Consamu discute gestão
Uma assembleia extraordinária marcada para quinta-feira vai discutir a gestão
compartilhada entre o Consórcio Samu Oeste e a UPA Pediátrica. A proposta
prevê ainda que a unidade de saúde passe a atender pacientes adultos.
Pág.08

SETE VEÍCULOS
Uma batida frontal na BR-369 na noite de
ontem, em Cascavel, provocou um
engavetamento envolvendo sete veículos.
Uma pessoa ficou ferida em estado grave e foi
levada ao Hospital Universitário.
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“Além das
cortinas, vidros e
metalúrgica,
estaremos
investigando a
merenda,
[educação] tempo
integral, toldos e
frota da
Secretaria”.
Celso Dal
Molin,
vereador

“MEU PARTIDO É MEU PAÍS”
Nas décadas de 1950 e 1960, a economia da Europa cresceu a um ritmo anual de 4% ou perto disso.
Na de 1970, caiu para 2,8%; 1980, 2,1%; 1990, 1,7%.
Zerou no terceiro milênio. E é de lá que o Brasil copia
“reformas” e “ajustes”!
O presidente Michel Temer destratou os “arautos
do desastre”. Lula e Dilma consideravam “atrasado”
quem via defeitos na mantegosa Nova Matriz Econômica. FHC reputava “catastrofistas” os críticos das
políticas neoliberais.
A advertência é tomada como afronta pessoal ao
chefe em exercício, que, ao velho estilo “l’Etat ces’t moi”,
não atribui as críticas aos modelos econômicos suspeitos de favorecer alguns e prejudicar muitos, mas a uma
improvável intenção dos críticos de desgraçar a Nação.
“Meu Partido é meu País”, dizem, e com base nisso obrigam todos a seguir os ditames arrogantes de
sua facção. Criticar um farsante eventualmente no
poder ou na chefia de um grupo compromissado com
setores nem sempre honestos da sociedade equivale, neste caso, a um crime de lesa-majestade. À intenção maléfica de “jogar contra” a Nação e o Estado.
A crítica não é recebida como aviso e direito ao contraditório, que qualquer governante responsável deveria acolher como elemento passível de análise e debate pela sociedade: é uma agressão à Sua Majestade,
ao seu condão mágico infalível, um atentado ao País.
Eis a origem de disparates como a sentença temerária dita internacionalmente de que “o Brasil não
tem crise”. Uma criança chora ao longe. Ela interpreta a crise bem melhor.

NOTAS
 Fontes de água

 Uniformes

A Secretaria de Meio
Ambiente vai sinalizar nos
próximos dias todas as
fontes de água com
informações à população
alertando que elas são
impróprias para o consumo.
Os órgãos de saúde não
recomendam o consumo de
água sem tratamento. A
sinalização já havia sido
instalada em abril, mas
todas as placas foram
furtadas ou vandalizadas.

Nos próximos dias
acontece reunião do
Comitê Municipal de
Acompanhamento para a
Execução do Programa de
Distribuição Gratuita de
Uniformes. Em pauta estará
mudanças no uniforme
para crianças de Cmeis a
partir do próximo ano. A
ideia é ter uniformes mais
apropriados a crianças de
menor idade, de 1 a 3 anos,
por exemplo.

A parceria
que promete
deixar as
fachadas de
lojas mais
bonitas no
centro de
Cascavel

A posição de
algumas
autoridades
do Estado
que têm
interesse no
sucateamento
da Ferroeste

alceusperanca@ig.com.br
Alceu Sperança é escritor
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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NOTAS
PDI

Recuperação

Cultura

O Parque Ambiental do Bairro
Santa Cruz, previsto inicialmente
no projeto do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado), mas
que foi cancelado por falta de
recursos, pode retornar ao
projeto numa parceria com a
Itaipu Binacional, que bancaria
50% da obra. Isso está sendo
negociado entre a prefeitura e a
empresa de energia elétrica.

A Ecotataratas inicia hoje as
obras de recuperação do asfalto
da BR-277 entre o viaduto do
Bairro Guarujá até o Trevo
Cataratas. A Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) irá auxiliar
com orientação de tráfego no
local, já que as marginais
precisarão ser utilizadas em
determinados períodos.

