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CRIMINOSO OU
ACIDENTAL?
Barracão da Polícia Civil que guarda
veículos apreendidos em Cascavel sofreu
na tarde de ontem o terceiro incêndio em
menos de dois meses. Um gigantesco
cogumelo de fumaça se formou e o fogo
destruiu dezenas de automóveis.
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Compras fantasmas
Compras suspeitas na gestão passada irão nortear uma nova CPI na Câmara de Vereadores de Cascavel para investigar o setor de Educação. O vereador Celso Dal Molin identificou
diversas notas pagas pela prefeitura, porém os produtos nunca chegaram às escolas.
Págs. 10 e 11
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RADAR

CASCAVEL, 24 DE JULHO DE 2017
“Tínhamos denúncias,
desde o início do ano,
da venda de
combustível da
Prefeitura. Caminhões
que deveriam
abastecer a frota
municipal,
abastecendo o roubo.”

HOJE NEWS
comunicação social sempre esteve
em constante mudança e, nos últimos
anos, com o avanço tecnológico e a
criação de novas plataformas de informação, o jornalismo precisou se adequar às novas exigências dos leitores.
A partir desta segunda-feira, o tradicional jornal Hoje - agora Hoje News – apresenta uma
nova proposta de informação com circulação de
segunda a sexta-feira. Com um formato diferenciado e notícias sucintas, porém não incompletas, o jornal aposta na leitura dinâmica para deixar o público bem informado.
O ritmo de vida acelerado que as mudanças de
comportamento trouxeram à sociedade exige que
o tempo seja aproveitado da melhor forma possível, inclusive na hora de buscar informação, tão
necessária na nova era em que vivemos.
Com o novo formato, o Hoje News disponibiliza ao leitor, de forma gratuita, informação que
pode ser consumida em poucos minutos para
que ele possa continuar os afazeres do dia a
dia. No ônibus, na fila do banco, na sala de espera do consultório, no cabeleireiro, na casa ou
trabalho é possível ficar informado aproveitando o tempo disponível.

A

Leonaldo Paranhos,
prefeito de
Cascavel

NOTAS
 Capela mortuária  Remodelada
O prefeito Leonaldo
Paranhos, o presidente da
Câmara de Vereadores,
Aldino “Gugu” Bueno e o
superintendente da Acesc,
Beto Guilherme, entregam
hoje aos moradores de
Juvinópolis a revitalização
realizada na Capela
Mortuária Júlio Alves Pego,
que recebeu várias
melhorias nas últimas
semanas. A solenidade está
marcada para as 10h30.

A atuação
diferenciada e
discreta nos
seis primeiros
meses de
mandato do
Policial Madril.

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

Cascavel
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Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
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A capela ganhou nova
pintura, o forro passou
por melhorias, assim
como a iluminação. A
Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel)
também fez a limpeza da
calçada e instalou cerca
ao redor do espaço
público, mudando a
aparência do local que foi
inaugurado em julho do
ano passado.

A fome do
governo federal
por impostos
que sugam
empresários e
trabalhadores.
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Fases da lua
NOVA
20/07 - 06h45

CRESCENTE
30/07 - 12h23

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

Fonte: Simepar
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25 mil animais nas
ruas de Cascavel
Eles andam sozinhos pelas ruas,
enfrentam o frio, a chuva, passam
fome e sede. Isso tudo em decorrência de atitudes mal pensadas do
ser humano, que deixa a Deus dará
seus animais de estimação.
É comum encontrar nas ruas de
Cascavel gatos e cachorros abandonados. Segundo a prefeitura, estimase que existam aproximadamente 20
mil a 25 mil animais nas ruas, entre
eles aqueles que possuem tutor,
mas permanecem fora de casa.
A moradora do Bairro Angra
dos Reis, Daniela Pilarski conta
que diariamente vê cães e gatos
procurando algo para comer nas
lixeiras. “A gente que tem bichinho em casa não gosta de ver
esse tipo de coisa. Quem abandona um animal é um monstro”,
diz. Ela e outras duas vizinhas
têm o hábito de deixar na calçada um pote de ração e outro de
água na tentativa de amenizar o
sofrimento dos animais.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Lei específica
Por enquanto, toda a legislação que trata do assunto é federal. O ar tigo 164, do Código Penal, tipifica como crime o abandono de animal, o que transforma isso em caso de polícia. Conforme a prefeitura, o Município só
terá poder fiscalizatório quando

ANIMAIS
ABANDONADOS
andam pelas ruas
do Bairro Angra
dos Reis

O que dizem os protetores
A presidente da Acipa (Associação Cidadã de Proteção aos Animais) de
Cascavel, Laurenice Veloso, conta que para 2017 não está prevista a
execução do projeto que envolve a castração de animais. “A nossa maior
urgência são as castrações, mas na reunião que tivemos com o prefeito
[Leonaldo Paranhos], ele informou que para
este ano não tem dinheiro”, lamenta.
O vereador Serginho diz que para avançar nesta causa é necessária uma
alteração do PPA (Plano Plurianual), na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e na LOA (Lei Orçamentária Anual) para garantir recursos
e para que a competência deste assunto deixe de ser da Secretaria da
Saúde e passe para a de Meio Ambiente. “Votaremos esse anteprojeto
de lei do Executivo na primeira semana após o recesso da Câmara de
Vereadores, que termina dia 31 de julho”, afirma. Assim, as castrações
podem ser contempladas no orçamento do município.

houver legislação específica.
Em abril deste ano, o prefeito
de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
se reuniu com Ministério Público,
ONGs protetoras independentes e
criadores de animais para debater
o assunto. Deste encontro, ficou
decidida a formatação de um pro-

jeto de lei para adaptar a legislação municipal à federal. “Esse grupo está encarregado de ‘oferecer’
ao Executivo as melhores alternativas para criar uma política pública de controle de animais, incluindo o processo de castração e abrigo”, diz a prefeitura.
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Patrimônio
restaurado

Uma missa solene realizada no
final da tarde de ontem marcou a
inauguração da reforma da Igreja
Nossa Senhora de Fátima, mais conhecida como a Igreja do Lago. Além
da celebração religiosa, houve apresentação do Coral Municipal de Cascavel, sob a regência de Adriano
Galvan Vergutz. O prefeito Leonaldo
Paranhos prestigiou a solenidade.
A Igreja do Lago tem um papel
histórico na colonização de Cascavel. Nasceu com a cultura da arquitetura em madeira, em 1958, adquirindo uma forte identidade com a
comunidade local do Distrito São
João do Oeste, onde foi originalmente construída por famílias imigrantes.
Em 1987 ela foi transferida para
o lago e em janeiro de 2012 tombada como Patrimônio Histórico do
Município, depois de passar por um

AÍLTON SANTOS

novo processo de restauração, retomando sua importância de ícone da arquitetura regional, como
único exemplar da arquitetura dos
pioneiros colonizadores.

