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Sem obras,
nem empregos

Apesar da tendência de recuperação do emprego
formal em Cascavel, o setor da construção civil
não vive um bom momento. Foi o único segmento
que fechou no vermelho em julho, encerrando 75
postos formais de trabalho. Segundo o Sintrivel,
não há obras suficientes para absorver os traba-

lhadores da área que estão desempregados.
 Págs. 08 e 09

Vanuza, a mulher
que venceu o
vício pelo esporte
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Apenas o Grêmio sai na frente
O Grêmio largou na frente nas se-

mifinais da Copa do Brasil, na noite
de ontem, quando foram realizados os
jogos de ida. Dentro da Arena Tricolor,
o time gaúcho bateu o Cruzeiro, por 1
a 0. No Engenhão, Botafogo e Flamen-
go ficaram no zero a zero.

Apoiado por sua torcida (45.502
torcedores), o Grêmio foi pressão des-
de os primeiros minutos. A surpresa
foi a retranca do Cruzeiro, muito atrás,
medroso e sem vontade de atacar.
Pensando no segundo jogo.

Mas poderia ter se dado mal, não
fossem as boas defesas do goleiro
Fábio. Mesmo assim, o Tricolor Gaú-
cho fez seu gols com Lucas Barrios.
Agora, na volta, na outra quarta-feira,
o Grêmio jogo pelo empate. A Raposa
precisa vencer por 2 a 0, ou fazer 1 a
0 e decidir a vaga nos pênaltis.

CLÁSSICO DO MEDO
No Engenhão, Botafogo e Flamengo
se preocuparam mais com a
marcação e também demonstraram
desejo de decidir a vaga na final no
segundo jogo, que vai ser disputado
no Maracanã, na próxima semana.
Como foi mandante e não sofreu
gol, o Botafogo joga por empate
com gol no segundo jogo, com
mandão do rubro-negro.

FC CASCAVEL PERDE PARA O FOZ
O FC Cascavel perdeu ontem seu primeiro jogo pela Taça FPF de
Futebol, competição que garante ao vencedor uma vaga na Série D do
Campeonato Brasileiro de 2018.
A equipe foi derrotada pelo Foz, por 1 a 0, em joga realizado no
Estádio do ABC. O Cascavel, que venceu as duas primeiras partidas,
jogou com dois jogadores a menos, durante quase toda a partida.

SATIRO SODRÉ/SS PRESS

NO CLÁSSICO CARIOCA, equipes não saíram do 0 a 0
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Megasena
Concurso: 1959

08 21 27 35 43 56

Dupla sena
Concurso: 1680

02 20 21 23 44 451º sorteio

01 02 06 10 35 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1551

01 03 05 07 08 11 13 14
15 17 19 20 22 23 25

Quina
Concurso: 4457

05 15 21 70 75

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: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

25.933
56.725
02.437
78.951
75.940

A Comissão Atlética de Nevada
aprovou uma pequena, mas funda-
mental mudança na superluta entre
Floyd Mayweather e Conor McGregor,
no próximo dia 26: o tamanho das
luvas que os dois usarão foi reduzido
de dez para oito onças. O novo ta-
manho pode beneficiar o irlandês,  que
terá luvas mais perto das de quatro
onças, utilizadas no MMA.

Normalmente, as luvas de oito
onças são aprovadas apenas para
duelos até o meio-médio no boxe
(66,6 kg.). Isso porque o poder dos
golpes dados por lutadores mais le-
ves é menor. Porém, a organização
abriu uma exceção para Mayweather
x McGregor que será na categoria
super meio-médio (69,8 kg.), na qual
as luvas de dez onças, em tese, são
as mais leves a serem usadas.

Apenas um dos representantes da
Comissão Atlética votou contra a
mudança, alegando que por se tratar
de um lutador de MMA contra um
boxeador, o duelo não deveria fazer
nenhuma “experiência”. Os demais
votaram a favor da redução do ta-
manho das luvas.

 Após vencer as equipes da Argentina e da Venezuela por 3 sets a
0, na terça-feira e ontem, respectivamente, a seleção brasileira en-
frenta a seleção chilena nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em
seu terceiro compromisso pelo Sul-Americano Feminino de Vôlei, em
Cali, na Colômbia. Atuais campeãs do Grand Prix, as brasileiras deram
mais um passo rumo ao título continental e à vaga no Mundial de
2018, no Japão. Ainda pela primeira fase do Sul-Americano, o Brasil
enfrentará o Peru amanhã, às19h, e a Colômbia no sábado, às 17h30.

Dez onças

V ôlei
 EFE
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Partidos de esquerda como o PT e PCdoB, en-
tre outros, há tempos vem defendendo o financia-
mento público de campanha, algo a ser discutido
diante de tantos escândalos eleitorais com os cha-
mados caixa 2 sendo abastecido com dinheiro des-
viado do setor público. Agora, a minirreforma elei-
toral proposta pela Câmara dos Deputados e que
deve ser votada hoje, injeta um fundo de R$ 3,6
bilhões na campanha eleitoral de 2018.

Na prática, isso se trata de financiamento pú-
blico de campanha disfarçado, já que, se aprova-
do, o “distritão” ou “semidistritão”, destinará gor-
das verbas aos partidos políticos. Sem o dinheiro
de empresas para as campanhas eleitorais, os
parlamentares trataram logo de preencher o va-
zio deixado pelo setor privado e decidiram injetar
dinheiro público na eleição.

O novo modelo, no entanto, deve diminuir o
número de candidatos nas eleições do ano que
vem. Outro fator que deverá reduzir o número de
candidatos à Câmara Federal e às Assembleias
Legislativas é o fim do voto da legenda. Na práti-
ca, os votos daqueles que não forem eleitos se-
rão jogados no lixo.

FINANCIAMENTO PÚBLICO

 Procon
Como aplicar regras do
Código do Consumidor e
repassar informações
com segurança aos
clientes. Esse será o foco
da reunião empresarial
hoje, na Acic, a partir das
18h30. A coordenadora
do Procon em Cascavel,
Nadir Lovera, conduzirá
os trabalhos e
esclarecerá dúvidas dos
empresários e
colaboradores presentes.
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“Diante de um fato
grave como este é

importante salientar
a integração das

forças de segurança
em Cascavel”

Da editoria

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

O Governo de
Cascavel que
criou a
Corregedoria
e Ouvidoria
da Guarda
Municipal,
medida que
fortalece a
corporação.

O Governo
Federal que
pretende
reduzir em
R$ 10 a
projeção de
alta para
o salário
mínimo em
2018.

Instável, com
chuvas rápidas
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NOVA
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Instável, com
chuvas rápidas

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Instável, com
chuvas rápidas

Delegado Adriano
Chohfi, sobre a morte da

psicóloga Melissa
Ferrarezi, durante

homenagem à Polícia
Civil no Legislativo.

 Festejando
O vereador Carlinhos
Oliveira festeja o fato de ver
incluso, nas propostas do
PPA enviado à Câmara, nada
menos que uma dezena de
indicação de sua autoria,
levadas ao prefeito Leonaldo
Paranhos no mês de junho,
quando a proposta era
construída pela administração.
Entre elas, reivindicações de
expressão para a região norte,
como o Centro Esportivo e
Cultural Norte.

DIVULGAÇÃO
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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, 17 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Jonathan Nora
Lilian Andréia Soares

Moisés Augusto Alves
Natalia Pinheiro de Souza

Zeferino de Oliveira Neto
Jaqueline Collar Noguera

Eduardo Sperotto
Nadielle da Silva

Marcos de Paula
Aline Vieira Pires

Robson Amorin Ferreira
Maria Aparecida Freitas Feliciano

Edenilson Machado de Oliveira
Jovana Cristiane Ribeiro

Julian Alberto Piovesan Ruiz Diaz
Ana Lidia Muxfeldt

Jhonatan Marcos Rodrigues Zaquete
Elisabete Cristina Magagnin Eninger

Sidnei Silva dos Santos
Tatiane Mayer Morais

Sérgio Francisco da Silva
Izabel Souza Pinto

Pedro Carlos da Costa
Fabiana Teles Apolinário

Juliano Alfredo Neppel
Senezi de Vargas

Valdeci Galvão de Oliveira
Maria da Silva

Jehne Willian Rafasqui
Josiane Patricia da Silva

Jaime Braz Bueno
Jurema Matos Bubna

Renan da Silveira Alves
Luane Karoline Matos Silva

Lucas Francisco Martins Lazarotto
Carla Raquel Barros da Silva

Wilson Aparecido Dias da Silva
Priscilla de Faria

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

RENATA NICOLLI

Ginástica
Rítmica

Sob os olhares da veterana
Dayane Camillo, que já integrou
a seleção brasileira em duas
Olimpíadas e dois Pan-America-
nos e que agora é treinadora de
várias revelações do esporte, a
ginasta cascavelense Kauany Za-
nettin Paes, aluna do Colégio
Sagrada Família, foi um dos des-
taques da fase final dos Jogos
Escolares do Paraná, que estão
sendo realizados em Cambé.

Kau, como é conhecida pelas
amigas em Cascavel, foi uma das
quatro atletas, dentre 15 parti-
cipantes de todo o Estado, que
conseguiu vaga para defender a
representação paranaense nos
Jogos Escolares da Juventude,
mês que vem, em Curitiba.

Kauany já deixou de ser pro-
messa para ser uma realidade
no esporte. Apesar de jovem, ela
já chegou à seleção brasileira.
Isso com apenas 13 anos, a
mesma idade na qual a hoje ve-
terana Dayane Camillo ingressou
na equipe nacional, na qual per-
maneceu até os 26 anos para
ser a atleta mais antiga da mo-
dalidade no Brasil.

As demais ginastas da equi-
pe do Paraná nos Escolares da
Juventude são a campo-granden-
se Amanda Santos, que compe-
te por Londrina, a boliviana Anto-
nella Genuzo Paz, que compete
por Toledo, e a londrinense Ga-
briela Castilho.
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Vereadores em Foz
Boa parte dos vereadores de Cascavel, entre eles o

presidente do Legislativo, Gugu Bueno, rumou para Foz
do Iguaçu para participar do 3º Encontro Estadual de
Vereadores, uma iniciativa da Acamop (Associação das

Câmaras Municipais do Oeste do Paraná), que é presidida
pelo vereador Jaime Vasatta.

Mais vereadores
Na manhã de hoje, outros
vereadores devem se dirigir
à fronteira para se fazer
presente ao evento. No
total, nove vereadores
cascavelenses irão
prestigiar o evento. Eles
devem permanecer até
amanhã para se relacionar
com legisladores de outras
cidades e discutir vários
temas que fazem parte da
pauta do evento.

Presenças
Entre as palestras e temas
do encontro de vereadores
em Foz do Iguaçu está a
importância da tecnologia
no mandato e as mudanças
da legislação e seus
reflexos. Várias

autoridades confirmaram
presença, entre eles o
senador Alvaro Dias e o
ministro da Saúde Ricardo
Barros. Eles são convidados
e irão proferir palestras.

PPA protocolado
A Prefeitura de Cascavel
cumpriu a lei ao protocolar
até 15 de agosto a
proposta do PPA 2018/
2021. A matéria já foi lida
na sessão ordinária de
terça-feira (15) e começa a
ser distribuída às comissões
internas. Não houve pedido
de urgência e assim a
proposta para os quatro
anos de governo - 3 de
Paranhos e 1 do próximo
prefeito a ser eleito –,
começa a ser avaliada e
debatida.

DECRETOS...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Repercutiu muito ontem nas redes sociais e na
imprensa, o enfrentamento entre os vereadores da base de
governo e Fernando Halberg (bloco da transparência).
Novas farpas foram trocadas...

 Uma audiência pública na noite de ontem debateu a
regulamentação e fiscalização de ventos esportivos em
Cascavel. O debate, que aconteceu na Câmara de Vereadores,
também discutiu um calendário de eventos esportivos.

O prefeito Paranhos assinou decretos que criam dois novos
instrumentos da Guarda Municipal – a Corregedoria e a
Ouvidoria. Com isso, a corporação começa a ficar mais
próxima da liberação do porte de arma.

Alécio quer
semáforos em
duas rodovias

Bons resultados

Líder do Governo Muni-
cipal na Câmara de Verea-
dores de Cascavel, Alécio
Espínola viajou a Curitiba
para defender demandas
para a cidade. Ele viajou
acompanhado do vereador
Valdecir Alcântara, na terça-
feira, logo após a sessão
ordinária do Legislativo.

Na agenda do vereador
está uma reunião com o
diretor-geral do Departa-
mento de Estradas e Ro-
dagem (DER), Nelson Leal
Junior. Em caráter de ur-
gência, o vereador solici-
ta a instalação de semá-
foros nas rodovias BR-

A vistoria itinerante já passou por várias cidades
do estado e tem apresentado bons resultados, con-
tribuindo com a população que poderá ser atendida
com mais agilidade próximo de sua residência.

 Vereador Alécio com o diretor-geral do Detran, Marcos Trade

ASSESSORIA

277 e BR-467, no períme-
tro urbano de Cascavel.

Alécio também mante-
ve ontem uma reunião
com o diretor-geral do
Detran do Paraná, Marcos
Trade. Ele entregou um
ofício solicitando apoio
para que Cascavel seja
incluída na vistoria itine-
rante do Departamento
de Trânsito de Paraná.
Com o Detran itinerante é
possível realizar serviços
como licenciamento anu-
la, transferência de propri-
edade, inclusão e baixa
de alienação, entre ou-
tros serviços do órgão.
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Nunca é tarde para começar
A frase pode parecer em desuso devido a massificação, mas para Vanuza, que

começou a correr com 43 anos, foi só o incentivo para seguir correndo.
“Não tenho patrocínio e trabalho no horário comercial, sendo até às 17h aos
sábados. Mesmo assim, nesse tempo já participei de cinco maratonas, inclusive
a de Bento Gonçalves, na Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. No

próximo mês de novembro, participarei das 12h no autódromo aqui em
Cascavel. Entretanto, minha intenção não é competir, no geral não participo de

muitas provas. Corro para mim mesma. Com isso consigo me manter bem e
forte fisicamente. Quem corre se sente bem no trabalho e passa a ter uma vida

saudável. Hoje ninguém me pega com um pensamento negativo, não dou
brecha. Sou otimista e lido com entusiasmo o meu dia a dia”.

Saio para viver
Amante da natureza,
Vanuza gosta de correr em
estradas rurais e apreciar
as belezas naturais. “Saio
para viver, sentir o ar e
olhar a natureza, analisar a
beleza que Deus nos deu.
Costumo dizer que para
começar a correr tem que
amar, não ir por obrigação.
Admiro corredores
profissionais, que correm
contra o tempo ou por
dinheiro, mas digo que a
pessoa tem que amar
correr, aproveitar a
corrida ‘vivendo’”.
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A Comissão de Cultura e Des-
porto da Câmara, formada pelos
vereadores Pedro Sampaio (PSDB),
Serginho Ribeiro (PPL) e Carlinhos
Oliveira (PSC) promoveu ontem uma
audiência pública sobre a Regula-
mentação e Fiscalização de Even-
tos Esportivos Municipais.

Atletas profissionais e amadores,
representantes de dezenas de mo-
dalidades esportivas e gestores lo-
taram o plenário da Casa para discu-
tir a organização das ações, melho-
rando o turismo esportivo, o incenti-
vo aos esportes amadores e a divul-
gação de informações sobre eventos
que possam alterar o trânsito.

De acordo com o presidente da
Elite Eventos Esportivos, Juliano
Mora, acontecem por semana cer-
ca de três eventos apenas de corri-
da em Cascavel. “Não temos nenhu-
ma dificuldade em realizar eventos
em Cascavel, segundo desde que
seguidas todas as normas. Nossa
sugestão é concentrar os trâmites

Audiência lota a Câmara

para autorização de um evento e cri-
ar um conselho que ajude a dar ce-
leridade ao trabalho da Secretaria
de Esportes e Cultura”, sugere.

Um dos principais encaminha-
mentos da audiência foi a criação
de um calendário oficial com todos
os eventos esportivos realizados no
município, e a criação de um conse-
lho que fiscalize a realização de pro-
vas e campeonatos e possa melho-
rar a organização destes eventos.

 Compareceram os gestores da Guarda Municipal, Secretaria de Espor-
tes, Cettrans, Comando da Companhia de Trânsito do 6º BPM, os vereado-
res Mazutti, Parra e Policial Madril. Participaram ainda do debate a Associ-
ação dos Ciclistas de Cascavel, Elite Eventos Esportivos, Acorrer, Centro
Integrado de Artes Marciais, Federação Paranaense de Taekwondo, Asso-
ciação de Skate de Cascavel, Liga Oeste de Futebol Amador, Clube Rega-
tas Cascavel, Cirilo Eventos, Associação de Capoeira Ié Paraná, Núcleo
das Academias de Cascavel Acic, Olympians Futebol Americano, Cascavel
Rugbi Clube, Associação de Canoagem de Cascavel, Escritório Regional
do Esporte e Turismo do Paraná e Coordenadoria do Paradesporto.