Uma reunião na noite de
ontem debateu o futuro do setor
cultural em Cascavel. O encontro
aconteceu no Teatro Municipal.
No centro das discussões a
possível extinção da Secretaria
de Cultura ou a fusão com outra
pasta. Para o vereador Paulo
Porto, isso seria um retrocesso
cultural. Ele defende a nomeação
de um secretário de Cultura.
AÍLTON SANTOS

Voo desviado

COM FREQUÊNCIA passageiros precisam
trocar o aeroporto de Cascavel por Foz

O desvio de um voo do aeropor to de Cascavel para Foz do
Iguaçu na tarde de ontem irritou
um grupo de passageiros que
aguardava para embarcar na aeronave da Azul Linhas Aéreas que
deveria seguir para Campinas (SP).
Os passageiros fizeram o check in,
mas embarcaram em um ônibus
e foram levados para Foz.
O vento mais uma vez foi o motivo do desvio da rota. Outra aeronave da mesma companhia que
tinha como destino Curitiba tam-

bém atrasou a aterrissagem por
causa do vento, mas acabou descendo depois de sobrevoar a cidade por vários minutos.
O representante comercial Danilo dos Santos Oliveira gravou alguns
vídeos mostrando a revolta dos passageiros e compartilhou por redes
sociais. Ao Hoje News ele disse ser
“uma vergonha” a situação que se
repete há muitos anos.
Segundo a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), a decisão do piloto sobre sus-

pender o pouso da aeronave é soberana, mesmo que houvesse torre de controle com capacidade de
medir a velocidade do vento.

PROTOCOLOS
Os comandantes das aeronaves seguem protocolos da aviação civil para decidir sobre o desvio de rota em função das condições climáticas, como é o caso
do vento. A segurança dos passageiros e tripulantes lidera a lista de requisitos.
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Cascavel pode
ter novos leitos
de retaguarda
Novos leitos na modalidade retaguarda podem ajudar a desafogar
as vagas de alta complexidade em
Cascavel. São os leitos que vão atender uma demanda que hoje impede a
rotatividade dos internamentos que
atendem pacientes em estado grave.
Essas vagas podem ser utilizadas, por exemplo, por um paciente
que já melhorou de sua alta complexidade, mas que precisa de cuidados continuados. “Se tivéssemos
onde colocar esse paciente, outro
caso grave poderia ser atendido”,
relata o diretor da 10ª Regional de
Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak.
Os leitos geralmente são usados em
casos crônicos, como pacientes que
tiveram um AVC (Acidentes Vascular
Cerebral), e que depois de receberem
o tratamento necessário na UTI, se
recuperam nos leitos de retaguarda.
Conforme Bailak, o hospital Nossa Senhora da Salete mostrou interesse em transformar 20 das
suas 60 vagas para internamento
em leitos de retaguarda. “Porém,
o hospital precisa entregar uma documentação, que até o momento
não foi trazida a nós”, diz. O último
contato feito pela Regional de Saúde à unidade hospitalar foi na sexta-feira (21). Até ontem a tarde
nenhum documento havia sido entregue. A reportagem procurou a direção do hospital, mas ninguém foi
encontrado.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

O DIRETOR da 10ª Regional de Saúde, Miroslau Bailak

ATÉ SEIS MESES
Caso os leitos de retaguarda sejam implantados, os pacientes poderão ficar internados até seis meses. Os repasses do governo federal
funcionarão da seguinte forma: R$ 300 em 60 dias, R$ 200 ao completar
quatro meses e R$ 100 até a alta do paciente.

