
Colheita dourada
Números preliminares do Deral apontam que a
segunda safra de milho, que está prestes a ser

encerrada, será de 2,07 milhões de toneladas na área
de abrangência do núcleo da Seab de Cascavel. Foram

cultivados 376,2 mil hectares na safra 2016/2017.
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Cascavel reduz óbitos
As pessoas estão morrendo menos em Cascavel. É o que apontam números da Acesc
divulgados ontem. Até o dia 15 de agosto, ocorreram 1.958 óbitos, número 2% inferior
ao registrado no mesmo período do ano passado, quando morreram 2.055 pessoas.
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Megasena
Concurso: 1960

01 18 25 37 39 43

Dupla sena
Concurso: 1683

04 08 31 33 36 401º sorteio

03 11 14 15 17 392º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1553

01 02 04 08 09 11 12 13
15 17 18 19 21 22 25

Quina
Concurso: 4462

16 32 44 59 65

Timemania
Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO GRÊMIO-RS

Lotomania
Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79

85 87 95 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Moro manda soltar Vaccarezza
O juiz federal Sérgio Moro de-

cidiu ontem mandar soltar o ex-
deputado Cândido Vaccarezza,
que foi preso temporariamente
na última sexta-feira (18), no
âmbito da Operação Lava Jato.
Ele terá que pagar fiança de R$
1,5 milhão, em dez dias.

Moro também determinou
cautelarmente a proibição de
deixar o país, de mudar de en-
dereço, de fazer contatos com
os demais investigados e de exer-
cer cargo ou função pública.

A defesa de Vaccarezza alegou
que ele tinha agendado uma bi-
ópsia de próstata diante da cons-
tatação de uma alteração na glân-
dula. Por esse motivo, Moro con-
siderou mais adequado impor
medidas cautelares alternativas
em vez de decretar a prisão pre-
ventiva de Vaccarezza. A conver-
são da prisão temporária em pre-
ventiva, que não tem prazo defi-
nido, havia sido solicitada pela
Polícia Federal (PF) e pelo Minis-
tério Público Federal (MPF).

Propina
A investigação da PF e do MPF apontaram que Vaccarezza recebeu cerca
de US$ 430 mil em propina para cada contrato celebrado entre a
Petrobras e a Sargeant Marine, entre 2010 e 2013. Em sua decisão, Moro
diz que há provas de que Vaccarezza cometeu crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, além de associação criminosa.

CÂNDIDO VACCAREZZA FOI PRESO na
sexta-feira passada

AGÊNCIA BRASIL

RICHA VIAJA AO
EXTERIOR, OUTRA VEZ
O governador Beto Richa inicia
amanhã uma agenda internacional
que inclui Canadá e Estados
Unidos. O primeiro compromisso é
em Montreal, com a ministra de
Relações Internacionais e
Francofonia da província
canadense de Quebéc, Christine
St-Pierre. No encontro, será
renovado o acordo de cooperação
técnica que existe entre os dois
governos desde a década de 1990.

Cascavel e Marechal empatam
O duelo dos invictos terminou empatado na noite de ontem no
Ginásio de Esportes Ney Braga, em Marechal Cândido Rodon. O
jogo é válido pela 18ª rodada da Série Ouro de Futsal. Os quatro

gols saíram no segundo tempo.  Pedala fez 1 a 0 para o Marechal e
Gustavinho ampliou. O Cascavel reagiu com Hernandes e fechou o

empate com Adeirton. Agora, a equipe cascavelense soma 30
pontos e está na liderança.
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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, 23 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Gisleine Fernandes Solda
Patricia Menezes

Jeferson Lima de Moraes
Michele de Jesus Area

Valmon Abel Vieira
Marta Regina Valero

Douglas Lucas de Sousa
Sabrina Pardinho

Zeno Gonçalves dos Santos
Sueli Moraes Woellner

Pedro Henrique Sanches Aguera
Thayara Garcia Bassegio

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

BRASILEIRÃO
19h30 Chapecoense x Corinthians

SUL-AMERICANA
21h45 Nacional x Estudiantes

AMISTOSO
17h45 Real Madrid x Fiorentina

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

JOGAM HOJE

Clássico carioca
Duelo marcado por confusões na
última quarta-feira, o clássico
carioca entre Flamengo e Botafogo
terá o segundo capítulo pela
semifinal da Copa do Brasil 2017
nesta noite, quando o rubro-negro
será mandante no Maracanã, às
21h45. No jogo de ida, a
igualdade sem gols prevaleceu num
Engenhão que teve 90% do
público formado por
botafoguenses, que no fim do
jogo entraram em confronto com a
polícia. Antes do duelo, os rubro-
negros haviam dado trabalho aos
militares. Desta vez, a maioria no
estádio será de flamenguistas, que
esgotaram antecipadamente seus
44.616 mil ingressos disponíveis.
Nesta noite, se o resultado da
semana passada se repetir, a vaga
na decisão será definida nos
pênaltis. Em caso de empates
com gols, o Botafogo se
classificará por conta do
regulamento. Qualquer vitorioso
no clássico levará a vaga.

Maiores vencedores da Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio medem forças
nesta quarta-feira numa partida digna de uma decisão de título da competi-
ção. Entretanto, o embate desta noite, às 21h45, no Mineirão, vale vaga para
a final da edição 2017. Na partida de ida da semifinal, o time gaúcho, atual
vencedor e pentacampeão da Copa, venceu por 1 a 0 em Porto Alegre (RS),
na semana passada. Com isso, pode se classificar para a final com qualquer
empate ou com uma derrota por um gol de diferença, mas desde que balan-
ce as redes em um Mineirão lotado - mais de 48 mil ingressos foram vendidos
antecipadamente, quebrando o recorde de público no local no ano.

Copa do Brasil

Brasileirão
Podendo abrir dez pontos de
vantagem para o vice-líder no
Brasileirão, o Corinthians desafia
a Chapecoense nesta quarta-feira,
às 19h30, na Arena Condá, em
partida atrasada da 20ª rodada.
O duelo será um verdadeiro teste
ao elenco corintiano. O técnico
Fábio Carille não conta com
Jadson, Marciel, Vílson,
Pedrinho, Balbuena e Guilherme
Arana. A novidade pode ser o
meia Danilo, que foi relacionado
para o jogo pela primeira vez
após se recuperar da grave lesão
que o deixou fora dos gramados
desde o ano passado. Outro
detalhe é que Carille não terá
nenhum zagueiro no banco de
reservas nesta quarta-feira -
apenas os titulares Léo Santos e
Pedro Henrique.
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Durante muitos anos muito se falou, mas pou-
co se fez pela causa animal em Cascavel. Ago-
ra, a administração municipal decidiu elaborar um
projeto de lei que será votado pela Câmara de
Vereadores para efetivar políticas públicas em
prol de cães, gatos...

É visível que há um crescimento contínuo e des-
controlado de animais abandonados na cidade va-
gando por parques, ruas e praças em todas as regi-
ões. Esses animais, muitas vezes, causam trans-
tornos à sociedade. A partir de agora, as secretarias
de Saúde e de Meio Ambiente atuarão conjuntamente
para propor ações voltadas à proteção e à saúde
dos animais. Uma conquista!

Como bem lembrou o prefeito Leonaldo Para-
nhos, na manhã de ontem, é um desafio, mas a
cidade decidiu cuidar dos animais. Agora, cabe uma
união de esforços entre o poder público e a socie-
dade em prol dos animaizinhos. Se depender do
prefeito, os animais terão proteção em Cascavel.
“Nós teremos aqui em Cascavel a melhor política
pública do Brasil no cuidado dos animais. Vamos
mostrar para o País que temos aqui uma cidade
organizada”. Sem dúvida, uma boa notícia.

BOA NOTÍCIA

 Conselho de
Contribuintes
O Conselho de
Contribuintes, suas funções,
atribuições e avanços. Esse
será o tema central do
encontro empresarial da
Acic agendado para amanhã,
a partir das 18h30, na Sala
Paraná. O tema vai ser
apresentado pelo procurador
jurídico da Prefeitura de
Cascavel, o advogado
Luciano Braga Côrtes. Antes
da reunião, os presentes
vão ser recepcionados em
coffee-break.

NOTAS
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“É muito importante
quando palavras se

convertem em ações.
A violência

doméstica é uma
realidade triste não

só em nossa
comarca, mas em

todo país.”

Da Editoria

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

A decisão do
Município de
Cascavel de
propor uma lei e
recursos
financeiros que
irão dar atenção
aos animais
de rua.

A falta de
estímulo ao
emprego no País,
já que, segundo o
SPC Brasil, o
desemprego é o
principal
responsável pela
inadimplência.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

CHEIA
06/09 - 04h02

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Pancadas de
chuva isoladas

14

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Andreia Frias,
promotora de

Justiça

 Reintegração
O Município de Cascavel
obteve a seu favor,
sentença judicial de
reintegração de posse
de uma área pública
anexa ao salão
comunitário do Bairro
Coqueiral que fora
ocupada por uma
mulher que vinha há
anos explorando o local
com uma quadra de
bocha e comércio de
bebidas. A decisão foi da
Vara da Fazenda Pública
de Cascavel e a ação foi
proposta ainda em 2013.

LORENA MANARIN
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Uma corrida onde você é o mo-
tor. Assim podem ser definida a 3ª
edição do Corra & Apaexone-se,
evento organizado pela Apae de
Cascavel que ocorrerá neste sába-
do a partir das 9h, no Kartódromo
Municipal Delci Damian.

A corrida encerra as comemora-
ções alusivas à Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla, que neste ano tem
como base o tema “Pessoa com
deficiência: direitos, necessidades
e realizações”.

Na pista de corrida cascavelen-
se, serão três modalidades a se-
rem disputadas, com um, dois e três
padrinhos. Haverá premiação para
os primeiros colocados (troféu) e
medalhas a todos os participantes.

De acordo com o presidente da
Apae de Cascavel, Evilasio Sch-
mitz, a expectativa é das melho-
res em relação à participação da
sociedade. A estimativa é de 500
pessoas reunidas no sábado no
Katródromo Municipal.

FOTOS: APAE

Promotora da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, a Federação
Nacional das Apaes (Fenapaes) tem como
objetivo abrir debates e colocar a sociedade em
reflexão no dever da igualdade para inclusão.
Para isso, tenta quebrar tabus e vencer as
barreiras da desigualdade, lutando pelos direitos
das pessoas com deficiência, que têm a
necessidade de apoio em diversas áreas: social,
familiar, escolar e trabalhista, dentre outras, para
que a inclusão se torne efetiva e as pessoas
com deficiência se tornem mais preparadas e
amparadas diante das dificuldades da vida.

Corra e Apaexone-se

I nclusão

POLÍTICA 03CASCAVEL, 23 DE AGOSTO DE 2017

Patrulha Maria da Penha
Tanto a Câmara de Vereadores quanto o Município

de Cascavel ignoraram o Conselho da Mulher na hora
de aprovar e sancionar a lei que criou a Patrulha
Maria da Penha. Durante a votação do projeto no
Legislativo, o conselho não foi convidado para
participar, muito menos ontem, quando a lei foi
sancionada pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

Delegada da Mulher
Estranhamente também
a titular da Delegacia da
Mulher, delegada Raísa
de Vargas Scariot, não
estava presente na
solenidade de ontem,
nem representantes do
abrigo Vanusa Covatti,
entidade que recebe
mulheres vítimas
de agressão.

Rápido como um raio
Os vereadores Serginho
Ribeiro e Fernando
Halberg rotularam o
líder de governo, Alécio
Espínola, de “rápido
como um raio”. Isso
porque Alécio já estava
com a resposta de dois

requerimentos, um de
cada um dos vereadores,
que veio do Executivo,
antes mesmo de o
pedido de informação
ser aprovado.

“Parabenizo”
O vereador Sidnei
Mazutti arrancou risos
da bancada na sessão de
ontem. Quando ele foi
parabenizar o vereador
Policial Madril pelo
projeto que institui o
Dia do Colono, ele não
conseguiu falar
“parabenizo”. Demorou,
gaguejou e até ganhou
um tapinha nas costas
do colega do lado, o
vereador Jorge
Bocasanta.

APROVADO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Comissão de Saúde havia proposto um
requerimento para levar o Secretário de Saúde,
Rubens Griep, à Câmara. A intenção é esclarecer
dúvidas a respeito da parceria da Saúde com o
Consamu.

 Mas não foi preciso o requerimento. O Executivo
agendou a visita para a sessão da próxima segunda-
feira e o requerimento foi retirado.

Aliás, o projeto que institui o Dia do Colono em
Cascavel foi aprovado pela totalidade dos votos na
Câmara de Vereadores.

Apenas três projetos
de lei e uma discussão
fraca. Assim foi a sessão
da tarde de ontem da Câ-
mara de Vereadores, sem
nenhuma novidade e de
dar sono. Isso porque a
bancada apenas colocou
em segunda discussão e
votação os projetos já de-
batidos e aprovados na
segunda-feira.

Mesmo já tendo expres-
sadas as opiniões a res-
peito, eles novamente pa-
rabenizaram o Executivo
pelo projeto da destinação
de R$ 2 milhões para re-
forma de 18 UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde). O

De dar sono
projeto foi aprovado pela
maioria dos votos.

Não bastasse isso,
os vereadores também
“encheram linguiça” no pro-
jeto de Lei do Policial Ma-
dril, que institui o Dia do
Colono. O autor, como na
segunda-feira, justificou os
motivos da homenagem,
como sendo aos próprios
pais que “trabalharam na
roça”, e também à maioria
dos cascavelenses, que é
de produtores e faz a cida-
de ser destaque no agrone-
gócio regional.

REQUERIMENTOS
Os requerimentos até que animaram a pauta, mas por pouco
tempo. Dos seis que estavam previstos para serem votados,
apenas um foi mantido. O de autoria do vereador Carlinhos
Oliveira, que requer esforços de parlamentares para
liberação de recursos para construção de uma USF
(Unidade de Saúde da Família) no Jardim Tarumã.

Guarda  Municipal
Os vereadores também aprovaram, sem delon-

gas, em segunda votação, o projeto que alinha a
lei municipal da Guarda com a legislação federal.
É o projeto de Lei 52/2017. Com isso, após qua-
tro anos da criação da guarda, o comando pode
ser apenas de alguém que faça, efetivamente, par-
te da guarda. Hoje, o comandante é o policial apo-
sentado Avelino Novakoski.

SESSÃO seguiu sem grandes embates

 Reportagem:Tatiane Bertolino

   Foto: Assessoria CM



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 23 DE AGOSTO DE 2017

Fiscalização por parte da Secre-
taria de Educação de Cascavel.
Esse foi considerado um dos de-
talhes mais importantes no resul-
tado da investigação da CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to) das Fossas, o que teria falta-
do durante a execução do con-
trato. O relatório foi protocolado
ontem pelos vereadores que fi-
zeram parte da investigação: o
presidente da CPI Misael Júnior,
o relator Sidnei Mazutti e o mem-
bro, Serginho Ribeiro.

O documento conta com 160

páginas e a investigação, em si, com
mais de 4 mil páginas, entre docu-
mentos, fotos, depoimentos e visi-
tas in loco.

De acordo com o vereador Misa-
el, “o fiscal de contrato Bianor Ca-
non, em alguns casos, requisitou o
serviço de limpeza nas escolas,
assinou que a fiscalização havia
sido feita e ordenou o pagamento
do serviço. Ele não poderia ter feito
isso sem ter mais pessoas anali-
sando, porque se trata de um gas-
to de dinheiro público, de adminis-
tração pública”, afirma.

Sobre a licitação
No relatório, a CPI ressalta que o pregão nº 02/2013 teve uma

única participante, a empresa Auto Fossa Cascavel. “Segundo as
informações prestadas nas oitivas, apesar de o preço praticado em
seus itens estarem acima da média, eles estavam dentro dos parâ-
metros orçados na pesquisa de preço realizada pelo departamento
de compras do Município”, consta.

O total empenhado, durante doze meses, foi de R$
468.687,59, conforme demonstrado pelo somatório das notas
fiscais. “Logo, o valor de R$ 554.850,00 somado ao aditivo de
R$ 138.712,50 não foram gastos em suas totalidades”, comple-
menta a comissão, em relatório.

VEREADORES
protocolaram

relatório na
Câmara ontem

SEM
COMPROVAÇÃO

Segundo os membros da CPI, a
execução dos serviços ocorria con-
forme necessidade de cada escola
e Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil). Só que a verificação
da real necessidade do serviço e a
execução não eram comprovadas
pelo fiscal do contrato. E sim pelos
diretores e diretoras das instituições
de ensino. Na ausência dos direto-
res, o serviço era feito por um ser-
vidor de carreira antigo. As ordens
de serviço eram assinadas pela di-
reção, só que a empresa não colo-
cava nas requisições o valor unitá-
rio e total dos tipos de serviços rea-
lizados.

Em outros casos, segundo a
presidência, houve inclusive reali-
zação de serviço que nem sequer
estavam empenhados, ou seja,
previsto em contrato. “E mesmo
assim ele mandou realizar o pa-
gamento”, complementa.