FLAVIO ULSENHEIMER

 EVENTOS esportivos foi o tema da
audiência realizada na noite de ontem

P resenças
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O esporte realmente é feito de
histórias vencedoras. Algumas derro-
tas memoráveis fazem parte, como
o Maracanazo ou o 7 a 1, mas são
as vitorias que consagram os despor-
tistas. E para a vendedora cascave-
lense Vanuza Ramos Velho, o triunfo
foi sobre a adicção, o sedentarismo
e o sentido de viver. Há quatro anos,
ela largou o alcoolismo e os remédi-
os antidepressivos para hoje ser uma
ultramatonista que no mês passado
chegou a correr 834 quilômetros,
apenas “para viver”.

“A corrida mudou a minha vida. O
esporte transforma a mente. Não te-
nho treinamento específico, com pla-
nilhas e instrutores nem corro por
obrigação, para dizer ‘está pago o trei-
no do dia’. Ano passado apenas eu e
um casal de Nova Aurora participamos
da prova individual na Corrida 24 ho-
ras de Toledo. Corri 110 quilômetros
naquele dia. Neste ano já foram seis
participantes no individual e fiz 125
quilômetros na prova. A partir do mo-
mento em que a pessoa corre, ela
está medicando o seu corpo”, diz Va-
nuza, de 47 anos e praticante do pe-
destrianismo desde 2013.

A história vitoriosa dela no es-
porte se deu após um período da
vida no qual enfrentou problemas
de alcoolismo, depressão e síndro-
me do pânico, e foi aconselhada
pela psiquiatra a qual se consulta-
va a iniciar a atividade esportiva.

Corre,
Vanuza,
corre

“EU ERA SEDENTÁRIA. PASSAVA A NOITE TODA BEBENDO E
FUMANDO EM FRENTE AO COMPUTADOR. MINHA VIDA ERA

MUITO FECHADA. FOI QUANDO ELA [PSIQUIATRA] ME SUGERIU
CAMINHAR, MAS COMO EU ERA MUITO AGITADA, LOGO COMECEI
A CORRER. AGORA SOU A MAIOR INCENTIVADORA DA CORRIDA
JUNTO AOS AMIGOS. COM MINHA EXPERIÊNCIA TENTO AJUDAR

AS PESSOAS DEPOIS QUE ELAS SAEM DO MEDICAMENTO
ANTIDEPRESSIVO. A MEDICAÇÃO É MOMENTÂNEA, FAZ PARTE

DO TRATAMENTO, MAS ALGUMAS PESSOAS PENSAM QUE É PARA
O RESTO DA VIDA E QUE NÃO CONSEGUEM VIVER SEM ELA. SOU

PROVA DE QUE NÃO É”, TESTEMUNHA VANUZA.
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Comissão visita escola
Os vereadores Paulo Por to

(PCdoB) e Carlinhos Oliveira (PSC)
estiveram ontem no Cmei(Centro
Municipal de Educação Infantil) Jú-
lio Inácio Uncer, no Faculdade e na
Escola Municipal Professora Maria
dos Prazeres Neres da Silva, locali-
zado no Jardim União.

Paulo Porto explica que a esco-
la municipal precisa “de ampliação
da cozinha e da sala dos professo-
res e também da construção de um
refeitório”. Com as mudanças, se-
gundo ele, será possível ampliar o
número de vagas disponíveis.

AULÃO NO PLENÁRIO
O dia de ontem começou diferente para 700 alunos do Ensino Médio
que estão na reta final da preparação para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Eles deixaram as salas de aula tradicionais e
viveram a experiência de participar de mais um aulão do Projeto
“Assembleia no Enem”, no Plenário do Legislativo estadual.
Durante mais de duas horas os alunos acompanharam as aulas
interdisciplinares dos professores do Eureka, que abordaram as cinco
áreas de conhecimento cobradas pelo Enem e também resolveram
questões da apostila elaborada especialmente para o aulão.

No Cmei do Faculdade é preci-
so aumentar o espaço físico. A co-
missão buscará junto a Unioeste
e Secretaria Municipal de Educa-
ção informações sobre a doação
do imóvel ao lado da escola e
também a respeito do trâmite de
projetos e destinações orçamen-
tárias para a obra. A gestão da
escola espera que até 2018 a

reforma seja efetivada.
“Estamos intensificando os tra-

balhos da comissão neste segun-
do semestre”, afirma Carlinhos.
Toda semana, ao invés de realizar
a reunião na Câmara, os vereado-
res visitarão duas escolas ou CMEIs
de cada região da cidade para
acompanhar as demandas dos pro-
fessores e da comunidade escolar.

 PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Cerca de 700 ALUNOS participaram do aulão
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O Ginásio da Neva receberá o me-
lhor do handebol feminino do Paraná
nesta quinta-feira, mas em um jogo
válido pela Liga Nacional. Em sequên-
cia à Conferência Sul/Sudeste da com-
petição FCC/FAG/ACH/Cascavel e
Maringá/Unimed estreiam na Liga, às
20h. A entrada é livre para o público.

Em casa, as cascavelenses voltam
a disputar a competição após três
anos e esperam a presença do públi-
co para apoia-las. “Estamos retornan-
do à Liga Nacional e realizamos inves-
timento em algumas atletas de outros
estados procurando fazer uma boa
participação no torneio. Sabemos do
favoritismo das grandes equipes da
Conferência Sul/Sudeste, mas vamos
representar bem nossos investidores.
Quanto ao clássico estadual, Maringá
vem melhor arrumado em quadra por
ter um elenco formado há mais tem-
po e, para mim, é o favorito ao resul-
tado. Vamos para o jogo e espera-
mos um bom número de pessoas nos
apoiando no ginásio”, disse o técnico
Neudi Zenatti.

Clássico pela Liga na Neva
 FÁBIO DONEGÁ

Do outro lado da quadra, a equi-
pe de Maringá dará início à primeira
participação na Liga Nacional. “Atu-
almente, é o clássico do handebol
feminino no Estado. Fomos cam-
peões nos abertos de 2015 e, em
2016, Cascavel ganhou o estadu-
al. Os nossos jogos são sempre
equilibrados. Esta será nossa primei-

ra participação na Liga Nacional, en-
tão a expectativa é iniciarmos com
vitória. Melhoramos a preparação fí-
sica e, com isso, conseguimos equi-
librar melhor o nosso jogo. As atle-
tas estão focadas e motivadas. Nos-
sa equipe é nova, mas tem grande
disposição para lutar”, afirmou o
treinador Valmir Fassina.

Filha de Adriano Fiori, um dos en-
tusiastas do badminton no País e
treinador da modalidade, a atleta
Letícia Sthefani Fiori se destacou no
Open Guarani de Badminton, reali-
zado no último fim de semana em
Assunção, no Paraguai.

O evento contou com a partici-
pação de 90 competidores de Brasil,
Paraguai e Argentina. Foram várias
categorias em disputa, e a atleta do
Cascavel Country Club faturou me-
dalhas nas três que disputou.

Letícia foi campeã no individu-
al e na dupla, em parceria com a
toledana Maria Thereza Minozzo
Moresco Rodrigues (Club Harbor),
e prata na dupla mista com o atle-
ta Matias Ivan Villalba Baumann,
de Cidade de Leste (PAR).

Treinador da equipe do Country,
Adriano Fiori avaliou a competição
como de elevada qualidade técnica e
considerou as conquistas da filha Le-
tícia como boas para retomar e ala-
vancar o badminton em Cascavel.

DIVULGAÇÃO

Ouro e prata
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HPV: Escolas são orientadas
Representantes do Núcleo Re-

gional de Educação e da Secreta-
ria Municipal de Educação foram
orientados ontem pela Secretaria
de Saúde, por meio do Programa
Municipal de Imunização, sobre
uma campanha permanente de
conscientização e sensibilização
de pais e responsáveis que será
desencadeada nas escolas públi-
cas e privadas da cidade.

O objetivo da campanha é escla-
recer sobre a importância da imu-
nização contra as infecções pelo
HPV, a vacina que protege contra
quatro tipos de vírus e pelo menos
sete tipos de câncer.

No encontro, o grupo também
foi comunicado sobre a Nota Infor-
mativa nº 154 de 2017 do Ministé-
rio da Saúde, que ampliou a faixa
etária da vacina HPV Quadrivalen-
te para meninos e passou a dispo-
nibilizar a mesma para a população
masculina de 11 a 14 anos de ida-
de, 11 meses e 29 dias no Calen-
dário Nacional de Vacinação, de
forma permanente.

De acordo com a coordenadora
do Programa Municipal de Imuniza-
ção, Cristina Carnaval, será envia-
do um informe para as escolas par-
ticulares e estaduais, via NRE, e

também paras escolas municipais,
via Secretaria de Educação a partir
desta quinta-feira (17), direcionada
aos pais e responsáveis, informan-
do os locais de vacinação, o públi-

co-alvo da vacina e os benefícios da
mesma. "Temos somente para este
ano pelo menos 25 mil adolescen-
tes para imunizar e até agora 6%
desse público recebeu a vacina".

SOBRE A VACINA
Para garantir a imunidade os jovens precisam tomar duas doses da
vacina quadrivalente, com um intervalo mínimo de seis meses entre as
duas aplicações e máximo de 12 meses.
A infecção está associada ao desenvolvimento de cânceres de pênis,
garganta, ânus e colo do útero e verrugas genitais.

ONDE RECEBER A VACINA
As UBSs atendem das 7 às 19 horas e as USFs das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas. Para receber a dose basta apresentar um documento com
foto e a carteira de vacinação. Podem ser imunizados meninas de 9
anos completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias, e meninos de 11 anos
completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

DIVULGAÇÃO

REUNIÃO DISCUTIU a
campanha permanente de orientação
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O Caut (Centro de Autismo de
Cascavel) promove na sexta-feira
(18), às 19h, no auditório do Cen-
tro Universitário FAG, uma palestra
sobre O uso do óleo de cannabis –
substância derivada da maconha -
no tratamento do autismo, com o
médico Paulo Fleury.

Conforme a presidente do
Caut, Idilsa Fermo, o evento é gra-
tuito e aberto a toda a comunida-
de. “É muito importante discutir-
mos esse assunto, principalmen-
te para mostrar que existem alter-
nativas no tratamento do autis-
mo”, diz. “É um medicamento
novo, que nos Estados Unidos é

liberado há muito tempo”, relata.
Idilsa, que tem um filho de 34

anos com autismo, começou o tra-
tamento há quase um mês e já per-
cebeu mudanças significativas.
“Ele tinha o sono bastante con-
turbado, e usando o óleo de can-
nabis há 20 dias, meu filho está

dormindo bem melhor, mais tran-
quilo”, conta. No comportamen-
to, a presidente do Caut afirma
que as mudanças vêm ao longo
do tempo.

O que muda
Segundo estudo da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis
Medicinal, o tratamento com o óleo de cannabis em autistas reduz e dá
maior controle quanto às estereotipias, agressividade, distúrbios do
sono, além de melhorias na performance cognitiva e mais autonomia no
dia a dia do paciente.

 Reportagem: Marina Kessler

Tratamento com
óleo de cannabis

O ÓLEO de cannabis
é uma substância
derivada da maconha
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Giro da
Violência

 Douglas Ricardo de Oliveira, de
29 anos, foi vitima pela terceira vez
de uma tentativa de homicídio na
madrugada de ontem. O homem, que
muitos dizem ter ‘corpo fechado’,
escapou da morte pela primeira vez
em fevereiro de 2014, em Cascavel.

Douglas estava em um Zafira, no
bairro Santo Onofre, que foi craveja-
do por 30 disparos de arma de fogo.
Com ele estava Claudemir da Silva
Souza, que também foi alvejado,
mas morreu alguns dias depois no
hospital. Os dois homens teriam vin-
do de Foz do Iguaçu a trabalho.

Lá na fronteira, no dia 26 de ju-
lho deste ano, o veículo que Dou-
glas dirigia, um Vectra, foi alvejado
por 20 tiros. Segundo a jovem que o
acompanhava, o carro foi fechado

Caso muro
Os pais do menino João Vitor Oliveira
dos Santos, que morreu dia 11 de
junho deste ano quando foi atingido
por um painel enquanto brincava no
bairro Floresta, foram ouvidos ontem
na 15ª SDP (Subdivisão Policial).
Vanderlei Batista dos Santos e Michele
de Oliveira pediram para que os
responsáveis pela obra do Centro de
Vivência paguem pelo que fizeram.
Uma tia e duas vizinhas, que já teriam
avisado a Prefeitura de que o muro
estava solto e corria risco de cair,
também foram ouvidas. A perícia
constatou que a obra apresentava
várias falhas.

Acidente no Parque São Paulo
Dois veículos se envolveram em um
acidente de trânsito na tarde de
ontem, no cruzamento das ruas General
Osório e Fernando Costa, no Parque São
Paulo. Segundo populares, a Strada
seguia pela Fernando Costa e bateu
com o Corsa, que trafegava na
preferencial. Com a batida, o Corsa foi
jogado na calçada. Rosilene Lima dos
Reis, de 45 anos, passageira do Corsa,
teve ferimento na cabeça e lesões nos
joelhos e foi levada para a UPA Brasília.

Presos com maconha

Policiais do Pelotão de Choque e do
5º CRPM (Comando Regional de
Polícia Militar) de Cascavel,
apreenderam na noite de terça-feira,
em um posto de combustíveis próximo
ao Trevo Cataratas, 20 quilos de
maconha. Além da droga, dois
veículos, um Gol e um Celta, foram
apreendidos e uma Hillux, roubada em
Mamborê, recuperada. Cinco pessoas
foram presas em flagrante.

 PELOTÃO DE CHOQUE

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Divulgação

Tentativa de morte

 VEÍCULO que era conduzido por Douglas foi atingido por 20 disparos no mês passado

por um Citroën e uma moto, mas até
agora ninguém foi preso porque,
naquela região, as câmeras de mo-
nitoramento em Foz não funcionam.

Com dois tiros nas costas, Dou-
glas foi levado para o Hospital Muni-
cipal Germano Lauck. E foi justamen-
te nesse hospital que bandidos ar-
mados e encapuzados invadiram, na
madrugada de ontem, para ‘terminar
o serviço’ e matar Douglas.

Para azar dos criminosos, segun-
do a assessoria de imprensa do
Hospital, Douglas foi transferido
para uma unidade hospitalar em
Curitiba. A Delegacia de Homicídios
de Foz do Iguaçu investiga o caso.

Servidores da Receita Federal de Cascavel e
de Foz do Iguaçu apreenderam na noite de
terça-feira, na praça de pedágio de Corbélia,
um veículo Palio carregado com produtos
contrabandeados do Paraguai. A mercadoria,
receptores de satélite, está avaliada em cerca
de R$ 20 mil. Segundo os três ocupantes,
os produtos contrabandeados tinham como
destino a cidade de Londrina. Eles foram
qualificados e liberados.

RECEITA FEDERAL



Sem obras,
nem empregos
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Os dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados), divulgados nesta semana
pelo Ministério do Trabalho, trazem
um diagnóstico preocupante para
quem atua no ramo da construção
civil. Isso porque no mês de julho,
o segmento foi o único que demitiu
mais do que contratou em Casca-
vel, encerrando 75 postos formais
de trabalho em apenas um mês.

O que também assusta são os
números registrados ao longo do ano.
Dos sete primeiros meses, quatro
foram negativos para o setor. O pior
saldo registrado foi em junho, quan-
do foram encerradas 216 vagas for-
mais de trabalho. Naquele mês, o to-
tal de admissões foi de 317 enquan-
to os desligamentos somaram 533.

Sem obras,
nem empregos
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Foi pelo aparelho celular de
um dos jovens presos ontem pela
Polícia Militar que as equipes
descobriram que eles podem ter
ligação com alguns roubos ocor-
ridos em Cascavel.

A equipe estava na rua para in-
vestigar o assalto a uma residên-
cia no Country, em que uma família
ficou refém dos bandidos por cerca
de uma hora, quando avistou os
três jovens em um Gol.

Quando avistaram a viatura,
um deles jogou uma pistola nove
milímetros, tentando evitar o fla-
grante. Houve acompanhamento
tático pela Rua Souza Naves e,
já no Parque São Paulo, eles fo-
ram abordados com o auxilio de

Militares do Corpo de Bombeiros fo-
ram acionados ontem para conter um in-
cêndio em um moinho desativado no cru-
zamento das ruas Rio Grande do Sul e
Visconde de Guarapuava, em Cascavel.

Segundo testemunhas, vândalos
seriam responsáveis por atear fogo
na construção, principalmente usu-
ários de drogas que usam o local
para consumir entorpecentes. Esta
foi a segunda vez que a construção
é alvo de vandalismo. Caminhão de
combate a incêndio e resgate foi aci-
onado e os bombeiros conseguiram
controlar as chamas rapidamente.

outra equipe, da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul.

Os três foram identificados
como Carlos Eduardo Rodrigues,
Alison Moises Mazurek e Claude-

Três presos
suspeitos
de roubo

 Fogo teria sido ateado por VÂNDALOS

Eles foram PERSEGUIDOS e jogaram
uma arma para evitar o flagrante

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

mir Cordeiro de Cristo. Em men-
sagens no celular de um deles, a
polícia descobriu que eles estari-
am ‘articulando’ roubar uma ca-
minhonete a diesel.