NA LISTA
Outro município jurisdicionado pela 10ª Regional de Saúde de Cascavel está na lista para o credenciamento. É o Hospital Municipal de Céu
Azul, que na quarta-feira (26) vai iniciar as tratativas com Bailak para
implantar 20 leitos de retaguarda. “Já temos um compromisso agendado
com o prefeito para falarmos sobre isso”, comenta o diretor.
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Síndrome do acumulador
Com ordem judicial, a Prefeitura de Cascavel realizou
ontem a limpeza em um terreno particular no cruzamento das ruas Manaus com
Manoel Ribas, no bairro Cancelli. No local mora um homem identificado apenas
como Beraldo, 50, que sofre
um transtorno conhecido popularmente como “síndrome
do acumulador”.
Segundo Suzana Silva,
super visora de campo do
controle de endemias, o homem recolhe tudo o que encontra na rua e leva para a
casa. Ele usa, inclusive, o terreno de terceiros para guardar suas quinquilharias.
Servidores das secretarias de Meio Ambiente, Saúde
e Assistência Social estiveram no local e realizaram um
trabalho conjunto de limpeza
e orientação. O trabalho teve
a participação ainda da Guarda Municipal e Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito).
José Ferreira, gestor ambiental da Secretaria de MeioAmbiente, relata que a prefeitura já efetuou outras limpezas no passado, mas Beraldo volta a acumular entulhos. A prefeitura vai orientar
os proprietários dos lotes a
construírem muro para evitar
que Beraldo utilize o espaço.

L ixo
Ele usava o terreno de
terceiros para guardar
suas quinquilharias

C uriosidade

O acumular de bens, animais ou de objetos, que por vezes são
até provenientes da rua ou do lixo, para uma eventual utilização
futura pode parecer uma situação estranha, mas é o sintoma de
uma perturbação que afeta inúmeras pessoas.
LORENA MANARIM

SÍNDROME
faz com que
morador do
Cancelli viva
em meio ao
lixo

Não é depósito
De acordo com José Ferreira, outras pessoas acabam descartando materiais no local, aumentando ainda mais os entulhos do acumulador. “Pensam que
aqui é depósito de lixo” relata José Ferreira.

Evento discute o futuro da triticultura
O plantio de trigo e o futuro da cultura no Brasil serão debatidos na 11ª
para o crescimento da triticultura no país serão discutidos durante a 11ª
Reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT)
e o Fórum Nacional do Trigo 2017, realizado pela Coodetec, em Cascavel.
O evento será aberto hoje e prossegue até a próxima quinta-feira.
O plantio do trigo aparece como excelente alternativa para cultura de
inverno em rotação com a soja, garantindo boa cobertura e proteção do
solo. O país possui áreas com condições climáticas favoráveis ao plantio
e uma indústria moageira responsável pela demanda interna que vem
sendo atendida majoritariamente por importação, em especial de países
do Mercosul, como Argentina e Paraguai.
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Erro em projeto
atrasa licitação
As obras aguardadas há dois
anos na Escola Municipal José Henrique Teixeira, no Bairro Morumbi,
em Cascavel, levarão ainda mais
tempo para serem iniciadas.
Abertura das propostas de empresas interessadas em realizar
o serviço ocorreria nesta terça-feira, mas por conta de erro verificado no projeto de engenharia, realizado ainda em 2011, houve impugnação no edital.
“Não houve possibilidade de fazer uma alteração do edital, o que
seria mais rápido, tendo em vista
que o problema altera o valor da li-

citação e o objeto da licitação”, esclarece a Secretaria de Educação.
Inicialmente foram previstos R$
2.768.773,902 à reforma e à ampliação da escola. A expectativa é
de que as obras fossem iniciadas
no começo de setembro e concluídas em 270 dias a partir da emissão da ordem de serviço.
A Secretaria de Educação negocia a execução de um novo projeto,
com a devida correção do erro em
relação ao quantitativo de material
na estrutura. “A licitação será retomada logo que o projeto estiver concluído”, afirma a secretaria.
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ESCOLA CONSTRUÍDA
há 40 anos sofre com
estrutura precária

Estrutura
A estrutura da Escola Municipal José Henrique Teixeira
foi comprometida ao longo de
40 anos e apresenta inúmeros problemas. Em 2015, a
Engetecne Construtora de
Obras abandonou obra com
apenas 13% dos serviços executados. No ano seguinte foi
cogitada a retomada dos serviços, porém houve problemas
no processo de licitação.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin
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Consamu e UPA:
gestão compartilhada