No resumo do relatório, disponi-
bilizado à imprensa, consta que
“ainda o Sr. Bianor Caron alegou
que assumiu a per tinente função
devido ao grande acúmulo de ser-
viço por parte do ex-fiscal, senhor
Tiago Cardoso, no entanto ouvi-
do o senhor Tiago na mesma
oportunidade, alegou que nunca
operou enquanto fiscal do con-
trato, alegou ainda que tal situa-
ção se deu apenas para formali-
dade administrativa”.

Faltou gestão
e fiscalização
Faltou gestão
e fiscalização
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Além da interatividade com os
jogos, os associados do Azulão con-
seguiram arrecadar mais de mil qui-
los de alimentos que foram repas-
sados para o Provopar de Cascavel,
que atende 25 mil pessoas por mês.
Outro destaque à parte das dispu-
tas foi a cerimônia de abertura, que
contou com a presença também de
sócios pioneiros, entre eles João
Cardoso de Oliveira Neto, o João
do Porão, que há 40 anos faz par-
te da história do Clube. Ele foi um
dos atletas que carregaram a to-
cha olímpica que também passou
pelas mãos de outras pessoas até
chegar à pira olímpica.

Ação social

AO TODO

600
atletas se

inscreveram
para participar
das atividades

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Autor da denúncia que levou à
CPI das Fossas, o vereador Celso
Dal Molin elogiou o relatório apre-
sentado pela CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito), mas disse
que a comissão enfraqueceu justa-
mente na conclusão.

“Durante as oitivas, as empresas
não quiseram se defender. Resolve-
ram não falar, e os vereadores de-
fenderam as empresas”, lamenta.

O legislador espera que assim
que encaminhado o relatório ao Mi-
nistério Público, a promotoria possa
desvendar o mistério que ronda o
parentesco entre os proprietários das
empresas que participaram do pro-
cesso de licitação. “Vamos ver qual
o resultado da investigação, se a pro-

Elogios e críticas à CPI
motoria vai achar que as empresas
também não têm responsabilidade
nisso tudo”, afirma.

Ele se refere à afirmação no rela-
tório, que conclui que “a comissão
parlamentar de inquérito entendeu
que não pode afirmar se houve com-
binação de preços entre as empre-
sas Auto Fossa Cascavel, Auto Fos-
sa Acapulco e Auto Fossa Oeste, em
virtude de elas terem como proprie-
tários membros da mesma família,
isso, por si só, não seria elemento
pertinente para afirmar se houve ou
não combinação de preços”.

CONSTATAÇÃO
No pregão da disputa 203/2016, o pregoeiro excluiu a Auto Fossa
Acapulco Eireli e Auto Fossa Cascavel Ltda do certame, por
constatar que o representante de uma empresa
também era sócio administrador de
outra.“Quanto ao pregão 83/2015, ficou claro
que as empresas Auto Fossas Cascavel Ltda,
Auto Fossa Oeste Ltda e Auto Fossa
Acapulco Eireli protocolaram a proposta inicial
com valores bem parecidos e próximos, no entanto,
as outras três empresas que também participaram
deste pregão também protocolaram proposta
com valores próximos e parecidos. Fica
evidente que tal homologação da
licitação apenas ocorreu após grande
disputa de lances realizado por
todas as seis empresas presentes
no certame”, complementa
o relatório.

A PARTIR DE
AGORA
Na conclusão, a CPI sugeriu que o
relatório e toda a documentação
sejam entregues ao Ministério
Público e o resultado foi
protocolado na Câmara de
Vereadores. Porém, a continuidade
da investigação depende da
aprovação do restante da bancada.
Na segunda-feira, o relatório deve
ser lido durante a sessão ordinária
das 9h30. Na terça-feira deverá ser
votado, de acordo com o presidente
da Comissão, Misael Júnior. “Pelo
que nós sentimos, a bancada vai
votar favorável”, espera Misael.

EDUCAÇÃO
Mesmo com o resultado da CPI, a
Secretaria de Educação de Cascavel
disse, por meio da assessoria de
imprensa, que não vai se manifestar.
Isso porque trata-se apenas de um
resultado de trabalho dos
vereadores, e não é possível que a
Secretaria avalie o trabalho do
Legislativo. Assim que houver uma
investigação mais concreta por parte
do Ministério Público a pasta
promete uma manifestação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VEREADOR diz que
esperava mais do relatório
de conclusão da CPI
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Evento que faz parte da comemo-
ração dos 68 anos de fundação do
Tuiuti Esporte Clube, que serão cele-
brados nesta sexta-feira (25), o Tuiuti
Games segue com intensa programa-
ção nesta semana. Aberto no sábado,
o evento seguirá até este domingo. Ao
todo 600 atletas se inscreveram para
participar das atividades.

Seis equipes estão na disputa dos
jogos, todas com nomes de cores:
Branca, Preta, Cinza, Roxa, Verde e
Amarela. Seus integrantes já enfren-
taram provas na academia do clube
(circuito e teste de resistência), par-
tidas de futsal, vôlei de praia, tênis
de mesa e futebol, torneios de pênal-
ti e disputas de jiu-jítsu e taekwon-
do. Para esta quarta-feira a programa-
ção segue das 18h30 às 20h.

Além de atividades esportivas, o
Tuiuti Games conta com atividades cul-
turais e gastronômicas. Hoje haverá
contação de estórias e apresentação
de música e culinária italiana.

Tuiuti
Games
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Um ano após brilhar nos Jogos
Olímpicos Rio 2016 a canoagem ve-
locidade brasileira disputa a partir de
hoje a principal competição do ano,
o Campeonato Mundial, que será re-
alizado até domingo na cidade de
Racice, na República Tcheca. Este
será o principal evento das modali-
dades neste primeiro ano de ciclo
olímpico 2020.

Levando na bagagem o brilho das
medalhas olímpicas, o Brasil chega ao
Mundial querendo continuar sua evo-
lução no esporte. Apesar de ser um
ano de reestruturação, como afirma o
supervisor da modalidade na Confe-
deração Brasileira de Canoagem, Álva-
ro Koslowski, o Brasil manteve a equi-

Vagner Souta no Mundial
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Reconquistar espaço
Os cascavelenses Ana Paula

Vergutz e Roberto Maehler, que
também disputaram os Jogos

Olímpicos no ano passado,
ficaram de fora da equipe

brasileira para o Mundial da
República Tcheca, o que mostra

que terão de reconquistar seu
espaço neste período que

antecede os Jogos Tóquio 2020.
Os dois têm intensificado a

preparação em Cascavel. Ana
Paula retornou para a cidade

para treinar com o técnico Lauro
de Souza, com quem iniciou no

esporte, e já tem apresentado
resultados superiores aos do

início do ano, quando ficou de
fora de competições com a

seleção após seletiva interna. Já
Roberto, que chegou a anunciar

sua saída da equipe do Brasil,
mas retornou, está conciliando
seus treinos com as atividades

de bombeiro, o que tem lhe
permitido treinar em horários

alternativos, como no início da
manhã ou no fim da tarde.

Nas provas de caiaque, o objetivo da equipe do Brasil é estar nas
finais B - que determina da 9ª a 16ª colocações - entre os primeiros
colocados. Já na canoa a meta é chegar às finais A (que determina
da 1ª a 8ª posições) e depois no pódio.

pe com a base de seus atletas que dis-
putaram os Jogos do Rio de Janeiro.

Estão entre eles os medalhistas Isa-
quias Queiroz e Erlon Souza, além do
cascavelense Vagner Souta e do ga-
úcho Edson Silva, que também esti-
veram na Rio 2016. Junto deles, Val-
denice Conceição, Ângela da Silva,
Andrea Oliveira e Maicon dos Santos
também participam do Mundial.

Para o mato-grossense do Clu-
be de Regatas Cascavel Vagner
Souta Júnior, que na Rio 2016 com-
petiu no K4-1000m com o casca-
velense Roberto Maehler, o paulis-
ta Celso Dias e o gaúcho Gilvan Ri-
beiro, as provas no Mundial serão
individual, nos 500m e nos 1000m.

O bjetivos
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Os cascavelenses estão morren-
do menos. Até o dia 15 de agosto de
2017, a Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel) registrou 1.958 óbitos. Esse
número é 2% inferior ao registrado no
mesmo período do ano passado quan-
do morreram 2.055 pessoas. Os nú-
meros foram apresentados ontem,
durante a Escola de Governo.

De acordo com José Roberto
Guilherme, superintendente da

Cai número
de óbitos

Com 32 cemitérios, sete capelas mortuárias, 18 salas de velório
que demandam investimentos permanentes, a administração da Acesc
passou esses oito meses trabalhando para colocar em dia principal-
mente o escritório central, onde foi necessário um trabalho interno para
reorganizar o depósito de urnas, construir os filtros de decantação, revi-
talizar o depósito de resíduos, fazer melhorias na sala de preparação de
corpos, reorganizar o estacionamento, com apoio da Cettrans, no escri-
tório e nas capelas do Cemitério Central e iniciar a construção do ossá-
rio do Cemitério Central. “Também contratamos uma empresa para rea-
lizar limpeza periódica de caixas de água, fazer dedetização de insetos e
roedores nos cemitérios e nas capelas”, explicou.

O possível
Guilherme iniciou sua

explanação dizendo que a
administração da autarquia está

fazendo o que é possível.
“Queríamos ter feito muito

mais, mas a burocracia às vezes
nos impede”, afirmou. Segundo

ele, os primeiros oito meses
deste ano foram para colocar a

“casa em ordem”, lembrou
Beto, que tem à frente
diversos projetos para
serem desenvolvidos.

Dentre as conquistas destacadas
estão a regularização da Acesc
em relação ao Alvará no Corpo
de Bombeiros. Antes irregular,

hoje a autarquia está com
projeto aprovado e aguardando
vistoria. Também já avançou na

elaboração do licenciamento
ambiental de todos os

cemitérios urbanos e no estudo
de viabilidade do crematório

de Cascavel.

Acesc, essa redução pode ser atri-
buída a vários fatores, inclusive
“às campanhas de educação no
trânsito, que foram intensas nes-
se período este ano”.

No mesmo período a Acesc re-
gistrou 8.163 atendimentos na ad-
ministração da autarquia, para fins
diversos, como renovação de ca-
dastros, venda de terrenos, venda
de gavetas, autorização para reves-
timentos, entre outros.

 O superintendente BETO
GUILHERME durante as
explanações sobre as ações da Acesc

DIVULGAÇÃO

Estrutura da Acesc
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Giro da
Violência
Boca de fumo
Três pessoas foram detidas ontem em
uma casa no Parque São Paulo. A
Polícia Militar recebeu denúncia de
que o local funcionava como um
ponto de tráfico de drogas. Os três
rapazes, um deles maior de idade,
foram encaminhados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Com eles
foram encontradas algumas buchas
de maconha prontas para o
consumo.

Veículo incendiado
Um veículo, supostamente usado em
um furto a uma residência no último
domingo, foi localizado ontem pela
Polícia Militar. O carro, um Monza,
foi incendiado e estava em uma
estrada rural, próximo a BR-277, em
Cascavel. O veículo foi guinchado
pela PM e encaminhado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

Carro da Prefeitura
Um veículo da Prefeitura de Cascavel
se envolveu em um acidente de
trânsito ontem, na Avenida Brasil,
cruzamento com a Rua Antônio José
Elias, no Bairro Coqueiral. Segundo
populares o Fiesta descia pela rua e,
ao acessar a Brasil, bateu na traseira
de um Gol. Ninguém se feriu.

Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na tarde de ontem em
Cascavel. Segundo populares, os dois carros seguiam pela Rua General
Osório, em sentidos opostos no Parque São Paulo. Já no cruzamento com a
Rua Hyeda Baggio Mayer, um dos veículos tentou fazer uma conversão,
momento em que ocorreu a batida. Uma mulher de 44 anos ficou ferida e
precisou ser atendida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma e Emergência).

AÍLTON SANTOS

Uma denúncia anônima feita à
Polícia Militar levou uma mulher de
45 anos à cadeia ontem em Cas-
cavel. Na casa dela, localizada na
Rua Diamante, no bairro Esmeral-
da, os policiais encontraram diver-
sos tabletes de maconha.

Segundo os policiais, a grande
movimentação diária chamou a aten-
ção de vizinhos. A droga, pesada pos-
teriormente, totalizou 993 quilos.

Presa em flagrante por tráfico de dro-
gas, a mulher disse que uma pessoa
‘estranha’ deixou a maconha na casa
dela ainda na segunda-feira. Por rece-
ber ameaças, ela guardou os tabletes.

Conforme a PM, o marido da
mulher está preso no Rio de janei-
ro pelo crime de tráfico de drogas.

PM apreende
993kg de maconha

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

AÍLTON SANTOS

Tabletes do entorpecente estavam em uma
casa no Bairro Esmeralda
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Uber regulamentado

O prefeito Leonaldo Paranhos voltou a afirmar que um dos objeti-
vos do decreto é evitar a clandestinidade. “O serviço é bom, não
podemos fugir disso. Chamamos os taxistas, de forma clara e trans-
parente, mas é necessário regulamentar o serviço, pois são nossas
famílias que irão utilizar o serviço. Esta é uma forma também de se
evitar serviços clandestinos”, justificou.

À Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito)
caberá o acompanhamento e fiscalização das atividades.

Durante a Escola de Governo
realizada na manhã de ontem no
auditório da prefeitura, o prefeito
Leonaldo Paranhos assinou o De-
creto 13.726, que regulamenta o
serviço da Uber em Cascavel.

Desde sexta-feira, o serviço se
instalou na cidade e já mobilizou o
poder público para que se garanta
um serviço organizado, com concor-
rência leal aos taxistas. Na cidade,
as taxas são cobradas por quilôme-
tro rodado.

Os valores, de acordo com a Se-
cretaria de Finanças, serão fixados
na sequência. Para fazer o cadastro,
os motoristas precisam preencher
alguns requisitos: Carteira Nacional
de Habilitação válida com a obser-
vação de que exercem atividade re-
munerada; que possuam certidão
negativa de antecedentes criminais,
além de comprovação de contrata-
ção de seguro que cubra acidente
de passageiros, Seguro Obrigatório
– Dpvat e regularidade de licencia-
mento do veículo, bem como com-
provante de residência em nome do
motorista a ser cadastrado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Clandestinidade
 Decreto foi ASSINADO na

manhã de ontem durante a
Escola de Governo
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Prestes a encerrar a colheita da
segunda safra de milho, os produ-
tores rurais devem amargar prejuí-
zos. Isso porque, conforme o eco-
nomista do Deral (Depar-
tamento de Economia
Rural) do núcleo da
Seab (Secretaria
Estadual da Agri-
cultura e Abaste-
cimento) de Cas-
cavel, José Pérti-
le, a produtividade
média do grão será
inferior ao previsto du-
rante o plantio.

“O excesso de chuva na região
durante os meses de maio e junho
prejudicou a plantação”, afirma.
Com o solo úmido, os agricultores
não conseguiram fazer o controle
efetivo de pragas, já que as máqui-
nas não entravam nas lavouras.
“Isso acelerou o ciclo da cultura,

secando as folhas na fase de ma-
turação, o que provocou uma má for-
mação dos grãos”, explica Pértile.

O boletim informativo do Deral
traz números preliminares

desta queda. A estimativa
é de que a produtivida-

de da segunda safra
de milho seja 4% me-
nor em relação ao
ano passado, de
5.317 quilos por hec-
tare. O montante
abrange os 28 muni-

cípios do núcleo da
Seab de Cascavel.

Para a safra 2016/17, foram

cultivados 376.285 hectares, 1%
a menos do que o registrado na
safra anterior, quando o plantio
foi de 379.319 hectares. Quan-
do se fala em produção, o assun-
to também é queda. Conforme o
Deral, serão colhidos 2,07 mi-
lhões de toneladas de milho, nú-
mero considerado 5% menor do
que a colheita anterior, que atin-
giu 2,1 milhões de toneladas.

Nos próximos dias, a Seab vai
divulgar os resultados finais da co-
lheita e atualizar os dados referen-
tes à cultura. Isso significa que o
rombo, que já assustou os produ-
tores, poderá ser ainda maior.

Na REGIONAL, faltam
apenas 7,5 mil hectares de
milho para serem colhidos

AÍLTON SANTOS

Entre os municípios do núcleo regional da Seab, 98% do
milho já foram colhidos. Restam apenas 7,5 mil hectares, que
devem ser finalizados até domingo (27).

Milho tem queda
na produtividade

Produtividade
será 4%

 menor

Na regional

“Excesso de
chuva na
região [...]

prejudicou a
plantação”
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Sem previsão para a  PIC

Segundo arquivos do Hoje News, a responsável
pela obra de ampliação da PIC (Penitenciária Industri-
al de Cascavel) é a Doliwa e Dias Ltda. No início das
obras o custo inicial era estimado em R$ 3,7 milhões,
mas, por conta dos atrasos por parte do Governo, a
construtora que iniciou a ampliação em abril de 2014
ficou no local por um ano e deixou somente 13% da
obra concluída. Para a retomada, um estudo deve ser
feito para avaliar se a estrutura deixada há mais de
dois anos poderá ou não ser reaproveitada.

