderes.

Movimentada
Nem tanto pela exposição da
semana, por conta da
Secretaria de
Desenvolvimento, foi
movimentada a Escolinha de
Governo do prefeito Paranhos
da manhã de ontem. Esteve

na pauta a assinatura de
decreto priorizando ações de
licenciamento sanitário
prévio, demonstração do
novo sistema de
estacionamento rotativo,
além da assinatura de
portaria que cria a comissão
para tratar do comercio
ambulantes, entre outras.

Sem conselho
O Conselho da Cidade
(Concidade), dissolvido sem
planejamento estratégico, há
um mês não se reúne, nem é
convocado por meio de
publicação dos nomes dos
novos componentes.
Integrantes da Secretaria de
Planejamento afiram que o
edital com a lista dos novos
conselheiros está na mesa do
prefeito a espera de
assinatura.

PEGOU MAL...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O projeto de lei do Executivo (63/2017), que prevê a
regulamentação dos conselhos tutelares, teve pedido de
prazo para maior análise na Comissão de Redação e Justiça...

 Os vereadores Alécio Espínola e Valdecir Alcântara
passam o dia de hoje em Curitiba, em busca de recursos e
projetos para Cascavel....

Gerou constrangimento a exposição da Secretaria de
Desenvolvimento ao tomar todo para si, a Feira Teatro,
na Praça da Cultura, abusando até ao prever estampar o
nome Semdec no prédio do Teatro Coliseu.

Criada comissão
para regularizar
comércio de rua

Uma comissão especi-
al foi nomeada ontem para
organizar e regulamentar o
comércio ambulante em
Cascavel. "Há muito tem-
po temos um problema no
centro da cidade que tem
incomodado alguns em-
presários e, ao mesmo
tempo, tem servido de
sustento para muitas fa-
mílias", disse o prefeito
Leonaldo Paranhos.

Ele ressaltou que não
é possível administrar a
Prefeitura apenas com o
coração e que, muitas ve-
zes, é preciso usar a razão.
"E uma cidade precisa ser
organizada, como deve ser
a nossa casa, a nossa vida
e as nossas ações. Não va-
mos fugir dessa grande res-
ponsabilidade que é orga-

nizar este setor, até por-
que as coisas desorgani-
zadas não ajudam nin-
guém", observou.

A partir da instalação
da comissão, Paranhos
afirmou que o problema
começará a ser resolvido
inicialmente com a retira-
da dos produtos ilícitos.
"Primeiro, é preciso sepa-
rar o que é lícito, pela lei,
e o que não é lícito. Tam-
bém vamos determinar lo-
cais e formatos de venda.
Não é possível que, em
frente a uma loja de con-
fecções, tenha alguém ven-
dendo roupas na porta da
loja", alertou, afirmando
que chega ser "agressivo"
quando "em frente a uma
lanchonete está alguém
vendendo lanches".

COMPOSIÇÃO
A Comissão será coordenada pelos secretários João Alberto
Andrade (Desenvolvimento Econômico) e Renato Segalla
(Finanças), pelo presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, o
diretor da Guarda Municipal, Coronel Avelino Novakoski, e a
chefe do Setor de Fiscalização, Joslei Broetto Besinella. Esta
comissão especial vai trabalhar em conjunto com a Coplaa
(Comissão Permanente de Licença de Atividades Ambulantes)
para equacionar os problemas do setor.

COMISSÃO
foi nomeada
ontem durante
a “Escola de
Governo”

DIVULGAÇÃO
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Quando o assunto é filhos, é comum ouvir que
importa a qualidade do tempo que passamos com
eles e não a quantidade ou que a ausência física é
compensada pela presença moral. Acredito que o
argumento foi elaborado por alguém muito ocupado
e, por razões obvias pegou, afinal, esta é a realida-
de na maioria das famílias.Porém isso já seria mui-
to ruim se não ocorresse em um tempo onde as
referências evaporaram e tudo é relativo.Como al-
guém em formação construirá sua identidade mo-
ral sem referências seguras? Enquanto escolas,
babás, internet e TV, forjam seres humanos, a en-
grenagem social sofre. A razão é que na fonte do
futuro a falta de limites e de afeto geram cada vez
mais indivíduos desiquilibrados, antiéticos, insegu-
ros e individualistas. Segundo Jean Piaget, “sem li-
berdade, o ser humano não se educa, porém sem
autoridade, não se educa para a liberdade”.Educar
filhos,portanto,exige a presença de mães e pais.É o
equilíbrio entre o poder do afeto e a força da discipli-
na que dará a eles o que precisam.É claro que nem
sempre é possível ter o ideal, mas não é por isso
que deva-se descartá-lo. Sábio quem disse que
desistir de uma meta por conta de um obstáculo é
como esvaziar três pneus porque um furou.