Duas vans carregadas com
produtos contrabandeados
do Paraguai foram
apreendidas ontem, na BR-
277, próximo ao Trevo
Cataratas. A apreensão foi
feita pela Receita Federal de
Cascavel. Dentre os
produtos estão ferramentas,
bebidas e roupas. Segundo
os motoristas, que foram
qualificados e liberados, os
produtos tinha como destino
a cidade de Curitiba.

RECEITA FEDERAL

AÍLTON SANTOS

Incêndio em moinho desativadoIncêndio em moinho desativado



POLÍCIA24 HOJE NEWS, 17 DE AGOSTO DE 2017

Um fato extremamente inusita-
do foi registrado na madrugada de
ontem em Cascavel. Guardas mu-
nicipais faziam patrulhamento em
uma estrada de terra, que dá aces-
so à BR-467, no bairro São Cristó-
vão, quando avistaram um Ford Del
Rey parado.

Quando os guardas se aproxima-
ram, encontraram um homem de 25
anos dormindo dentro do veículo.
O problema, segundo os guardas,
é que o carro foi furtado por ele três
dias antes, em Palotina.

Conforme os guardas, no boletim
de ocorrência consta que o homem
pediu carona em frente a um super-
mercado e, como o proprietário do
veículo não deu, aproveitou-se que
o homem entrou no estabelecimen-
to para fazer compras, e furtou o Del
Rey que estava estacionado.

Além do furto, ele confessou ter
vendido a bateria do veículo, para
conseguir dinheiro.

Integrantes do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança
Pública) de Cascavel estão pleiteando, junto o Governo do Estado,

a construção de duas casas de custódia para Cascavel. Esta
semana, o presidente do Conseg (Conselho de Segurança de

Cascavel), Rafael de Lorenzo, está em Curitiba, a fim de manter
contatos na Secretaria de Estado da Segurança Pública do Para-
ná, para trazer as unidades para a cidade. A ideia é uma unidade
feminina, para 200 presas, e outra masculina, para 600 internos.

Lá ficariam abrigados os presos provisórios e temporários.
 Reportagem: Tissiane Merlak

   Foto: Aílton Santos

Carro furtado vira casa

Policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) de Cascavel
estão investigando um golpe milio-
nário que vem sendo aplicado há
meses não só na cidade, mas em
vários outros municípios da região.

O suspeito é Marcio Schulz, de 30
anos, preso por um mandado de pri-
são, cumprido na noite de terça-fei-
ra, no bairro Claudete. Segundo as
investigações, Marcio ganhava a con-
fiança das pessoas, comprava veícu-

HOMEM confessou ter furtado
veículo no estacionamento de um

supermercado em Palotina

los, dentre eles caminhões e carros
de forma fria, criava contratos em
nome de outras pessoas, e ainda
repassava cheques sem fundos.

Somente de quatro vítimas, o
prejuízo estimado é de R$ 280 mil.
Este ano, de acordo com a polícia,
já foram registrados 16 boletins de
ocorrência contra ele.

Além de Cascavel, os crimes te-
riam sido cometidos em Nova Au-
rora, Corbélia e Marechal Cândido
Rondon. A orientação da polícia é
que as vítimas do suposto estelio-
natário compareçam até a delega-
cia para registrar o crime.

GOLPE MILIONÁRIO

 Casas de Custódia

 MÁRCIO foi preso por um mandado
de prisão no bairro Claudete
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 Reportagem: Marina Kessler
    Fotos: Aílton Santos

Abril também não foi nada po-
sitivo para os trabalhadores da
construção civil. O saldo geral,
que é a diminuição das contrata-
ções e das demissões, resultou
no fechamento de 96 postos de
trabalho. Em março, o primeiro
resultado negativo do ano para o
setor, foram contratadas 408 pes-
soas e demitidas outras 474.
Desta forma, foram extintas 66
vagas formais, uma variação de -
0,90% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016.

Conforme o presidente do Sin-
trivel (Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria da Construção
Civil de Cascavel), Roberto Leal
Americano, a queda nas contra-
tações não é algo normal. “O
que acontece é que não tem em-
prego, não tem obra suficiente
na cidade para empregar todo
mundo que está desempregado.
Há mais de 60 dias as empre-
sas não apresentam vagas ao
sindicato”, lamenta.

Todos os dias, de acordo com
Americano, 10 a 12 trabalhado-
res procuram o sindicato em
busca de uma colocação no mer-
cado de trabalho. “São pais de
família que estão em busca de
um emprego”, diz.

Menos funcionários
O que também caiu foi o número de trabalhadores nas obras. O

presidente do Sintrivel lembra que no início do ano as obras em
Cascavel tinham em média 80 trabalhadores. Hoje, o número é 63%

menor, já que são contratadas em média apenas 30 pessoas.
Além da crise econômica, que nos últimos três anos deixou 14

milhões de brasileiros desempregados, o corte de recursos do
governo federal para a execução de obras importantes também

prejudicou o setor. “Não tem obras do governo, o que reduz a expec-
tativa de contratações”, explica.

 O setor da construção civil
também não anda nada bem no
restante do Estado. Segundo o

Caged, no Paraná o comportamen-
to da atividade econômica em

julho foi o pior entre os oito seg-
mentos analisados. Ao todo, 730
postos de trabalho foram extintos,
resultado das 6.957 admissões

menos as 7.687 demissões.

Outro fator que segundo Americano contribuiu para a crise na geração
de empregos do setor foi o reajuste do salário da categoria. “[O reajuste]
de 3,35% foi ruim, e isso é também reflexo do desemprego. Em outros
anos foi de 9,82%, o que estava bom para a construção civil”, afirma.
“Muita gente dizia que seríamos os últimos a sentir a crise, que o setor
ia bem, mas não é isso que vemos com tanta demissão”, acrescenta.

No Paraná

Reajuste ruim

Saldo construção civil - 2017
Janeiro
147

Fevereiro
141

Março
-66

Abril
-96

Maio
168

Junho
-216

Julho
-75

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 840
Furtos 2.632
Veículos (furtos/roubos) 264
Outros 3.208

Acidentes 1.738
Colisões 1.598
Atropelamentos 140
Mortes 36

Um homem que trabalha um
uma fábrica de panelas, localizada
às margens da BR-277, em Casca-
vel, ficou ferido em uma explosão
na tarde de ontem. De acordo com
informações repassadas ao Hoje
News no local do acidente, a víti-
ma lidava com a pintura das pane-

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios prenderam ontem, em
flagrante, Willian Ramos de Olivei-
ra, de 19 anos. O jovem foi ouvido
sobre a morte de Jefferson Nunes
de Oliveira, ocorrida na tarde de
segunda-feira, no bairro Interlagos.

De acordo com a DH, Willian
estava com Jefferson e presenciou
o crime, mas negou todos os fatos.
Ele foi preso por falso testemunho,
uma vez que comprometeu o escla-
recimento da verdade. O jovem tem
passagem por furto e faz uso de
tornozeleira eletrônica.

Jefferson estava em um bar, foi
perseguido pelo atirador e execu-
tado com vários tiros na Rua Mário
Quintana, no Bairro Interlagos. Um
carro teria dado fuga ao atirador.

Ferido em explosão

Falso testemunho
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Willian estava
com Jefferson
no momento do
crime e negou
à POLÍCIA

VÍTIMA pintava panelas quando houve vazamento de gás

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

las quando houve um vazamento de
gás e, em seguida, uma explosão.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) chega-
ram a ser acionados, mas uma equi-
pe da concessionária que adminis-
tra a rodovia prestou os primeiros

socorros e atendeu o homem.
Com queimaduras de segundo

grau nos braços, ele foi levado até o
Hospital Universitário de Cascavel.
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Inscrições reabertas
A Prefeitura de Cascavel rea-

bre hoje, às 14h, o novo prazo
para recebimento das inscrições
do concurso público 115/2017
para provimento de vagas e forma-
ção de cadastro de reserva ao
cargo efetivo de agente de apoio.

Conforme comunicado no úl-
timo dia 14, por razões de ordem
técnica foi suspenso o recebi-
mento das inscrições do concur-
so que estava programado para
iniciar aquele dia.

De acordo com a gerente de
Desenvolvimento de Pessoal do
Departamento de Recursos Hu-
manos da prefeitura, Cristina
Dulce Schmitz, “o problema já
foi resolvido”. Conforme edital
122/2017 que será publicado
hoje, o candidato poderá acessar
o site www.cascavel.pr.gov.br e
fazer a inscrição.

“Lembramos que as inscrições
serão unicamente via internet, sen-
do que os procedimentos estão
dispostos no item 2 do edital de
abertura”, acrescentou.

ISENÇÃO DA TAXA
Em razão do novo período de
recebimento das inscrições, ficam
também alterados os prazos para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição e para protocolar o
requerimento de reserva de vagas
destinadas a candidatos com
deficiência. As regras
estabelecidas no edital para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição e protocolar
requerimento de reserva de vagas
permanecem as mesmas. Fica
mantida a data provável de 24
de setembro de 2017 para
aplicação da prova objetiva.

AÍLTON SANTOS

SOBROU PARA O “BOM VELHINHO”
Um boneco do Papai Noel foi descartado no lixo, às margens da Avenida
Piquiri, no Conjunto Julieta Bueno. Nada de errado caso fosse um descarte
correto. Muito lixo foi jogado junto e deixado a céu aberto, um convite ao
Aedes aegypti, o transmissor da dengue. No local há potes e outros
recipientes que podem acumular água.
A Secretaria do Meio Ambiente diz que fará uma vistoria no local e, caso
identificados, os responsáveis podem ser multados.

17/08/2017 a 23/08/2017
prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição

17/08/2017 a 30/08/2017
prazo para protocolar requerimento de reserva de vagas
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Em palestra a investido-
res, o presidente da Repú-
blica, Michel Temer, justifi-
cou ontem a alteração da
meta fiscal do governo,
anunciada na última terça-
feira, ressaltando que a
baixa da inflação causou
queda na arrecadação. Dis-
se ainda que a negociação
do novo projeto do Refis, o
refinanciamento de dívidas
de empresas com a Recei-
ta Federal, fez com que em-
presários adiassem o paga-
mento de impostos.

“Como o Congresso al-
terou radicalmente [o pro-
jeto do governo sobre o Re-
fis], aqueles que iriam ade-
rir, ficam esperando. E ao
ficarem esperando, tam-
bém não pagam tributo.
Isso aconteceu nesses úl-
timos três ou quatro me-
ses, que fez também cair a
arrecadação. Isso criou um
grande problema para o
nosso déficit”, disse Temer
em evento organizado pelo
Banco Santander.

O presidente da Repú-
blica disse que, além de al-
terar a meta fiscal, o gover-
no se preocupou em cortar
gastos, como o adiamento
do reajuste de servidores
públicos e o corte de 60 mil
cargos do serviço público
federal. Segundo Temer,
mesmo com a necessida-
de da alteração da meta fis-
cal, o país está indo no ca-
minho certo, e deverá fe-
char o ano com inflação e
juros baixos.

 TRF4 mantém prisão de Palocci
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TR4), com sede em

Porto Alegre, decidiu ontem manter a prisão preventiva do ex-minis-
tro Antonio Palocci. A decisão foi tomada por unanimidade de votos
da 8ª Turma do tribunal. Na sessão, os desembargadores julgaram
o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa de Palocci, que já

havia sido indeferido no começo de julho. Eles entenderam que a
prisão é necessária por haver risco de novos atos de lavagem de
dinheiro, uma vez que os valores obtidos nos crimes ainda não

foram sequestrados pela Justiça. A 8ª Turma também considerou a
possibilidade de fuga de Palocci do país.

 “Essas alterações que fizemos, essas alterações com cortes de gas-
tos, vão colaborar muito para esse novo Brasil. Eu vejo que o interesse
dos países de investir em nosso país está crescendo cada vez mais. A
queda de inflação, a queda de juros, isso tudo vai ajudando muitíssimo.
Você anunciou bem [referindo-se ao presidente do Banco Santander no
Brasil, Sergio Rial], muito provável que, ao final do ano, nós estejamos em
torno de 7,5% na taxa Selic. Não é improvável que isso aconteça”, disse.

As justificativas de Temer
NOVO Brasil

BETO BARATA/AGÊNCIA BRASIL  TEMER durante discurso para empresários
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Odontologia fala de Reposição
hormonal nanoestruturada

Renomado no Brasil e no
mundo, o cirurgião-dentista
Marco Antônio Botelho esteve na
Universidade Paranaense –
Unipar, Unidade de Cascavel,
para falar sobre ‘Reposição
hormonal nanoestruturada’.
Pesquisador da Université Paris-
Sorbonne, Botelho reafirma que
ciência leva ao conhecimento.

 Doutor em Ciências Médicas,
Botelho explica a relação entre
hormônios e a Odontologia,
enaltecendo o fato de que
hormônio tem ligação
direta, como por exemplo, no
sucesso de uma cirurgia de
implante, relacionando
a qualidade óssea para
ancorarem de um implante,
inflamações gengivais,
auxiliando o cirurgião-dentista
desde casos cirúrgicos e
clínicos à preservação da
qualidade óssea no
envelhecimento.

 Entre seus argumentos,
mostrou estudos que apontam a
relação do uso de
anticoncepcional, devido ao
hormônio modificado, com o
desenvolvimento de diversos
tipos de câncer em mulheres.
Também apresentou o benefício

da testosterona Bioidentica
nanoestruturada na qualidade
de vida das mulheres.

 Segundo o cirurgião-
dentista, que também é
estudante de Medicina, na
menopausa não se transforma
mais testosterona em
estradiol, hormônio
responsável pela unificação
das mucosas. Diante da
afirmação, justifica: “Dar
hormônios para as mulheres
não causa problemas, mas a
falta deles sim”.

 O doutor levantou, ainda,
dados de estudos e
pesquisas recentes que
fornecem as bases científicas
e evidências sobre os
diversos benefícios da
modulação hormonal
 Bioidentica com
Nanotecnologia na Medicina.
“Fazer e entender a
modulação hormonal é
sinônimo de mudança
comportamental, é sinal de
que você não admite continuar
com os mesmos sintomas que
sua vida lhe proporcionava e
que você agora pode gerir de
uma maneira melhor e mais
fisiológica”, pontuou.

 Tema foi abordado pelo cirurgião-dentista
Marco Antônio Botelho, do Ceará

Dr. Marco Botelho ministra palestra para
alunos e egressos de ODONTOLOGIA
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Saudável
Hoje é dia de feira

agroecológica com produtos
orgânicos, oriundos da
produção da Agricultura

Familiar. A feira ocorre toda
quinta-feira, das 9h às
12h30, no Bloco I da

Unioeste.
Os alunos do Programa Culturação, da Casa da Cultura

Zona Norte, durante a 18ª Festa do Morango

Livros
Os amantes da literatura ganharam mais

alguns dias para garantir muitos exemplares a
preço promocional. A Feira de Livros, que ocorre

no Cascavel JL Shopping, foi prorrogada até dia 31
de agosto. Corre lá!

Baile do Rubi
Neste sábado tem o

tradicional Baile do Rubi,
promovido pela Ordem dos

Advogados do Brasil
Subseção de Cascavel,

será às 20h, na Associação
da Coopavel.

Tira dúvidas
Como aplicar regras do Código do Consumidor e

repassar informações com segurança aos
clientes. Esse será o foco da reunião empresarial
desta quinta-feira, na Acic, a partir das 18h30. A

coordenadora do Procon em Cascavel, Nadir
Lovera, conduzirá os  esclarecimentos.

A bela DUDA
MIKULSKI,
clicada por
Arivonil Policarp

A vida sem luta é um mar
morto no centro do
organismo universal.

Machado de Assis

DIVULGAÇÃO
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A gripe deu uma trégua aos mo-
radores da região oeste do Paraná.
O que comprova isso é a estabili-
dade no número de casos de Influ-
enza. Segundo o boletim informati-
vo da Sesa (Secretaria Estadual da
Saúde), a 10ª Regional de Saúde
de Cascavel não confirma novos
casos há um mês.

Ao todo, são oito casos em toda
a regional, distribuídos em Casca-
vel (6), Céu Azul (1) e Lindoeste (1).
Neste último caso, um óbito foi con-
firmado. A vítima foi um homem de
74 anos que morreu por conta do

Sem casos
de Influenza

 Gerti lembra que a vacina contra a gripe está disponível a todos
os públicos, mesmo aqueles que não estavam incluídos nos grupos
prioritários durante a campanha. “Porém, vale lembrar que esses
lotes são residuais, e não se sabe quanto ainda tem”, diz. Quem
ainda está imunizado pode procurar a Secretaria de Saúde de seu
município para saber em quais unidades ainda há doses da vacina.

vírus A H3 sazonal.
O que chama a atenção é o to-

tal de municípios sem nenhum caso
de Influenza. Conforme a coordena-
dora do setor de epidemiologia da
10ª Regional de Saúde de Casca-
vel, Gerti Berto, das 25 cidades
que integram a regional, 22 não
apresentaram confirmações desde
janeiro. “O vírus circula o ano todo,
e mesmo neste período de inverno,
que a situação fica mais crítica em
decorrência das baixas temperatu-
ras, a Influenza está bem mais cal-
ma que nos anteriores”, afirma.