E não será em agosto que as
obras de ampliação da PIC (Peniten-
ciária Industrial de Cascavel) vão
efetivamente sair do papel. De acor-
do com a assessoria de imprensa
da Sesp (Secretaria Estadual de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária), o projeto que prevê a
realização da obra na unidade prisi-
onal está na CEF (Caixa Econômica
Federal) para última conferência.

Somente após o retorno da
Caixa, que dará o aval para a obra
e liberará os recursos, é que o pro-
jeto será encaminhado para a Pa-
raná Edificações para a assinatu-
ra do contrato e posteriormente
o início dos trabalhos.

A obra de ampliação da unidade,
que criará outras 334 vagas, deve-
ria ter sido entregue há mais de dois
anos. Havia a previsão inicial de re-
tomada na ampliação ainda em ju-
lho, mas foi necessária uma repro-
gramação de todo processo junto a
empresa responsável pela obra. A
retomada oficial foi anunciada em
abril deste ano pelo Governo do Es-
tado e faz parte da ampliação do
sistema penitenciário do Paraná em
cerca de sete mil vagas.

As melhorias na PIC tiveram iní-
cio em abril de 2014, antes mes-
mo da rebelião da PEC (Penitenciá-

A reportagem questionou a assessoria
quanto ao valor investido nas vagas e
também o prazo para que o setor de

segurança pública passe a contar com
esse suporte no sistema prisional. A

previsão inicial é o primeiro semestre
de 2018 e o valor deve ficar em torno
de R$ 6,2 milhões. Em todo Paraná
serão investidos, de acordo com a
Sesp, R$ 135 milhões, sendo R$ 34
milhões de contrapartida do Estado,
recursos que estariam assegurados em
contas na Caixa Econômica Federal.

ria Estadual de Cascavel), em agos-
to do mesmo ano. A previsão à épo-
ca é de que elas estivessem con-
cluídas ainda no primeiro semes-
tre de 2015, o que não aconteceu.

Na época, o Governo do Estado
alegou que o Governo Federal não
teria feito os repasses necessári-
os ao Paraná e, por conta de uma
crise econômica entre 2014 e
2015, todos os investimentos tam-
bém foram suspensos pelo Estado.

Valor
Somente após retorno da CAIXA é que será definido o cronograma da retomada da ampliação

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

AmpliaçãoCom a conclusão,
prevista para
2018, serão
CRIADAS 334
novas vagas
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Uma ação educativa será de-
senvolvida hoje, das 8 às 12 ho-
ras, nos 35 cruzamentos da Ave-
nida Brasil de Cascavel, para ori-
entar os motoristas sobre as
proibições das conversões à es-
querda. Desde as mudanças im-
plantadas com as obras do PDI
(Programa de Desenvolvimento
Integrado), os motoristas são
obrigados a fazer o chamado ‘lo-
oping de quadra’ para cruzar a
Avenida, ou mesmo transitar no
sentido contrário.

De acordo com o presidente

Duas pessoas ficaram feridas em
um acidente de trânsito no cruzamen-
to das ruas Natal e João Lili Cirico,
no bairro Claudete, em Cascavel.
Segundo testemunhas, um Renault
Duster seguia pela Rua Natal quan-
do, foi atingida por um Gol, que trafe-
gava pela João Lili Cirico.

Com o impacto da colisão, o Dus-
ter rodou na pista e capotou. Os dois
ocupantes, Jair Zanchin, de 58 anos,
e Laura Regina de Oliveira Zanchin,
de 54 anos, tiveram ferimentos
moderados. Os dois foram encami-
nhados para a UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Veneza.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma e Emergência) foram acionados
e deslocaram, além de duas ambu-
lâncias, um caminhão de combate
a incêndio e o oficial de área.

O ocupante do Gol, identificado
como Benedito Cândido Nogueira,
de 50 anos, foi atendido pelos so-
corristas, mas não foi encaminha-
do a unidade hospitalar.

Somente este ano, segundo da-
dos do Corpo de Bombeiros de Cas-

cavel, foram registrados 57 aciden-
tes de trânsito do tipo capotamen-
to. No comparativo com o mesmo
período do ano passado houve au-
mento de dois acidentes. De 1º de
janeiro a 22 de agosto de 2016 fo-
ram contabilizados 55. Cabe ressal-
tar que esses números não são
somados os acidentes do tipo auto
x auto, seguido de capotamento,
uma vez que o Corpo de Bombeiros
registra o acidente como colisão.

da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito),
Alsir Pelissaro, a ação contará com
a parceria de diversos órgãos de se-
gurança, como a PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual), Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Corpo de Bombeiros, Guar-
da Municipal, Cotrans (Comitê de
Trânsito) e o Centro A (Associação
dos CFC de Cascavel), que juntos
disponibilizarão 70 homens para
colocar nos cruzamentos, além de
diversas viaturas, ajudando na ori-
entação dos condutores.

Segundo Pelissaro, em alguns
pontos como no cruzamento da
Barão do Cerro Azul com a Brasil,
na agência centro do Banco do
Brasil; na Brasil com a Carlos
Gomes, na mesma altura e na
Brasil com a Salgado Filho ainda
há bastante resistência dos mo-
toristas no looping de quadra, o
que leva à prática de várias infra-
ções de trânsito na conversão à
esquerda. “Nosso objetivo é ori-
entar e conscientizar, pois num
segundo momento as ações se-
rão de fiscalização e punitivas”.

Motoristas são orientados sobre ‘looping’

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Carro capota na Natal

DUSTER foi atingida por um
Gol no bairro Claudete
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 850
Furtos 2.650
Veículos (furtos/roubos) 277
Outros 3.223

Acidentes 1.777
Colisões 1.635
Atropelamentos 142
Mortes 36

Maria da Penha
só em setembro

O primeiro passo para a im-
plantação da Patrulha Maria da
Penha em Cascavel foi dado on-
tem, durante a Escola de Gover-
no. Na ocasião, foi sancionada
pelo prefeito Leonaldo Paranhos
a Lei 6.742, de 21 de agosto de
2017, que estabelece diretrizes
de atuação da Patrulha Maria da
Penha no Município de Cascavel.

Mas, efetivamente, quando que
os ‘patrulheiros’ estarão nas
ruas? De acordo com o diretor da
Guarda Municipal, coronel Avelino
Novakoski, os guardas estarão
nas ruas em meados de setem-
bro. “Após a sanção da Lei preci-
sa ser firmada a parceria com o
Tribunal de Justiça e então verifi-
carmos a disponibilidade dos ins-
trutores em ministrar o curso aos
profissionais que estarão aten-
dendo as vítimas de violência”.

Conforme o coronel, o curso

terá duração aproximada de 10
horas. “Dentre os pontos que se-
rão abordados estão principal-
mente o que diz a lei, o que é a
patrulha, entre outros”.

De acordo com o prefeito Leonal-
do Paranhos, a instalação da Patru-
lha é uma conquista para a cidade.
“Infelizmente temos muitos casos
de mulheres agredidas. Algumas
têm coragem de denunciar, mas a
grande maioria não o faz porque não
sabe se a denúncia surtirá efeito,
se realmente elas estarão protegi-
das dos seus agressores”. Segun-
do ele, os próprios guardas munici-
pais estão estimulados a fazer
esse trabalho.

Participaram da solenidade o
vereador proponente, Gugu Bueno,
o juiz titular do Juizado de Violên-
cia Doméstica de Cascavel, Carlos
Eduardo Stella Alves, e a promoto-
ra de Justiça, Andreia Frias.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Secom

 Lei foi SANCIONADA
ONTEM, mas agora guardas

passarão por treinamento

Ação
Segundo a promotora, o ato marca

efetivamente a implantação da
Patrulha em Cascavel. “É muito
importante quando palavras se
convertem em ações. A violência
doméstica é uma realidade triste

não só em nossa comarca, mas em
todo país”. O juiz Carlos Eduardo

Stella Alves destacou que a
Patrulha não atuará em todas as

denúncias de violência
doméstica que chegam à polícia.
“Ela trabalhará exclusivamente

nos casos que já foram
remetidos ao Judiciário e visa

assegurar a integridade física e
psicológica da vítima”.
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Tudo indica que sim, que agora,
efetivamente, o poder público de
Cascavel dará uma atenção à cau-
sa animal. Pelo menos é isso que
esperam as ONGs, os protetores
individuais e, é claro, os animais.

“Eu acredito que é o primeiro
passo. Pela primeira vez temos,
realmente, um vereador que é da
causa animal, que conhece a reali-
dade do Município e pela primeira
vez temos um prefeito que nos re-
cebe para conversar”, analisa a pro-
tetora independente, Thaiza Evan-
gelista, que também acumula dívi-
das pela causa.

“Porém, eu acredito que vai le-
var um bom tempo até que a mu-
dança efetivamente seja vista, até
porque existe um processo burocrá-
tico pelo qual o anteprojeto de Lei
deve passar”, lembra.

Será que agora vai?
A opinião é a respeito do ante-

projeto de Lei proposto pelo Execu-
tivo e divulgado na manhã de on-
tem durante a Escola de Governo.
O anteprojeto altera a lei 6.275 de
outubro de 2013.

O anteprojeto determina que,
para esse ano, fique aberto no
orçamento geral do Município R$
450 mil, que serão investidos na
causa, a princípio, nas castra-
ções de animais.

 “Será dada prioridade aos animais recolhidos por ONGs, por prote-
tores independentes e também os animais de famílias de baixa renda”,
acrescenta o vereador Serginho Ribeiro, que usou a bancada na Câmara
na sessão desta terça-feira para parabenizar os vereadores de Casca-
vel, o Executivo e os simpatizantes da causa pelo avanço.

O projeto ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores de Casca-
vel para aprovação. E, assim que aprovado, o trabalho começará a ser
realizado na cidade. Pelo clima na Câmara de Vereadores durante a fala
de Serginho, tudo indica que os vereadores aprovam a ideia.

 ANIMAIS RECOLHIDOS nas ruas por
protetores terão prioridade

R$ 450 mil
Foi aberto no

orçamento para
atender a acusa

animal

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

P rioridade
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Mães denunciam
fechamento de UCI

Mães que estão com seus filhos
internados na UCI (Unidade de Cui-
dados Intermediários) do Hospital
Universitário de Cascavel denunci-
aram o fechamento da unidade que
atende crianças que, ao nascer,
apresentaram algum problema clí-
nico e que precisam de cuidados
especiais e constantes pelo tem-
po que for necessário. Alguns de-
les passam meses na unidade até
restabelecerem a saúde e poderem
ir para casa. Os bebês que são in-
ternados na UCI não apresentam
um quadro tão grave quanto os que

são encaminhados à UTI Neonatal.
Uma delas utilizou as redes

sociais para pedir apoio da co-
munidade na luta contra essa
medida. A mãe, que terá sua iden-
tidade preservada, informou que
há 47 dias está com sua filha
lutando para se recuperar “e nes-
se momento simplesmente a di-
reção do hospital está querendo
fechar a UCI”, informou.

Preocupação
A preocupação dela e de outros
que enfrentam a mesma situação é de
que com a extinção da UCI não
haverá leitos suficientes às crianças.
“E se fecharem o que vamos fazer?
Nós precisamos desse lugar, nossos
filhos precisam, pois se não fossem
essas mulheres enfermeiras guerreiras
não sei o que seria da minha filha”,
desabafa.

O que diz o hospital?
Procurada, a direção do Hospital
Universitário respondeu que todas
as crianças que estão internadas hoje
na UCI são atendidas normalmente.
A direção garante que em nenhum
momento foi dito às mães que a
unidade seria fechada, porém, não
descarta um remanejamento. A
forma que será feito, no entanto, não
foi detalhada.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

NA UCI DO
HOSPITAL, os leitos
são direcionados às
crianças que nasceram
com algum problema
de saúde

Riviera: Caixa divulga resultado
A Caixa Econômica Federal di-

vulgou a relação com o resulta-
do do sorteio de designação de
endereços do Jardim Riviera, do
Bairro Floresta, realizada eletro-
nicamente na tarde de anteon-

tem no Ginásio de Esportes Sérgio
Mauro Festugatto. A lista releva o
endereço da família contemplada e
o agendamento com a data e horá-
rio para a realização da vistoria da
unidade. No mesmo dia o benefici-

ário irá assinar o contrato com
a Caixa. As vistorias foram agen-
dadas pela Caixa a partir do dia
30 de agosto. As famílias de-
vem comparecer no horário
agendado na relação divulgada.
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Por unanimidade, a Segunda Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal
(STF) aceitou ontem denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra o senador
Fernando Collor (PTC-AL) pelos cri-
mes de corrupção, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa. Com
a decisão, Collor vira réu nas inves-
tigações da Operação Lava Jato.

A PGR acusa o parlamentar de
receber R$ 29 milhões em propina
pela suposta influência política na
BR Distribuidora, empresa subsidi-
ária da Petrobras. Segundo o pro-
curador-geral da República, Rodrigo
Janot, além de Collor, estão envol-
vidos no suposto esquema a mu-
lher do senador, Caroline Collor, e
mais seis acusados que atuavam
como “operadores particulares” e
“testas de ferro” no recebimento
dos valores.

Os ministros Gilmar Mendes,
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski
e Celso de Mello seguiram o voto
do relator, Edson Fachin. Sem en-
trar no mérito das acusações, que
serão analisadas ao fim do proces-
so, Fachin entendeu que a denún-
cia contém os indícios legais que
autorizam a abertura de ação pe-
nal contra o senador.

Collor vira réu no STF

A denúncia afirma que o senador comprou carros de luxo com o dinhei-
ro da suposta propina. Entre os veículos estão um Lamborghini, avaliado
em R$ 3,2 milhões, uma Ferrari (R$ 1,4 milhão), um Bentley e duas Land
Rover. Em julho de 2015, os carros de luxo foram apreendidos na residên-
cia particular do senador em Brasília, conhecida como Casa da Dinda.

AGÊNCIA BRASIL

A força-tarefa da Lava Jato
no Ministério Público Federal
no Paraná (MPF-PR) denun-
ciou ontem o ex-presidente
da Petrobras e do Banco do
Brasil Aldemir Bendine pelos
crimes de corrupção, lava-
gem de dinheiro, pertinência
a organização criminosa, e

por atrapalhar as investigações.
De acordo com o trabalho do

MPF e da Polícia Federal (PF), Ben-
dine pediu à Odebrecht propina
de R$ 17 milhões quando ainda
era presidente do Banco do Bra-
sil para viabilizar a rolagem de
dívida de um financiamento da
Odebrecht Agroindustrial.

Além de Bendine, a denún-
cia oferecida pelo MPF-PR in-
clui os agentes da empreitei-
ra Marcelo Odebrecht e Fer-
nando Reis, além dos opera-
dores Antônio Carlos Vieira
da Silva e André Gustavo Vi-
eira da Silva, e do doleiro Ál-
varo Novis.

 Lava Jato denuncia seis pessoas

Denúncia
 Ex-presidente FERNANDO Collor é acusado

de receber R$ 29 milhões em propina



gente@jhoje.com.br

SOCIAL 21CASCAVEL, 23 DE AGOSTO DE 2017

Agende-seAgende-seAgende-seAgende-seAgende-se
 O Provopar vai promover um jantar para comemorar seu
aniversário. O evento será no Clube Comercial, dia 20 de

outubro. Em breve mais informações.

NotasNotasNotasNotasNotas
Dia 27, o pianista
curitibano Bruno
Hrabovsky  retorna a
Cascavel. O músico traz
a segunda edição do
projeto Pink Floyd ao
Piano, agora com um
novo repertório! Vale a
pena conferir. O palco
do evento será o Teatro
Municipal de Cascavel.

Secretário Hudson Moreschi e a presidente do Comsans, Maria
de Lourdes Menon Schram, durante evento recente

DIVULGAÇÃO

Inês de Paula e Luciana Martins, no famoso
Jardin de Claude Monet A Giverny, em Paris

DIVULGAÇÃO

RecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
Sábado, a Casanóz vai

realizar um Workshop pra
Elaboração de Projetos
Sociais e Captação de

Recursos.

BRUNA E RENATO, em clima romântico. O registro é de Leila Lang

TelonaTelonaTelonaTelonaTelona
Nesta sexta, no Centro
Cultural Gilberto Mayer,

será apresentado
o filme

O Abraço da Serpente.
Às 19h, com

entrada grátis.
O filme conta a história

de Karamakate,  um
poderoso xamã da

Amazônia, é o último
sobrevivente de seu

povo, e agora vive em
isolamento voluntário

nas profundezas
 da selva.
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Abandonado, o antigo prédio
do Colégio Estadual Washington
Luiz, está totalmente deteriora-
do e se transformou em uma es-
pécie de abrigo para moradores
de rua. O estabelecimento de en-
sino que ficava localizado na Rua
Eduardo Tadeu Melani, na região
central da cidade, já foi um dos
maiores colégios de Cascavel e
deixou de existir há anos.

No interior do prédio, que já
foi palco de aprendizado para mi-
lhares de alunos, é possível en-
contrar garrafas e latas de cer-
vejas vazias, embalagens de mar-
mitas e muita sujeira deixada por
pessoas que frequentam o local.