UPA NA AVENIDA Tancredo Neves passará atender crianças e adultos

A gestão compartilhada da
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Pediátrica será o ponto
principal de debate da assembleia geral extraordinária agendada pelo Consamu (Consórcio
Intermunicipal de Saúde – Samu
Oeste) para a quinta-feira (27).
A expectativa é de que a administração da UPA, que funciona na Avenida Tancredo Neves,
ocorra em parceria com o Consórcio. Após reformas estruturais, a unidade que hoje atende
exclusivamente crianças ampliará serviços ao público adulto.
Na pauta da assembleia também está prevista a discussão

de outros contratos que precisam
da deliberação de prefeitos que fazem parte do Consamu.
“Entre eles, a alteração do plano de cargos, funções e salários
para aumentar o número de colaboradores do Consórcio”, cita o diretor técnico do Consamu, Rodri-

go Nicácio. A expectativa é de
que novos médicos e técnicos de
enfermagem complementem a
equipe.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

Eficiência
O diretor técnico avalia de forma positiva a gestão compartilhada,
a exemplo do que já ocorre em Guaíra. “A UPA, por conceito, também
é pré-hospitalar, assim como o Samu. São serviços que se complementam até que o paciente esteja no leito hospitalar. Ter uma operação com gestão compartilhada objetiva ganho de eficiência e qualidade, além de maior produtividade e resolutividade”, destaca o médico.
Por meio do novo projeto o Consamu também tem como meta buscar
habilitação e qualificação da UPA no Ministério da Saúde.

CASCAVEL, 25 DE JULHO DE 2017
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Turmas de Arquitetura e
Engenharia Civil têm Aula Vertical

DIVULGAÇÃO

As discussões em pauta foram as atualizações no Código de Obras de Cascavel e como utilizar o sistema web Aprova Digital

O arquiteto MARCO ZANATTA apresenta o sistema Aprova Digital
No retorno às aulas, os cursos de
Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil da Universidade Paranaense –
Unipar reuniram seus acadêmicos para
a 1ª Aula Vertical de 2017, explorando
a temática ‘Pelos meandros regulatórios urbanísticos de Cascavel’. O evento
foi no anfiteatro da Universidade.
Os temas em destaque foram
‘Novo Código de Obras de Cascavel’,
abordado pela arquiteta Juliana
Wagner, e ‘Aprova Digital: novo
mecanismo de aprovação de projetos
na prefeitura’, desenvolvido pelo

arquiteto Marco Antônio Zanatta.
Na função de analista de projetos, no
setor de aprovação de projetos da prefeitura, a arquiteta, que é egressa da Unipar,
explicou para que serve o Código de Obras
- Lei municipal que dita diretrizes para
edificações, ressaltando que quem
desenvolve projeto arquitetônico precisa
atender às normativas do Código, que
acaba de ser atualizado, após 20 anos em
vigência. O material trata de questões
como estacionamento, Alvará de Construção, habite-se, trâmites municipais,
controle e fiscalização do espaço edificado.

INOVAÇÃO
Já a inovação trazida por Zanatta foi
lançada em maio e já tem projeto aprovado
em tempo recorde. Ele é fundador da
Nextgov, que contempla o sistema web
chamado Aprova Digital, possibilitando aos
arquitetos e engenheiros fazerem licenciamento de obras pela internet. As vantagens,
segundo o empreendedor, é a economia em
um ano de 125 dias de filas, 7,5 mil
quilômetros e duas toneladas de papel. “A
ideia é levar a empresa para mais cidades,
oportunizando um processo mais ágil e com
menos burocracia”, analisa.
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ÚLTIMA HORA

Engavetamento na 369
Um acidente na noite de ontem provocou um engavetamento envolvendo sete veículos na
BR-369, próximo ao Reassentamento São Francisco, em Cascavel. Um caminhão e um Corcel II
bateram após o automóvel acessar a rodovia repentinamente.
O motorista do carro, Sebastião
José dos Santos Neto, 56, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por
equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia e pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos

De acordo com informações da
Polícia Rodoviária Federal (PRF), o
Corcel estava estacionado no sentido Corbélia-Cascavel quando entrou de forma repentina na rodovia.
Um automóvel Punto não conseguiu
frear e bateu na traseira do veículo

jogando-o contra o caminhão que
trafegava em sentido contrário.
Com o impacto da batida, outros
veículos se envolveram no acidente
provocando um engavetamento. O
trânsito ficou lento no local e precisou ser controlado pela PRF.