Casamento coletivo
Está se aproximando a data para
a realização do Casamento
Coletivo por meio da 5ª edição
do Justiça no Bairro, em outubro,
e os casais que desejam
formalizar a união nessa
oportunidade devem se
apressar para fazer a inscrição,
gratuitamente. O prazo termina
no dia 31 de agosto nos Cras
(Centros de Referência de
Assistência Social) da cidade.
O evento é realizado pela
Prefeitura de Cascavel numa
parceria com o Tribunal de Justiça
do Paraná, o Sesc e demais
parceiros. O casamento civil está
marcado para o dia 20 de outubro.
Para se inscrever, os noivos devem
procurar o Cras mais próximo da
residência e apresentar
comprovante de renda de até dois
salários mínimos (quatro por
casal); comprovante de residência
no nome ou declaração por escrito
do proprietário do imóvel;
certidões de nascimento emitidas
há menos de três meses, RG e CPF
de cada noivo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton SantosV acinas

VACINAS ainda estão
disponíveis nas Unidades

Básicas de Saúde
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Desde ontem, a Guarda Munici-
pal e Patrimonial de Cascavel pas-
sa a contar com uma Ouvidoria e
Corregedoria próprias. Com a publi-
cação no Diário Oficial de ontem do
Decreto Nº 13.528 de 29 de maio
de 2017, a Guarda passa a contar
com um canal de comunicação di-
reta entre a sociedade e o Depar-
tamento, recebendo reclamações,
denúncias, sugestões ou elogios,
estimulando a participação do ci-
dadão no controle e avaliação dos
serviços prestados pelo Departa-
mento da Guarda Municipal.

De acordo com o coronel Aveli-
no Novakoski, diretor da Guarda
Municipal, o ouvidor e o corregedor
já foram designados para o cargo,

conforme prevê o Decreto. O guar-
da patrimonial Vilmar Vicari ocupa-
rá o cargo de ouvidor e o guarda
municipal Márcio Minosso de cor-
regedor. As demandas da socieda-
de podem ser encaminhadas pe-
los números 153 e 3902-1366
ou, ainda, pessoalmente na sede
da Guarda, onde a Ouvidoria está
atuando por enquanto em sala pro-
visória junto com a gerência da Vi-
gilância Patrimonial.

Pelo decreto, é de competência
da Ouvidoria “receber sugestões
de aprimoramento, críticas, recla-
mações, denúncias, elogios e pe-
didos de informações sobre as ati-
vidades da Guarda”, entre outras
atividades.

153 e
3902-1366
São os telefones

para críticas, elogios
e denúncias

Corregedoria
A Corregedoria, conforme o decreto,
será um órgão permanente que se
destina a “apurar as infrações
disciplinares atribuídas aos servidores
integrantes do quadro funcional da
Guarda. À ela cabe dar o devido
andamento, às representações ou
denúncias fundamentadas que receber
relativas aos integrantes do quadro de
profissionais do departamento
da Guarda. Ainda segundo
Novakoski, com a publicação do
Decreto, será concluído todo o
procedimento obrigatório para obter o
porte de arma aos Guardas
Municipais, como parte das exigências
da legislação federal.

GM com ouvidor
e corregedor

OUVIDORIA e Corregedoria foram
regulamentadas por decreto

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL

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

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

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

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

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

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

SHOPPING WEST SIDE

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

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

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

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

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

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 14h - 16h10

Alinhando metas
LOCAL14 HOJE NEWS, 17 DE AGOSTO DE 2017

Alinhando metas

Com a missão de ampliar as fon-
tes de recursos com bons projetos
que viabilizem grandes obras para
o desenvolvimento do Município, a
Administração Municipal criou um
Grupo Unificado de Projetos que re-
úne os técnicos de todas as secre-
tarias que trabalham no desenvol-
vimento de projetos e na captação
de recursos nas mais diferentes
fontes estaduais e federais. A pri-
meira reunião do grupo foi realiza-
da na tarde de ontem, na Sala de
Reuniões do terceiro piso do Paço
Municipal, para alinhar as metas.

A ideia, segundo o chefe de ga-
binete, Alcineu Gruber, é garantir

CALENDÁRIO
Também ontem, o grupo definiu um calendário de reuniões, que será bimestral,
instalou uma comissão diretiva do grupo e conheceu as ferramentas a serem
utilizadas em comum para o controle dos projetos. Também foi implantado um
cronograma de atividades e responsabilidades. O Grupo Unificado está ligado
ao Gabinete do prefeito.

PRIMEIRA REUNIÃO do grupo aconteceu na tarde de ontem na Prefeitura de Cascavel

maior resolutividade, a uniformida-
de das ações, evitar a perda de pra-
zos e recursos, além de potenci-
alizar a gestão, municiando o pre-
feito para que este articule a libe-
ração de recursos nas esferas fe-
deral e estadual, além de emen-
das parlamentares, assegurando
a concretização dos mesmos.

“Todas as secretarias têm boas
demandas, que muitas vezes ficam
isoladas e até perdem prazos e re-
cursos. Com uma agenda unificada
de trabalhos e adoção de métodos
e padrões de gerenciamento unifi-
cados, acreditamos que daremos
um perfil para os trabalhos, com

maior alinhamento dos objetivos,
maior profissionalismo das gerên-
cias dos projetos e maior produtivi-
dade das equipes”, explicou Gruber.

“Todas as
secretarias têm
boas demandas,

que muitas
vezes ficam

isoladas e até
perdem prazos

e recursos”.
Alcineu Gruber, chefe de Gabinete
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Unioeste:
aniversário e
inauguração

A manhã do aniversário de 45
anos do Campus de Cascavel da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste) foi marcada pela
inauguração do Sistema Solar no
Espaço Ciência. O espaço, que fica
no canteiro central do campus, é des-
tinado à descobertas e experimen-
to, no local, também já estão o Reló-
gio do Sol e a Cápsula do Tempo.

Segundo o idealizador dos pro-
jetos, o professor Vilmar Malacar-
ne, do Grupo de Pesquisa de For-
mação de Professores de Ciência
e Matemática, o Brasil possui um
dos piores índices de avaliação
internacional no que diz respei-
to a aprendizagem em ciências.
“Nós estamos criando, aos pou-
cos, um lugar destinado às cri-

anças. Para elas gostarem e que-
rerem aprender ciências”, expli-
ca o professor Malacarne.

O Espaço Ciência é um local que
serve tanto para os acadêmicos
quanto para crianças ou estudan-
tes de escolas que queiram conhe-
cer a ciência de forma mais partici-
pativa. “Tudo que envolva o ensino
e a ciência, que sirva tanto para os

Sistema solar
O Sistema Solar da Unioeste é todo
feito com bancos de concreto e os
planetas foram confeccionados em
aço. Para que fosse possível colocar
todos os planetas de forma visível e
no mesmo espaço, foi preciso utilizar
duas escalas, uma que diz respeito ao
tamanho dos planetas e outra para a
distância entre os astros. Todos os
planetas estão identificados com uma
placa com um conjunto de
informações sobre cada um deles.

IMAGEM DISTORCIDA
Mas, e por que um Sistema Solar? De acordo com o professor Ma-

lacarne, a maioria dos livros passa uma imagem distorcida do que é o
nosso Sistema Solar. O tamanho, as proporções e a localização dos
planetas nem sempre estão representados conforme a realidade. No
Sistema Solar do Campus, os planetas estão na posição exata do dia
16 de agosto de 2017, quando o Campus completa 45 anos. “Existem
muitos sites que nos permitem saber a exata localização dos plane-
tas em cada dia do ano durante toda a existência e nós buscamos a
data específica do aniversário de 45 anos do Campus”, completa o
professor. Até mesmo as cores foram colocadas conforme são obser-
vadas aqui da Terra.

nossos alunos quanto para a co-
munidade vir a universidade é es-
sencial. É fundamental que a uni-
versidade sirva de espaço de es-
tudo para a juventude para que
esses jovens atuem no desenvol-
vimento da nossa região e do nos-
so estado”, diz o diretor geral do
Campus de Cascavel, Alexandre
Almeida Webber.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

SISTEMA SOLAR no Espaço Ciência foi inaugurado ontem

N  o  velas
REDE GLOBO • PEGA PEGA

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Keyla vai embora apressada, e Tato

percebe. Lica sugere que haja um grê-
mio no colégio, e Bóris fica animado.
Felipe reclama do namoro com Lica.
Clara usa Guto para provocar Felipe.
Juca incentiva Jota a convidar Ellen para
jogar RPG com eles.

A FORÇA DO QUERER
Em  A força do querer, Bibi acredita

que a intimação que recebeu seja por
causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que
ficou interessada por Sabiá. Garcia ex-
plica como Heleninha pode se comuni-
car com Yuri. Silvana decide ir para a
empresa e fica nervosa quando vê o ta-
lão de cheques.

NOVO MUNDO
Leopoldina deixa Dom Pedro voltar

para casa. Quinzinho começa a falar
normalmente, e Joaquim se emociona.
Dom Pedro afirma que reconquistará Le-
opoldina. Jacira instrui as índias a luta-
rem e atirarem flechas. Todos se emo-
cionam ao ouvir Quinzinho falar. Domi-
tila pede a Anna para convencer Tho-
mas a deixá-la ficar em sua casa.

OS DIAS ERAM ASSIM
Cátia hostiliza Rimena, que desiste

de contar sobre sua gravidez para Gus-
tavo. A jornalista comenta com Natália
que acredita que Gustavo e Rimena es-
tejam apaixonados. Renato apoia Gus-
tavo para tentar descobrir onde Túlio
pode ter sido enterrado.

BAND

MIL E UMA NOITES
Ali Kemal ajuda Fusun assim que

ela sai do hospital. Kerem se sente mal
por terminar o relacionamento com Ben-
nu. Sherazade está surpresa com a pro-
posta de Burhan. Yansel causa proble-
mas, mas Ali Kemal não quer colocar
em risco a relação dele com Fusun.
Onur está absolvido de todas as acu-
sações.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Nebuzaradã avisa que não permi-

tirá a presença das pessoas caren-
tes no reino. O Chefe da Guarda Real
expulsa as pessoas da casa de Ravi-
na. Joana tenta impedir, mas Zac pede
para ela ter calma. Absalom convida
Matias para ir até a Casa da Lua. Za-

baia troca segredos com Larsa.

SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Esmeralda se recusa a ajudá-lo e

aconselha que procure as autoridades.
Carlota, chorando, diz a Demétrio, Ales-
sandro e Montserrat que se casou com
um delinquente, que Pedro lhe deu a
opção de fugir em troca de sua vida e
ele não duvidou em aceitar.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Juliana comunica aos pais que se

casou com Gabriel. Rogério diz à filha
que está muito decepcionado e que ela
tomou uma decisão precipitada. Rogé-
rio adverte Gabriel e deixa claro que terá
que acertar contas com ele se fizer sua
filha infeliz.

CARINHA DE ANJO
Fabiana comemora bastante e diz

que fará a melhor apresentação do co-
ral para o Padre Fábio de Mello. Madre
Superiora pede para que Fabiana guar-
de segredo ainda, pois não sabem
quando o Padre irá ao internato. Bárba-
ra e Frida saem do quarto com lençóis
brancos com objetivo de assustar Dul-
ce Maria.

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

 • SBT

 • BAND

 • RECORD
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Arlete garante que as provas foram destruídas, e Athaíde tranquiliza a
mãe de Júlio ao informar que no inquérito consta que o acidente foi causado
por um brinquedo. Júlio diz a Elza que será difícil mãe e filho se perdoarem.
Eric convida Maria Pia para ser madrinha do seu casamento com Luiza. Júlio
se recusa a ficar ao lado da mãe e vai dormir no porão. Arlete relembra a Elza
de que sempre acompanhou a vida de Júlio por meio da irmã. Arlete diz a
Elza que não pode contar a verdade para Júlio sobre seu sumiço. Para o
casamento, Luiza propõe o regime de separação total de bens. Eric discor-
da, mas depois acaba cedendo ao desejo de Luiza. Malagueta avisa a Maria
Pia que Sabine está se interessando por ele. Evandro conta a Júlio que
Mônica o deixou. Júlio é demitido do hotel por justa causa. Sandra Helena
confidencia a Cíntia que gosta de Eric. Cíntia oferece uma palavra de apoio
para Júlio. Sandra Helena chama Cíntia para ir à festa do KlubStrass. Adriano
decide romper com Sabine.

Arlete mente para Júlio

DIVULGAÇÃO
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Á
ri

es

Sua energia e vitalidade física vão fa-
zer a diferença em sua busca pelos
melhores resultados. Aproveite para
praticar algum tipo de atividade física.
Cor: pink

horóscopo

To
ur

o

No setor profissional, será necessário
assumir a responsabilidade por suas
ações. Não tenha receio de tomar ati-
tudes para melhorar seu trabalho. Cor:
vinho.

Li
br

a

Desfrute da sua liberdade, sem deixar
de lado as responsabilidades assumi-
das. Reuniões rápidas podem trazer
esclarecimentos. Cor: tons escuros.

E
sc

or
pi

ão

Viagens ou mudanças de rotina no seu
emprego estarão favorecidas. Mante-
nha o foco nos seus objetivos se qui-
ser aumentar suas finanças. Cor: pink.

G
êm

eo
s Ótimo dia para marcar entrevistas

de emprego ou conquistar uma pro-
moção. Hoje, você conseguirá apre-
sentar suas ideias com mais clare-
za. Cor: pink.

C
ân

ce
r Aproveite este dia para concluir ati-

vidades que estão pendentes em seu
ambiente de trabalho. Agite um pou-
co sua vida e divirta-se mais. Cor:
branco.

Sa
gi

tá
rio

Mantenha a independência de suas
ações. Mesmo que se sinta perdido(a),
esbanje a sua simpatia sem impor suas
vontades. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, conseguirá manter o equilíbrio

mesmo diante dos obstáculos. Você vai
organizar seu tempo e desempenhar
suas tarefas determinação. Cor: ver-
de-claro.

Le
ão

Você perceberá situações de conflito
antes de qualquer um, o que poderá
lhe render vantagens. Se espera vitó-
ria judicial, poderá conquistá-la com
sucesso. Cor: tons pastel.

V
irg

em

Aproveite este dia para expandir
suas atividades profissionais e am-
pliar seus contatos. Assim, consegui-
rá melhorar seu desempenho. Cor:
vermelho.

A
qu

ár
io Finalize suas tarefas para evitar dis-

cussões. Com tanta energia e vontade
de agir, cuidado para não prejudicar
as pessoas que estão ao seu redor.
Cor: tons pastel.

Pe
ix

es

Aposte em sua capacidade de realiza-
ção. No amor, se enfrentar alguma di-
vergência com seu par, será passa-
geira. Cor: cinza.

ANJO MAHASIAH
Quem nasce sob esta influência, apren-
derá tudo fácil e rapidamente, inclusive
idiomas, porque traz lembranças de
outras encarnações. Está sempre trans-
formando, nascendo, morrendo e re-
nascendo em todas as áreas, tanto na
vida sentimental como profissional. É
dotado(a) de grande equilíbrio interior,
senso de justiça, generosidade e sa-
bedoria; não medirá esforços para o
crescimento espiritual, tanto seu quan-
to de sua família. Age sempre de
acordo com as leis, sociais ou
humanas. É um exemplo de virtu-
de e a luz intensa de sua aura pode
ser vista claramente nos ombros e
na cabeça.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 46: 1- 5

 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia. Portanto não teme-
remos, ainda que a terra se mude, e ainda que
os montes se transportem para o meio dos
mares. Ainda que as águas rujam e se pertur-
bem, ainda que os montes se abalem pela sua
braveza. Há um rio cujas correntes alegram a
cidade de Deus, o santuário das moradas do
Altíssimo.Deus está no meio dela; não se aba-
lará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.

Clair Domingos Palenscki

A gincana será composta por vo-
luntários, que devem se inscrever
a partir das 7h30, na Rádio Inde-
pendência, promotora do evento. A
divisão das equipes será feita no
local e em seguida, partirão para
os diversos bairros, arrecadando
donativos da população.

Segundo o organizador, Amir
Kalil, “muitas empresas já fize-

ram cadastros para par ticipar
com a logística e o transpor te
dos donativos”.

COMO SERÁ
O primeiro passo é o sorteio das

equipes que em seguida, se deslo-
cam com os caminhões vazios até
a Coopavel para a pesagem inicial.
Em seguida os grupos serão distri-
buídos para os bairros. Quem for
proprietário de algum ponto comer-
cial pode colaborar sendo um pon-
to de coleta e facilitar o trabalho
das equipes e do caminhão ao re-
colher os donativos. Um dos pon-
tos fixos de coleta será a Rádio In-
dependência, em frente à Praça
Wilson Jofre.

O retorno das equipes está pre-
visto para as 14h30, na Praça Wil-
son Joffre. A previsão para o encer-
ramento e premiação dos vencedo-
res é as 16h30, com missa dos
padres Amigos da Fé.

GINCANA DA CARIDADE

o domingo (20), será
realizada a primeira
Gincana da Caridade. O
evento é uma competição
em prol da solidariedade
e amor ao próximo e visa
arrecadar donativos que
serão doados ao
Provopar. Esta é uma
promoção da Rádio
Independência e promete
movimentar a cidade.