Celebração religiosa
marca a reinauguração da
IGREJA DO LAGO

AÍLTON SANTOS

Em busca da estabilidade

CANDIDATOS chegam para fazer a prova na Unipar

Centenas de pessoas dedicaram o domingo para fazer as provas do primeiro concurso
público de 2017 organizado pela Prefeitura de
Cascavel. As provas foram realizadas na Unipar (Universidade Paranaense) e aconteceram
em dois períodos.
Pela manhã, fizeram o concurso os candidatos inscritos para os cargos de agente comunitário de saúde e zelador. No período da tarde,
os candidatos a professor dos primeiros anos
do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.
Os demais inscritos no concurso farão provas apenas no próximo domingo (30), com exceção ao cargo de Monitor de Biblioteca, suspenso por liminar.
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Hemocentro pede
que doadores
agendem coletas
Uma situação atípica é enfrentada pela equipe do Hemocentro de
Cascavel. Por conta do número reduzido de médicos triadores, as coletas de sangue precisam ser previamente agendadas pelos doadores.
De acordo com o diretor da unidade, Antonio Carlos Michels de
Oliveira, o problema é temporário,
já que infelizmente uma das médicas precisou se licenciar depois de
ter sofrido um acidente de trânsito,
e outra está em férias, que foram
programadas com antecedência.
“Temos um médico para atender de
manhã e à tarde, mas até o fim do
mês já teremos uma escala mais
definida, com o retorno de uma das
profissionais”, relata Oliveira.
Para evitar que os voluntários
esperem por muito tempo, Oliveira
pede que as coletas sejam agendadas pelo telefone (45) 3226-4549,
com a equipe do Serviço Social do
Hemocentro. “É para o próprio conforto do doador”, diz.

Estoques
Apesar dos dias de frio intenso registrados na semana passada,
a média de doações de sangue, que é de 80 pessoas por dia, se
manteve. Os estoques regulares, no entanto, não significam que as
coletas podem parar. “Pelo contrário, nós sempre estamos precisando e atentos para controlar os estoques”, ressalta o diretor.
O Hemocentro faz parte da Rede Hemepar, da Secretaria Estadual da Saúde. Todos os dias é feito um monitoramento para saber
em qual nível estão os estoques. “Dividimos eles em sinal verde,
amarelo e vermelho. As vantagens da rede é que, se por um acaso
atingirmos o último nível, temos o apoio das demais unidades em
uma situação de emergência”, afirma Antonio de Oliveira.

DOAÇÃO DE SANGUE
pode ser feita de segunda
a sexta-feira, com
horário agendado

C oletas
Fone: (45) 3226-4549, com a equipe
do Serviço Social do Hemocentro

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

LOCAL

CASCAVEL, 24 DE JULHO DE 2017

07

Tráfego será desviado na

BR-277
A partir de amanhã, terça-feira,
a concessionária Ecocataratas fará
um desvio de tráfego na BR-277
devido à obra de duplicação no perímetro urbano de Cascavel. A inter ferência é necessária para a
construção de um viaduto, além de
outros serviços.
Os motoristas que trafegarem no
sentido Guarapuava a Foz do Iguaçu deverão acessar o desvio à direita, no quilômetro 581, nas proximidades do trevo de acesso à PR-180.
Já para quem transitar no sentido contrário - de Foz do Iguaçu a
Guarapuava – deverá acessar o
desvio à esquerda na altura do quilômetro 581+600.
Para quem precisa se deslocar
até o Núcleo Industrial Domiciliano
Theobaldo Bresolin deverá fazê-lo
pela Avenida Renato Festugatto pois

DUPLICAÇÃO do trecho será
concluída em outubro de 2018

o trevo de acesso ao Autódromo
Zilmar Beux estará bloqueado. A previsão é de que o desvio se mantenha até janeiro de 2018.

AÍLTON SANTOS

Sinalização
Para orientar os motoristas, o local estará sinalizado com placas, cones,
sinalização noturna e serão
implantadas lombadas. A
Ecocataratas recomenda
que os motoristas que
trafegarem pelo trecho,
respeitem os limites de
velocidade de 40 km/h e
redobrem a atenção, pois há
máquinas e trabalhadores
em toda a extensão da obra.

Para 2018
De acordo com a Ecocataratas, a previsão para o
término da duplicação é
outubro de 2018. Além das
obras do viaduto, estão
sendo executados atualmente serviços de drenagem, terraplenagem e os
muros de contenção para a
construção de trincheiras.
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CNH: É proibido sorrir
Em pelo menos dois estados –
São Paulo e Rio de Janeiro – e no
Distrito Federal, motoristas podem
tirar a primeira habilitação ou renovar
o documento e sorrir ao fazer a foto.
Muitos motoristas já adotaram o sorriso no documento. Será que em Cascavel é possível sorrir na CNH?
A reposta é não. O bom humor
dos Detrans (Departamentos de
Trânsitos) desses estados não contagiou o órgão do Paraná que no
mês passado lançou uma Ordem de
Serviço proibindo o sorriso e o uso
de adereços como brincos, óculos,
tiaras, entre outros.
SORRIR NA CNH passou a ser permitido em alguns estados

A
polêmica sobre a
obrigatoriedade de imagens sisudas no
documento ganhou
repercussão nacional
no início do mês quando o
fotógrafo mineiro Filipe de Oliveira Borges, 33, bateu o pé, argumentou e foi autorizado a sorrir no documento. A imagem viralizou e pouco tempo depois o Detran do Rio de Janeiro anunciou
pelas redes sociais que o sorriso estava liberado. Em São Paulo, o órgão chegou a fazer uma
campanha denominada “vai ter
sorrisão na CNH sim”.

“Bem
natural”

Véus e hábitos
Segundo o Detran-PR, aos
religiosos é garantido o direito
ao uso de vestes como o véu
islâmico e os hábitos usados
por freiras. “No entanto,
devem estar perfeitamente
visíveis no registro da imagem
a face, a testa, o queixo, bem
como o contorno dos ombros”,
diz o documento.

O Detran-PR diz que o
sorriso pode atrapalhar a
identificação do motorista e,
por isso, a expressão facial na
foto deverá ser “bem natural”
e evitar qualquer alteração na
face, inclusive o sorriso. “O
Detran considera, segundo a
Ordem de Serviço 009/2017,
que a foto sorrindo pode
influenciar na alteração da face
do usuário”, informou o órgão.

Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Reprodução/Facebook
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Compras suspeitas
na educação
A denúncia formalizada ao Ministério Público (MP) por um grupo de
vereadores sobre supostos desvios
de recursos na compra de cortinas
feitas pela Secretaria de Educação
de Cascavel aparenta ser apenas a
ponta do iceberg de um possível
esquema de corrupção praticado na
gestão passada.
O vereador Celso Luiz Dal Molin
(PR) levantou uma série de documentos que apontam indícios de
aquisições fantasmas em processos de licitação para aquisição de
portas, janelas e outros equipamentos para escolas e CMEIs (Centros
Municipais de Educação Infantil).
O rombo provocado pelas supostas fraudes ainda está sendo levantado, mas são dezenas de milhares de reais que podem ter escoado pelo ralo da corrupção. Em muitos casos a prefeitura pagou por
portas, janelas e grades, mas o
material nunca foi colocado nos
estabelecimentos de ensino.
Também há registro de material

Cadê a grade?

DAL MOLIN examina
cerca de

700 notas fiscais

Na Escola Artur Carlos Sartori
deveriam ter sido colocados 162
m2 da chamada “grade parquinho”, segundo consta na nota fiscal. “Chegamos lá e não achamos
essa grade parquinho, ela não foi
colocada no colégio, ela não existe, não está lá, mas a nota no
valor de R$ 19.250 foi cobrada”,
relata o vereador.

colocado em volume inferior ao que
foi cobrado. É o caso de um Cmei
que recebeu uma porta de 3,1 m2,
mas que a prefeitura pagou 25 m2.
O valor pago pela porta foi de R$
3.770. Dal Molin diz ter feito vários
orçamentos em cima da metragem
de 3,1 m2 e e o maior valor encontrado é de R$ 430.

Cadê as
portas
Em outra nota
fiscal consta a
aquisição de uma
porta de vidro no
valor de R$ 6.270,
mas ela também
não existe na
Escola José Henrique Teixeira. As
portas fantasmas
estão presentes
ainda em outras
escolas e Cmeis.
“Visitamos 15 locais
e encontramos
problemas em dez”,
afirma Dal Molin.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Vandré Dubiela
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VEREADOR VAI propor uma CPI para investigar a Secretaria de Educação

CPI da Educação
Diante de vários documentos com indícios de superfaturamento em aquisições de materiais e “obras fantasmas”
na pasta da Educação, o vereador Celso
Dal Molin vai protocolar o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) na Câmara de Cascavel.
Ele está analisando mais de 700 notas fiscais de metalúrgicas e vidraçarias, mas, segundo o parlamentar, há indícios de irregularidades em aquisições
em outros segmentos. “Além de cortina, vidros e metalúrgica, estaremos investigando merenda, [educação] tempo
integral, toldos e frota da secretaria”, diz.
Há suspeita de que diretoras de escolas tiveram suas assinaturas falsificadas.
Segundo Dal Molin, a CPI da Educação será protocolada no fim do mês
de agosto. Até lá ele pretende reunir
mais documentos.
A reportagem não conseguiu localizar o ex-secretário de Educação Valdecir
Nath, que era responsável pela pasta
quando ocorreram as aquisições.

Porta FANTASMA
O que mais chamou a atenção do vereador Celso Dal
Molin durante as investigações foram as aquisições
feitas para atender a demanda da sede da Secretaria de
Educação. Entre os anos de 2014 e 2016, foram emitidas 12 notas fiscais suspeitas, três delas referentes a
31m2 de portas de vidro com bordas de alumínio no
valor de R$ 9.259, mas que não existem no local.

Vidros de 2011
Três notas fiscais apontam
que na sede da Secretaria de
Educação foram colocados
88,5 m2 de vidros lisos incolores, mas eles não existem.
“Todos os vidros que existem
na Semed são de 2011quando o local foi inaugurado”,
explica o vereador.
Dal Molinoptou em manter em
sigilo ainda os nomes dos
supostos envolvidos.
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Cmei do Claudete Giro Político
pode ganhar 80
novas vagas

politica@jhoje.com.br

Balanço do Legislativo

Audiência pública realizada na noite de sextafeira (21), na Associação
de Moradores do Bairro
Claudete, em Cascavel,
trouxe boas notícias a
quem ansiosamente
aguarda por uma vaga no
ensino público municipal.
Conforme o secretário
da associação, Clovis Petrocelli, o espaço que hoje
é ocupado para as atividades da associação foi cedido à Prefeitura de Cascavel para o Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil) Raio de Luz, que
atualmente atende 53 crianças. “A fila de espera
por uma vaga na educação
é grande e ceder esse es-

paço para o Cmei é muito
impor tante. Com isso,
além das vagas já existentes hoje, outras 80 serão
abertas à comunidade”,
relata Petrocelli. Das 38
pessoas aptas a votar, 21
foram a favor da cessão e
outras 16 contra. Houve
ainda uma abstenção.
O local cedido pelos
moradores do Claudete já
serviu também para a implantação de uma UBS,
que por conta do espaço
reduzido há três anos deixou a sede da associação
para ser instalada na Avenida Toledo.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

Na Câmara de Vereadores de Cascavel, a atuação dos 21
vereadores no primeiro semestre resultaram em 95 projetos
de leis, 4 decretos legislativos, 3 projetos de leis
complementares, 757 indicações, 323 requerimentos de
informação, 11 moções e 8 resoluções. Também está em
andamento a CPI das Fossas, que investiga contratos da
Secretaria de Educação. Os vereadores deram sustentação
ao atual governo nesse início de mandato.

Liberdade

Candidatos?

A administração
municipal, até o momento,
deu liberdade aos
vereadores, sem as
costumeiras ingerências
que sempre aconteceram
em gestões passadas.

Além do presidente do
Legislativo, Gugu Bueno,
novos vereadores já
acenam para eventual
candidatura a deputado
estadual nas eleições de
2018. Romulo Quintino
(PSL), Misael Junior (PSC)
e Madril (PPS) pretendem
cravar seus nomes nas
urnas eletrônicas.

Confiança
O vereador Carlinhos
Oliveira (PSC), mesmo não a
buscando, recebeu a
confiança de Paranhos para
substituir Alécio Espinola
(PSC) como líder de
Governo durante seu
afastamento por trinta dias.
Fez a tarefa de casa sem
pressão sobre os demais
pares usando o diálogo e o
bom senso. Abertamente
adianta que a tarefa de líder
não é sua pretensão nem
sua identidade.

Vereadores
A oposição se mostrou
fragilizada, aparentemente
por opção, nesse primeiro
semestre. Ao mesmo
tempo, a base do governo
parece ainda não estar
consolidada e há um
grupo de vereadores
que não decidiu qual
caminho irá tomar
na caminhada.

SERÁ?
AO TODO, 21 pessoas foram a favor da cessão do
espaço à prefeitura

Ofício
Para formalizar a decisão, nesta semana os moradores vão
entregar à Secretaria de Educação de Cascavel e também ao
prefeito Leonaldo Paranhos um ofício indicando a cessão do
espaço. “Acreditamos que as novas vagas já estarão disponíveis
a partir do ano que vem”, diz o secretário Clovis Petrocelli.