AFETO E DISCIPLINA

 Almoço
O vereador Damasceno
Junior almoçou ontem no
Restaurante Popular de
Cascavel. Ele estava
acompanhado do advogado
Lauri de Souza, que preside
o PSDC, partido do vereador.
Damasceno não foi apenas
almoçar, mas levantar
informações sobre o número
de refeições servidas. Ele
quer saber quanto a
Secretaria de Assistência
Social paga mensalmente
ao restaurante.
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“Vocês são
nossa última

linha de defesa
contra o crime
organizado”.

Edely Tápia
Palestrante e instrutor Sescoop
contato@edelytapia.com.br*

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

O presidente do
Legislativo de
Cascavel, Gugu
Bueno, que
propôs, e os
demais
vereadores que
aprovaram a
criação da
Patrulha Maria
da Penha.

As denúncias
sobre suspeitas de
fraudes em
licitações no
governo de Edgar
Bueno. Agora o
MP suspeita de
irregularidades na
contratação de
empresa para
recape de pneus.

Instável, com
chuvas rápidas
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Instável, com
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 Em Brasília
O prefeito Leonaldo
Paranhos viajou para
Brasília onde tem agenda
no Ministério da Saúde e
Ministério das Cidades
para tratar de demandas
para Cascavel. Hoje, às 18h,
ele tem um encontro com o
secretário de Aviação Civil,
Dario Rais Lopes, sobre o
novo modelo da estação de
embarque do Aeroporto
Municipal Coronel
Adalberto Mendes
da Silva.

Vereador Paulo Porto,
durante a homenagem

aos policiais que
elucidaram a morte da

psicóloga Melissa
Ferrarezi.

FLÁVIO ULSENHEIMER
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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: 1549

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

Quina
Concurso: 4456

12 16 30 60 67

Timemania
Concurso: 1070

13 20 33 38 41 53 72
TIME DO OPERÁRIO-MS

Lotomania
Concurso: 1788

01 16 24 25 31 35 38 43
46 47 52 53 61 65 74 77

81 88 97 98
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
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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, 16 de agosto de 2017
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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

As vagas na final da Copa do
Brasil 2017 começam a ser

decididas às 21h45 desta quarta-
feira, quando serão disputados os

dois jogos da rodada de ida das
semifinais. No Rio de Janeiro, tem
clássico carioca entre Botafogo e

Flamengo, enquanto Grêmio e
Cruzeiro reeditam em Porto Alegre

a semifinal do ano passado. O
Clássico da Rivalidade vai ter o
Botafogo como mandante, no

Engenhão. O time alvinegro
voltou a vencer no Campeonato

Brasileiro após uma série de
derrotas e vem empolgado depois

da classificação consistente na
Libertadores, com a vitória sobre

o Nacional-URU por 2 a 0. Nas
quartas de final da Copa do Brasil,

superou o Atlético-MG. O
Flamengo chega á semifinal após

uma derrota por 4 a 2 para o
Santos - antes havia vencido por

2 a 0, em casa. O Rubro-negro vive
um momento bastante ruim no

Brasileirão, sem vencer nenhuma
partida há quatro rodadas, com

três derrotas seguidas.

Copa do Brasil

COPA DO BRASIL
21h45 Botafogo x Flamengo
21h45 Grêmio x Cruzeiro

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Napoli x Nice
15h45 Istanbul x Sevilla
15h45 Hapoel Sheva x Maribor
15h45 Celtic x Astana
15h45 Olympiacos x Rijeka

SUPERCOPA DA ESPANHA
18h Real Madrid x Barcelona

JOGAM HOJE

 Atual campeão
Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho vai a campo com força

máxima. O técnico Renato Gaúcho já deixou claro que vai priorizar
as copas em detrimento do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o time vai

reeditar a semifinal do ano passado, quando se sagrou campeão.
Antes de bater o Atlético-MG na grande final, venceu o Cruzeiro por
2 a 0, no Mineirão, e segurou o zero a zero no Rio Grande do Sul.
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BRT ainda é incerto
O novo sistema de transporte coletivo de Cascavel, desenvolvido com base na revitalização da
Avenida Brasil, previa ônibus rápidos. O sistema, no entanto, ainda é incerto e o projeto atual

não contempla o chamado BRT. Para que funcione de fato, modificações são necessárias.
 Págs. 08 e 09

RUMO À SÉRIE D
Após um fim de semana de folga no calendário de jogos da Taça FPF, o
FC Cascavel retorna hoje à disputa da competição que vale uma vaga

na Série D do Brasileiro 2018. O duelo é regional e o adversário é o Foz
do Iguaçu. A partida está marcada para as 19h15, no Estádio do ABC.