Abandonado e deteriorado

COLÉGIO está em condições precárias, fachada
deteriorada e pichada

TETO do colégio está ao poucos caindo no chão

FOTOS: FABIO DONEGÁ

ESTRUTURA
A velha estrutura do prédio está totalmente deteriorada. Parte do

teto já desabou e o que resta pode cair a qualquer momento. O que
resta do imóvel se transformou em ninhos de formigas cortadeiras.
Na calçada, latas e outros objetos espalhados são um convite ao
mosquito Aedes aegytpi, o transmissor da dengue.

A assistente de chefia do NRE (Núcleo Regional de Educação),
Sonia Justo, informou que o imóvel não pertence mais à Secretaria
de Estado da Educação e que o terreno está em posse da Secreta-
ria de Segurança Pública do Paraná. O local deve abrigar a futura
Delegacia Cidadã, que só deve ser construída em 2019.
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Concluído, porém fechado

Hoje o Terminal Leste atende 26 linhas, entre interterminais e alimentadoras
- aquelas que trazem os usuários dos bairros até o terminal e vice-versa.
Larrisa diz que o novo Leste conseguiria atender de 8 a 10 linhas, se fosse
utilizado sem a conclusão do Nordeste.  Segundo o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, quando todos os novos terminais estiverem concluídos,
haverá alteração em praticamente todas as linhas de ônibus.

Moderno, o novo Terminal Les-
te já foi totalmente concluído,
mas a data para ser colocado em
operação ainda não está defini-
da. Há possibilidade de que ele
funcione simultaneamente com o
atual, até que o Terminal Nordes-
te, em execução na região norte
de Cascavel, seja concluído e,
com isso, as linhas tenham uma
nova redistribuição.

O terminal faz parte das obras
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado), o maior programa de
mobilidade urbana da história de
Cascavel. Os órgãos envolvidos ain-
da realizam estudos para que o
novo terminal comece a receber os
ônibus, mas esbarram em um pro-
blema: o custo operacional para
manter dois terminais, um próximo
ao outro. Isso implicaria em mais
fiscais e cobradores e, consequen-
temente, mais gastos.

O secretário de Obras Públi-
cas e vice-prefeito de Cascavel,
Jorge Lange, diz que assim que a
Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
concluir a análise sobre a distri-
buição das linhas, o espaço po-
derá ser aberto como novo ter-
minal de passageiros.

Porém, sem o Terminal Nordes-
te concluído, o novo Leste não tem
condições de absorver todas as li-
nhas atuais.

Se por um lado existe a preocu-
pação com o aumento de gastos
com os dois terminais funcionan-
do, por outro há o receio por parte
da prefeitura em manter a estrutu-
ra nova fechada por muito tempo,
já que poderia virar alvo de ações
de vândalos. Para a Cettrans, é pos-
sível que após os estudos chegue-
se a conclusão da viabilidade de

funcionamento simultâneo dos dois
terminais Leste.

Larissa Bonng, gerente de divi-
são da Cettrans, diz que há neces-
sidade da conclusão do Terminal
Nordeste para que o novo Leste pos-
sa absorver todos os passageiros.
Ela explica que o terminal foi proje-
tado para trabalhar em conjunto
com o Nordeste.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Novo TERMINAL LESTE poderá
operar, de forma temporária,
simultaneamente com o atual

L inhas
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

Dia da Infância24

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

22
Dia do
Folclore

25
Dia do Soldado
Dia do Feirante

27
Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis

28
Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29
Dia Nacional de
Combate ao Fumo

31 Dia da
Nutricionista

Calendario

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 -  21h (Leg)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SHOPPING WEST SIDE

SHOPPING JL
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Às 10h30 de hoje, o médico Pau-
lo Fleury vai desmistificar o uso
medicinal do óleo de cannabis, ex-
traído da maconha, ao tratamento
do autismo. O debate vai ser trans-
mitido ao vivo pela fanpage do O
Paraná/Hoje News.

O especialista, que é um dos
únicos a incentivar pesquisas e
estudos no Brasil, vai falar sobre
os benefícios da planta e mostrar
que com ela é possível salvar vidas.

Em recente evento em Cascavel,
Fleury se reuniu com representan-
tes do Caut (Centro de Autismo de
Cascavel) para mostrar a evolução
das pesquisas e tirar dúvidas de
quem ainda não conhece as poten-
cialidades terapêuticas da planta.

“O tratamento pelo óleo de canna-
bis é muito menos tóxico ao organis-
mo, é um arsenal terapêutico de qua-
lidade e seu risco é baixo se compa-
rado aos medicamentos usados hoje”,
afirma. No debate, participarão ainda
o jornalista da Rede Bandeirantes de
Televisão, Fábio Pannunzio, e a presi-
dente do Caut, Isilda Fermo.

Dia 22 de agosto é o Dia
do Folcore Brasileiro. E
para data, a Biblioteca
Pública Sandálio dos
Santos realizou várias

atividades. Houve
contação de histórias sobre

os principais personagens
do folclore brasileiro, pela
bibliotecária Denise Farias.

FABIO DONEGÁ

O médico PAULO
FLEURY fala
hoje sobre o uso

medicinal do óleo
de cannabis

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Você daria maconha
para seu filho?
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MALHAÇÃO
Anderson conclui que Mitsuko ins-

tigou Nena contra seu namoro com
Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela
como amiga. Samantha e MB insi-
nuam para Felipe que Clara está in-
teressada em Guto. Ellen não con-
segue contar para Tato sobre a volta
de Deco. Keyla passeia com Deco e
Tonico. Josefina acredita que Benê
esteja gostando de um rapaz. Marta,
Leide e Lica especulam sobre a re-
lação de Luís e Clara.

PEGA PEGA
Madalena se emociona ao abraçar

Dom e ver a família reunida. Tânia
conta a Sabine que Cristóvão saiu
com Dom. Douglas promove Agnal-
do a concierge e avisa que ele tem
que substituir Malagueta à altura.
Prazeres comenta com Neide sobre
seu interesse por Timóteo. Pedrinho
decide comprar uma joia para con-
quistar Sabine. Madalena deixa cla-
ro para Cristóvão que a volta de Tidi-
nho não apagará o passado. Sabine
convida Malagueta para jantar em
sua casa. Sabine manda Douglas de-
mitir Cristóvão. Agnaldo e Wander-
ley fazem as pazes. Timóteo diz a
Athaíde que tem uma ideia para pe-
gar a documentação que está com Ar-
lete. Sabine
aceita a joia de
P e d r i n h o .
Athaíde man-
da Timóteo vi-
giar Arlete.
Eric pergunta

a Luiza o motivo de ela estar vendo
fotos de Mirella.

NOVO MUNDO
O ministro leva Thomas à embai-

xada da Inglaterra. Peter decide aju-
dar Amália a procurar seu filho.
Hugo insiste para que Elvira conte
a verdade sobre seu casamento
com Joaquim. Leopoldina se decla-
ra para Dom Pedro. Anna é chama-
da para comparecer à embaixada
da Inglaterra. Licurgo tira satisfa-
ções com Hércules ao vê-lo se in-
sinuar para Germana. Amália afir-
ma a Madre Assunção que existe
uma forma de saber a identidade de
seu filho. Thomas ameaça Anna.  do
com os piratas.

A FORÇA DO QUERER
Jeiza ameaça Bibi. Joyce se deses-

pera com o comportamento de Ivana
e pede ajuda a Simone. Eva sugere
que Ivana comunique sua transição à
família. Rubinho diz a Bibi que assus-
tará Jeiza. Simone afirma a Eurico que
Silvana tem uma doença. Caio prome-
te ajudar Silvana com Eurico, caso ela
aceite tratamento para seu vício. Bibi
desconfia de que Rubinho a está tra-
indo e se revolta. Rubinho pede que
Batoré assuma a culpa perante Bibi.
Aurora desabafa com Selma sua pre-
ocupação com Bibi.

MIL E UMA NOITES
Füsun não está disposta a desistir

de seu relacionamento com Selim, o
professor. Yasemin decide voltar para
Nova York e surpreende Onur durante
seu jantar de despedida. Nadide e
Burhan discutem. Um velho amigo de
Sherazade a visita, mas Onur não gos-
ta disso.

CARINHA DE ANJO
As noviças terminam de arrumar

a mesa do café para o Padre Fábio
de Melo no jardim do internato. As
pequeninas vestem uma roupa es-
pecial para se apresentarem como
coral. O carro com o religioso chega
no colégio e todos ficam muito ansi-
osos. As pequeninas cantam para o
Padre que parabeniza Fabiana e diz
para ela cuidar muito bem no dom
que Deus deu para ela.

O RICO E LÁZARO
Nabucodonosor rosna como um

animal. Hurzabum é o único que con-
segue se aproximar do rei. Nebuzara-
dã aparece neste momento e manda
todos se afastarem do rei. Nabucodo-
nosor se assusta e corre como um ani-

mal para dentro da floresta.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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SBT •
NO

 LIMITE
DA

 PAIXÃO

Juliana diz ao Gabriel que está muito decepcionada por que
enquanto ela luta para superar a separação ele tenta fugir do
problema da maneira mais covarde. Baldomero comunica a Ru-
bens que ele está com leucemia e diz que o apoiará em tudo
que for preciso para superar a doença. Rubens responde que
prefere morrer do que aceitar sua ajuda. Para se vingar de Ana
Cristina, Frida pega Fernandinho, que está dormindo, em seus
braços e o deixa no meio da estrada. Depois volta para casa,
finge desespero ao não encontrar o menino no quarto e sai
pela casa gritando que seu filho foi sequestrado. Caetana diz a
Frida que todos estão procurando pelo menino e que ela preci-
sa demonstrar que está desesperada por causa do desapareci-
mento do filho. Gabriel encontra o menino no meio da estrada e
o leva para a casa de Maria Madalena.

Juliana chama
Gabriel de covarde

 • SBT

DIVULGAÇÃO

 • RECORD

 • BAND
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 23 de Agosto de 2017.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. JOÃO PAULO VIEIRA E FRANCISLENE KESSLER DUTRA
2. LEANDRO ELIAS E ANA PAULA SILVA JESUS
3. LUCIANO COLAÇO E LUZIA DOS SANTOS
4. HILDOMAR NERI DA SILVA E ELIANE APARECIDA DE LIMA
5. WAGNER FELICIANO E EDINEIA DA LUZ CAMPOS VIEIRA
6. AMAURI FERREIRA DA SILVA JUNIOR E JÉSSICA DE OLIVEIRA PARREIRA
7. DEOMIR BUENO E LUCILENE GONÇALVES MOREIRA
8. DEIVIDY MARLON SERCONI E HIOLANDA REGINA POLIDO
9. EDIMAR OLIVEIRA DA LUZ E JENIFER FERNANDA AMARAL
10. TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA E CLARICE PEREIRA
11. JAIRO GONÇALVES E ANDREIA LIMA SILVA
12. WANDERLEI APARECIDO DE MOURA E LEIDI DAIANE FIGUEIREDO
13. ROGÉRIO GALVÃO SOARES E FRANCIELE SUTIL RODRIGUES
14. FELIPE RODRIGO DOS SANTOS E MARINA DA SILVA
15. VANDERLEI TIAGO ZANIN E VANESSA DA COSTA BARBOSA
16. LUCAS ALVES GONÇALVES E MARISA KÓPSEL
17. SIDNEI APARECIDO CALEFE E VANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
18. PATRICK SANSÃO BISCAIA E JAQUELINE BEZ FERREIRA
19. LEANDRO FERREIRA E ELISA SOTELO DE FREITAS
20. CLAUDECIR LUÍS BARBOSA E REGIANE APARECIDA DO CARMO
21. ELIZEU NEIVERTH E ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
22. PEDRO CORDEIRO DE GODOI E SILMARA CAMILO DA ROSA
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Pesquisador americano
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doutor Alan Franzluebbers, do Depar-
tamento de Agricultura dos Estados
Unidos, ministrará palestra no 1º Con-
gresso Brasileiro de Sipas (Sistemas
Integrados de Produção Agropecu-
ária). Ele falará sobre pesquisas ame-
ricanas com o uso de nitrogênio no
solo e sobre integração produtiva nos
EUA. O evento está sendo realizado
no Centro de Convenções e Even-
tos e vai até amanhã.
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conseguindo produzir às vezes mais
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das aplicações. Isso mostra que po-
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usando menos insumos”, informou.

Sistemas
Com relação aos sistemas
integrados de produção
agropecuária, Alan disse que os
Estados Unidos não estão
aderindo o quanto deveriam. No
entanto, ele frisou que isso não
é uma decisão ou escolha
somente dos produtores. “Não
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que estimulem os fazendeiros a
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  DIVULGAÇÃO

ALAN PARTICIPA hoje de congresso que
acontece no Centro de Eventos
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Á
ri

es

Não faça negócios com alguém que não co-
nhece bem e nem se arrisque no trabalho.
Cuide das suas tarefas sem depender dos
outros e terá mais chances de dar conta do
recado. Vale redobrar a atenção, pois alguém
pode tentar te prejudicar. Cor: vermelho.

horóscopo

To
ur

o

Nos assuntos profissionais, projetos em par-
ceria com os amigos contam com boas ener-
gias. Pode ser mais fácil trabalhar em equipe,
em especial com pessoas que conhece há
tempos. Você terá a sensação de que os
astros conspiram a seu favor! Cor: laranja.

Li
br

a

Hoje, você não terá preguiça de encarar as
tarefas mais complicadas ou que exijam mais
empenho. Dê duro e faça a sua parte, assim,
seu esforço será reconhecido. Ajudar os cole-
gas também é uma boa: ofereça uma mão se
eles precisarem. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Se você trabalha com crianças ou em algo
ligado à diversão, terá um dia muito produti-
vo. De qualquer maneira, a sorte estará ao
seu lado e não será difícil dar conta das tare-
fas. Seu empenho vai garantir o sucesso no
trabalho, por isso, dedique-se! Cor: azul.

G
êm

eo
s Seus esforços vão determinar seu sucesso,

por isso, dedique-se ao que faz. Concentre-
se no que vai impressionar os seus superio-
res. Um evento com gente importante pode
ser um bom lugar para fazer contatos profissi-
onais interessantes. Cor: laranja.

C
ân

ce
r No trabalho, um clima de otimismo e confian-

ça vai facilitar a realização das suas tarefas.
Alguém influente pode favorecer os seus inte-
resses, portanto, mostre suas ideias. Um
passeio diferente pode ajudar você a relaxar
e se divertir um pouco. Cor: bege.

Sa
gi

tá
rio

Se você trabalha com a família, suas tarefas
vão render mais do que o habitual. Caso con-
trário, assuntos domésticos podem exigir sua
atenção e atrapalhar seu rendimento: concen-
tre-se no que precisa fazer. Controle sua pos-
sessividade. Cor: cinza.

C
ap

ric
ór

ni
o Vai ser mais fácil conversar e chegar a acor-

dos no trabalho. Mostre o que pensa, assim,
suas ideias serão valorizadas. É um bom
momento para falar sobre assuntos delicados
ou que estavam incomodando. As finanças
exigem cuidado. Cor: creme.

Le
ão

Bom dia para lidar com o público em geral.
Você terá facilidade para trabalhar com ven-
das. Mas é melhor controlar seu humor, que
pode passar por altos e baixos. Não confie
demais nas pessoas. Seu sentimento de pos-
se estará em alta. Cor: vinho.

V
irg

em

Bom astral para quem trabalha com o público
em geral. Tarefas realizadas em parceria tam-
bém recebem boas energias, portanto, deixe
o egoísmo de lado. Tente controlar as varia-
ções de humor para não assustar as pessoas
ao seu redor. Cor: vinho.

A
qu

ár
io

O desejo de alcançar a segurança financeira
será seu maior motivador hoje. Você não vai
poupar energia para ganhar dinheiro e cuidar
dos seus interesses. Mas, na vida pessoal
terá que controlar a possessividade para che-
gar ao sucesso. Cor: creme.

Pe
ix

es

O desejo de alcançar a segurança financeira
será seu maior motivador hoje. Você não vai
poupar energia para ganhar dinheiro e cuidar
dos seus interesses. Mas, na vida pessoal
terá que controlar a possessividade para che-
gar ao sucesso. Cor: creme.

ANJO LAOVIAH
Quem nasce sob esta proteção, po-
derá descobrir muitas coisas que
usará de forma prática no dia-a-dia.
Será célebre por seus atos, me-
lhorando sua personalidade a cada
nova experiência vivida. Terá por to-
dos com os quais se relacionar,
sentimentos fortes e duradouros,
pois tem uma intensa capacidade
para amar. Será uma pessoa de
sucesso e terá estabilidade finan-
ceira. Apaixonado por filoso-
fia, compreenderá facilmen-
te o mundo dos elementais.
Enfrentará grandes desafios,
tanto na vida sentimental quan-
to na vida profissional.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 103: 1- 5

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e
tudo o que há em mim bendiga o seu
santo nome.  Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum
de seus benefícios. Ele é o que perdoa
todas as tuas iniqüidades, que sara to-
das as tuas enfermidades que redime a
tua vida da perdição; que te coroa de
benignidade e de misericórdia, que farta
a tua boca de bens, de sorte que a tua
mocidade se renova como a da águia.