ENTREGA
A entrega dos donativos
será feita às famílias
cadastradas pelo Provopar.
Outras entidades que
precisarem podem fazer o
cadastro junto ao órgão e
receber as doações.

N

O QUE DOAR
Segundo os organizadores, serão arrecadadas doações de todos os
tipos, entre elas roupas, agasalhos, alimentos e não perecíveis. Para
outros tipos de doações, tais como materiais de construção e móveis, a
coleta pode ser agendada para outro dia com as equipes.
Mais informações pelo telefone 3038-9700.

será realizada domingo

Todas as doações serão revertidas ao Provopar
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Á
ri

es

Sua energia e vitalidade física vão fa-
zer a diferença em sua busca pelos
melhores resultados. Aproveite para
praticar algum tipo de atividade física.
Cor: pink

horóscopo

To
ur

o

No setor profissional, será necessário
assumir a responsabilidade por suas
ações. Não tenha receio de tomar ati-
tudes para melhorar seu trabalho. Cor:
vinho.

Li
br

a

Desfrute da sua liberdade, sem deixar
de lado as responsabilidades assumi-
das. Reuniões rápidas podem trazer
esclarecimentos. Cor: tons escuros.

E
sc

or
pi

ão

Viagens ou mudanças de rotina no seu
emprego estarão favorecidas. Mante-
nha o foco nos seus objetivos se qui-
ser aumentar suas finanças. Cor: pink.

G
êm

eo
s Ótimo dia para marcar entrevistas

de emprego ou conquistar uma pro-
moção. Hoje, você conseguirá apre-
sentar suas ideias com mais clare-
za. Cor: pink.

C
ân

ce
r Aproveite este dia para concluir ati-

vidades que estão pendentes em seu
ambiente de trabalho. Agite um pou-
co sua vida e divirta-se mais. Cor:
branco.

Sa
gi

tá
rio

Mantenha a independência de suas
ações. Mesmo que se sinta perdido(a),
esbanje a sua simpatia sem impor suas
vontades. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, conseguirá manter o equilíbrio

mesmo diante dos obstáculos. Você vai
organizar seu tempo e desempenhar
suas tarefas determinação. Cor: ver-
de-claro.

Le
ão

Você perceberá situações de conflito
antes de qualquer um, o que poderá
lhe render vantagens. Se espera vitó-
ria judicial, poderá conquistá-la com
sucesso. Cor: tons pastel.

V
irg

em

Aproveite este dia para expandir
suas atividades profissionais e am-
pliar seus contatos. Assim, consegui-
rá melhorar seu desempenho. Cor:
vermelho.

A
qu

ár
io Finalize suas tarefas para evitar dis-

cussões. Com tanta energia e vontade
de agir, cuidado para não prejudicar
as pessoas que estão ao seu redor.
Cor: tons pastel.

Pe
ix

es

Aposte em sua capacidade de realiza-
ção. No amor, se enfrentar alguma di-
vergência com seu par, será passa-
geira. Cor: cinza.

ANJO MAHASIAH
Quem nasce sob esta influência, apren-
derá tudo fácil e rapidamente, inclusive
idiomas, porque traz lembranças de
outras encarnações. Está sempre trans-
formando, nascendo, morrendo e re-
nascendo em todas as áreas, tanto na
vida sentimental como profissional. É
dotado(a) de grande equilíbrio interior,
senso de justiça, generosidade e sa-
bedoria; não medirá esforços para o
crescimento espiritual, tanto seu quan-
to de sua família. Age sempre de
acordo com as leis, sociais ou
humanas. É um exemplo de virtu-
de e a luz intensa de sua aura pode
ser vista claramente nos ombros e
na cabeça.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 46: 1- 5

 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia. Portanto não teme-
remos, ainda que a terra se mude, e ainda que
os montes se transportem para o meio dos
mares. Ainda que as águas rujam e se pertur-
bem, ainda que os montes se abalem pela sua
braveza. Há um rio cujas correntes alegram a
cidade de Deus, o santuário das moradas do
Altíssimo.Deus está no meio dela; não se aba-
lará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.

Clair Domingos Palenscki

A gincana será composta por vo-
luntários, que devem se inscrever
a partir das 7h30, na Rádio Inde-
pendência, promotora do evento. A
divisão das equipes será feita no
local e em seguida, partirão para
os diversos bairros, arrecadando
donativos da população.

Segundo o organizador, Amir
Kalil, “muitas empresas já fize-

ram cadastros para par ticipar
com a logística e o transpor te
dos donativos”.

COMO SERÁ
O primeiro passo é o sorteio das

equipes que em seguida, se deslo-
cam com os caminhões vazios até
a Coopavel para a pesagem inicial.
Em seguida os grupos serão distri-
buídos para os bairros. Quem for
proprietário de algum ponto comer-
cial pode colaborar sendo um pon-
to de coleta e facilitar o trabalho
das equipes e do caminhão ao re-
colher os donativos. Um dos pon-
tos fixos de coleta será a Rádio In-
dependência, em frente à Praça
Wilson Jofre.

O retorno das equipes está pre-
visto para as 14h30, na Praça Wil-
son Joffre. A previsão para o encer-
ramento e premiação dos vencedo-
res é as 16h30, com missa dos
padres Amigos da Fé.

GINCANA DA CARIDADE

o domingo (20), será
realizada a primeira
Gincana da Caridade. O
evento é uma competição
em prol da solidariedade
e amor ao próximo e visa
arrecadar donativos que
serão doados ao
Provopar. Esta é uma
promoção da Rádio
Independência e promete
movimentar a cidade.

ENTREGA
A entrega dos donativos
será feita às famílias
cadastradas pelo Provopar.
Outras entidades que
precisarem podem fazer o
cadastro junto ao órgão e
receber as doações.

N

O QUE DOAR
Segundo os organizadores, serão arrecadadas doações de todos os
tipos, entre elas roupas, agasalhos, alimentos e não perecíveis. Para
outros tipos de doações, tais como materiais de construção e móveis, a
coleta pode ser agendada para outro dia com as equipes.
Mais informações pelo telefone 3038-9700.

será realizada domingo

Todas as doações serão revertidas ao Provopar
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Unioeste:
aniversário e
inauguração

A manhã do aniversário de 45
anos do Campus de Cascavel da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste) foi marcada pela
inauguração do Sistema Solar no
Espaço Ciência. O espaço, que fica
no canteiro central do campus, é des-
tinado à descobertas e experimen-
to, no local, também já estão o Reló-
gio do Sol e a Cápsula do Tempo.

Segundo o idealizador dos pro-
jetos, o professor Vilmar Malacar-
ne, do Grupo de Pesquisa de For-
mação de Professores de Ciência
e Matemática, o Brasil possui um
dos piores índices de avaliação
internacional no que diz respei-
to a aprendizagem em ciências.
“Nós estamos criando, aos pou-
cos, um lugar destinado às cri-

anças. Para elas gostarem e que-
rerem aprender ciências”, expli-
ca o professor Malacarne.

O Espaço Ciência é um local que
serve tanto para os acadêmicos
quanto para crianças ou estudan-
tes de escolas que queiram conhe-
cer a ciência de forma mais partici-
pativa. “Tudo que envolva o ensino
e a ciência, que sirva tanto para os

Sistema solar
O Sistema Solar da Unioeste é todo
feito com bancos de concreto e os
planetas foram confeccionados em
aço. Para que fosse possível colocar
todos os planetas de forma visível e
no mesmo espaço, foi preciso utilizar
duas escalas, uma que diz respeito ao
tamanho dos planetas e outra para a
distância entre os astros. Todos os
planetas estão identificados com uma
placa com um conjunto de
informações sobre cada um deles.

IMAGEM DISTORCIDA
Mas, e por que um Sistema Solar? De acordo com o professor Ma-

lacarne, a maioria dos livros passa uma imagem distorcida do que é o
nosso Sistema Solar. O tamanho, as proporções e a localização dos
planetas nem sempre estão representados conforme a realidade. No
Sistema Solar do Campus, os planetas estão na posição exata do dia
16 de agosto de 2017, quando o Campus completa 45 anos. “Existem
muitos sites que nos permitem saber a exata localização dos plane-
tas em cada dia do ano durante toda a existência e nós buscamos a
data específica do aniversário de 45 anos do Campus”, completa o
professor. Até mesmo as cores foram colocadas conforme são obser-
vadas aqui da Terra.

nossos alunos quanto para a co-
munidade vir a universidade é es-
sencial. É fundamental que a uni-
versidade sirva de espaço de es-
tudo para a juventude para que
esses jovens atuem no desenvol-
vimento da nossa região e do nos-
so estado”, diz o diretor geral do
Campus de Cascavel, Alexandre
Almeida Webber.
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SISTEMA SOLAR no Espaço Ciência foi inaugurado ontem

N  o  velas
REDE GLOBO • PEGA PEGA

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Keyla vai embora apressada, e Tato

percebe. Lica sugere que haja um grê-
mio no colégio, e Bóris fica animado.
Felipe reclama do namoro com Lica.
Clara usa Guto para provocar Felipe.
Juca incentiva Jota a convidar Ellen para
jogar RPG com eles.

A FORÇA DO QUERER
Em  A força do querer, Bibi acredita

que a intimação que recebeu seja por
causa de Rubinho. Elvira diz a Bibi que
ficou interessada por Sabiá. Garcia ex-
plica como Heleninha pode se comuni-
car com Yuri. Silvana decide ir para a
empresa e fica nervosa quando vê o ta-
lão de cheques.

NOVO MUNDO
Leopoldina deixa Dom Pedro voltar

para casa. Quinzinho começa a falar
normalmente, e Joaquim se emociona.
Dom Pedro afirma que reconquistará Le-
opoldina. Jacira instrui as índias a luta-
rem e atirarem flechas. Todos se emo-
cionam ao ouvir Quinzinho falar. Domi-
tila pede a Anna para convencer Tho-
mas a deixá-la ficar em sua casa.

OS DIAS ERAM ASSIM
Cátia hostiliza Rimena, que desiste

de contar sobre sua gravidez para Gus-
tavo. A jornalista comenta com Natália
que acredita que Gustavo e Rimena es-
tejam apaixonados. Renato apoia Gus-
tavo para tentar descobrir onde Túlio
pode ter sido enterrado.

BAND

MIL E UMA NOITES
Ali Kemal ajuda Fusun assim que

ela sai do hospital. Kerem se sente mal
por terminar o relacionamento com Ben-
nu. Sherazade está surpresa com a pro-
posta de Burhan. Yansel causa proble-
mas, mas Ali Kemal não quer colocar
em risco a relação dele com Fusun.
Onur está absolvido de todas as acu-
sações.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Nebuzaradã avisa que não permi-

tirá a presença das pessoas caren-
tes no reino. O Chefe da Guarda Real
expulsa as pessoas da casa de Ravi-
na. Joana tenta impedir, mas Zac pede
para ela ter calma. Absalom convida
Matias para ir até a Casa da Lua. Za-

baia troca segredos com Larsa.

SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Esmeralda se recusa a ajudá-lo e

aconselha que procure as autoridades.
Carlota, chorando, diz a Demétrio, Ales-
sandro e Montserrat que se casou com
um delinquente, que Pedro lhe deu a
opção de fugir em troca de sua vida e
ele não duvidou em aceitar.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Juliana comunica aos pais que se

casou com Gabriel. Rogério diz à filha
que está muito decepcionado e que ela
tomou uma decisão precipitada. Rogé-
rio adverte Gabriel e deixa claro que terá
que acertar contas com ele se fizer sua
filha infeliz.

CARINHA DE ANJO
Fabiana comemora bastante e diz

que fará a melhor apresentação do co-
ral para o Padre Fábio de Mello. Madre
Superiora pede para que Fabiana guar-
de segredo ainda, pois não sabem
quando o Padre irá ao internato. Bárba-
ra e Frida saem do quarto com lençóis
brancos com objetivo de assustar Dul-
ce Maria.

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

 • SBT

 • BAND

 • RECORD
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Arlete garante que as provas foram destruídas, e Athaíde tranquiliza a
mãe de Júlio ao informar que no inquérito consta que o acidente foi causado
por um brinquedo. Júlio diz a Elza que será difícil mãe e filho se perdoarem.
Eric convida Maria Pia para ser madrinha do seu casamento com Luiza. Júlio
se recusa a ficar ao lado da mãe e vai dormir no porão. Arlete relembra a Elza
de que sempre acompanhou a vida de Júlio por meio da irmã. Arlete diz a
Elza que não pode contar a verdade para Júlio sobre seu sumiço. Para o
casamento, Luiza propõe o regime de separação total de bens. Eric discor-
da, mas depois acaba cedendo ao desejo de Luiza. Malagueta avisa a Maria
Pia que Sabine está se interessando por ele. Evandro conta a Júlio que
Mônica o deixou. Júlio é demitido do hotel por justa causa. Sandra Helena
confidencia a Cíntia que gosta de Eric. Cíntia oferece uma palavra de apoio
para Júlio. Sandra Helena chama Cíntia para ir à festa do KlubStrass. Adriano
decide romper com Sabine.

Arlete mente para Júlio

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL

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

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

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

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

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

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

SHOPPING WEST SIDE

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

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

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

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

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

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 14h - 16h10

Alinhando metas
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Alinhando metas

Com a missão de ampliar as fon-
tes de recursos com bons projetos
que viabilizem grandes obras para
o desenvolvimento do Município, a
Administração Municipal criou um
Grupo Unificado de Projetos que re-
úne os técnicos de todas as secre-
tarias que trabalham no desenvol-
vimento de projetos e na captação
de recursos nas mais diferentes
fontes estaduais e federais. A pri-
meira reunião do grupo foi realiza-
da na tarde de ontem, na Sala de
Reuniões do terceiro piso do Paço
Municipal, para alinhar as metas.

A ideia, segundo o chefe de ga-
binete, Alcineu Gruber, é garantir

CALENDÁRIO
Também ontem, o grupo definiu um calendário de reuniões, que será bimestral,
instalou uma comissão diretiva do grupo e conheceu as ferramentas a serem
utilizadas em comum para o controle dos projetos. Também foi implantado um
cronograma de atividades e responsabilidades. O Grupo Unificado está ligado
ao Gabinete do prefeito.

PRIMEIRA REUNIÃO do grupo aconteceu na tarde de ontem na Prefeitura de Cascavel

maior resolutividade, a uniformida-
de das ações, evitar a perda de pra-
zos e recursos, além de potenci-
alizar a gestão, municiando o pre-
feito para que este articule a libe-
ração de recursos nas esferas fe-
deral e estadual, além de emen-
das parlamentares, assegurando
a concretização dos mesmos.

“Todas as secretarias têm boas
demandas, que muitas vezes ficam
isoladas e até perdem prazos e re-
cursos. Com uma agenda unificada
de trabalhos e adoção de métodos
e padrões de gerenciamento unifi-
cados, acreditamos que daremos
um perfil para os trabalhos, com

maior alinhamento dos objetivos,
maior profissionalismo das gerên-
cias dos projetos e maior produtivi-
dade das equipes”, explicou Gruber.

“Todas as
secretarias têm
boas demandas,

que muitas
vezes ficam

isoladas e até
perdem prazos

e recursos”.
Alcineu Gruber, chefe de Gabinete
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Desde ontem, a Guarda Munici-
pal e Patrimonial de Cascavel pas-
sa a contar com uma Ouvidoria e
Corregedoria próprias. Com a publi-
cação no Diário Oficial de ontem do
Decreto Nº 13.528 de 29 de maio
de 2017, a Guarda passa a contar
com um canal de comunicação di-
reta entre a sociedade e o Depar-
tamento, recebendo reclamações,
denúncias, sugestões ou elogios,
estimulando a participação do ci-
dadão no controle e avaliação dos
serviços prestados pelo Departa-
mento da Guarda Municipal.

De acordo com o coronel Aveli-
no Novakoski, diretor da Guarda
Municipal, o ouvidor e o corregedor
já foram designados para o cargo,

conforme prevê o Decreto. O guar-
da patrimonial Vilmar Vicari ocupa-
rá o cargo de ouvidor e o guarda
municipal Márcio Minosso de cor-
regedor. As demandas da socieda-
de podem ser encaminhadas pe-
los números 153 e 3902-1366
ou, ainda, pessoalmente na sede
da Guarda, onde a Ouvidoria está
atuando por enquanto em sala pro-
visória junto com a gerência da Vi-
gilância Patrimonial.

Pelo decreto, é de competência
da Ouvidoria “receber sugestões
de aprimoramento, críticas, recla-
mações, denúncias, elogios e pe-
didos de informações sobre as ati-
vidades da Guarda”, entre outras
atividades.

153 e
3902-1366
São os telefones

para críticas, elogios
e denúncias

Corregedoria
A Corregedoria, conforme o decreto,
será um órgão permanente que se
destina a “apurar as infrações
disciplinares atribuídas aos servidores
integrantes do quadro funcional da
Guarda. À ela cabe dar o devido
andamento, às representações ou
denúncias fundamentadas que receber
relativas aos integrantes do quadro de
profissionais do departamento
da Guarda. Ainda segundo
Novakoski, com a publicação do
Decreto, será concluído todo o
procedimento obrigatório para obter o
porte de arma aos Guardas
Municipais, como parte das exigências
da legislação federal.