Comenta-se nos bastidores políticos que a candidatura do
policial Madril vem para enfraquecer a caminhada do
deputado estadual Marcio Pacheco, que buscará a reeleição.
Alécio Espínola (PSC) não toca no assunto, mas pode ser
candidato a deputado estadual.
 Jorge Lange (PSD), também do grupo de Paranhos, é
outro pré-candidato.
 Apreensão ronda o Governo Paranhos com possível
reforma administrativa e queda de secretários.
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Misael Jr sugere articulador
DIVULGAÇÃO

Após o recesso parlamentar
que se encerra no dia 31 de agosto, a oposição ao prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, deve
intensificar as cobranças e fiscalização da administração. É o
que prevê o vereador Misael Junior (PSC), da base do prefeito.
Ele defende que Paranhos delegue poderes a uma pessoa para
for talecer o diálogo entre o Executivo e o Legislativo.
No primeiro semestre de governo, o próprio prefeito fez o contato com os vereadores nos momentos em que precisava tratar de assuntos políticos. Misael destaca
que isso faz parte do perfil de Paranhos e os contatos continuarão,
mas diz que há necessidade da
figura de um articulador. “Basta
agora fortalecer essa união, mas
precisa, sim, de uma pessoa para
ser o elo entre o Executivo e o
Legislativo”, afirma.
Para Misael, se o prefeito tiver uma pessoa habilidosa, com
competência e que consiga fazer
o trâmite entre os dois poderes,
será um avanço. “É necessário
isso”, declara. Segundo ele, esse
ar ticulador pode ser alguém do
próprio governo ou buscar uma
pessoa de confiança fora dos
quadros da administração.

Olhos no governo
Passado o primeiro semestre, Misael Jr
afirma que tanto os olhos da oposição
quanto da situação estarão voltados
para a administração, mas com foco na
fiscalização e na execução do plano de
governo. Segundo ele, já é possível
observar que a oposição começa a
focar na fiscalização do governo e a
situação no cumprimento das
promessas de campanha.

NOTAS

Lava Jato

A Polícia Federal (PF) enviou ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
relatório no qual descartou a suposta
tentativa dos senadores Romero Jucá
(PMDB-RR), Renan Calheiros (PMDBAL), e do ex-senador José Sarney de
atrapalhar as investigações da
Operação Lava Jato.

Sem crime
No relatório final da investigação,
enviado na sexta-feira ao Supremo
Tribunal Federal (STF), a PF entendeu
que as conversas gravadas entre os
três políticos com o ex-presidente
da Transpetro Sérgio Machado não
configuraram crime.

Quadro Negro
Documentos referentes às delações
premiadas da Operação Quadro Negro,
desencadeada em 2016 ficarão sob
responsabilidade da 9ª Vara Criminal
da Justiça Federal em Curitiba. Pessoas
próximas ao governador Beto Richa
foram citadas, segundo revelou a RPC.

MISAEL JÚNIOR integra a base do
Governo na Câmara

Adaptação
Os seis primeiros meses, na visão do
vereador, foram de adaptação e o prefeito
segurou tudo o que pôde, cortou gastos,
combateu desperdícios e mostrou
transparência. O resultado foi uma
economia de R$ 35 milhões. “E agora
esses R$ 35 milhões precisam ser
investidos. Eu não acho que tenha que
guardar, esse dinheiro tem que voltar ao
contribuinte em forma de obras”, declara.

Respeito
Para Misael Jr, a oposição fará o seu
papel de fiscalizar e cobrar, trabalho
que precisa ser respeitado por todos.
“Você precisa acreditar numa bandeira,
mas é preciso ter equilíbrio, pesar os
prós e contras e a oposição é
importante nesse processo
democrático”, avalia. O vereador diz
que é necessário prevalecer a vontade
da maioria que elegeu o prefeito.
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Envolvidos são intimados
LUIZ CARLOS DA CRUZ

A comissão criada para investigar o desvio de combustíveis que
abastecem a frota da Prefeitura de
Cascavel começou a intimar os envolvidos para prestarem depoimentos. De acordo com o Departamento de Recursos Humanos (RH),
dois servidores foram afastados.
Além dos servidores, serão ouvidos a chefia deles e os vereadores que auxiliaram na investigação
prévia que desmontou o esquema
de desvio. O prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou o flagrante.
Segundo a prefeitura, o prazo
inicial para concluir os trabalhos
de investigação é de 30 dias, podendo ser prorrogado se houver
necessidade. A prefeitura não
descar ta a possibilidade de envolvimento de outras pessoas,
mas apenas as investigações
poderão comprovar.
Os funcionários públicos envolvidos, conforme prevê a legislação
municipal, podem receber punições
que vão desde uma advertência até
a pena máxima, que é a demissão.
A prefeitura ainda não sabe
desde quando os desvios ocorrem
e diz que isso deverá ficar claro
durante as investigações. Mesmo
afastados, os servidores continuarão recebendo os salários durante o processo administrativo.

PROCESSO
Segundo a prefeitura, três funcionários públicos – um advogado e dois servidores efetivos – integram a comissão responsável
pelo processo administrativo.
“Serão averiguados as responsabilidades dos servidores e, caso
sejam confirmadas a participação
deles, a comissão concluirá pela
aplicação da penalidade cabível”,
informou o Departamento de Recursos Humanos em nota.

ESQUEMA DE DESVIO foi descoberto na última terça-feira

POLÍCIA CIVIL
O caso também é investigado pela Polícia Civil que já ouviu os envolvidos. O setor de RH da Prefeitura de Cascavel já tem cópia do Boletim
de Ocorrência com o depoimento dos envolvidos, mas mantém em sigilo o conteúdo.

SERVIDORES
Um dos servidores flagrados desviando combustível faz parte do quadro de funcionários públicos do Município há 16 anos. Rosevaldo Maia
está lotado na Secretaria de Obras Públicas. O outro servidor afastado é
Adão Jair dos Santos. O caminhão que eles estavam tinha dois tanques
com aproximadamente 200 litros de óleo diesel.

É possível ter um diagnóstico?
As pessoas mais importantes, quando se fala em TDAH em crianças, para o início
do diagnóstico são os pais. São eles que devem notar se os comportamentos e os
sintomas do transtorno esclarecidos estão aparecendo, muito antes de começarem a
frequentar a escola, pois o que se nota é que os pais apenas buscam tratamento para
a criança quando a mesma já está em idade escolar, e quando os rendimentos escolares não estão sendo como o esperado. Notando estas manifestações, o indicado é
levar a criança a um neurologista e posteriormente ao psicólogo e/ou psicopedagoga
para que então o diagnóstico seja fechado.