Daltro Paluch, Rudi Kuns, Adevalcir de Assis,
Aloísio Warken, Carlos Eduardo Neves Morás,FONES DE OUVIDO

ara quem é fã de música
eletrônica, um bom par
de fones de ouvido são
itens praticamente

fundamentais.  Os acessórios são
os parceiros nas viagens, na
academia e no trabalho.
Muitos mitos e verdades também
cercam o uso dos fones. Veja
algumas lista desvendando o que
realmente é verdade em relação
ao uso do acessório. Será que
eles prejudicam mesmo a
audição? E doenças, será que
eles são capazes de transmitir?
Essas e outras curiosidades você
pode conferir a seguir.

 Ouvir música no fone de ouvido ajuda a
incentivar a prática esportiva?
Verdade. A música tem a incrível capacidade de nos animar e
nos dar disposição para a prática de atividade física.
Especialmente músicas mais alegres, de ritmo agitado. Portanto,
antes de sair para correr ou malhar, coloque os fones de ouvido
no volume médio e dê play naquela sua playlist animada.

Fone de ouvido
afeta a audição?
Depende. O simples fato de usar
fone de ouvido não vai afetar a sua
audição, mas sim a forma que o
acessório é utilizado.

Provavelmente você já deve ter
identificado claramente uma música que
estava sendo tocada no fone de uma
outra pessoa. Se você ouvir música no
volume máximo por longos períodos,
isso, certamente, afetará a sua audição
ao longo do tempo. O recomendado é
ouvir as músicas em um volume médio e
evite usar o acessório por longos
períodos.

Em lugares com muito barulho,
ouvir música com fones evita
malefícios dos ruídos?
Mito. A tendência é que, em lugares com muito barulho, o ouvinte aumente ainda
mais o volume do fone. E isso, como já vimos, prejudica a audição à longo prazo.

Usar em apenas um ouvido
tem menos gravidade que nos
dois?
Mito. Além do usuário perder qualidade do áudio, visto
que deixará de ouvir com clareza alguns instrumentos e até
mesmo tons, o uso do fone de forma unilateral pode causar
a labirintopatia, também conhecida como doença do
labirinto, que costuma causar bastante tontura. Além disso,
com o tempo, o usuário perde algumas funções auditivas,
como a localização, discriminação e estereofonia. Portanto,
nada de usar os fones apenas de um lado.

Compartilhar o fone pode
contaminar outras pessoas?
Verdade. Especialmente os fones intra-auriculares, que vão
direto no canal auditivo da pessoa. O ouvido humano possui
muitas bactérias, além também de muco (ou cera). A forma que
o fone é guardado também pode contribuir para contaminações.

P
 mitos e verdades

Os fones de ouvido podem
facilitar o desenvolvimento de
doenças como labirintite e dores
de cabeça?
Verdade. Conforme já vimos nos tópicos anteriores, ouvir
música com os fones de ouvido no volume máximo, além de
debilitarem a audição à longo prazo, também podem causar
dores de cabeça. E, se a pessoa usar apenas um dos lados
do fone de ouvido é possível desenvolver labirintite.

Usar ou não o fone
de ouvido?
Neste caso, vale a máxima “tudo em
excesso é veneno”. Usar os fones de
ouvido com bom senso, no volume
médio e por curtos períodos, não
trará mal nenhum ao usuário.
Entretanto, se você abusa e o volume
máximo já está baixo para você, é
apenas uma questão de tempo até
que os seus ouvidos comecem a ter
perda de audição. É importante
salientar que os danos auditivos são
irreversíveis. Isso só mostra que é
ainda mais importante cuidarmos bem
de nossa audição e que nenhum fone
de ouvido é mais importante que ela.
Portanto, use com moderação e com
cuidado.

DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO
Anderson conclui que Mitsuko ins-

tigou Nena contra seu namoro com
Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela
como amiga. Samantha e MB insi-
nuam para Felipe que Clara está in-
teressada em Guto. Ellen não con-
segue contar para Tato sobre a volta
de Deco. Keyla passeia com Deco e
Tonico. Josefina acredita que Benê
esteja gostando de um rapaz. Marta,
Leide e Lica especulam sobre a re-
lação de Luís e Clara.

PEGA PEGA
Madalena se emociona ao abraçar

Dom e ver a família reunida. Tânia
conta a Sabine que Cristóvão saiu
com Dom. Douglas promove Agnal-
do a concierge e avisa que ele tem
que substituir Malagueta à altura.
Prazeres comenta com Neide sobre
seu interesse por Timóteo. Pedrinho
decide comprar uma joia para con-
quistar Sabine. Madalena deixa cla-
ro para Cristóvão que a volta de Tidi-
nho não apagará o passado. Sabine
convida Malagueta para jantar em
sua casa. Sabine manda Douglas de-
mitir Cristóvão. Agnaldo e Wander-
ley fazem as pazes. Timóteo diz a
Athaíde que tem uma ideia para pe-
gar a documentação que está com Ar-
lete. Sabine
aceita a joia de
P e d r i n h o .
Athaíde man-
da Timóteo vi-
giar Arlete.
Eric pergunta

a Luiza o motivo de ela estar vendo
fotos de Mirella.

NOVO MUNDO
O ministro leva Thomas à embai-

xada da Inglaterra. Peter decide aju-
dar Amália a procurar seu filho.
Hugo insiste para que Elvira conte
a verdade sobre seu casamento
com Joaquim. Leopoldina se decla-
ra para Dom Pedro. Anna é chama-
da para comparecer à embaixada
da Inglaterra. Licurgo tira satisfa-
ções com Hércules ao vê-lo se in-
sinuar para Germana. Amália afir-
ma a Madre Assunção que existe
uma forma de saber a identidade de
seu filho. Thomas ameaça Anna.  do
com os piratas.

A FORÇA DO QUERER
Jeiza ameaça Bibi. Joyce se deses-

pera com o comportamento de Ivana
e pede ajuda a Simone. Eva sugere
que Ivana comunique sua transição à
família. Rubinho diz a Bibi que assus-
tará Jeiza. Simone afirma a Eurico que
Silvana tem uma doença. Caio prome-
te ajudar Silvana com Eurico, caso ela
aceite tratamento para seu vício. Bibi
desconfia de que Rubinho a está tra-
indo e se revolta. Rubinho pede que
Batoré assuma a culpa perante Bibi.
Aurora desabafa com Selma sua pre-
ocupação com Bibi.

MIL E UMA NOITES
Füsun não está disposta a desistir

de seu relacionamento com Selim, o
professor. Yasemin decide voltar para
Nova York e surpreende Onur durante
seu jantar de despedida. Nadide e
Burhan discutem. Um velho amigo de
Sherazade a visita, mas Onur não gos-
ta disso.

CARINHA DE ANJO
As noviças terminam de arrumar

a mesa do café para o Padre Fábio
de Melo no jardim do internato. As
pequeninas vestem uma roupa es-
pecial para se apresentarem como
coral. O carro com o religioso chega
no colégio e todos ficam muito ansi-
osos. As pequeninas cantam para o
Padre que parabeniza Fabiana e diz
para ela cuidar muito bem no dom
que Deus deu para ela.

O RICO E LÁZARO
Nabucodonosor rosna como um

animal. Hurzabum é o único que con-
segue se aproximar do rei. Nebuzara-
dã aparece neste momento e manda
todos se afastarem do rei. Nabucodo-
nosor se assusta e corre como um ani-

mal para dentro da floresta.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Juliana diz ao Gabriel que está muito decepcionada por que
enquanto ela luta para superar a separação ele tenta fugir do
problema da maneira mais covarde. Baldomero comunica a Ru-
bens que ele está com leucemia e diz que o apoiará em tudo
que for preciso para superar a doença. Rubens responde que
prefere morrer do que aceitar sua ajuda. Para se vingar de Ana
Cristina, Frida pega Fernandinho, que está dormindo, em seus
braços e o deixa no meio da estrada. Depois volta para casa,
finge desespero ao não encontrar o menino no quarto e sai
pela casa gritando que seu filho foi sequestrado. Caetana diz a
Frida que todos estão procurando pelo menino e que ela preci-
sa demonstrar que está desesperada por causa do desapareci-
mento do filho. Gabriel encontra o menino no meio da estrada e
o leva para a casa de Maria Madalena.

Juliana chama
Gabriel de covarde

 • SBT

DIVULGAÇÃO

 • RECORD

 • BAND
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 23 de Agosto de 2017.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. JOÃO PAULO VIEIRA E FRANCISLENE KESSLER DUTRA
2. LEANDRO ELIAS E ANA PAULA SILVA JESUS
3. LUCIANO COLAÇO E LUZIA DOS SANTOS
4. HILDOMAR NERI DA SILVA E ELIANE APARECIDA DE LIMA
5. WAGNER FELICIANO E EDINEIA DA LUZ CAMPOS VIEIRA
6. AMAURI FERREIRA DA SILVA JUNIOR E JÉSSICA DE OLIVEIRA PARREIRA
7. DEOMIR BUENO E LUCILENE GONÇALVES MOREIRA
8. DEIVIDY MARLON SERCONI E HIOLANDA REGINA POLIDO
9. EDIMAR OLIVEIRA DA LUZ E JENIFER FERNANDA AMARAL
10. TIAGO EDUARDO DE OLIVEIRA E CLARICE PEREIRA
11. JAIRO GONÇALVES E ANDREIA LIMA SILVA
12. WANDERLEI APARECIDO DE MOURA E LEIDI DAIANE FIGUEIREDO
13. ROGÉRIO GALVÃO SOARES E FRANCIELE SUTIL RODRIGUES
14. FELIPE RODRIGO DOS SANTOS E MARINA DA SILVA
15. VANDERLEI TIAGO ZANIN E VANESSA DA COSTA BARBOSA
16. LUCAS ALVES GONÇALVES E MARISA KÓPSEL
17. SIDNEI APARECIDO CALEFE E VANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
18. PATRICK SANSÃO BISCAIA E JAQUELINE BEZ FERREIRA
19. LEANDRO FERREIRA E ELISA SOTELO DE FREITAS
20. CLAUDECIR LUÍS BARBOSA E REGIANE APARECIDA DO CARMO
21. ELIZEU NEIVERTH E ADRIANA RIBEIRO DA SILVA
22. PEDRO CORDEIRO DE GODOI E SILMARA CAMILO DA ROSA
23. LAURO JOSÉ KOTHE E GENECI ALVES DA SILVA
24. JOSÉ DOBROVOSKI E ROSELI FERREIRA MACIEL
25. LUIZ HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO E THAIS SANTO COUTINHO
26. DIEGO RAFAEL SEIDER E ATAIS CAROLINE CAMILO DA ROSA

Pesquisador americano
Na manhã de hoje, às 10h20, o

doutor Alan Franzluebbers, do Depar-
tamento de Agricultura dos Estados
Unidos, ministrará palestra no 1º Con-
gresso Brasileiro de Sipas (Sistemas
Integrados de Produção Agropecu-
ária). Ele falará sobre pesquisas ame-
ricanas com o uso de nitrogênio no
solo e sobre integração produtiva nos
EUA. O evento está sendo realizado
no Centro de Convenções e Even-
tos e vai até amanhã.

De acordo com o pesquisador, que

já está na cidade, os americanos es-
tão testando a diminuição do uso de
nitrogênio no solo para a produção
de milho e trigo e os resultados têm
sido bastante interessantes. “Estamos
conseguindo produzir às vezes mais
ou a mesma coisa com a diminuição
das aplicações. Isso mostra que po-
demos melhorar nossa produção
usando menos insumos”, informou.

Sistemas
Com relação aos sistemas
integrados de produção
agropecuária, Alan disse que os
Estados Unidos não estão
aderindo o quanto deveriam. No
entanto, ele frisou que isso não
é uma decisão ou escolha
somente dos produtores. “Não
há políticas públicas atualmente
que estimulem os fazendeiros a
fazer isso. Eles se especializam
em determinado tipo. Um
produtor de leite é somente
produtor de leite. Um de grãos é
somente de grãos”, disse.

  DIVULGAÇÃO

ALAN PARTICIPA hoje de congresso que
acontece no Centro de Eventos
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

Dia da Infância24

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

22
Dia do
Folclore

25
Dia do Soldado
Dia do Feirante

27
Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis

28
Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29
Dia Nacional de
Combate ao Fumo

31 Dia da
Nutricionista

Calendario

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 -  21h (Leg)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SHOPPING WEST SIDE

SHOPPING JL
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Às 10h30 de hoje, o médico Pau-
lo Fleury vai desmistificar o uso
medicinal do óleo de cannabis, ex-
traído da maconha, ao tratamento
do autismo. O debate vai ser trans-
mitido ao vivo pela fanpage do O
Paraná/Hoje News.

O especialista, que é um dos
únicos a incentivar pesquisas e
estudos no Brasil, vai falar sobre
os benefícios da planta e mostrar
que com ela é possível salvar vidas.

Em recente evento em Cascavel,
Fleury se reuniu com representan-
tes do Caut (Centro de Autismo de
Cascavel) para mostrar a evolução
das pesquisas e tirar dúvidas de
quem ainda não conhece as poten-
cialidades terapêuticas da planta.

“O tratamento pelo óleo de canna-
bis é muito menos tóxico ao organis-
mo, é um arsenal terapêutico de qua-
lidade e seu risco é baixo se compa-
rado aos medicamentos usados hoje”,
afirma. No debate, participarão ainda
o jornalista da Rede Bandeirantes de
Televisão, Fábio Pannunzio, e a presi-
dente do Caut, Isilda Fermo.

Dia 22 de agosto é o Dia
do Folcore Brasileiro. E
para data, a Biblioteca
Pública Sandálio dos
Santos realizou várias

atividades. Houve
contação de histórias sobre

os principais personagens
do folclore brasileiro, pela
bibliotecária Denise Farias.

FABIO DONEGÁ

O médico PAULO
FLEURY fala
hoje sobre o uso

medicinal do óleo
de cannabis

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Você daria maconha
para seu filho?
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Concluído, porém fechado

Hoje o Terminal Leste atende 26 linhas, entre interterminais e alimentadoras
- aquelas que trazem os usuários dos bairros até o terminal e vice-versa.
Larrisa diz que o novo Leste conseguiria atender de 8 a 10 linhas, se fosse
utilizado sem a conclusão do Nordeste.  Segundo o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, quando todos os novos terminais estiverem concluídos,
haverá alteração em praticamente todas as linhas de ônibus.

Moderno, o novo Terminal Les-
te já foi totalmente concluído,
mas a data para ser colocado em
operação ainda não está defini-
da. Há possibilidade de que ele
funcione simultaneamente com o
atual, até que o Terminal Nordes-
te, em execução na região norte
de Cascavel, seja concluído e,
com isso, as linhas tenham uma
nova redistribuição.

O terminal faz parte das obras
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado), o maior programa de
mobilidade urbana da história de
Cascavel. Os órgãos envolvidos ain-
da realizam estudos para que o
novo terminal comece a receber os
ônibus, mas esbarram em um pro-
blema: o custo operacional para
manter dois terminais, um próximo
ao outro. Isso implicaria em mais
fiscais e cobradores e, consequen-
temente, mais gastos.

O secretário de Obras Públi-
cas e vice-prefeito de Cascavel,
Jorge Lange, diz que assim que a
Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
concluir a análise sobre a distri-
buição das linhas, o espaço po-
derá ser aberto como novo ter-
minal de passageiros.

Porém, sem o Terminal Nordes-
te concluído, o novo Leste não tem
condições de absorver todas as li-
nhas atuais.

Se por um lado existe a preocu-
pação com o aumento de gastos
com os dois terminais funcionan-
do, por outro há o receio por parte
da prefeitura em manter a estrutu-
ra nova fechada por muito tempo,
já que poderia virar alvo de ações
de vândalos. Para a Cettrans, é pos-
sível que após os estudos chegue-
se a conclusão da viabilidade de

funcionamento simultâneo dos dois
terminais Leste.

Larissa Bonng, gerente de divi-
são da Cettrans, diz que há neces-
sidade da conclusão do Terminal
Nordeste para que o novo Leste pos-
sa absorver todos os passageiros.
Ela explica que o terminal foi proje-
tado para trabalhar em conjunto
com o Nordeste.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Novo TERMINAL LESTE poderá
operar, de forma temporária,
simultaneamente com o atual

L inhas
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Agende-seAgende-seAgende-seAgende-seAgende-se
 O Provopar vai promover um jantar para comemorar seu
aniversário. O evento será no Clube Comercial, dia 20 de

outubro. Em breve mais informações.

NotasNotasNotasNotasNotas
Dia 27, o pianista
curitibano Bruno
Hrabovsky  retorna a
Cascavel. O músico traz
a segunda edição do
projeto Pink Floyd ao
Piano, agora com um
novo repertório! Vale a
pena conferir. O palco
do evento será o Teatro
Municipal de Cascavel.

Secretário Hudson Moreschi e a presidente do Comsans, Maria
de Lourdes Menon Schram, durante evento recente

DIVULGAÇÃO

Inês de Paula e Luciana Martins, no famoso
Jardin de Claude Monet A Giverny, em Paris

DIVULGAÇÃO

RecursosRecursosRecursosRecursosRecursos
Sábado, a Casanóz vai

realizar um Workshop pra
Elaboração de Projetos
Sociais e Captação de

Recursos.