GM com ouvidor
e corregedor

OUVIDORIA e Corregedoria foram
regulamentadas por decreto

DIVULGAÇÃO
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gente@jhoje.com.br

Saudável
Hoje é dia de feira

agroecológica com produtos
orgânicos, oriundos da
produção da Agricultura

Familiar. A feira ocorre toda
quinta-feira, das 9h às
12h30, no Bloco I da

Unioeste.
Os alunos do Programa Culturação, da Casa da Cultura

Zona Norte, durante a 18ª Festa do Morango

Livros
Os amantes da literatura ganharam mais

alguns dias para garantir muitos exemplares a
preço promocional. A Feira de Livros, que ocorre

no Cascavel JL Shopping, foi prorrogada até dia 31
de agosto. Corre lá!

Baile do Rubi
Neste sábado tem o

tradicional Baile do Rubi,
promovido pela Ordem dos

Advogados do Brasil
Subseção de Cascavel,

será às 20h, na Associação
da Coopavel.

Tira dúvidas
Como aplicar regras do Código do Consumidor e

repassar informações com segurança aos
clientes. Esse será o foco da reunião empresarial
desta quinta-feira, na Acic, a partir das 18h30. A

coordenadora do Procon em Cascavel, Nadir
Lovera, conduzirá os  esclarecimentos.

A bela DUDA
MIKULSKI,
clicada por
Arivonil Policarp

A vida sem luta é um mar
morto no centro do
organismo universal.

Machado de Assis

DIVULGAÇÃO
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A gripe deu uma trégua aos mo-
radores da região oeste do Paraná.
O que comprova isso é a estabili-
dade no número de casos de Influ-
enza. Segundo o boletim informati-
vo da Sesa (Secretaria Estadual da
Saúde), a 10ª Regional de Saúde
de Cascavel não confirma novos
casos há um mês.

Ao todo, são oito casos em toda
a regional, distribuídos em Casca-
vel (6), Céu Azul (1) e Lindoeste (1).
Neste último caso, um óbito foi con-
firmado. A vítima foi um homem de
74 anos que morreu por conta do

Sem casos
de Influenza

 Gerti lembra que a vacina contra a gripe está disponível a todos
os públicos, mesmo aqueles que não estavam incluídos nos grupos
prioritários durante a campanha. “Porém, vale lembrar que esses
lotes são residuais, e não se sabe quanto ainda tem”, diz. Quem
ainda está imunizado pode procurar a Secretaria de Saúde de seu
município para saber em quais unidades ainda há doses da vacina.

vírus A H3 sazonal.
O que chama a atenção é o to-

tal de municípios sem nenhum caso
de Influenza. Conforme a coordena-
dora do setor de epidemiologia da
10ª Regional de Saúde de Casca-
vel, Gerti Berto, das 25 cidades
que integram a regional, 22 não
apresentaram confirmações desde
janeiro. “O vírus circula o ano todo,
e mesmo neste período de inverno,
que a situação fica mais crítica em
decorrência das baixas temperatu-
ras, a Influenza está bem mais cal-
ma que nos anteriores”, afirma.

Casamento coletivo
Está se aproximando a data para
a realização do Casamento
Coletivo por meio da 5ª edição
do Justiça no Bairro, em outubro,
e os casais que desejam
formalizar a união nessa
oportunidade devem se
apressar para fazer a inscrição,
gratuitamente. O prazo termina
no dia 31 de agosto nos Cras
(Centros de Referência de
Assistência Social) da cidade.
O evento é realizado pela
Prefeitura de Cascavel numa
parceria com o Tribunal de Justiça
do Paraná, o Sesc e demais
parceiros. O casamento civil está
marcado para o dia 20 de outubro.
Para se inscrever, os noivos devem
procurar o Cras mais próximo da
residência e apresentar
comprovante de renda de até dois
salários mínimos (quatro por
casal); comprovante de residência
no nome ou declaração por escrito
do proprietário do imóvel;
certidões de nascimento emitidas
há menos de três meses, RG e CPF
de cada noivo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton SantosV acinas

VACINAS ainda estão
disponíveis nas Unidades

Básicas de Saúde



GERAL22 HOJE NEWS, 17 DE AGOSTO DE 2017

Em palestra a investido-
res, o presidente da Repú-
blica, Michel Temer, justifi-
cou ontem a alteração da
meta fiscal do governo,
anunciada na última terça-
feira, ressaltando que a
baixa da inflação causou
queda na arrecadação. Dis-
se ainda que a negociação
do novo projeto do Refis, o
refinanciamento de dívidas
de empresas com a Recei-
ta Federal, fez com que em-
presários adiassem o paga-
mento de impostos.

“Como o Congresso al-
terou radicalmente [o pro-
jeto do governo sobre o Re-
fis], aqueles que iriam ade-
rir, ficam esperando. E ao
ficarem esperando, tam-
bém não pagam tributo.
Isso aconteceu nesses úl-
timos três ou quatro me-
ses, que fez também cair a
arrecadação. Isso criou um
grande problema para o
nosso déficit”, disse Temer
em evento organizado pelo
Banco Santander.

O presidente da Repú-
blica disse que, além de al-
terar a meta fiscal, o gover-
no se preocupou em cortar
gastos, como o adiamento
do reajuste de servidores
públicos e o corte de 60 mil
cargos do serviço público
federal. Segundo Temer,
mesmo com a necessida-
de da alteração da meta fis-
cal, o país está indo no ca-
minho certo, e deverá fe-
char o ano com inflação e
juros baixos.

 TRF4 mantém prisão de Palocci
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TR4), com sede em

Porto Alegre, decidiu ontem manter a prisão preventiva do ex-minis-
tro Antonio Palocci. A decisão foi tomada por unanimidade de votos
da 8ª Turma do tribunal. Na sessão, os desembargadores julgaram
o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa de Palocci, que já

havia sido indeferido no começo de julho. Eles entenderam que a
prisão é necessária por haver risco de novos atos de lavagem de
dinheiro, uma vez que os valores obtidos nos crimes ainda não

foram sequestrados pela Justiça. A 8ª Turma também considerou a
possibilidade de fuga de Palocci do país.

 “Essas alterações que fizemos, essas alterações com cortes de gas-
tos, vão colaborar muito para esse novo Brasil. Eu vejo que o interesse
dos países de investir em nosso país está crescendo cada vez mais. A
queda de inflação, a queda de juros, isso tudo vai ajudando muitíssimo.
Você anunciou bem [referindo-se ao presidente do Banco Santander no
Brasil, Sergio Rial], muito provável que, ao final do ano, nós estejamos em
torno de 7,5% na taxa Selic. Não é improvável que isso aconteça”, disse.

As justificativas de Temer
NOVO Brasil

BETO BARATA/AGÊNCIA BRASIL  TEMER durante discurso para empresários
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Odontologia fala de Reposição
hormonal nanoestruturada

Renomado no Brasil e no
mundo, o cirurgião-dentista
Marco Antônio Botelho esteve na
Universidade Paranaense –
Unipar, Unidade de Cascavel,
para falar sobre ‘Reposição
hormonal nanoestruturada’.
Pesquisador da Université Paris-
Sorbonne, Botelho reafirma que
ciência leva ao conhecimento.

 Doutor em Ciências Médicas,
Botelho explica a relação entre
hormônios e a Odontologia,
enaltecendo o fato de que
hormônio tem ligação
direta, como por exemplo, no
sucesso de uma cirurgia de
implante, relacionando
a qualidade óssea para
ancorarem de um implante,
inflamações gengivais,
auxiliando o cirurgião-dentista
desde casos cirúrgicos e
clínicos à preservação da
qualidade óssea no
envelhecimento.

 Entre seus argumentos,
mostrou estudos que apontam a
relação do uso de
anticoncepcional, devido ao
hormônio modificado, com o
desenvolvimento de diversos
tipos de câncer em mulheres.
Também apresentou o benefício

da testosterona Bioidentica
nanoestruturada na qualidade
de vida das mulheres.

 Segundo o cirurgião-
dentista, que também é
estudante de Medicina, na
menopausa não se transforma
mais testosterona em
estradiol, hormônio
responsável pela unificação
das mucosas. Diante da
afirmação, justifica: “Dar
hormônios para as mulheres
não causa problemas, mas a
falta deles sim”.

 O doutor levantou, ainda,
dados de estudos e
pesquisas recentes que
fornecem as bases científicas
e evidências sobre os
diversos benefícios da
modulação hormonal
 Bioidentica com
Nanotecnologia na Medicina.
“Fazer e entender a
modulação hormonal é
sinônimo de mudança
comportamental, é sinal de
que você não admite continuar
com os mesmos sintomas que
sua vida lhe proporcionava e
que você agora pode gerir de
uma maneira melhor e mais
fisiológica”, pontuou.

 Tema foi abordado pelo cirurgião-dentista
Marco Antônio Botelho, do Ceará

Dr. Marco Botelho ministra palestra para
alunos e egressos de ODONTOLOGIA
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 840
Furtos 2.632
Veículos (furtos/roubos) 264
Outros 3.208

Acidentes 1.738
Colisões 1.598
Atropelamentos 140
Mortes 36

Um homem que trabalha um
uma fábrica de panelas, localizada
às margens da BR-277, em Casca-
vel, ficou ferido em uma explosão
na tarde de ontem. De acordo com
informações repassadas ao Hoje
News no local do acidente, a víti-
ma lidava com a pintura das pane-

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios prenderam ontem, em
flagrante, Willian Ramos de Olivei-
ra, de 19 anos. O jovem foi ouvido
sobre a morte de Jefferson Nunes
de Oliveira, ocorrida na tarde de
segunda-feira, no bairro Interlagos.

De acordo com a DH, Willian
estava com Jefferson e presenciou
o crime, mas negou todos os fatos.
Ele foi preso por falso testemunho,
uma vez que comprometeu o escla-
recimento da verdade. O jovem tem
passagem por furto e faz uso de
tornozeleira eletrônica.

Jefferson estava em um bar, foi
perseguido pelo atirador e execu-
tado com vários tiros na Rua Mário
Quintana, no Bairro Interlagos. Um
carro teria dado fuga ao atirador.

Ferido em explosão

Falso testemunho
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Willian estava
com Jefferson
no momento do
crime e negou
à POLÍCIA

VÍTIMA pintava panelas quando houve vazamento de gás

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

las quando houve um vazamento de
gás e, em seguida, uma explosão.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) chega-
ram a ser acionados, mas uma equi-
pe da concessionária que adminis-
tra a rodovia prestou os primeiros

socorros e atendeu o homem.
Com queimaduras de segundo

grau nos braços, ele foi levado até o
Hospital Universitário de Cascavel.
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Inscrições reabertas
A Prefeitura de Cascavel rea-

bre hoje, às 14h, o novo prazo
para recebimento das inscrições
do concurso público 115/2017
para provimento de vagas e forma-
ção de cadastro de reserva ao
cargo efetivo de agente de apoio.

Conforme comunicado no úl-
timo dia 14, por razões de ordem
técnica foi suspenso o recebi-
mento das inscrições do concur-
so que estava programado para
iniciar aquele dia.

De acordo com a gerente de
Desenvolvimento de Pessoal do
Departamento de Recursos Hu-
manos da prefeitura, Cristina
Dulce Schmitz, “o problema já
foi resolvido”. Conforme edital
122/2017 que será publicado
hoje, o candidato poderá acessar
o site www.cascavel.pr.gov.br e
fazer a inscrição.

“Lembramos que as inscrições
serão unicamente via internet, sen-
do que os procedimentos estão
dispostos no item 2 do edital de
abertura”, acrescentou.

ISENÇÃO DA TAXA
Em razão do novo período de
recebimento das inscrições, ficam
também alterados os prazos para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição e para protocolar o
requerimento de reserva de vagas
destinadas a candidatos com
deficiência. As regras
estabelecidas no edital para
solicitar a isenção da taxa de
inscrição e protocolar
requerimento de reserva de vagas
permanecem as mesmas. Fica
mantida a data provável de 24
de setembro de 2017 para
aplicação da prova objetiva.

AÍLTON SANTOS

SOBROU PARA O “BOM VELHINHO”
Um boneco do Papai Noel foi descartado no lixo, às margens da Avenida
Piquiri, no Conjunto Julieta Bueno. Nada de errado caso fosse um descarte
correto. Muito lixo foi jogado junto e deixado a céu aberto, um convite ao
Aedes aegypti, o transmissor da dengue. No local há potes e outros
recipientes que podem acumular água.
A Secretaria do Meio Ambiente diz que fará uma vistoria no local e, caso
identificados, os responsáveis podem ser multados.

17/08/2017 a 23/08/2017
prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição

17/08/2017 a 30/08/2017
prazo para protocolar requerimento de reserva de vagas
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Um fato extremamente inusita-
do foi registrado na madrugada de
ontem em Cascavel. Guardas mu-
nicipais faziam patrulhamento em
uma estrada de terra, que dá aces-
so à BR-467, no bairro São Cristó-
vão, quando avistaram um Ford Del
Rey parado.

Quando os guardas se aproxima-
ram, encontraram um homem de 25
anos dormindo dentro do veículo.
O problema, segundo os guardas,
é que o carro foi furtado por ele três
dias antes, em Palotina.

Conforme os guardas, no boletim
de ocorrência consta que o homem
pediu carona em frente a um super-
mercado e, como o proprietário do
veículo não deu, aproveitou-se que
o homem entrou no estabelecimen-
to para fazer compras, e furtou o Del
Rey que estava estacionado.

Além do furto, ele confessou ter
vendido a bateria do veículo, para
conseguir dinheiro.

Integrantes do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança
Pública) de Cascavel estão pleiteando, junto o Governo do Estado,

a construção de duas casas de custódia para Cascavel. Esta
semana, o presidente do Conseg (Conselho de Segurança de

Cascavel), Rafael de Lorenzo, está em Curitiba, a fim de manter
contatos na Secretaria de Estado da Segurança Pública do Para-
ná, para trazer as unidades para a cidade. A ideia é uma unidade
feminina, para 200 presas, e outra masculina, para 600 internos.

Lá ficariam abrigados os presos provisórios e temporários.
 Reportagem: Tissiane Merlak

   Foto: Aílton Santos

Carro furtado vira casa

Policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) de Cascavel
estão investigando um golpe milio-
nário que vem sendo aplicado há
meses não só na cidade, mas em
vários outros municípios da região.

O suspeito é Marcio Schulz, de 30
anos, preso por um mandado de pri-
são, cumprido na noite de terça-fei-
ra, no bairro Claudete. Segundo as
investigações, Marcio ganhava a con-
fiança das pessoas, comprava veícu-

HOMEM confessou ter furtado
veículo no estacionamento de um

supermercado em Palotina

los, dentre eles caminhões e carros
de forma fria, criava contratos em
nome de outras pessoas, e ainda
repassava cheques sem fundos.

Somente de quatro vítimas, o
prejuízo estimado é de R$ 280 mil.
Este ano, de acordo com a polícia,
já foram registrados 16 boletins de
ocorrência contra ele.

Além de Cascavel, os crimes te-
riam sido cometidos em Nova Au-
rora, Corbélia e Marechal Cândido
Rondon. A orientação da polícia é
que as vítimas do suposto estelio-
natário compareçam até a delega-
cia para registrar o crime.

GOLPE MILIONÁRIO

 Casas de Custódia

 MÁRCIO foi preso por um mandado
de prisão no bairro Claudete
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 Reportagem: Marina Kessler
    Fotos: Aílton Santos

Abril também não foi nada po-
sitivo para os trabalhadores da
construção civil. O saldo geral,
que é a diminuição das contrata-
ções e das demissões, resultou
no fechamento de 96 postos de
trabalho. Em março, o primeiro
resultado negativo do ano para o
setor, foram contratadas 408 pes-
soas e demitidas outras 474.
Desta forma, foram extintas 66
vagas formais, uma variação de -
0,90% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016.

Conforme o presidente do Sin-
trivel (Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria da Construção
Civil de Cascavel), Roberto Leal
Americano, a queda nas contra-
tações não é algo normal. “O
que acontece é que não tem em-
prego, não tem obra suficiente
na cidade para empregar todo
mundo que está desempregado.
Há mais de 60 dias as empre-
sas não apresentam vagas ao
sindicato”, lamenta.

Todos os dias, de acordo com
Americano, 10 a 12 trabalhado-
res procuram o sindicato em
busca de uma colocação no mer-
cado de trabalho. “São pais de
família que estão em busca de
um emprego”, diz.

Menos funcionários
O que também caiu foi o número de trabalhadores nas obras. O

presidente do Sintrivel lembra que no início do ano as obras em
Cascavel tinham em média 80 trabalhadores. Hoje, o número é 63%

menor, já que são contratadas em média apenas 30 pessoas.
Além da crise econômica, que nos últimos três anos deixou 14

milhões de brasileiros desempregados, o corte de recursos do
governo federal para a execução de obras importantes também

prejudicou o setor. “Não tem obras do governo, o que reduz a expec-
tativa de contratações”, explica.

 O setor da construção civil
também não anda nada bem no
restante do Estado. Segundo o

Caged, no Paraná o comportamen-
to da atividade econômica em

julho foi o pior entre os oito seg-
mentos analisados. Ao todo, 730
postos de trabalho foram extintos,
resultado das 6.957 admissões

menos as 7.687 demissões.