É um bom dia para lidar com contrato,
documento, papéis e assinaturas. Ouvir
o parecer de pessoas experientes pode
ser importante. Cor: branco

Tudo o que conseguir hoje será fruto do
seu trabalho. Não espere que as coisas
caiam do céu. Vá à luta! As relações
estáveis e seguras terão a sua preferência. Cor: bege

Libra

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Escorpião

O prazer de fazer o que gosta será seu
maior trunfo nesta semana, por isso convém se dedicar a uma atividade que traga mais satisfação ao seu cotidiano. Cor:
vinho.

Sagitário

Siga as suas convicções e não terá do
que se arrepender. Quanto mais
seguro(a) estiver da sua capacidade,
maior será o reconhecimento por parte
dos seus superiores. Cor: azul

Convém se recolher um pouco mais.
Toda tarefa que envolva fiscalização e
investigação será favorecida. Mantenha
uma quietude estratégica e conseguirá
o que quer. Cor: vinho
Sua relação com pessoas de autoridade ou que exerçam alguma liderança
conta com boas vibrações. Talvez seja
preciso assumir novas responsabilidades. Cor: vermelho

Capricórnio

O setor profissional recebe poderosas
vibrações nesta quinta-feira. É o momento de traçar prioridades e concentrar
seus esforços na realização de suas tarefas. Cor: verde

Fazer o que se gosta é a melhor maneira de manter o bom humor. Este é o
momento de se dedicar a uma atividade
que traga mais alegria para o seu cotidiano. Cor: bege

Mostre toda a sua garra e determinação para conseguir os resultados dos
sonhos que você deseja. Não tenha
receio de retomar velhos projetos.
Cor: rosa

Aquário

É hora de se jogar completamente no
trabalho. Hoje é um dia de grandes conquistas. Quanto mais interesse você demonstrar pela profissão, mais sucesso
fará. Cor: vinho.

Siga sempre as suas convicções e
não terá do que se arrepender. Quem
é autônomo ou trabalha em cargo de
chefia não pode reclamar da sorte.
Cor: branca

Peixes

Áries

Para o tratamento é necessário o acompanhamento médico e, assim, a melhor
compreensão da criança.
Segundo a psicóloga, “O
tratamento é caracterizado
basicamente de medicamentos para aumentar a concentração e baixar a atividade
excessiva bem como sessões de psicoterapia com a
criança e sessões de orientação para os pais, nas
quais os mesmos serão ensinados em como lidar com
os comportamentos”, ressalta a especialista.
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horóscopo

Leão

Nem sempre é muito fácil entender o comportamento dos filhos e
de outras crianças que pedem atenção, fazem bagunça e não obedecem
os pais. Essas crianças podem ser
vítimas do famoso TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) que tanto se ouve falar.
Segundo a psicóloga Ana Carolina Pereira, o TDAH é caracterizado
por variadas proporções de déficit de
atenção, impulsividade e hiperatividade. De acordo com ela, “o TDAH
manifesta-se como: a divagação em
tarefas, dificuldades em manter o
foco, desorganização e uma atividade motora excessiva, que seria então a dificuldade de manter-se parado ou quieto, quando falar, correr ou
mexer-se quando não é apropriado”.
Crianças com TDAH têm dificuldade de pensar antes de agir, seguir regras, sentem necessidade
de agir rapidamente resultando
então no comportamento muitas
vezes inadequado, por isso essas
crianças são tidas como aquelas
que são desobedientes, que não
param quietas, mas na realidade
isso são características da impulsividade e não necessariamente
de desobediência intencional.

Qual o melhor
tratamento?

Touro

Especialista explica que crianças
bagunceiras podem sofrer de TDAH
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Trabalho que esteja relacionado a viagem, transporte, divulgação e marketing
conta com o apoio das estrelas. Bom período para renovar planos, sonhos e esperanças. Cor: marrom
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N o velas
REDE GLOBO • A FORÇA DO QUERER

DIVULGAÇÃO

CAPÍTULO DE TERÇA-FEIRA

Caio pede que Cirilo
não ajude mais Bibi
Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir
mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego
no salão. Cibele tenta se entender com Anita. Bibi
pede para ir com Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce. Ivana chega da viagem angustiada e
Joyce tenta confortar a filha. Almerinda se interessa
por conhecer o ônibus Balada Jeiza. Edinalva fala da
mãe de Zeca para Marilda. Cláudio dá um ultimato
em Ivana. Caio pede que Cirilo não ajude mais Bibi.
Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana converse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela terá uma surpresa.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Keyla fala para as amigas que
encontrará Deco antes da festa.
Felipe ensina Lica a grafitar. Keyla
não consegue se concentrar no
ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney se recusa a contar
para Josefina o que aconteceu
entre ele e o pai de Tato.
NOVO MUNDO
Fred se surpreende com o que
Anna sabe sobre Thomas. Leopoldina se preocupa com a saída de
Anna. Joaquim tenta convencer
Peter a se entender com Bonifácio. Fred conta a Anna o que aconteceu com seu pai. Amália pede
que Joaquim não deixe que Vitória seja tirada de Anna.
PEGA PEGA
Domênico desconfia que Timóteo
esteja envolvido com o roubo do
Carioca Palace. Nelito diz a Luiza que

Pedrinho está deprimido desde que saírem de casa. Neusta diz que
soube da reforma do hotel. Eric con- Amitis precisará de apoio. Ravina diz
fessa a Luiza que tem ajudado Neli- que Fassur deverá servir Oziel.
to nas despesas de Pedrinho. Ma• BAND
lagueta avisa a Maria Pia que Athaíde não quer voltar para casa. Luiza
MIL E UMA NOITES
comenta com Rúbia que não
Onur tenta fazer as pazes com Sherazade, pois se sente culpado. KeA FORÇA DO QUERER
Irene ironiza Joyce, e Ritinha de- rem salva Bennu de uma situação
fende a sogra. Eugênio avisa a Ruy difícil. Kerem encontra Sherazade e
que chegou ao restaurante. Cirilo Kaan no cinema e Onur fica nervoassume o lugar de Caio no escri- so. A preocupação de Burhan com
tório. Eugênio implora que Joyce o tratamento de seu neto Kaan irrinão se aproxime de Irene e ela ta Fusun.
pede o divórcio. Ivana foge da in• SBT
vestidas de Cláudio. Bibi faz um
favor para Rubinho e tem seu emCARINHA DE ANJO
prego ameaçado.
Silvestre entrega para Estefânia a
pintura de um quadro que fez como
• RECORD
presente de noivado para ela e Vitor. Silvestre pede apenas para que
O RICO E LÁZARO
Neusta tenta convencer Joaquim a os dois abram o presente quando
receber Edissa. Joana diz que não estiverem juntos. Enquanto isso,
é necessário a pena de morte para Fabiana chora desesperada com o
Fassur. Zelfa impede as gêmeas de atropelamento de Dulce Maria.
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AÍLTON SANTOS

gente@jhoje.com.br

Para começar a
segunda-feira de bem
com a vida, a bela
Vitória Soares
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Show Pecuário