BRUNA E RENATO, em clima romântico. O registro é de Leila Lang

TelonaTelonaTelonaTelonaTelona
Nesta sexta, no Centro
Cultural Gilberto Mayer,

será apresentado
o filme

O Abraço da Serpente.
Às 19h, com

entrada grátis.
O filme conta a história

de Karamakate,  um
poderoso xamã da

Amazônia, é o último
sobrevivente de seu

povo, e agora vive em
isolamento voluntário

nas profundezas
 da selva.
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Abandonado, o antigo prédio
do Colégio Estadual Washington
Luiz, está totalmente deteriora-
do e se transformou em uma es-
pécie de abrigo para moradores
de rua. O estabelecimento de en-
sino que ficava localizado na Rua
Eduardo Tadeu Melani, na região
central da cidade, já foi um dos
maiores colégios de Cascavel e
deixou de existir há anos.

No interior do prédio, que já
foi palco de aprendizado para mi-
lhares de alunos, é possível en-
contrar garrafas e latas de cer-
vejas vazias, embalagens de mar-
mitas e muita sujeira deixada por
pessoas que frequentam o local.

Abandonado e deteriorado

COLÉGIO está em condições precárias, fachada
deteriorada e pichada

TETO do colégio está ao poucos caindo no chão

FOTOS: FABIO DONEGÁ

ESTRUTURA
A velha estrutura do prédio está totalmente deteriorada. Parte do

teto já desabou e o que resta pode cair a qualquer momento. O que
resta do imóvel se transformou em ninhos de formigas cortadeiras.
Na calçada, latas e outros objetos espalhados são um convite ao
mosquito Aedes aegytpi, o transmissor da dengue.

A assistente de chefia do NRE (Núcleo Regional de Educação),
Sonia Justo, informou que o imóvel não pertence mais à Secretaria
de Estado da Educação e que o terreno está em posse da Secreta-
ria de Segurança Pública do Paraná. O local deve abrigar a futura
Delegacia Cidadã, que só deve ser construída em 2019.
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Mães denunciam
fechamento de UCI

Mães que estão com seus filhos
internados na UCI (Unidade de Cui-
dados Intermediários) do Hospital
Universitário de Cascavel denunci-
aram o fechamento da unidade que
atende crianças que, ao nascer,
apresentaram algum problema clí-
nico e que precisam de cuidados
especiais e constantes pelo tem-
po que for necessário. Alguns de-
les passam meses na unidade até
restabelecerem a saúde e poderem
ir para casa. Os bebês que são in-
ternados na UCI não apresentam
um quadro tão grave quanto os que

são encaminhados à UTI Neonatal.
Uma delas utilizou as redes

sociais para pedir apoio da co-
munidade na luta contra essa
medida. A mãe, que terá sua iden-
tidade preservada, informou que
há 47 dias está com sua filha
lutando para se recuperar “e nes-
se momento simplesmente a di-
reção do hospital está querendo
fechar a UCI”, informou.

Preocupação
A preocupação dela e de outros
que enfrentam a mesma situação é de
que com a extinção da UCI não
haverá leitos suficientes às crianças.
“E se fecharem o que vamos fazer?
Nós precisamos desse lugar, nossos
filhos precisam, pois se não fossem
essas mulheres enfermeiras guerreiras
não sei o que seria da minha filha”,
desabafa.

O que diz o hospital?
Procurada, a direção do Hospital
Universitário respondeu que todas
as crianças que estão internadas hoje
na UCI são atendidas normalmente.
A direção garante que em nenhum
momento foi dito às mães que a
unidade seria fechada, porém, não
descarta um remanejamento. A
forma que será feito, no entanto, não
foi detalhada.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

NA UCI DO
HOSPITAL, os leitos
são direcionados às
crianças que nasceram
com algum problema
de saúde

Riviera: Caixa divulga resultado
A Caixa Econômica Federal di-

vulgou a relação com o resulta-
do do sorteio de designação de
endereços do Jardim Riviera, do
Bairro Floresta, realizada eletro-
nicamente na tarde de anteon-

tem no Ginásio de Esportes Sérgio
Mauro Festugatto. A lista releva o
endereço da família contemplada e
o agendamento com a data e horá-
rio para a realização da vistoria da
unidade. No mesmo dia o benefici-

ário irá assinar o contrato com
a Caixa. As vistorias foram agen-
dadas pela Caixa a partir do dia
30 de agosto. As famílias de-
vem comparecer no horário
agendado na relação divulgada.
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Por unanimidade, a Segunda Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal
(STF) aceitou ontem denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra o senador
Fernando Collor (PTC-AL) pelos cri-
mes de corrupção, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa. Com
a decisão, Collor vira réu nas inves-
tigações da Operação Lava Jato.

A PGR acusa o parlamentar de
receber R$ 29 milhões em propina
pela suposta influência política na
BR Distribuidora, empresa subsidi-
ária da Petrobras. Segundo o pro-
curador-geral da República, Rodrigo
Janot, além de Collor, estão envol-
vidos no suposto esquema a mu-
lher do senador, Caroline Collor, e
mais seis acusados que atuavam
como “operadores particulares” e
“testas de ferro” no recebimento
dos valores.

Os ministros Gilmar Mendes,
Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski
e Celso de Mello seguiram o voto
do relator, Edson Fachin. Sem en-
trar no mérito das acusações, que
serão analisadas ao fim do proces-
so, Fachin entendeu que a denún-
cia contém os indícios legais que
autorizam a abertura de ação pe-
nal contra o senador.

Collor vira réu no STF

A denúncia afirma que o senador comprou carros de luxo com o dinhei-
ro da suposta propina. Entre os veículos estão um Lamborghini, avaliado
em R$ 3,2 milhões, uma Ferrari (R$ 1,4 milhão), um Bentley e duas Land
Rover. Em julho de 2015, os carros de luxo foram apreendidos na residên-
cia particular do senador em Brasília, conhecida como Casa da Dinda.

AGÊNCIA BRASIL

A força-tarefa da Lava Jato
no Ministério Público Federal
no Paraná (MPF-PR) denun-
ciou ontem o ex-presidente
da Petrobras e do Banco do
Brasil Aldemir Bendine pelos
crimes de corrupção, lava-
gem de dinheiro, pertinência
a organização criminosa, e

por atrapalhar as investigações.
De acordo com o trabalho do

MPF e da Polícia Federal (PF), Ben-
dine pediu à Odebrecht propina
de R$ 17 milhões quando ainda
era presidente do Banco do Bra-
sil para viabilizar a rolagem de
dívida de um financiamento da
Odebrecht Agroindustrial.

Além de Bendine, a denún-
cia oferecida pelo MPF-PR in-
clui os agentes da empreitei-
ra Marcelo Odebrecht e Fer-
nando Reis, além dos opera-
dores Antônio Carlos Vieira
da Silva e André Gustavo Vi-
eira da Silva, e do doleiro Ál-
varo Novis.

 Lava Jato denuncia seis pessoas

Denúncia
 Ex-presidente FERNANDO Collor é acusado

de receber R$ 29 milhões em propina
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 850
Furtos 2.650
Veículos (furtos/roubos) 277
Outros 3.223

Acidentes 1.777
Colisões 1.635
Atropelamentos 142
Mortes 36

Maria da Penha
só em setembro

O primeiro passo para a im-
plantação da Patrulha Maria da
Penha em Cascavel foi dado on-
tem, durante a Escola de Gover-
no. Na ocasião, foi sancionada
pelo prefeito Leonaldo Paranhos
a Lei 6.742, de 21 de agosto de
2017, que estabelece diretrizes
de atuação da Patrulha Maria da
Penha no Município de Cascavel.

Mas, efetivamente, quando que
os ‘patrulheiros’ estarão nas
ruas? De acordo com o diretor da
Guarda Municipal, coronel Avelino
Novakoski, os guardas estarão
nas ruas em meados de setem-
bro. “Após a sanção da Lei preci-
sa ser firmada a parceria com o
Tribunal de Justiça e então verifi-
carmos a disponibilidade dos ins-
trutores em ministrar o curso aos
profissionais que estarão aten-
dendo as vítimas de violência”.

Conforme o coronel, o curso

terá duração aproximada de 10
horas. “Dentre os pontos que se-
rão abordados estão principal-
mente o que diz a lei, o que é a
patrulha, entre outros”.

De acordo com o prefeito Leonal-
do Paranhos, a instalação da Patru-
lha é uma conquista para a cidade.
“Infelizmente temos muitos casos
de mulheres agredidas. Algumas
têm coragem de denunciar, mas a
grande maioria não o faz porque não
sabe se a denúncia surtirá efeito,
se realmente elas estarão protegi-
das dos seus agressores”. Segun-
do ele, os próprios guardas munici-
pais estão estimulados a fazer
esse trabalho.

Participaram da solenidade o
vereador proponente, Gugu Bueno,
o juiz titular do Juizado de Violên-
cia Doméstica de Cascavel, Carlos
Eduardo Stella Alves, e a promoto-
ra de Justiça, Andreia Frias.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Secom

 Lei foi SANCIONADA
ONTEM, mas agora guardas

passarão por treinamento

Ação
Segundo a promotora, o ato marca

efetivamente a implantação da
Patrulha em Cascavel. “É muito
importante quando palavras se
convertem em ações. A violência
doméstica é uma realidade triste

não só em nossa comarca, mas em
todo país”. O juiz Carlos Eduardo

Stella Alves destacou que a
Patrulha não atuará em todas as

denúncias de violência
doméstica que chegam à polícia.
“Ela trabalhará exclusivamente

nos casos que já foram
remetidos ao Judiciário e visa

assegurar a integridade física e
psicológica da vítima”.
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Tudo indica que sim, que agora,
efetivamente, o poder público de
Cascavel dará uma atenção à cau-
sa animal. Pelo menos é isso que
esperam as ONGs, os protetores
individuais e, é claro, os animais.

“Eu acredito que é o primeiro
passo. Pela primeira vez temos,
realmente, um vereador que é da
causa animal, que conhece a reali-
dade do Município e pela primeira
vez temos um prefeito que nos re-
cebe para conversar”, analisa a pro-
tetora independente, Thaiza Evan-
gelista, que também acumula dívi-
das pela causa.

“Porém, eu acredito que vai le-
var um bom tempo até que a mu-
dança efetivamente seja vista, até
porque existe um processo burocrá-
tico pelo qual o anteprojeto de Lei
deve passar”, lembra.

Será que agora vai?
A opinião é a respeito do ante-

projeto de Lei proposto pelo Execu-
tivo e divulgado na manhã de on-
tem durante a Escola de Governo.
O anteprojeto altera a lei 6.275 de
outubro de 2013.

O anteprojeto determina que,
para esse ano, fique aberto no
orçamento geral do Município R$
450 mil, que serão investidos na
causa, a princípio, nas castra-
ções de animais.

 “Será dada prioridade aos animais recolhidos por ONGs, por prote-
tores independentes e também os animais de famílias de baixa renda”,
acrescenta o vereador Serginho Ribeiro, que usou a bancada na Câmara
na sessão desta terça-feira para parabenizar os vereadores de Casca-
vel, o Executivo e os simpatizantes da causa pelo avanço.

O projeto ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores de Casca-
vel para aprovação. E, assim que aprovado, o trabalho começará a ser
realizado na cidade. Pelo clima na Câmara de Vereadores durante a fala
de Serginho, tudo indica que os vereadores aprovam a ideia.

 ANIMAIS RECOLHIDOS nas ruas por
protetores terão prioridade

R$ 450 mil
Foi aberto no

orçamento para
atender a acusa

animal

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

P rioridade
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Uma ação educativa será de-
senvolvida hoje, das 8 às 12 ho-
ras, nos 35 cruzamentos da Ave-
nida Brasil de Cascavel, para ori-
entar os motoristas sobre as
proibições das conversões à es-
querda. Desde as mudanças im-
plantadas com as obras do PDI
(Programa de Desenvolvimento
Integrado), os motoristas são
obrigados a fazer o chamado ‘lo-
oping de quadra’ para cruzar a
Avenida, ou mesmo transitar no
sentido contrário.

De acordo com o presidente

Duas pessoas ficaram feridas em
um acidente de trânsito no cruzamen-
to das ruas Natal e João Lili Cirico,
no bairro Claudete, em Cascavel.
Segundo testemunhas, um Renault
Duster seguia pela Rua Natal quan-
do, foi atingida por um Gol, que trafe-
gava pela João Lili Cirico.

Com o impacto da colisão, o Dus-
ter rodou na pista e capotou. Os dois
ocupantes, Jair Zanchin, de 58 anos,
e Laura Regina de Oliveira Zanchin,
de 54 anos, tiveram ferimentos
moderados. Os dois foram encami-
nhados para a UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Veneza.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma e Emergência) foram acionados
e deslocaram, além de duas ambu-
lâncias, um caminhão de combate
a incêndio e o oficial de área.

O ocupante do Gol, identificado
como Benedito Cândido Nogueira,
de 50 anos, foi atendido pelos so-
corristas, mas não foi encaminha-
do a unidade hospitalar.

Somente este ano, segundo da-
dos do Corpo de Bombeiros de Cas-

cavel, foram registrados 57 aciden-
tes de trânsito do tipo capotamen-
to. No comparativo com o mesmo
período do ano passado houve au-
mento de dois acidentes. De 1º de
janeiro a 22 de agosto de 2016 fo-
ram contabilizados 55. Cabe ressal-
tar que esses números não são
somados os acidentes do tipo auto
x auto, seguido de capotamento,
uma vez que o Corpo de Bombeiros
registra o acidente como colisão.

da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito),
Alsir Pelissaro, a ação contará com
a parceria de diversos órgãos de se-
gurança, como a PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual), Polícia Militar, Polí-
cia Civil, Corpo de Bombeiros, Guar-
da Municipal, Cotrans (Comitê de
Trânsito) e o Centro A (Associação
dos CFC de Cascavel), que juntos
disponibilizarão 70 homens para
colocar nos cruzamentos, além de
diversas viaturas, ajudando na ori-
entação dos condutores.

Segundo Pelissaro, em alguns
pontos como no cruzamento da
Barão do Cerro Azul com a Brasil,
na agência centro do Banco do
Brasil; na Brasil com a Carlos
Gomes, na mesma altura e na
Brasil com a Salgado Filho ainda
há bastante resistência dos mo-
toristas no looping de quadra, o
que leva à prática de várias infra-
ções de trânsito na conversão à
esquerda. “Nosso objetivo é ori-
entar e conscientizar, pois num
segundo momento as ações se-
rão de fiscalização e punitivas”.

Motoristas são orientados sobre ‘looping’

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Carro capota na Natal

DUSTER foi atingida por um
Gol no bairro Claudete
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Prestes a encerrar a colheita da
segunda safra de milho, os produ-
tores rurais devem amargar prejuí-
zos. Isso porque, conforme o eco-
nomista do Deral (Depar-
tamento de Economia
Rural) do núcleo da
Seab (Secretaria
Estadual da Agri-
cultura e Abaste-
cimento) de Cas-
cavel, José Pérti-
le, a produtividade
média do grão será
inferior ao previsto du-
rante o plantio.

“O excesso de chuva na região
durante os meses de maio e junho
prejudicou a plantação”, afirma.
Com o solo úmido, os agricultores
não conseguiram fazer o controle
efetivo de pragas, já que as máqui-
nas não entravam nas lavouras.
“Isso acelerou o ciclo da cultura,

secando as folhas na fase de ma-
turação, o que provocou uma má for-
mação dos grãos”, explica Pértile.

O boletim informativo do Deral
traz números preliminares

desta queda. A estimativa
é de que a produtivida-

de da segunda safra
de milho seja 4% me-
nor em relação ao
ano passado, de
5.317 quilos por hec-
tare. O montante
abrange os 28 muni-

cípios do núcleo da
Seab de Cascavel.

Para a safra 2016/17, foram

cultivados 376.285 hectares, 1%
a menos do que o registrado na
safra anterior, quando o plantio
foi de 379.319 hectares. Quan-
do se fala em produção, o assun-
to também é queda. Conforme o
Deral, serão colhidos 2,07 mi-
lhões de toneladas de milho, nú-
mero considerado 5% menor do
que a colheita anterior, que atin-
giu 2,1 milhões de toneladas.

Nos próximos dias, a Seab vai
divulgar os resultados finais da co-
lheita e atualizar os dados referen-
tes à cultura. Isso significa que o
rombo, que já assustou os produ-
tores, poderá ser ainda maior.

Na REGIONAL, faltam
apenas 7,5 mil hectares de
milho para serem colhidos

AÍLTON SANTOS

Entre os municípios do núcleo regional da Seab, 98% do
milho já foram colhidos. Restam apenas 7,5 mil hectares, que
devem ser finalizados até domingo (27).