 Págs. 28 e 29
FÁBIO DONEGÁ

Câmara presta
homenagem
a policiais

PÁGINA

23
PÁGINA

15
Jacomo voltará a
funcionar “de uma
forma ou de outra”

PÁGINA

04
Paranhos pensa
em rever
contrato do lixo

RUMO À SÉRIE D
Após um fim de semana de folga no calendário de jogos da Taça FPF, o
FC Cascavel retorna hoje à disputa da competição que vale uma vaga

na Série D do Brasileiro 2018. O duelo é regional e o adversário é o Foz
do Iguaçu. A partida está marcada para as 19h15, no Estádio do ABC.

 Págs. 28 e 29
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Governo eleva para R$ 159
bilhões meta de déficit

Com as frustrações de receitas,
o governo anunciou ontem o aumen-
to da meta de déficit fiscal do Go-
verno Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central)
para R$ 159 bilhões este ano. A
meta para o próximo ano também
foi revista para R$ 159 bilhões.

O déficit primário é o resultado
das despesas maiores que as recei-
tas, sem considerar os gastos com
juros da dívida pública. O anúncio foi
feito há pouco pelos ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira.

A alteração das metas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) preci-
sa ser aprovada pelo Congresso Naci-
onal. Em 12 meses encerrados em
junho, o déficit primário ficou em R$
167,198 bilhões, o que corresponde
a 2,62% do Produto Interno Bruto (PIB)
, a soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, de acordo com
dados do Banco Central (BC).

Originalmente, a meta de déficit
estava fixada em R$ 139 bilhões
para este ano e em R$ 129 bilhões
para 2018. No entanto, a arrecada-
ção ainda em queda, e uma série de
frustrações de receitas dificultaram
o cumprimento da meta original.

POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1 América-MG 39 20 11 6 3 27 14 13
2 Internacional 36 20 10 6 4 28 14 14
3 Vila Nova 35 20 10 5 5 23 17 6
4 Ceará 34 20 10 4 6 25 17 8
5 Juventude 31 20 8 7 5 25 19 6
6 Paraná 30 20 8 6 6 27 18 9
7 Londrina 30 21 8 6 7 33 29 4
8 Criciúma 29 20 8 5 7 22 24 -2
9 Guarani 28 20 8 4 8 22 22 0
10 CRB 28 20 8 4 8 19 24 -5
11 Boa Esporte 28 20 7 7 6 18 19 -1
12 Brasil de Pelotas27 21 8 3 10 23 33 -10
13 Oeste 27 20 6 9 5 20 19 1
14 Paysandu 26 20 7 5 8 20 19 1
15 Goiás 24 20 7 3 10 21 26 -5
16 Santa Cruz 23 20 6 5 9 22 27 -5
17 Luverdense 23 20 5 8 7 20 23 -3
18 Figueirense 21 20 5 6 9 24 29 -5
19 ABC 16 20 4 4 12 15 27 -12
20 Náutico 14 20 3 5 12 13 27 -14

SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

LONDRINA VENCE O BRASIL DE PELOTAS

Abrindo a 21ª rodada da Série
B do Campeonato Brasileiro, o
Londrina fez valer o mando de cam-
po e venceu o Brasil de Pelotas
por 4 a 1, no Estádio do Café. Com
o resultado do jogo de ontem, o
Tubarão subiu provisoriamente
para o sétimo lugar da tabela, com
30 pontos. O Xavante, com 27,
desceu para a 12ª posição.

Logo aos três minutos de jogo,
o Londrina aproveitou uma desa-
tenção da defesa do Brasil para
sair na frente. Alisson Safira ar-
mou o contra-ataque e passou
para Artur finalizar. livre. A equipe
de Pelotas não desanimou e pas-
sou a pressionar. Após duas boas
chegadas, conseguiu o empate
aos 16 minutos. Juninho cruzou
para Lincom, que foi desarmado
na hora de chutar. Mas Itaqui apa-
receu por trás e marcou para o
Brasil. O jogo seguiu movimenta-
do e o Tubarão marcou o segundo
aos 46, com uma bomba de Car-
los Henrique, sem chances para
o goleiro Pitol.

O Londrina voltou ainda mais ofen-

sivo para o segundo tempo. Depois
de defender bom chute de Artur, aos
cinco minutos, Pitol não conseguiu
evitar o terceiro gol do Tubarão. Aos
dez, Reginaldo tentou o cruzamento
pela direita e a bola tomou o cami-
nho do gol, encobrindo o goleiro do
time gaúcho. Quatro minutos depois,
Celsinho cobrou escanteio do lado es-
querdo, e Edson Silva subiu mais alto
para marcar o quarto: 4 a 1.

CARLOS HENRIQUE marcou um golaço para o Tubarão
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