Presidente da Fecomércio
PR, Darci Piana, que lançou
na última sexta-feira projeto
para dar “cara nova” ao
Centro de Cascavel

Consolidada como a capital
do agronegócio com o Show
Rural, agora Cascavel começa
a despontar pelo Show
Pecuário, que começa amanhã
(25) e segue até sexta-feira
(28), no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid. São diversas
palestras técnicas na área de
carne, leite, pasto,
confinamento, entre outros
assuntos que vão ajudar o
produtor a melhorar a
produtividade e a renda. A
realização é do Sindicato
Rural Patronal e da Sociedade
Rural do Oeste do Paraná
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Gastronomia
A Areac promove dia 5 de agosto o tradicional almoço com
Carneiro no Buraco. Os convites podem ser adquiridos
diretamente na Secretaria da Areac e
pelo telefone (45) 3224-2474.
SECOM

Embalados pelo amor, o casal Karol Machado e Lucas

O procurador-geral do Ministério Público do Paraná, Ivonei
Sfoggia, com o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.
Os dois afinaram acordo para a doação da área na frente da
prefeitura para a construção da sede
própria do MP de Cascavel
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Quatro incêndios
em 12 horas

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram bastante trabalho
nesse domingo por conta da
quantidade de incêndios ambientais. Segundo levantamento
feito pela reportagem do Hoje
News, foram quatro incêndios
ambientais em menos de 12
horas em Cascavel e Santa Tereza do Oeste.
Na cidade vizinha o caminhão
ABTR (Auto Bomba-Tanque e Resgate) e o ABT (Auto Bomba Tanque) foram acionados pois havia
risco de que as chamas iniciadas
em uma plantação atingissem
uma residência de madeira.
O fogo só não atingiu as casas
porque os agricultores que moram

na proximidade agiram rápido e fizeram uma espécie de barricada.
De acordo com o relatório dos
bombeiros, apesar do grande trabalho ontem, houve queda de 43%
no total de ocorrências ambientais
em Cascavel. De 1º de janeiro até
ontem foram feitos 147 atendimentos pelos militares. Já no
mesmo período do ano passado
haviam sido 258 incêndios.
Segundo a tenente Marcela
Schwendeler Nascimento, responsável pelo setor de relações públicas
do Corpo de Bombeiros, a redução é
momentânea. “Estatisticamente percebemos que esta época é o período
em que os bombeiros atendem mais
incêndios. Este ano caiu porque tive-
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

49
39
03
07

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

468
1.068
650
886

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.474
1.350
124
30

mos períodos de frio e chuva, que
retardaram um pouco os casos. Mas
existe a previsão de que nas próximas semanas isso cresça”.
A tenente ressaltou o comprometimento e a responsabilidade
da população para evitar o aumento desses números. “São os cuidados que sempre falamos: não
atear fogo em áreas de vegetação,
cuidar com as bitucas de cigarro
jogadas às margens da rodovia,
e, principalmente, denunciar todos
os casos em que alguém é visto
ateando fogo propositalmente em
uma área”.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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Barracão pega
a
fogo pela 3 vez
Um espaço que já deveria ter
sido desativado há anos, alvo de
inúmeros arrombamentos e até
furtos, o barracão da Polícia Civil
de Cascavel, na BR-369, foi alvo
mais uma vez de um incêndio, supostamente criminoso. Este é o
terceiro incêndio no local em menos de dois meses.
Desta vez, segundo o Corpo de
Bombeiros, o fogo teve início na
parte externa do depósito, onde
estavam vários veículos que ficaram totalmente destruídos. As chamas e a fumaça eram vistas da
área central de Cascavel.
Dois caminhões ABTR (Auto
Bomba-Tanque Resgate) e o ca-

minhão-pipa do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter
as chamas e evitar que o fogo
se alastrasse para a par te interna do barracão.
Conforme o Corpo de Bombeiros, mais de 15 mil litros de água
foram necessários para conter as
chamas e foi solicitado ainda
apoio de outro veículo da concessionária Ecocataratas, que administra a 277, uma vez que a fumaça atrapalhou a visibilidade
dos motoristas.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

POLÍCIA INVESTIGA possibilidade de o incêndio ser criminoso

DADOS DOS INCÊNDIOS
MAIO

31

JUNHO

04

JULHO
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NOVO DEPÓSITO
FICA NA BR-277
De acordo com o delegadochefe da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, Adriano Chohfi, no barracão chegou a haver
600 veículos, entre carros e motos, mas parte foi removida dias
antes. “Durante toda a semana
foram feitas transferências para
o novo barracão”, revela.
Segundo Chohfi, a Polícia
Civil de Curitiba emprestou caminhões para levar os veículos. “Acredito que em dez dias
não haverá mais nada no barracão antigo”.
O novo espaço, conforme o
delegado, é um depósito na BR277, próximo ao antigo posto
de fiscalização da PRF (Polícia
Rodoviária Federal), na saída
para Curitiba. TM
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Giro da
Violência
Em recuperação
Permanece internado no Hospital São
Lucas o policial militar Clodoaldo
Favil, de 43 anos. Ele foi uma das
vítimas de um grave acidente na
tarde de sábado entre uma moto
(conduzida por Favil) e uma bicicleta.
O policial foi encaminhado ao
hospital em estado grave. Ele teve
uma lesão cerebral, mas está
consciente e se recupera bem.
A MACONHA estava no porta-malas do carro

Crack e maconha

Frete de droga
por R$ 5 mil

Um homem de 25 anos foi preso
ontem em flagrante no posto da PRF
em Santa Terezinha de Itaipu. Ele
estava em um Logus com placas de
Céu Azul carregado com 19,5 quilos
de crack e 1,3 quilo de maconha. O
entorpecente estava nos forros
laterais do veículo. Ele disse que
pegou a droga no Paraguai e que
receberia R$ 1 mil para levá-la até
Porto Alegre.

Policiais civis da Denarc (Divisão
Estadual de Narcóticos) de Cascavel apreenderam ontem perto da
praça de pedágio em Céu Azul, na
BR-277, um veículo carregado com
100 quilos de maconha.
De acordo com a delegada da
Denarc, Ana Cristina Ferreira, a droga foi encontrada devido a uma denúncia anônima: “Com a informação os policiais foram até a rodovia
e abordaram o motorista, de 22
anos, que já possuía passagens
pelo setor criminal”. O rapaz havia
deixado a cadeia três meses antes,
onde estava preso por roubo.
Segundo a delegada, o entorpecente estava no porta-malas de

um Ford Ka, com queixa de roubo
de 15 dias atrás, em Porto Alegre
(RS). “O motorista disse aos policiais que pegou o carro em Foz do
Iguaçu e que tinha como destino
a cidade de Itajaí (SC). Se conseguisse chegar até lá, receberia R$
5 mil pelo transporte”.
O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e receptação, uma vez que
estava com um carro roubado.
Ele foi encaminhado à carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Matelândia.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Denarc

Morte no posto
A Delegacia de Homicídios continua
investigando o assassinato de Alex
Santos Machado, de 38 anos,
ocorrido sábado em um posto de
combustíveis no Bairro Alto Alegre,
em Cascavel. Além de Alex, um
homem de 51 anos, identificado
como Aldemar Benevuto, foi vítima
de bala perdida, mas passa bem. De
acordo com a delegada Mariana
Vieira, apenas Alex era o alvo.