Milho tem queda
na produtividade

Produtividade
será 4%

 menor

Na regional

“Excesso de
chuva na
região [...]

prejudicou a
plantação”
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Sem previsão para a  PIC

Segundo arquivos do Hoje News, a responsável
pela obra de ampliação da PIC (Penitenciária Industri-
al de Cascavel) é a Doliwa e Dias Ltda. No início das
obras o custo inicial era estimado em R$ 3,7 milhões,
mas, por conta dos atrasos por parte do Governo, a
construtora que iniciou a ampliação em abril de 2014
ficou no local por um ano e deixou somente 13% da
obra concluída. Para a retomada, um estudo deve ser
feito para avaliar se a estrutura deixada há mais de
dois anos poderá ou não ser reaproveitada.

E não será em agosto que as
obras de ampliação da PIC (Peniten-
ciária Industrial de Cascavel) vão
efetivamente sair do papel. De acor-
do com a assessoria de imprensa
da Sesp (Secretaria Estadual de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária), o projeto que prevê a
realização da obra na unidade prisi-
onal está na CEF (Caixa Econômica
Federal) para última conferência.

Somente após o retorno da
Caixa, que dará o aval para a obra
e liberará os recursos, é que o pro-
jeto será encaminhado para a Pa-
raná Edificações para a assinatu-
ra do contrato e posteriormente
o início dos trabalhos.

A obra de ampliação da unidade,
que criará outras 334 vagas, deve-
ria ter sido entregue há mais de dois
anos. Havia a previsão inicial de re-
tomada na ampliação ainda em ju-
lho, mas foi necessária uma repro-
gramação de todo processo junto a
empresa responsável pela obra. A
retomada oficial foi anunciada em
abril deste ano pelo Governo do Es-
tado e faz parte da ampliação do
sistema penitenciário do Paraná em
cerca de sete mil vagas.

As melhorias na PIC tiveram iní-
cio em abril de 2014, antes mes-
mo da rebelião da PEC (Penitenciá-

A reportagem questionou a assessoria
quanto ao valor investido nas vagas e
também o prazo para que o setor de

segurança pública passe a contar com
esse suporte no sistema prisional. A

previsão inicial é o primeiro semestre
de 2018 e o valor deve ficar em torno
de R$ 6,2 milhões. Em todo Paraná
serão investidos, de acordo com a
Sesp, R$ 135 milhões, sendo R$ 34
milhões de contrapartida do Estado,
recursos que estariam assegurados em
contas na Caixa Econômica Federal.

ria Estadual de Cascavel), em agos-
to do mesmo ano. A previsão à épo-
ca é de que elas estivessem con-
cluídas ainda no primeiro semes-
tre de 2015, o que não aconteceu.

Na época, o Governo do Estado
alegou que o Governo Federal não
teria feito os repasses necessári-
os ao Paraná e, por conta de uma
crise econômica entre 2014 e
2015, todos os investimentos tam-
bém foram suspensos pelo Estado.

Valor
Somente após retorno da CAIXA é que será definido o cronograma da retomada da ampliação

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

AmpliaçãoCom a conclusão,
prevista para
2018, serão
CRIADAS 334
novas vagas
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Giro da
Violência
Boca de fumo
Três pessoas foram detidas ontem em
uma casa no Parque São Paulo. A
Polícia Militar recebeu denúncia de
que o local funcionava como um
ponto de tráfico de drogas. Os três
rapazes, um deles maior de idade,
foram encaminhados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Com eles
foram encontradas algumas buchas
de maconha prontas para o
consumo.

Veículo incendiado
Um veículo, supostamente usado em
um furto a uma residência no último
domingo, foi localizado ontem pela
Polícia Militar. O carro, um Monza,
foi incendiado e estava em uma
estrada rural, próximo a BR-277, em
Cascavel. O veículo foi guinchado
pela PM e encaminhado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

Carro da Prefeitura
Um veículo da Prefeitura de Cascavel
se envolveu em um acidente de
trânsito ontem, na Avenida Brasil,
cruzamento com a Rua Antônio José
Elias, no Bairro Coqueiral. Segundo
populares o Fiesta descia pela rua e,
ao acessar a Brasil, bateu na traseira
de um Gol. Ninguém se feriu.

Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na tarde de ontem em
Cascavel. Segundo populares, os dois carros seguiam pela Rua General
Osório, em sentidos opostos no Parque São Paulo. Já no cruzamento com a
Rua Hyeda Baggio Mayer, um dos veículos tentou fazer uma conversão,
momento em que ocorreu a batida. Uma mulher de 44 anos ficou ferida e
precisou ser atendida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma e Emergência).

AÍLTON SANTOS

Uma denúncia anônima feita à
Polícia Militar levou uma mulher de
45 anos à cadeia ontem em Cas-
cavel. Na casa dela, localizada na
Rua Diamante, no bairro Esmeral-
da, os policiais encontraram diver-
sos tabletes de maconha.

Segundo os policiais, a grande
movimentação diária chamou a aten-
ção de vizinhos. A droga, pesada pos-
teriormente, totalizou 993 quilos.

Presa em flagrante por tráfico de dro-
gas, a mulher disse que uma pessoa
‘estranha’ deixou a maconha na casa
dela ainda na segunda-feira. Por rece-
ber ameaças, ela guardou os tabletes.

Conforme a PM, o marido da
mulher está preso no Rio de janei-
ro pelo crime de tráfico de drogas.

PM apreende
993kg de maconha

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

AÍLTON SANTOS

Tabletes do entorpecente estavam em uma
casa no Bairro Esmeralda
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Uber regulamentado

O prefeito Leonaldo Paranhos voltou a afirmar que um dos objeti-
vos do decreto é evitar a clandestinidade. “O serviço é bom, não
podemos fugir disso. Chamamos os taxistas, de forma clara e trans-
parente, mas é necessário regulamentar o serviço, pois são nossas
famílias que irão utilizar o serviço. Esta é uma forma também de se
evitar serviços clandestinos”, justificou.

À Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito)
caberá o acompanhamento e fiscalização das atividades.

Durante a Escola de Governo
realizada na manhã de ontem no
auditório da prefeitura, o prefeito
Leonaldo Paranhos assinou o De-
creto 13.726, que regulamenta o
serviço da Uber em Cascavel.

Desde sexta-feira, o serviço se
instalou na cidade e já mobilizou o
poder público para que se garanta
um serviço organizado, com concor-
rência leal aos taxistas. Na cidade,
as taxas são cobradas por quilôme-
tro rodado.

Os valores, de acordo com a Se-
cretaria de Finanças, serão fixados
na sequência. Para fazer o cadastro,
os motoristas precisam preencher
alguns requisitos: Carteira Nacional
de Habilitação válida com a obser-
vação de que exercem atividade re-
munerada; que possuam certidão
negativa de antecedentes criminais,
além de comprovação de contrata-
ção de seguro que cubra acidente
de passageiros, Seguro Obrigatório
– Dpvat e regularidade de licencia-
mento do veículo, bem como com-
provante de residência em nome do
motorista a ser cadastrado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Clandestinidade
 Decreto foi ASSINADO na

manhã de ontem durante a
Escola de Governo



ESPORTE 27CASCAVEL, 23 DE AGOSTO DE 2017

Um ano após brilhar nos Jogos
Olímpicos Rio 2016 a canoagem ve-
locidade brasileira disputa a partir de
hoje a principal competição do ano,
o Campeonato Mundial, que será re-
alizado até domingo na cidade de
Racice, na República Tcheca. Este
será o principal evento das modali-
dades neste primeiro ano de ciclo
olímpico 2020.

Levando na bagagem o brilho das
medalhas olímpicas, o Brasil chega ao
Mundial querendo continuar sua evo-
lução no esporte. Apesar de ser um
ano de reestruturação, como afirma o
supervisor da modalidade na Confe-
deração Brasileira de Canoagem, Álva-
ro Koslowski, o Brasil manteve a equi-

Vagner Souta no Mundial
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Reconquistar espaço
Os cascavelenses Ana Paula

Vergutz e Roberto Maehler, que
também disputaram os Jogos

Olímpicos no ano passado,
ficaram de fora da equipe

brasileira para o Mundial da
República Tcheca, o que mostra

que terão de reconquistar seu
espaço neste período que

antecede os Jogos Tóquio 2020.
Os dois têm intensificado a

preparação em Cascavel. Ana
Paula retornou para a cidade

para treinar com o técnico Lauro
de Souza, com quem iniciou no

esporte, e já tem apresentado
resultados superiores aos do

início do ano, quando ficou de
fora de competições com a

seleção após seletiva interna. Já
Roberto, que chegou a anunciar

sua saída da equipe do Brasil,
mas retornou, está conciliando
seus treinos com as atividades

de bombeiro, o que tem lhe
permitido treinar em horários

alternativos, como no início da
manhã ou no fim da tarde.

Nas provas de caiaque, o objetivo da equipe do Brasil é estar nas
finais B - que determina da 9ª a 16ª colocações - entre os primeiros
colocados. Já na canoa a meta é chegar às finais A (que determina
da 1ª a 8ª posições) e depois no pódio.

pe com a base de seus atletas que dis-
putaram os Jogos do Rio de Janeiro.

Estão entre eles os medalhistas Isa-
quias Queiroz e Erlon Souza, além do
cascavelense Vagner Souta e do ga-
úcho Edson Silva, que também esti-
veram na Rio 2016. Junto deles, Val-
denice Conceição, Ângela da Silva,
Andrea Oliveira e Maicon dos Santos
também participam do Mundial.

Para o mato-grossense do Clu-
be de Regatas Cascavel Vagner
Souta Júnior, que na Rio 2016 com-
petiu no K4-1000m com o casca-
velense Roberto Maehler, o paulis-
ta Celso Dias e o gaúcho Gilvan Ri-
beiro, as provas no Mundial serão
individual, nos 500m e nos 1000m.

O bjetivos
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Os cascavelenses estão morren-
do menos. Até o dia 15 de agosto de
2017, a Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel) registrou 1.958 óbitos. Esse
número é 2% inferior ao registrado no
mesmo período do ano passado quan-
do morreram 2.055 pessoas. Os nú-
meros foram apresentados ontem,
durante a Escola de Governo.

De acordo com José Roberto
Guilherme, superintendente da

Cai número
de óbitos

Com 32 cemitérios, sete capelas mortuárias, 18 salas de velório
que demandam investimentos permanentes, a administração da Acesc
passou esses oito meses trabalhando para colocar em dia principal-
mente o escritório central, onde foi necessário um trabalho interno para
reorganizar o depósito de urnas, construir os filtros de decantação, revi-
talizar o depósito de resíduos, fazer melhorias na sala de preparação de
corpos, reorganizar o estacionamento, com apoio da Cettrans, no escri-
tório e nas capelas do Cemitério Central e iniciar a construção do ossá-
rio do Cemitério Central. “Também contratamos uma empresa para rea-
lizar limpeza periódica de caixas de água, fazer dedetização de insetos e
roedores nos cemitérios e nas capelas”, explicou.

O possível
Guilherme iniciou sua

explanação dizendo que a
administração da autarquia está

fazendo o que é possível.
“Queríamos ter feito muito

mais, mas a burocracia às vezes
nos impede”, afirmou. Segundo

ele, os primeiros oito meses
deste ano foram para colocar a

“casa em ordem”, lembrou
Beto, que tem à frente
diversos projetos para
serem desenvolvidos.

Dentre as conquistas destacadas
estão a regularização da Acesc
em relação ao Alvará no Corpo
de Bombeiros. Antes irregular,

hoje a autarquia está com
projeto aprovado e aguardando
vistoria. Também já avançou na

elaboração do licenciamento
ambiental de todos os

cemitérios urbanos e no estudo
de viabilidade do crematório

de Cascavel.

Acesc, essa redução pode ser atri-
buída a vários fatores, inclusive
“às campanhas de educação no
trânsito, que foram intensas nes-
se período este ano”.

No mesmo período a Acesc re-
gistrou 8.163 atendimentos na ad-
ministração da autarquia, para fins
diversos, como renovação de ca-
dastros, venda de terrenos, venda
de gavetas, autorização para reves-
timentos, entre outros.

 O superintendente BETO
GUILHERME durante as
explanações sobre as ações da Acesc

DIVULGAÇÃO

Estrutura da Acesc
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Autor da denúncia que levou à
CPI das Fossas, o vereador Celso
Dal Molin elogiou o relatório apre-
sentado pela CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito), mas disse
que a comissão enfraqueceu justa-
mente na conclusão.

“Durante as oitivas, as empresas
não quiseram se defender. Resolve-
ram não falar, e os vereadores de-
fenderam as empresas”, lamenta.

O legislador espera que assim
que encaminhado o relatório ao Mi-
nistério Público, a promotoria possa
desvendar o mistério que ronda o
parentesco entre os proprietários das
empresas que participaram do pro-
cesso de licitação. “Vamos ver qual
o resultado da investigação, se a pro-

Elogios e críticas à CPI
motoria vai achar que as empresas
também não têm responsabilidade
nisso tudo”, afirma.

Ele se refere à afirmação no rela-
tório, que conclui que “a comissão
parlamentar de inquérito entendeu
que não pode afirmar se houve com-
binação de preços entre as empre-
sas Auto Fossa Cascavel, Auto Fos-
sa Acapulco e Auto Fossa Oeste, em
virtude de elas terem como proprie-
tários membros da mesma família,
isso, por si só, não seria elemento
pertinente para afirmar se houve ou
não combinação de preços”.

CONSTATAÇÃO
No pregão da disputa 203/2016, o pregoeiro excluiu a Auto Fossa
Acapulco Eireli e Auto Fossa Cascavel Ltda do certame, por
constatar que o representante de uma empresa
também era sócio administrador de
outra.“Quanto ao pregão 83/2015, ficou claro
que as empresas Auto Fossas Cascavel Ltda,
Auto Fossa Oeste Ltda e Auto Fossa
Acapulco Eireli protocolaram a proposta inicial
com valores bem parecidos e próximos, no entanto,
as outras três empresas que também participaram
deste pregão também protocolaram proposta
com valores próximos e parecidos. Fica
evidente que tal homologação da
licitação apenas ocorreu após grande
disputa de lances realizado por
todas as seis empresas presentes
no certame”, complementa
o relatório.

A PARTIR DE
AGORA
Na conclusão, a CPI sugeriu que o
relatório e toda a documentação
sejam entregues ao Ministério
Público e o resultado foi
protocolado na Câmara de
Vereadores. Porém, a continuidade
da investigação depende da
aprovação do restante da bancada.
Na segunda-feira, o relatório deve
ser lido durante a sessão ordinária
das 9h30. Na terça-feira deverá ser
votado, de acordo com o presidente
da Comissão, Misael Júnior. “Pelo
que nós sentimos, a bancada vai
votar favorável”, espera Misael.

EDUCAÇÃO
Mesmo com o resultado da CPI, a
Secretaria de Educação de Cascavel
disse, por meio da assessoria de
imprensa, que não vai se manifestar.
Isso porque trata-se apenas de um
resultado de trabalho dos
vereadores, e não é possível que a
Secretaria avalie o trabalho do
Legislativo. Assim que houver uma
investigação mais concreta por parte
do Ministério Público a pasta
promete uma manifestação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VEREADOR diz que
esperava mais do relatório
de conclusão da CPI
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Evento que faz parte da comemo-
ração dos 68 anos de fundação do
Tuiuti Esporte Clube, que serão cele-
brados nesta sexta-feira (25), o Tuiuti
Games segue com intensa programa-
ção nesta semana. Aberto no sábado,
o evento seguirá até este domingo. Ao
todo 600 atletas se inscreveram para
participar das atividades.

Seis equipes estão na disputa dos
jogos, todas com nomes de cores:
Branca, Preta, Cinza, Roxa, Verde e
Amarela. Seus integrantes já enfren-
taram provas na academia do clube
(circuito e teste de resistência), par-
tidas de futsal, vôlei de praia, tênis
de mesa e futebol, torneios de pênal-
ti e disputas de jiu-jítsu e taekwon-
do. Para esta quarta-feira a programa-
ção segue das 18h30 às 20h.

Além de atividades esportivas, o
Tuiuti Games conta com atividades cul-
turais e gastronômicas. Hoje haverá
contação de estórias e apresentação
de música e culinária italiana.

Tuiuti
Games
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Fiscalização por parte da Secre-
taria de Educação de Cascavel.
Esse foi considerado um dos de-
talhes mais importantes no resul-
tado da investigação da CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to) das Fossas, o que teria falta-
do durante a execução do con-
trato. O relatório foi protocolado
ontem pelos vereadores que fi-
zeram parte da investigação: o
presidente da CPI Misael Júnior,
o relator Sidnei Mazutti e o mem-
bro, Serginho Ribeiro.

O documento conta com 160

páginas e a investigação, em si, com
mais de 4 mil páginas, entre docu-
mentos, fotos, depoimentos e visi-
tas in loco.

De acordo com o vereador Misa-
el, “o fiscal de contrato Bianor Ca-
non, em alguns casos, requisitou o
serviço de limpeza nas escolas,
assinou que a fiscalização havia
sido feita e ordenou o pagamento
do serviço. Ele não poderia ter feito
isso sem ter mais pessoas anali-
sando, porque se trata de um gas-
to de dinheiro público, de adminis-
tração pública”, afirma.