Outro fator que segundo Americano contribuiu para a crise na geração
de empregos do setor foi o reajuste do salário da categoria. “[O reajuste]
de 3,35% foi ruim, e isso é também reflexo do desemprego. Em outros
anos foi de 9,82%, o que estava bom para a construção civil”, afirma.
“Muita gente dizia que seríamos os últimos a sentir a crise, que o setor
ia bem, mas não é isso que vemos com tanta demissão”, acrescenta.

No Paraná

Reajuste ruim

Saldo construção civil - 2017
Janeiro
147

Fevereiro
141

Março
-66

Abril
-96

Maio
168

Junho
-216

Julho
-75

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho



Sem obras,
nem empregos
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Os dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados), divulgados nesta semana
pelo Ministério do Trabalho, trazem
um diagnóstico preocupante para
quem atua no ramo da construção
civil. Isso porque no mês de julho,
o segmento foi o único que demitiu
mais do que contratou em Casca-
vel, encerrando 75 postos formais
de trabalho em apenas um mês.

O que também assusta são os
números registrados ao longo do ano.
Dos sete primeiros meses, quatro
foram negativos para o setor. O pior
saldo registrado foi em junho, quan-
do foram encerradas 216 vagas for-
mais de trabalho. Naquele mês, o to-
tal de admissões foi de 317 enquan-
to os desligamentos somaram 533.

Sem obras,
nem empregos
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Foi pelo aparelho celular de
um dos jovens presos ontem pela
Polícia Militar que as equipes
descobriram que eles podem ter
ligação com alguns roubos ocor-
ridos em Cascavel.

A equipe estava na rua para in-
vestigar o assalto a uma residên-
cia no Country, em que uma família
ficou refém dos bandidos por cerca
de uma hora, quando avistou os
três jovens em um Gol.

Quando avistaram a viatura,
um deles jogou uma pistola nove
milímetros, tentando evitar o fla-
grante. Houve acompanhamento
tático pela Rua Souza Naves e,
já no Parque São Paulo, eles fo-
ram abordados com o auxilio de

Militares do Corpo de Bombeiros fo-
ram acionados ontem para conter um in-
cêndio em um moinho desativado no cru-
zamento das ruas Rio Grande do Sul e
Visconde de Guarapuava, em Cascavel.

Segundo testemunhas, vândalos
seriam responsáveis por atear fogo
na construção, principalmente usu-
ários de drogas que usam o local
para consumir entorpecentes. Esta
foi a segunda vez que a construção
é alvo de vandalismo. Caminhão de
combate a incêndio e resgate foi aci-
onado e os bombeiros conseguiram
controlar as chamas rapidamente.

outra equipe, da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul.

Os três foram identificados
como Carlos Eduardo Rodrigues,
Alison Moises Mazurek e Claude-

Três presos
suspeitos
de roubo

 Fogo teria sido ateado por VÂNDALOS

Eles foram PERSEGUIDOS e jogaram
uma arma para evitar o flagrante

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

mir Cordeiro de Cristo. Em men-
sagens no celular de um deles, a
polícia descobriu que eles estari-
am ‘articulando’ roubar uma ca-
minhonete a diesel.

Duas vans carregadas com
produtos contrabandeados
do Paraguai foram
apreendidas ontem, na BR-
277, próximo ao Trevo
Cataratas. A apreensão foi
feita pela Receita Federal de
Cascavel. Dentre os
produtos estão ferramentas,
bebidas e roupas. Segundo
os motoristas, que foram
qualificados e liberados, os
produtos tinha como destino
a cidade de Curitiba.

RECEITA FEDERAL

AÍLTON SANTOS

Incêndio em moinho desativadoIncêndio em moinho desativado
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O Caut (Centro de Autismo de
Cascavel) promove na sexta-feira
(18), às 19h, no auditório do Cen-
tro Universitário FAG, uma palestra
sobre O uso do óleo de cannabis –
substância derivada da maconha -
no tratamento do autismo, com o
médico Paulo Fleury.

Conforme a presidente do
Caut, Idilsa Fermo, o evento é gra-
tuito e aberto a toda a comunida-
de. “É muito importante discutir-
mos esse assunto, principalmen-
te para mostrar que existem alter-
nativas no tratamento do autis-
mo”, diz. “É um medicamento
novo, que nos Estados Unidos é

liberado há muito tempo”, relata.
Idilsa, que tem um filho de 34

anos com autismo, começou o tra-
tamento há quase um mês e já per-
cebeu mudanças significativas.
“Ele tinha o sono bastante con-
turbado, e usando o óleo de can-
nabis há 20 dias, meu filho está

dormindo bem melhor, mais tran-
quilo”, conta. No comportamen-
to, a presidente do Caut afirma
que as mudanças vêm ao longo
do tempo.

O que muda
Segundo estudo da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis
Medicinal, o tratamento com o óleo de cannabis em autistas reduz e dá
maior controle quanto às estereotipias, agressividade, distúrbios do
sono, além de melhorias na performance cognitiva e mais autonomia no
dia a dia do paciente.

 Reportagem: Marina Kessler

Tratamento com
óleo de cannabis

O ÓLEO de cannabis
é uma substância
derivada da maconha
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Giro da
Violência

 Douglas Ricardo de Oliveira, de
29 anos, foi vitima pela terceira vez
de uma tentativa de homicídio na
madrugada de ontem. O homem, que
muitos dizem ter ‘corpo fechado’,
escapou da morte pela primeira vez
em fevereiro de 2014, em Cascavel.

Douglas estava em um Zafira, no
bairro Santo Onofre, que foi craveja-
do por 30 disparos de arma de fogo.
Com ele estava Claudemir da Silva
Souza, que também foi alvejado,
mas morreu alguns dias depois no
hospital. Os dois homens teriam vin-
do de Foz do Iguaçu a trabalho.

Lá na fronteira, no dia 26 de ju-
lho deste ano, o veículo que Dou-
glas dirigia, um Vectra, foi alvejado
por 20 tiros. Segundo a jovem que o
acompanhava, o carro foi fechado

Caso muro
Os pais do menino João Vitor Oliveira
dos Santos, que morreu dia 11 de
junho deste ano quando foi atingido
por um painel enquanto brincava no
bairro Floresta, foram ouvidos ontem
na 15ª SDP (Subdivisão Policial).
Vanderlei Batista dos Santos e Michele
de Oliveira pediram para que os
responsáveis pela obra do Centro de
Vivência paguem pelo que fizeram.
Uma tia e duas vizinhas, que já teriam
avisado a Prefeitura de que o muro
estava solto e corria risco de cair,
também foram ouvidas. A perícia
constatou que a obra apresentava
várias falhas.

Acidente no Parque São Paulo
Dois veículos se envolveram em um
acidente de trânsito na tarde de
ontem, no cruzamento das ruas General
Osório e Fernando Costa, no Parque São
Paulo. Segundo populares, a Strada
seguia pela Fernando Costa e bateu
com o Corsa, que trafegava na
preferencial. Com a batida, o Corsa foi
jogado na calçada. Rosilene Lima dos
Reis, de 45 anos, passageira do Corsa,
teve ferimento na cabeça e lesões nos
joelhos e foi levada para a UPA Brasília.

Presos com maconha

Policiais do Pelotão de Choque e do
5º CRPM (Comando Regional de
Polícia Militar) de Cascavel,
apreenderam na noite de terça-feira,
em um posto de combustíveis próximo
ao Trevo Cataratas, 20 quilos de
maconha. Além da droga, dois
veículos, um Gol e um Celta, foram
apreendidos e uma Hillux, roubada em
Mamborê, recuperada. Cinco pessoas
foram presas em flagrante.

 PELOTÃO DE CHOQUE

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Divulgação

Tentativa de morte

 VEÍCULO que era conduzido por Douglas foi atingido por 20 disparos no mês passado

por um Citroën e uma moto, mas até
agora ninguém foi preso porque,
naquela região, as câmeras de mo-
nitoramento em Foz não funcionam.

Com dois tiros nas costas, Dou-
glas foi levado para o Hospital Muni-
cipal Germano Lauck. E foi justamen-
te nesse hospital que bandidos ar-
mados e encapuzados invadiram, na
madrugada de ontem, para ‘terminar
o serviço’ e matar Douglas.

Para azar dos criminosos, segun-
do a assessoria de imprensa do
Hospital, Douglas foi transferido
para uma unidade hospitalar em
Curitiba. A Delegacia de Homicídios
de Foz do Iguaçu investiga o caso.

Servidores da Receita Federal de Cascavel e
de Foz do Iguaçu apreenderam na noite de
terça-feira, na praça de pedágio de Corbélia,
um veículo Palio carregado com produtos
contrabandeados do Paraguai. A mercadoria,
receptores de satélite, está avaliada em cerca
de R$ 20 mil. Segundo os três ocupantes,
os produtos contrabandeados tinham como
destino a cidade de Londrina. Eles foram
qualificados e liberados.

RECEITA FEDERAL
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O Ginásio da Neva receberá o me-
lhor do handebol feminino do Paraná
nesta quinta-feira, mas em um jogo
válido pela Liga Nacional. Em sequên-
cia à Conferência Sul/Sudeste da com-
petição FCC/FAG/ACH/Cascavel e
Maringá/Unimed estreiam na Liga, às
20h. A entrada é livre para o público.

Em casa, as cascavelenses voltam
a disputar a competição após três
anos e esperam a presença do públi-
co para apoia-las. “Estamos retornan-
do à Liga Nacional e realizamos inves-
timento em algumas atletas de outros
estados procurando fazer uma boa
participação no torneio. Sabemos do
favoritismo das grandes equipes da
Conferência Sul/Sudeste, mas vamos
representar bem nossos investidores.
Quanto ao clássico estadual, Maringá
vem melhor arrumado em quadra por
ter um elenco formado há mais tem-
po e, para mim, é o favorito ao resul-
tado. Vamos para o jogo e espera-
mos um bom número de pessoas nos
apoiando no ginásio”, disse o técnico
Neudi Zenatti.

Clássico pela Liga na Neva
 FÁBIO DONEGÁ

Do outro lado da quadra, a equi-
pe de Maringá dará início à primeira
participação na Liga Nacional. “Atu-
almente, é o clássico do handebol
feminino no Estado. Fomos cam-
peões nos abertos de 2015 e, em
2016, Cascavel ganhou o estadu-
al. Os nossos jogos são sempre
equilibrados. Esta será nossa primei-

ra participação na Liga Nacional, en-
tão a expectativa é iniciarmos com
vitória. Melhoramos a preparação fí-
sica e, com isso, conseguimos equi-
librar melhor o nosso jogo. As atle-
tas estão focadas e motivadas. Nos-
sa equipe é nova, mas tem grande
disposição para lutar”, afirmou o
treinador Valmir Fassina.

Filha de Adriano Fiori, um dos en-
tusiastas do badminton no País e
treinador da modalidade, a atleta
Letícia Sthefani Fiori se destacou no
Open Guarani de Badminton, reali-
zado no último fim de semana em
Assunção, no Paraguai.

O evento contou com a partici-
pação de 90 competidores de Brasil,
Paraguai e Argentina. Foram várias
categorias em disputa, e a atleta do
Cascavel Country Club faturou me-
dalhas nas três que disputou.

Letícia foi campeã no individu-
al e na dupla, em parceria com a
toledana Maria Thereza Minozzo
Moresco Rodrigues (Club Harbor),
e prata na dupla mista com o atle-
ta Matias Ivan Villalba Baumann,
de Cidade de Leste (PAR).

Treinador da equipe do Country,
Adriano Fiori avaliou a competição
como de elevada qualidade técnica e
considerou as conquistas da filha Le-
tícia como boas para retomar e ala-
vancar o badminton em Cascavel.

DIVULGAÇÃO

Ouro e prata
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HPV: Escolas são orientadas
Representantes do Núcleo Re-

gional de Educação e da Secreta-
ria Municipal de Educação foram
orientados ontem pela Secretaria
de Saúde, por meio do Programa
Municipal de Imunização, sobre
uma campanha permanente de
conscientização e sensibilização
de pais e responsáveis que será
desencadeada nas escolas públi-
cas e privadas da cidade.

O objetivo da campanha é escla-
recer sobre a importância da imu-
nização contra as infecções pelo
HPV, a vacina que protege contra
quatro tipos de vírus e pelo menos
sete tipos de câncer.

No encontro, o grupo também
foi comunicado sobre a Nota Infor-
mativa nº 154 de 2017 do Ministé-
rio da Saúde, que ampliou a faixa
etária da vacina HPV Quadrivalen-
te para meninos e passou a dispo-
nibilizar a mesma para a população
masculina de 11 a 14 anos de ida-
de, 11 meses e 29 dias no Calen-
dário Nacional de Vacinação, de
forma permanente.

De acordo com a coordenadora
do Programa Municipal de Imuniza-
ção, Cristina Carnaval, será envia-
do um informe para as escolas par-
ticulares e estaduais, via NRE, e

também paras escolas municipais,
via Secretaria de Educação a partir
desta quinta-feira (17), direcionada
aos pais e responsáveis, informan-
do os locais de vacinação, o públi-

co-alvo da vacina e os benefícios da
mesma. "Temos somente para este
ano pelo menos 25 mil adolescen-
tes para imunizar e até agora 6%
desse público recebeu a vacina".

SOBRE A VACINA
Para garantir a imunidade os jovens precisam tomar duas doses da
vacina quadrivalente, com um intervalo mínimo de seis meses entre as
duas aplicações e máximo de 12 meses.
A infecção está associada ao desenvolvimento de cânceres de pênis,
garganta, ânus e colo do útero e verrugas genitais.

ONDE RECEBER A VACINA
As UBSs atendem das 7 às 19 horas e as USFs das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas. Para receber a dose basta apresentar um documento com
foto e a carteira de vacinação. Podem ser imunizados meninas de 9
anos completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias, e meninos de 11 anos
completos a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

DIVULGAÇÃO

REUNIÃO DISCUTIU a
campanha permanente de orientação
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O esporte realmente é feito de
histórias vencedoras. Algumas derro-
tas memoráveis fazem parte, como
o Maracanazo ou o 7 a 1, mas são
as vitorias que consagram os despor-
tistas. E para a vendedora cascave-
lense Vanuza Ramos Velho, o triunfo
foi sobre a adicção, o sedentarismo
e o sentido de viver. Há quatro anos,
ela largou o alcoolismo e os remédi-
os antidepressivos para hoje ser uma
ultramatonista que no mês passado
chegou a correr 834 quilômetros,
apenas “para viver”.

“A corrida mudou a minha vida. O
esporte transforma a mente. Não te-
nho treinamento específico, com pla-
nilhas e instrutores nem corro por
obrigação, para dizer ‘está pago o trei-
no do dia’. Ano passado apenas eu e
um casal de Nova Aurora participamos
da prova individual na Corrida 24 ho-
ras de Toledo. Corri 110 quilômetros
naquele dia. Neste ano já foram seis
participantes no individual e fiz 125
quilômetros na prova. A partir do mo-
mento em que a pessoa corre, ela
está medicando o seu corpo”, diz Va-
nuza, de 47 anos e praticante do pe-
destrianismo desde 2013.

A história vitoriosa dela no es-
porte se deu após um período da
vida no qual enfrentou problemas
de alcoolismo, depressão e síndro-
me do pânico, e foi aconselhada
pela psiquiatra a qual se consulta-
va a iniciar a atividade esportiva.

Corre,
Vanuza,
corre

“EU ERA SEDENTÁRIA. PASSAVA A NOITE TODA BEBENDO E
FUMANDO EM FRENTE AO COMPUTADOR. MINHA VIDA ERA

MUITO FECHADA. FOI QUANDO ELA [PSIQUIATRA] ME SUGERIU
CAMINHAR, MAS COMO EU ERA MUITO AGITADA, LOGO COMECEI
A CORRER. AGORA SOU A MAIOR INCENTIVADORA DA CORRIDA
JUNTO AOS AMIGOS. COM MINHA EXPERIÊNCIA TENTO AJUDAR

AS PESSOAS DEPOIS QUE ELAS SAEM DO MEDICAMENTO
ANTIDEPRESSIVO. A MEDICAÇÃO É MOMENTÂNEA, FAZ PARTE

DO TRATAMENTO, MAS ALGUMAS PESSOAS PENSAM QUE É PARA
O RESTO DA VIDA E QUE NÃO CONSEGUEM VIVER SEM ELA. SOU

PROVA DE QUE NÃO É”, TESTEMUNHA VANUZA.
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Comissão visita escola
Os vereadores Paulo Por to

(PCdoB) e Carlinhos Oliveira (PSC)
estiveram ontem no Cmei(Centro
Municipal de Educação Infantil) Jú-
lio Inácio Uncer, no Faculdade e na
Escola Municipal Professora Maria
dos Prazeres Neres da Silva, locali-
zado no Jardim União.

Paulo Porto explica que a esco-
la municipal precisa “de ampliação
da cozinha e da sala dos professo-
res e também da construção de um
refeitório”. Com as mudanças, se-
gundo ele, será possível ampliar o
número de vagas disponíveis.