Estado GRAVE
O motorista do Corcel foi encaminhado para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) em estado grave. Ele ficou
preso em meio às ferragens e os bombeiros precisaram usar
equipamentos para cortar a estrutura do veículo.
O acidente aconteceu por volta das 19h30. Uma fila se formou
em ambos os lados, mas a rodovia não chegou a ser interditada.
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Assinatura
falsificada
Uma ex-diretora do
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Criança Feliz, no Bairro 14 de
Novembro, registrou um
Boletim de Ocorrência na
manhã de ontem na Polícia Civil após descobrir
que sua assinatura foi falsificada no ano passado.
A ex-diretora, que não
quis se identificar, teve
sua assinatura colocada
em um documento justifica o recebimento de materiais no Cmei conforme consta uma nota fiscal no valor de R$
6.181,44. Em depoimen-

to, ela disse não ter recebido o material, nem assinado o documento.
Para o vereador Celso
Dal Molin, que investiga
um esquema de supostas compras fantasmas na
Secretaria de Educação na
gestão passada, a denúncia é grave. “Quando nos
deparamos com duas notas questionamos a diretora, perguntamos sobre o
serviço da segunda nota e
ela disse que não foi feito”, relatou o vereador. Dal
Molin acompanhou a ex-diretora no depoimento prestado à Polícia Civil.
LUIZ CARLOS DA CRUZ
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Giro Político
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Base ou não?
Há vereadores eleitos com apoio do prefeito Leonaldo
Paranhos, mas que ainda não se posicionaram com
firmeza em defesa do governo nos seis primeiros meses
do mandato. Não demonstraram interesse algum em
dar sustentação ao governo e optaram por uma
caminhada independente.
Damasceno Jr (PSDC) é um deles.

Balanço

Licitação

Pelo que se viu no primeiro
semestre, o novo estilo de
administração implantado
por Paranhos na Prefeitura
de Cascavel vai perdurar
pelos próximos quatro anos.
Contenção nos gastos,
controle nas licitações e
atenção a desperdícios são
algumas posturas adotadas.

A Prefeitura de Cascavel já
prepara um processo de
licitação para escolher as
empresas que ficarão
responsáveis pela
publicidade do governo nos
próximos anos. A atual
licitação, herdada da
administração anterior,
vence nos próximos meses.

Enxurrada

Fake

Por outro lado, o ex-prefeito
Edgar Bueno, agora
secretário de Estado, terá
muita dor de cabeça pela
frente devido a enxurrada de
denúncias, especialmente na
Secretaria de Educação.
Vereadores já fizeram e ainda
farão vários
encaminhamentos ao
Ministério Público.

Uma página “fake” no
Facebook denominada “Pau
no Porto” fez ataques ao
vereador Paulo Porto, mas já
foi retirada do ar. Pela
mesma rede social o
vereador informou estar
investigando a autoria da
página e classificou a
postagem como “mentira” e
“bobagem”.

BRASIL-JAPÃO?

DAL MOLIN diz que há suspeita de outras falsificações

NOTAS FISCAIS
Dal Molin já decidiu que irá protocolar, em agosto,
um pedido para a abertura de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para investigar irregularidades na Secretaria de Educação ocorridas na gestão
passada. Ele está analisando mais de 700 notas fiscais e os recibos de pagamento e diz que há suspeita de outras falsificações.

O secretário João Alberto Soares (Desenvolvimento
Econômico) participa do encontro Brasil-Japão em
Curitiba nos dias 28 e 29, quando serão discutidas
alternativas de investimentos em infraestrutura no Paraná
por parte de investidores japoneses.