Cigarros em Guaíra
Trinta caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai foram
apreendidos ontem por policiais do
BPFron em Guaíra. Eles faziam
patrulhamento na BR-272 quando
abordaram uma Montana. Ao perceber
os militares, o motorista de 29 anos
fugiu. As caixas de cigarros estavam
em toda carroceria do veículo.

CASCAVEL, 24 DE JULHO DE 2017

Cascavel Futsal
pode assumir
hoje a liderança
Terceiro colocado da Série Ouro
do Campeonato Paranaense, o Cascavel Futsal pode dar um salto na
classificação e assumir a primeira
posição da tabela nesta segundafeira, dia no qual faz duelo regional
com o Foz Cataratas, às 19h15, no
Ginásio Costa Cavalcanti.
A Serpente Tricolor tem 22 pontos em 11 jogos realizados. Já os
líderes Pato Branco e Marreco
têm 24 pontos em 12 jogos disputados cada um.
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ARQUIVO

Será o segundo jogo entre cascavelenses e iguaçuenses na atual
edição do Estadual. No primeiro turno da Ouro, no Ginásio da Neva, os
comandados do técnico Nei Victor
venceram por 4 a 3.
Em casa, o próximo compromisso do Cascavel será contra o lanterninha Caramuru, no sábado.
Equipe do TÉCNICO NEI VICTOR
entra em quadra às 19h15

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:

1. VALMIR MUCELINI E ELISIANE CUNHA
2. MACIEL TABORDA E SILMARA GARCIA
3. ANDERSON DE SOUZA E DAUANA ARIELLI DALLACORTE
4. DANIEL NUNES DOS SANTOS E LUCIMARA FERNANDES
5. LUCAS RAFAEL FERREIRA DA SILVA E KETLIN CAROLINE ANTUNES DA SILVA
6. GERALDO DE JESUS MACEDO E SILVANA DE FATIMA DE JESUS
7. THIAGO ANTUNES RIBEIRO DA PAZ E EMILY DIELY ROECKER
8. ADEMAR NIRES E ROSENILDA APARECIDA DE JESUS
9. ALCINDO FARIAS DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
10. LUIZ CARLOS DA CRUZ JUNIOR E MANUELE THALISSA DO PRADO SIQUEIRA
11. VINÍCIO FERNANDES ALVES PEREIRA E DÉBORA EDILENE DA SILVA FELTRIN
12. CLEVERSON EDUARDO PINHEIRO E ANA CLAUDIA EBERT DA SILVA
13. FABIANO JUNIOR URBAN E VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA
14. IVO DE OLIVEIRA TOMAZ E INDIANA VIEIRA
15. GERALDO ZOREK E MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
16. DIEGO BALDIN DOS SANTOS E VERONICE ALVES DE SOUZA
17. DJONEY RAFAEL DOS SANTOS E KELI LOVISON
18. GEYSSON ALMEIDA MORETTO E TAYNARA DONEDA MICHELON
19. DOUGLAS CORREA DA ROSA E CAMILA MAURINA TOLEDO
20. SAULO AUGUSTO QUASSI DE CASTRO E RENATA REBELLATO LINHARES
Cascavel, 24 de Julho 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

Copa Cidade tem
jogos decisivos
A Copa Cidade de Cascavel de
Futsal terá um dia de decisões nesta
segunda-feira, pela rodada semifinal
do naipe masculino, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto. A programação
será aberta às 20h com Fercaus x
L.A. Cordeiro. Na sequência, às 21h,
Clube da Quarta e Bilhares Tomacheski definem o outro finalista.
Na fase anterior, nas quartas de
final, o Clube da Quarta goleou a Oral
Sin por 7 a 3 e o Bilhares Tomacheski
despachou a Vip Norte com uma goleada por 8 a 2, com destaque para
Pedro Henrique Domingues, que
marcou cinco vezes e chegou aos 13
gols como vice-artilheiro.
Já a Fercaus venceu a Cia do
Evento por 4 a 3 e a L.A. Cordeiro
passou pela Concreto Forte com
uma goleada por 11 a 4, num jogo
no qual Dyou Joaquim marcou oito
gols e chegou aos 16 gols na artilharia da competição.
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12ª vitória no Brasileirão
Mais uma vitória para a conta. Pela
16ª rodada do Campeonato Brasileiro,
o líder Corinthians bateu o Fluminense
por 1 a 0, no Maracanã, e agora lidera
com 40 pontos. O Fluminense, com 21,
aparece na décima posição.
Fluminense e Corinthians fizeram um
primeiro tempo equilibrado. A melhor
chance alvinegra saiu dos pés do Giovanni Augusto, que chutou da intermediária e a bola passou rente à trave de
Júlio César. Do lado tricolor, as melhores chegadas foram com Richarlison.
Na volta do intervalo, o Timão marcou aos quatro minutos. Giovanni Augusto cobrou escanteio, e Balbuena
subiu mais que a zaga para testar firme para o fundo das redes: 1 a 0. Na
tentativa do empate, o Flu chegou perto aos 14 minutos, quando Gustavo
Scarpa chutou cruzado e a bola bateu
na trave corintiana. O Corinthians segurou o placar até o apito final e chegou à
12ª vitória no Brasileirão.
DIVULGAÇÃO/ RODRIGO GAZZANEL/CORINTHIANS

Palmeiras vence o Sport
De olho no pelotão de cima, o Palmeiras visitou o
Sport, na Arena Pernambuco, e venceu por 2 a 0. O
Verdão dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos
33 minutos. Egídio cobrou escanteio, e Bruno Henrique
mergulhou de peixinho para marcar. Aos 47, Bruno Henrique lançou Keno, que ficou na cara do gol e ampliou.
Na volta do intervalo, o Leão pressionou mais e criou
boas chances. Na melhor delas, Diego Souza cobrou
falta no travessão de Jailson. No rebote, André cabeceou para fora. Com a vitória, o Palmeiras subiu para o
quinto lugar, com 26 pontos, empurrando o Sport para a
sexta posição, com 24.

GR em Cascavel
As melhores ginastas do
Paraná se encontraram ontem em Cascavel para as disputas do Campeonato Paranaense Individual de Ginástica Rítmica em várias categorias. Com a participação de
110 atletas e dirigentes, as
disputas aconteceram no Ginásio da Neva.
As atletas Lucyellen zanchetin, Kauany Paes Zanetin,
Samara Arcala Sibim, Micaelli Costa e Letícia Popadiuk levaram o primeiro lugar na categoria Juvenil por equipe. O
primeiro lugar na bola ficou
com Lucyellen.