AULÃO NO PLENÁRIO
O dia de ontem começou diferente para 700 alunos do Ensino Médio
que estão na reta final da preparação para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Eles deixaram as salas de aula tradicionais e
viveram a experiência de participar de mais um aulão do Projeto
“Assembleia no Enem”, no Plenário do Legislativo estadual.
Durante mais de duas horas os alunos acompanharam as aulas
interdisciplinares dos professores do Eureka, que abordaram as cinco
áreas de conhecimento cobradas pelo Enem e também resolveram
questões da apostila elaborada especialmente para o aulão.

No Cmei do Faculdade é preci-
so aumentar o espaço físico. A co-
missão buscará junto a Unioeste
e Secretaria Municipal de Educa-
ção informações sobre a doação
do imóvel ao lado da escola e
também a respeito do trâmite de
projetos e destinações orçamen-
tárias para a obra. A gestão da
escola espera que até 2018 a

reforma seja efetivada.
“Estamos intensificando os tra-

balhos da comissão neste segun-
do semestre”, afirma Carlinhos.
Toda semana, ao invés de realizar
a reunião na Câmara, os vereado-
res visitarão duas escolas ou CMEIs
de cada região da cidade para
acompanhar as demandas dos pro-
fessores e da comunidade escolar.

 PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Cerca de 700 ALUNOS participaram do aulão
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Nunca é tarde para começar
A frase pode parecer em desuso devido a massificação, mas para Vanuza, que

começou a correr com 43 anos, foi só o incentivo para seguir correndo.
“Não tenho patrocínio e trabalho no horário comercial, sendo até às 17h aos
sábados. Mesmo assim, nesse tempo já participei de cinco maratonas, inclusive
a de Bento Gonçalves, na Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. No

próximo mês de novembro, participarei das 12h no autódromo aqui em
Cascavel. Entretanto, minha intenção não é competir, no geral não participo de

muitas provas. Corro para mim mesma. Com isso consigo me manter bem e
forte fisicamente. Quem corre se sente bem no trabalho e passa a ter uma vida

saudável. Hoje ninguém me pega com um pensamento negativo, não dou
brecha. Sou otimista e lido com entusiasmo o meu dia a dia”.

Saio para viver
Amante da natureza,
Vanuza gosta de correr em
estradas rurais e apreciar
as belezas naturais. “Saio
para viver, sentir o ar e
olhar a natureza, analisar a
beleza que Deus nos deu.
Costumo dizer que para
começar a correr tem que
amar, não ir por obrigação.
Admiro corredores
profissionais, que correm
contra o tempo ou por
dinheiro, mas digo que a
pessoa tem que amar
correr, aproveitar a
corrida ‘vivendo’”.
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A Comissão de Cultura e Des-
porto da Câmara, formada pelos
vereadores Pedro Sampaio (PSDB),
Serginho Ribeiro (PPL) e Carlinhos
Oliveira (PSC) promoveu ontem uma
audiência pública sobre a Regula-
mentação e Fiscalização de Even-
tos Esportivos Municipais.

Atletas profissionais e amadores,
representantes de dezenas de mo-
dalidades esportivas e gestores lo-
taram o plenário da Casa para discu-
tir a organização das ações, melho-
rando o turismo esportivo, o incenti-
vo aos esportes amadores e a divul-
gação de informações sobre eventos
que possam alterar o trânsito.

De acordo com o presidente da
Elite Eventos Esportivos, Juliano
Mora, acontecem por semana cer-
ca de três eventos apenas de corri-
da em Cascavel. “Não temos nenhu-
ma dificuldade em realizar eventos
em Cascavel, segundo desde que
seguidas todas as normas. Nossa
sugestão é concentrar os trâmites

Audiência lota a Câmara

para autorização de um evento e cri-
ar um conselho que ajude a dar ce-
leridade ao trabalho da Secretaria
de Esportes e Cultura”, sugere.

Um dos principais encaminha-
mentos da audiência foi a criação
de um calendário oficial com todos
os eventos esportivos realizados no
município, e a criação de um conse-
lho que fiscalize a realização de pro-
vas e campeonatos e possa melho-
rar a organização destes eventos.

 Compareceram os gestores da Guarda Municipal, Secretaria de Espor-
tes, Cettrans, Comando da Companhia de Trânsito do 6º BPM, os vereado-
res Mazutti, Parra e Policial Madril. Participaram ainda do debate a Associ-
ação dos Ciclistas de Cascavel, Elite Eventos Esportivos, Acorrer, Centro
Integrado de Artes Marciais, Federação Paranaense de Taekwondo, Asso-
ciação de Skate de Cascavel, Liga Oeste de Futebol Amador, Clube Rega-
tas Cascavel, Cirilo Eventos, Associação de Capoeira Ié Paraná, Núcleo
das Academias de Cascavel Acic, Olympians Futebol Americano, Cascavel
Rugbi Clube, Associação de Canoagem de Cascavel, Escritório Regional
do Esporte e Turismo do Paraná e Coordenadoria do Paradesporto.

FLAVIO ULSENHEIMER

 EVENTOS esportivos foi o tema da
audiência realizada na noite de ontem

P resenças
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Ginástica
Rítmica

Sob os olhares da veterana
Dayane Camillo, que já integrou
a seleção brasileira em duas
Olimpíadas e dois Pan-America-
nos e que agora é treinadora de
várias revelações do esporte, a
ginasta cascavelense Kauany Za-
nettin Paes, aluna do Colégio
Sagrada Família, foi um dos des-
taques da fase final dos Jogos
Escolares do Paraná, que estão
sendo realizados em Cambé.

Kau, como é conhecida pelas
amigas em Cascavel, foi uma das
quatro atletas, dentre 15 parti-
cipantes de todo o Estado, que
conseguiu vaga para defender a
representação paranaense nos
Jogos Escolares da Juventude,
mês que vem, em Curitiba.

Kauany já deixou de ser pro-
messa para ser uma realidade
no esporte. Apesar de jovem, ela
já chegou à seleção brasileira.
Isso com apenas 13 anos, a
mesma idade na qual a hoje ve-
terana Dayane Camillo ingressou
na equipe nacional, na qual per-
maneceu até os 26 anos para
ser a atleta mais antiga da mo-
dalidade no Brasil.

As demais ginastas da equi-
pe do Paraná nos Escolares da
Juventude são a campo-granden-
se Amanda Santos, que compe-
te por Londrina, a boliviana Anto-
nella Genuzo Paz, que compete
por Toledo, e a londrinense Ga-
briela Castilho.
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Vereadores em Foz
Boa parte dos vereadores de Cascavel, entre eles o

presidente do Legislativo, Gugu Bueno, rumou para Foz
do Iguaçu para participar do 3º Encontro Estadual de
Vereadores, uma iniciativa da Acamop (Associação das

Câmaras Municipais do Oeste do Paraná), que é presidida
pelo vereador Jaime Vasatta.

Mais vereadores
Na manhã de hoje, outros
vereadores devem se dirigir
à fronteira para se fazer
presente ao evento. No
total, nove vereadores
cascavelenses irão
prestigiar o evento. Eles
devem permanecer até
amanhã para se relacionar
com legisladores de outras
cidades e discutir vários
temas que fazem parte da
pauta do evento.

Presenças
Entre as palestras e temas
do encontro de vereadores
em Foz do Iguaçu está a
importância da tecnologia
no mandato e as mudanças
da legislação e seus
reflexos. Várias

autoridades confirmaram
presença, entre eles o
senador Alvaro Dias e o
ministro da Saúde Ricardo
Barros. Eles são convidados
e irão proferir palestras.

PPA protocolado
A Prefeitura de Cascavel
cumpriu a lei ao protocolar
até 15 de agosto a
proposta do PPA 2018/
2021. A matéria já foi lida
na sessão ordinária de
terça-feira (15) e começa a
ser distribuída às comissões
internas. Não houve pedido
de urgência e assim a
proposta para os quatro
anos de governo - 3 de
Paranhos e 1 do próximo
prefeito a ser eleito –,
começa a ser avaliada e
debatida.

DECRETOS...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Repercutiu muito ontem nas redes sociais e na
imprensa, o enfrentamento entre os vereadores da base de
governo e Fernando Halberg (bloco da transparência).
Novas farpas foram trocadas...

 Uma audiência pública na noite de ontem debateu a
regulamentação e fiscalização de ventos esportivos em
Cascavel. O debate, que aconteceu na Câmara de Vereadores,
também discutiu um calendário de eventos esportivos.

O prefeito Paranhos assinou decretos que criam dois novos
instrumentos da Guarda Municipal – a Corregedoria e a
Ouvidoria. Com isso, a corporação começa a ficar mais
próxima da liberação do porte de arma.

Alécio quer
semáforos em
duas rodovias

Bons resultados

Líder do Governo Muni-
cipal na Câmara de Verea-
dores de Cascavel, Alécio
Espínola viajou a Curitiba
para defender demandas
para a cidade. Ele viajou
acompanhado do vereador
Valdecir Alcântara, na terça-
feira, logo após a sessão
ordinária do Legislativo.

Na agenda do vereador
está uma reunião com o
diretor-geral do Departa-
mento de Estradas e Ro-
dagem (DER), Nelson Leal
Junior. Em caráter de ur-
gência, o vereador solici-
ta a instalação de semá-
foros nas rodovias BR-

A vistoria itinerante já passou por várias cidades
do estado e tem apresentado bons resultados, con-
tribuindo com a população que poderá ser atendida
com mais agilidade próximo de sua residência.

 Vereador Alécio com o diretor-geral do Detran, Marcos Trade

ASSESSORIA

277 e BR-467, no períme-
tro urbano de Cascavel.

Alécio também mante-
ve ontem uma reunião
com o diretor-geral do
Detran do Paraná, Marcos
Trade. Ele entregou um
ofício solicitando apoio
para que Cascavel seja
incluída na vistoria itine-
rante do Departamento
de Trânsito de Paraná.
Com o Detran itinerante é
possível realizar serviços
como licenciamento anu-
la, transferência de propri-
edade, inclusão e baixa
de alienação, entre ou-
tros serviços do órgão.
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Megasena
Concurso: 1959

08 21 27 35 43 56

Dupla sena
Concurso: 1680

02 20 21 23 44 451º sorteio

01 02 06 10 35 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1551

01 03 05 07 08 11 13 14
15 17 19 20 22 23 25

Quina
Concurso: 4457

05 15 21 70 75

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: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

25.933
56.725
02.437
78.951
75.940

A Comissão Atlética de Nevada
aprovou uma pequena, mas funda-
mental mudança na superluta entre
Floyd Mayweather e Conor McGregor,
no próximo dia 26: o tamanho das
luvas que os dois usarão foi reduzido
de dez para oito onças. O novo ta-
manho pode beneficiar o irlandês,  que
terá luvas mais perto das de quatro
onças, utilizadas no MMA.

Normalmente, as luvas de oito
onças são aprovadas apenas para
duelos até o meio-médio no boxe
(66,6 kg.). Isso porque o poder dos
golpes dados por lutadores mais le-
ves é menor. Porém, a organização
abriu uma exceção para Mayweather
x McGregor que será na categoria
super meio-médio (69,8 kg.), na qual
as luvas de dez onças, em tese, são
as mais leves a serem usadas.

Apenas um dos representantes da
Comissão Atlética votou contra a
mudança, alegando que por se tratar
de um lutador de MMA contra um
boxeador, o duelo não deveria fazer
nenhuma “experiência”. Os demais
votaram a favor da redução do ta-
manho das luvas.

 Após vencer as equipes da Argentina e da Venezuela por 3 sets a
0, na terça-feira e ontem, respectivamente, a seleção brasileira en-
frenta a seleção chilena nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em
seu terceiro compromisso pelo Sul-Americano Feminino de Vôlei, em
Cali, na Colômbia. Atuais campeãs do Grand Prix, as brasileiras deram
mais um passo rumo ao título continental e à vaga no Mundial de
2018, no Japão. Ainda pela primeira fase do Sul-Americano, o Brasil
enfrentará o Peru amanhã, às19h, e a Colômbia no sábado, às 17h30.

Dez onças

V ôlei
 EFE
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Partidos de esquerda como o PT e PCdoB, en-
tre outros, há tempos vem defendendo o financia-
mento público de campanha, algo a ser discutido
diante de tantos escândalos eleitorais com os cha-
mados caixa 2 sendo abastecido com dinheiro des-
viado do setor público. Agora, a minirreforma elei-
toral proposta pela Câmara dos Deputados e que
deve ser votada hoje, injeta um fundo de R$ 3,6
bilhões na campanha eleitoral de 2018.

Na prática, isso se trata de financiamento pú-
blico de campanha disfarçado, já que, se aprova-
do, o “distritão” ou “semidistritão”, destinará gor-
das verbas aos partidos políticos. Sem o dinheiro
de empresas para as campanhas eleitorais, os
parlamentares trataram logo de preencher o va-
zio deixado pelo setor privado e decidiram injetar
dinheiro público na eleição.

O novo modelo, no entanto, deve diminuir o
número de candidatos nas eleições do ano que
vem. Outro fator que deverá reduzir o número de
candidatos à Câmara Federal e às Assembleias
Legislativas é o fim do voto da legenda. Na práti-
ca, os votos daqueles que não forem eleitos se-
rão jogados no lixo.

FINANCIAMENTO PÚBLICO

 Procon
Como aplicar regras do
Código do Consumidor e
repassar informações
com segurança aos
clientes. Esse será o foco
da reunião empresarial
hoje, na Acic, a partir das
18h30. A coordenadora
do Procon em Cascavel,
Nadir Lovera, conduzirá
os trabalhos e
esclarecerá dúvidas dos
empresários e
colaboradores presentes.
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“Diante de um fato
grave como este é

importante salientar
a integração das

forças de segurança
em Cascavel”

Da editoria

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

O Governo de
Cascavel que
criou a
Corregedoria
e Ouvidoria
da Guarda
Municipal,
medida que
fortalece a
corporação.

O Governo
Federal que
pretende
reduzir em
R$ 10 a
projeção de
alta para
o salário
mínimo em
2018.

Instável, com
chuvas rápidas

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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13 22
Sexta
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MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

CHEIA
06/09 - 04h02

Instável, com
chuvas rápidas

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Instável, com
chuvas rápidas

Delegado Adriano
Chohfi, sobre a morte da

psicóloga Melissa
Ferrarezi, durante

homenagem à Polícia
Civil no Legislativo.

 Festejando
O vereador Carlinhos
Oliveira festeja o fato de ver
incluso, nas propostas do
PPA enviado à Câmara, nada
menos que uma dezena de
indicação de sua autoria,
levadas ao prefeito Leonaldo
Paranhos no mês de junho,
quando a proposta era
construída pela administração.
Entre elas, reivindicações de
expressão para a região norte,
como o Centro Esportivo e
Cultural Norte.

DIVULGAÇÃO
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Sem obras,
nem empregos

Apesar da tendência de recuperação do emprego
formal em Cascavel, o setor da construção civil
não vive um bom momento. Foi o único segmento
que fechou no vermelho em julho, encerrando 75
postos formais de trabalho. Segundo o Sintrivel,
não há obras suficientes para absorver os traba-

lhadores da área que estão desempregados.
 Págs. 08 e 09

Vanuza, a mulher
que venceu o
vício pelo esporte

PÁGINA

28
PÁGINA

26
Homem escapa da
terceira tentativa
de assassinato

PÁGINA

13
Regulamentada
a Corregedoria da
Guarda Municipal

AÍLTON SANTOS
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Apenas o Grêmio sai na frente
O Grêmio largou na frente nas se-

mifinais da Copa do Brasil, na noite
de ontem, quando foram realizados os
jogos de ida. Dentro da Arena Tricolor,
o time gaúcho bateu o Cruzeiro, por 1
a 0. No Engenhão, Botafogo e Flamen-
go ficaram no zero a zero.

Apoiado por sua torcida (45.502
torcedores), o Grêmio foi pressão des-
de os primeiros minutos. A surpresa
foi a retranca do Cruzeiro, muito atrás,
medroso e sem vontade de atacar.
Pensando no segundo jogo.

Mas poderia ter se dado mal, não
fossem as boas defesas do goleiro
Fábio. Mesmo assim, o Tricolor Gaú-
cho fez seu gols com Lucas Barrios.
Agora, na volta, na outra quarta-feira,
o Grêmio jogo pelo empate. A Raposa
precisa vencer por 2 a 0, ou fazer 1 a
0 e decidir a vaga nos pênaltis.

CLÁSSICO DO MEDO
No Engenhão, Botafogo e Flamengo
se preocuparam mais com a
marcação e também demonstraram
desejo de decidir a vaga na final no
segundo jogo, que vai ser disputado
no Maracanã, na próxima semana.
Como foi mandante e não sofreu
gol, o Botafogo joga por empate
com gol no segundo jogo, com
mandão do rubro-negro.

FC CASCAVEL PERDE PARA O FOZ
O FC Cascavel perdeu ontem seu primeiro jogo pela Taça FPF de
Futebol, competição que garante ao vencedor uma vaga na Série D do
Campeonato Brasileiro de 2018.
A equipe foi derrotada pelo Foz, por 1 a 0, em jogo realizado no
Estádio do ABC. O Cascavel, que venceu as duas primeiras partidas,
jogou com dois jogadores a menos, durante quase toda a partida.

SATIRO SODRÉ/SS PRESS

NO CLÁSSICO CARIOCA, equipes não saíram do 0 a 0