Sobre a licitação
No relatório, a CPI ressalta que o pregão nº 02/2013 teve uma

única participante, a empresa Auto Fossa Cascavel. “Segundo as
informações prestadas nas oitivas, apesar de o preço praticado em
seus itens estarem acima da média, eles estavam dentro dos parâ-
metros orçados na pesquisa de preço realizada pelo departamento
de compras do Município”, consta.

O total empenhado, durante doze meses, foi de R$
468.687,59, conforme demonstrado pelo somatório das notas
fiscais. “Logo, o valor de R$ 554.850,00 somado ao aditivo de
R$ 138.712,50 não foram gastos em suas totalidades”, comple-
menta a comissão, em relatório.

VEREADORES
protocolaram

relatório na
Câmara ontem

SEM
COMPROVAÇÃO

Segundo os membros da CPI, a
execução dos serviços ocorria con-
forme necessidade de cada escola
e Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil). Só que a verificação
da real necessidade do serviço e a
execução não eram comprovadas
pelo fiscal do contrato. E sim pelos
diretores e diretoras das instituições
de ensino. Na ausência dos direto-
res, o serviço era feito por um ser-
vidor de carreira antigo. As ordens
de serviço eram assinadas pela di-
reção, só que a empresa não colo-
cava nas requisições o valor unitá-
rio e total dos tipos de serviços rea-
lizados.

Em outros casos, segundo a
presidência, houve inclusive reali-
zação de serviço que nem sequer
estavam empenhados, ou seja,
previsto em contrato. “E mesmo
assim ele mandou realizar o pa-
gamento”, complementa.

No resumo do relatório, disponi-
bilizado à imprensa, consta que
“ainda o Sr. Bianor Caron alegou
que assumiu a per tinente função
devido ao grande acúmulo de ser-
viço por parte do ex-fiscal, senhor
Tiago Cardoso, no entanto ouvi-
do o senhor Tiago na mesma
oportunidade, alegou que nunca
operou enquanto fiscal do con-
trato, alegou ainda que tal situa-
ção se deu apenas para formali-
dade administrativa”.

Faltou gestão
e fiscalização
Faltou gestão
e fiscalização
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Além da interatividade com os
jogos, os associados do Azulão con-
seguiram arrecadar mais de mil qui-
los de alimentos que foram repas-
sados para o Provopar de Cascavel,
que atende 25 mil pessoas por mês.
Outro destaque à parte das dispu-
tas foi a cerimônia de abertura, que
contou com a presença também de
sócios pioneiros, entre eles João
Cardoso de Oliveira Neto, o João
do Porão, que há 40 anos faz par-
te da história do Clube. Ele foi um
dos atletas que carregaram a to-
cha olímpica que também passou
pelas mãos de outras pessoas até
chegar à pira olímpica.

Ação social

AO TODO

600
atletas se

inscreveram
para participar
das atividades

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Uma corrida onde você é o mo-
tor. Assim podem ser definida a 3ª
edição do Corra & Apaexone-se,
evento organizado pela Apae de
Cascavel que ocorrerá neste sába-
do a partir das 9h, no Kartódromo
Municipal Delci Damian.

A corrida encerra as comemora-
ções alusivas à Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla, que neste ano tem
como base o tema “Pessoa com
deficiência: direitos, necessidades
e realizações”.

Na pista de corrida cascavelen-
se, serão três modalidades a se-
rem disputadas, com um, dois e três
padrinhos. Haverá premiação para
os primeiros colocados (troféu) e
medalhas a todos os participantes.

De acordo com o presidente da
Apae de Cascavel, Evilasio Sch-
mitz, a expectativa é das melho-
res em relação à participação da
sociedade. A estimativa é de 500
pessoas reunidas no sábado no
Katródromo Municipal.

FOTOS: APAE

Promotora da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, a Federação
Nacional das Apaes (Fenapaes) tem como
objetivo abrir debates e colocar a sociedade em
reflexão no dever da igualdade para inclusão.
Para isso, tenta quebrar tabus e vencer as
barreiras da desigualdade, lutando pelos direitos
das pessoas com deficiência, que têm a
necessidade de apoio em diversas áreas: social,
familiar, escolar e trabalhista, dentre outras, para
que a inclusão se torne efetiva e as pessoas
com deficiência se tornem mais preparadas e
amparadas diante das dificuldades da vida.

Corra e Apaexone-se

I nclusão
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Patrulha Maria da Penha
Tanto a Câmara de Vereadores quanto o Município

de Cascavel ignoraram o Conselho da Mulher na hora
de aprovar e sancionar a lei que criou a Patrulha
Maria da Penha. Durante a votação do projeto no
Legislativo, o conselho não foi convidado para
participar, muito menos ontem, quando a lei foi
sancionada pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

Delegada da Mulher
Estranhamente também
a titular da Delegacia da
Mulher, delegada Raísa
de Vargas Scariot, não
estava presente na
solenidade de ontem,
nem representantes do
abrigo Vanusa Covatti,
entidade que recebe
mulheres vítimas
de agressão.

Rápido como um raio
Os vereadores Serginho
Ribeiro e Fernando
Halberg rotularam o
líder de governo, Alécio
Espínola, de “rápido
como um raio”. Isso
porque Alécio já estava
com a resposta de dois

requerimentos, um de
cada um dos vereadores,
que veio do Executivo,
antes mesmo de o
pedido de informação
ser aprovado.

“Parabenizo”
O vereador Sidnei
Mazutti arrancou risos
da bancada na sessão de
ontem. Quando ele foi
parabenizar o vereador
Policial Madril pelo
projeto que institui o
Dia do Colono, ele não
conseguiu falar
“parabenizo”. Demorou,
gaguejou e até ganhou
um tapinha nas costas
do colega do lado, o
vereador Jorge
Bocasanta.

APROVADO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Comissão de Saúde havia proposto um
requerimento para levar o Secretário de Saúde,
Rubens Griep, à Câmara. A intenção é esclarecer
dúvidas a respeito da parceria da Saúde com o
Consamu.

 Mas não foi preciso o requerimento. O Executivo
agendou a visita para a sessão da próxima segunda-
feira e o requerimento foi retirado.

Aliás, o projeto que institui o Dia do Colono em
Cascavel foi aprovado pela totalidade dos votos na
Câmara de Vereadores.

Apenas três projetos
de lei e uma discussão
fraca. Assim foi a sessão
da tarde de ontem da Câ-
mara de Vereadores, sem
nenhuma novidade e de
dar sono. Isso porque a
bancada apenas colocou
em segunda discussão e
votação os projetos já de-
batidos e aprovados na
segunda-feira.

Mesmo já tendo expres-
sadas as opiniões a res-
peito, eles novamente pa-
rabenizaram o Executivo
pelo projeto da destinação
de R$ 2 milhões para re-
forma de 18 UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde). O

De dar sono
projeto foi aprovado pela
maioria dos votos.

Não bastasse isso,
os vereadores também
“encheram linguiça” no pro-
jeto de Lei do Policial Ma-
dril, que institui o Dia do
Colono. O autor, como na
segunda-feira, justificou os
motivos da homenagem,
como sendo aos próprios
pais que “trabalharam na
roça”, e também à maioria
dos cascavelenses, que é
de produtores e faz a cida-
de ser destaque no agrone-
gócio regional.

REQUERIMENTOS
Os requerimentos até que animaram a pauta, mas por pouco
tempo. Dos seis que estavam previstos para serem votados,
apenas um foi mantido. O de autoria do vereador Carlinhos
Oliveira, que requer esforços de parlamentares para
liberação de recursos para construção de uma USF
(Unidade de Saúde da Família) no Jardim Tarumã.

Guarda  Municipal
Os vereadores também aprovaram, sem delon-

gas, em segunda votação, o projeto que alinha a
lei municipal da Guarda com a legislação federal.
É o projeto de Lei 52/2017. Com isso, após qua-
tro anos da criação da guarda, o comando pode
ser apenas de alguém que faça, efetivamente, par-
te da guarda. Hoje, o comandante é o policial apo-
sentado Avelino Novakoski.

SESSÃO seguiu sem grandes embates

 Reportagem:Tatiane Bertolino

   Foto: Assessoria CM
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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, 23 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Gisleine Fernandes Solda
Patricia Menezes

Jeferson Lima de Moraes
Michele de Jesus Area

Valmon Abel Vieira
Marta Regina Valero

Douglas Lucas de Sousa
Sabrina Pardinho

Zeno Gonçalves dos Santos
Sueli Moraes Woellner

Pedro Henrique Sanches Aguera
Thayara Garcia Bassegio

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

BRASILEIRÃO
19h30 Chapecoense x Corinthians

SUL-AMERICANA
21h45 Nacional x Estudiantes

AMISTOSO
17h45 Real Madrid x Fiorentina

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

JOGAM HOJE

Clássico carioca
Duelo marcado por confusões na
última quarta-feira, o clássico
carioca entre Flamengo e Botafogo
terá o segundo capítulo pela
semifinal da Copa do Brasil 2017
nesta noite, quando o rubro-negro
será mandante no Maracanã, às
21h45. No jogo de ida, a
igualdade sem gols prevaleceu num
Engenhão que teve 90% do
público formado por
botafoguenses, que no fim do
jogo entraram em confronto com a
polícia. Antes do duelo, os rubro-
negros haviam dado trabalho aos
militares. Desta vez, a maioria no
estádio será de flamenguistas, que
esgotaram antecipadamente seus
44.616 mil ingressos disponíveis.
Nesta noite, se o resultado da
semana passada se repetir, a vaga
na decisão será definida nos
pênaltis. Em caso de empates
com gols, o Botafogo se
classificará por conta do
regulamento. Qualquer vitorioso
no clássico levará a vaga.

Maiores vencedores da Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio medem forças
nesta quarta-feira numa partida digna de uma decisão de título da competi-
ção. Entretanto, o embate desta noite, às 21h45, no Mineirão, vale vaga para
a final da edição 2017. Na partida de ida da semifinal, o time gaúcho, atual
vencedor e pentacampeão da Copa, venceu por 1 a 0 em Porto Alegre (RS),
na semana passada. Com isso, pode se classificar para a final com qualquer
empate ou com uma derrota por um gol de diferença, mas desde que balan-
ce as redes em um Mineirão lotado - mais de 48 mil ingressos foram vendidos
antecipadamente, quebrando o recorde de público no local no ano.

Copa do Brasil

Brasileirão
Podendo abrir dez pontos de
vantagem para o vice-líder no
Brasileirão, o Corinthians desafia
a Chapecoense nesta quarta-feira,
às 19h30, na Arena Condá, em
partida atrasada da 20ª rodada.
O duelo será um verdadeiro teste
ao elenco corintiano. O técnico
Fábio Carille não conta com
Jadson, Marciel, Vílson,
Pedrinho, Balbuena e Guilherme
Arana. A novidade pode ser o
meia Danilo, que foi relacionado
para o jogo pela primeira vez
após se recuperar da grave lesão
que o deixou fora dos gramados
desde o ano passado. Outro
detalhe é que Carille não terá
nenhum zagueiro no banco de
reservas nesta quarta-feira -
apenas os titulares Léo Santos e
Pedro Henrique.
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Durante muitos anos muito se falou, mas pou-
co se fez pela causa animal em Cascavel. Ago-
ra, a administração municipal decidiu elaborar um
projeto de lei que será votado pela Câmara de
Vereadores para efetivar políticas públicas em
prol de cães, gatos...

É visível que há um crescimento contínuo e des-
controlado de animais abandonados na cidade va-
gando por parques, ruas e praças em todas as regi-
ões. Esses animais, muitas vezes, causam trans-
tornos à sociedade. A partir de agora, as secretarias
de Saúde e de Meio Ambiente atuarão conjuntamente
para propor ações voltadas à proteção e à saúde
dos animais. Uma conquista!

Como bem lembrou o prefeito Leonaldo Para-
nhos, na manhã de ontem, é um desafio, mas a
cidade decidiu cuidar dos animais. Agora, cabe uma
união de esforços entre o poder público e a socie-
dade em prol dos animaizinhos. Se depender do
prefeito, os animais terão proteção em Cascavel.
“Nós teremos aqui em Cascavel a melhor política
pública do Brasil no cuidado dos animais. Vamos
mostrar para o País que temos aqui uma cidade
organizada”. Sem dúvida, uma boa notícia.

BOA NOTÍCIA

 Conselho de
Contribuintes
O Conselho de
Contribuintes, suas funções,
atribuições e avanços. Esse
será o tema central do
encontro empresarial da
Acic agendado para amanhã,
a partir das 18h30, na Sala
Paraná. O tema vai ser
apresentado pelo procurador
jurídico da Prefeitura de
Cascavel, o advogado
Luciano Braga Côrtes. Antes
da reunião, os presentes
vão ser recepcionados em
coffee-break.
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“É muito importante
quando palavras se

convertem em ações.
A violência

doméstica é uma
realidade triste não

só em nossa
comarca, mas em

todo país.”

Da Editoria

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

A decisão do
Município de
Cascavel de
propor uma lei e
recursos
financeiros que
irão dar atenção
aos animais
de rua.

A falta de
estímulo ao
emprego no País,
já que, segundo o
SPC Brasil, o
desemprego é o
principal
responsável pela
inadimplência.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
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Curitiba

17 25
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12

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

CHEIA
06/09 - 04h02

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Pancadas de
chuva isoladas

14

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Andreia Frias,
promotora de

Justiça

 Reintegração
O Município de Cascavel
obteve a seu favor,
sentença judicial de
reintegração de posse
de uma área pública
anexa ao salão
comunitário do Bairro
Coqueiral que fora
ocupada por uma
mulher que vinha há
anos explorando o local
com uma quadra de
bocha e comércio de
bebidas. A decisão foi da
Vara da Fazenda Pública
de Cascavel e a ação foi
proposta ainda em 2013.

LORENA MANARIN



Colheita dourada
Números preliminares do Deral apontam que a
segunda safra de milho, que está prestes a ser

encerrada, será de 2,07 milhões de toneladas na área
de abrangência do núcleo da Seab de Cascavel. Foram

cultivados 376,2 mil hectares na safra 2016/2017.
 Pág. 08
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Cascavel reduz óbitos
As pessoas estão morrendo menos em Cascavel. É o que apontam números da Acesc
divulgados ontem. Até o dia 15 de agosto, ocorreram 1.958 óbitos, número 2% inferior
ao registrado no mesmo período do ano passado, quando morreram 2.055 pessoas.
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Megasena
Concurso: 1960

01 18 25 37 39 43

Dupla sena
Concurso: 1683

04 08 31 33 36 401º sorteio

03 11 14 15 17 392º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1553

01 02 04 08 09 11 12 13
15 17 18 19 21 22 25

Quina
Concurso: 4462

16 32 44 59 65

Timemania
Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO GRÊMIO-RS

Lotomania
Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79

85 87 95 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Moro manda soltar Vaccarezza
O juiz federal Sérgio Moro de-

cidiu ontem mandar soltar o ex-
deputado Cândido Vaccarezza,
que foi preso temporariamente
na última sexta-feira (18), no
âmbito da Operação Lava Jato.
Ele terá que pagar fiança de R$
1,5 milhão, em dez dias.

Moro também determinou
cautelarmente a proibição de
deixar o país, de mudar de en-
dereço, de fazer contatos com
os demais investigados e de exer-
cer cargo ou função pública.

A defesa de Vaccarezza alegou
que ele tinha agendado uma bi-
ópsia de próstata diante da cons-
tatação de uma alteração na glân-
dula. Por esse motivo, Moro con-
siderou mais adequado impor
medidas cautelares alternativas
em vez de decretar a prisão pre-
ventiva de Vaccarezza. A conver-
são da prisão temporária em pre-
ventiva, que não tem prazo defi-
nido, havia sido solicitada pela
Polícia Federal (PF) e pelo Minis-
tério Público Federal (MPF).

Propina
A investigação da PF e do MPF apontaram que Vaccarezza recebeu cerca
de US$ 430 mil em propina para cada contrato celebrado entre a
Petrobras e a Sargeant Marine, entre 2010 e 2013. Em sua decisão, Moro
diz que há provas de que Vaccarezza cometeu crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, além de associação criminosa.

CÂNDIDO VACCAREZZA FOI PRESO na
sexta-feira passada

AGÊNCIA BRASIL

RICHA VIAJA AO
EXTERIOR, OUTRA VEZ
O governador Beto Richa inicia
amanhã uma agenda internacional
que inclui Canadá e Estados
Unidos. O primeiro compromisso é
em Montreal, com a ministra de
Relações Internacionais e
Francofonia da província
canadense de Quebéc, Christine
St-Pierre. No encontro, será
renovado o acordo de cooperação
técnica que existe entre os dois
governos desde a década de 1990.

Cascavel e Marechal empatam
O duelo dos invictos terminou empatado na noite de ontem no
Ginásio de Esportes Ney Braga, em Marechal Cândido Rodon. O
jogo é válido pela 18ª rodada da Série Ouro de Futsal. Os quatro

gols saíram no segundo tempo.  Pedala fez 1 a 0 para o Marechal e
Gustavinho ampliou. O Cascavel reagiu com Hernandes e fechou o

empate com Adeirton. Agora, a equipe cascavelense soma 30
pontos e está na liderança.