CASCAVEL, 24 DE JULHO DE 2017
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Santos aumenta
invencibilidade

Diante de um Pacaembu lotado,
o Santos seguiu o embalo no Campeonato Brasileiro e derrotou o
Bahia por 3 a 0 na manhã de ontem pela 16ª rodada da competição.
Agora são sete jogos sem perder, o
que deixa o Peixe na terceira posição, com 30 pontos. O time baiano, com 19, ocupa o 13º lugar.
Mais de 35 mil torcedores compareceram ao Pacaembu para acompanhar o Peixe. Vendo o time visitante se organizar bem ofensivamente e anular bem as investidas
santistas, o Peixe achou espaço aos

IVAN STORTI/SANTOS FC

28 minutos para abrir o placar. Copete foi acionado pela direita e passou para Kayke, que chutou para o
gol. Jean espalmou e, na sobra,
Bruno Henrique marcou: 1 a 0.
Melhor em campo, o Santos
ampliou nos instantes finais. Lucas
Lima invadiu a área e aplicou uma
caneta em Eduardo antes de chutar para o gol. Novamente o goleiro
Jean defendeu de primeira, mas
Bruno Henrique pegou o rebote: 2
a 0. O terceiro gol foi marcado por
Bruno Henrique aos 30 minutos do
segundo tempo.
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Morre o ex-goleiro
Waldir Peres
O São Paulo se despediu de um
de seus maiores ídolos na
história. Morreu ontem, em Mogi
Mirim, o ex-goleiro Waldir Peres,
campeão brasileiro em 1977. O
arqueiro foi vítima de um infarto
fulminante logo após o almoço,
quando seguia para uma festa de
aniversário. Waldir tinha 66 anos
e não apresentava nenhum
problema de saúde.
Depois de comer, o ex-goleiro
sentiu azia, falta de ar e sofreu o
infarto. Ainda houve tempo para
levá-lo ao hospital 22 de Outubro,
em Mogi Mirim, mas Waldir não
resistiu. Waldir não era casado,
mas deixa dois filhos e uma filha.
Os rapazes moram em São Paulo
e a moça vive na Malásia.

João Guilherme Slobodzian
Keylla Regina Casagrande

Claudecir Victali Dias
Juliana Beralde

Ozeias José de Lima
Erenice Aparecida Borges de Lima

Adalto Martins de Souza
Michelle Pereira Marques

João Aparecido Cordeiro
Lenira Aparecida de Lima

Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva

André Luiz de Bortoli
Jhéssica Bruna Soares

Felipe Castro da Silva
Rosario Hinojosa Lazo

Lindomar Luiz Bacin
Rosangela Subirai

Alvani Eising Alves
Adriana Fontana

William do Nascimento
Cathiane Fátima de Mello

Joélson Nunes da Silva
Simone Cristiele de Oliveira Floriano

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 24 de julho de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Ponte bate o Furacão

O Atlético-PR foi derrotado ontem
por 2 a 0 pela Ponte Preta e está
cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Agora, a equipe paranaense está em 16º lugar com 17
pontos. O jogo foi na Arena da Baixada. Com a vitória a Ponte agora
ocupa o 10º lugar com 21 pontos.

No primeiro tempo o Furacão
dominou e criou as melhores chances de marcar, mas pecou no último passe. Já a Ponte não ofereceu
perigo ao goleiro Weverton.
Na volta do intervalo, no entanto, Cajá pegou a bola na intermediária e enfiou para Lucca. O atacan-

te ganhou na corrida de Thiago Heleno e, de primeira, bateu para colocar a Macaca na frente: 1 a 0. O
Furacão seguiu investindo, mas
não conseguiu reverter o placar.
Para fechar, aos 49 minutos, Lucca cobrou pênalti e marcou o segundo da Macaca.

CARLOS GREGÓRIO/VASCO DA GAMA

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
POS. TIME

PGJ V E D GPGCSG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
31
30
28
26
24
24
23
22
21
21
21
20
19
19
17
17
15
12
9

Corinthians
Grêmio
Santos
Flamengo
Palmeiras
Sport
Botafogo
Vasco
Cruzeiro
Ponte Preta
Chapecoense
Fluminense
Atlético-MG
Bahia
Coritiba
Atlético
Avaí
São Paulo
Vitória
Atlético-GO

16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16

12
10
9
7
8
7
6
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2

4
1
3
7
2
3
6
2
4
3
3
6
5
4
4
5
5
3
3
3

0
4
4
2
6
6
4
7
6
7
7
5
6
7
7
7
7
8
10
11

26
30
18
24
24
24
17
21
18
19
22
24
17
20
17
14
10
15
16
13

7
16
10
13
18
20
14
26
16
21
28
24
19
19
22
22
18
18
29
29

19
14
8
11
6
4
3
-5
2
-2
-6
0
-2
1
-5
-8
-8
-3
-13
-16

16ª RODADA

Galo é abatido pelo Vasco
O Atlético-MG não conseguiu segurar o Vasco e perdeu
em casa na noite de ontem pela 16ª rodada do Brasileirão. Aos 13 minutos, Escudero lançou Paulinho na área,
que tocou na saída do goleiro Giovanni e colocou o Vasco
na frente. Quatro minutos depois, o Galo deixou tudo
igual. Yago aproveitou falha de Bruno Paulista, avançou
livre e acertou belo chute: 1 a 1.
Na volta do intervalo, quando o Galo pressionava mais, o
Cruzmaltino chegou ao segundo gol no contra-ataque, aos
22 minutos. Guilherme arrancou pela direita e tocou para
Paulinho dominar e chutar no ângulo: 2 a 1. Com a vitória, o
Vasco subiu para o oitavo lugar, com 23 pontos. O Atlético,
com 20, desceu para a 13ª posição.

Flamengo
Vitória
Santos
Fluminense
Sport
Avaí
Atlético-MG
Atlético
Atlético-GO
São Paulo

2x1
1x2
3x0
0x1
0x2
1x0
1x2
0x2
1x1
x

Coritiba
Chapecoense
Bahia
Corinthians
Palmeiras
Cruzeiro
Vasco
Ponte Preta
Botafogo
Grêmio (jogam hoje)

PRÓXIMA RODADA
SÁBADO 29/07
Botafogo
Palmeiras
Cruzeiro
DOMINGO 30/07
Chapecoense
Corinthians
Coritiba
Bahia
Ponte Preta
Grêmio
SEGUNDA 31/07

Vasco

x
x
x

São Paulo
Avaí
Vitória

x
x
x
x
x
x

Atlético-GO
Flamengo
Atlético-MG
Sport
Fluminense
Santos

x

Atlético
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