O governo de Paranhos encontra dificuldades em ter um
braço forte na chefia de Gabinete. Alguns nomes são
cogitados
 Nas redes sociais, o vereador Parra (PMDB) promoveu
críticas ao deputado Frangão e foi rebatido pelos defensores
do galináceo.
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Contas reprovadas
Mesmo com o recesso parlamentar, vereadores que compõem
a Comissão de Educação da Câmara de Cascavel, se reuniram na
manhã de ontem para debater a
desaprovação das contas da Secretaria de Educação pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Em 2015 as
contas dos recursos do Fundeb já
haviam sido reprovadas.
Segundo o vereador Paulo Porto, que preside a comissão, houve má gestão dos recursos federais destinados à educação. Para
ele, também há indícios de improbidade, mas isso apenas um tra-

balho de investigação mais amplo poderá confirmar. Uma CPI
será proposta para investigar a
pasta. “Para nós, da comissão,
isso [a reprovação] apenas fortalece as denúncias com relação
a gestão anterior”, diz.
Entre os pontos negativos das
contas, o Conselho destaca o investimento considerado pequeno
na aquisição de material escolar,
contradição no fornecimento de informações quanto ao gasto de
mais de 3 milhões e 400 mil reais
em artes marciais,capoeira e música além da falta de reposição de
servidores nas escolas.
DIVULGAÇÃO

NOTAS
Refic
Uma proposta de lei de Refic,
enviada pelo prefeito Leonaldo
Paranhos foi protocolada na Câmara
de Vereadores e deverá ser uma das
pautas de agosto, no retorno do
recesso legislativo. A reformulação
da Lei do Conselho da Criança e
Adolescente (CMDC) e do Conselho
Tutelar, também foi protocolada e
serão assuntos de interesse público.

Dia de campo
A Fundetec/Agrotec promove na
próxima quinta-feira (27), dia de
campo da cultura da cana de açúcar
com o tema “Manejo de variedades e
clones promissores do Programa de
Melhoramento Genético da Cana-deaçúcar da UFPR”. A palestra será
ministrada por Guilherme Souza
Berton, com início previsto para às
14h, no canavial anexo à Área
Prática da Agrotec.

Escola
Hoje não haverá a tradicional Escola de
Governo devido a abertura do Show
Pecuário no Parque de Exposições Celso
Garcia Cid. A Prefeitura está presente
no evento com estande da Secretaria
de Agricultura, oferecendo vários
programas, serviços e produtos.
Abertura do Show acontece às
8h com café em homenagem ao
Dia do Agricultor.

Juvinópolis
COMISSÃO DA Educação se reuniu na manhã de ontem

MAIS SUSPEITAS
Paulo Porto fez uma série de
requerimentos para investigar o
transporte rural, por suspeita de
irregularidades. Segundo ele, na
prefeitura não há documentos sobre a
fiscalização do setor o que leva a crer
que não havia fiscalização ou os
relatórios desapareceram.

MERENDA
Outra preocupação da Comissão de
Educação é sobre denúncias de
irregularidades na distribuição de carne
para a merenda escolar. Segundo o
vereador Olavo Santos, um caminhão
furgão foi flagrado entregando carne
congelada sem as condições
adequadas de higiene e refrigeração.

Moradores do Distrito de Juvinópolis
começaram a receber ontem uma
frente de trabalho que envolve
equipes das mais diferentes
secretarias porque “o interior precisa
ser cuidado com determinação”,
conforme enfatizou o prefeito
Leonaldo Paranhos durante a entrega
da revitalização da capela mortuária
do distrito, que também recebeu
melhorias realizadas pela Acesc.
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Reformas em Cmei
custarão R$ 458 mil
Um investimento de R$ 458.154,15
será destinado à reforma do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil)
Professora Mirian Ana Davlonta
Boschetto, no Bairro Cascavel Velho, que atende 150 crianças.
A licitação previa o valor máximo
de R$ 640.368,98 para as obras e
ao fim do certame o município obteve economia de 71% com a proposta apresentada pela Construtora de Obras Lunica Ltda.
A ordem de serviços deve ser
emitida nos próximos dias e a empresa terá o prazo máximo de cinco
meses para executar os trabalhos.
As obras foram contratadas por
causa de problemas decorrentes da
alta absolvição de água pelas paredes, construídas com tijolos ecológicos, que provocam bolor e umidade nas salas de aula.
“Primeiro será realizada a limpeza e remoção das partes soltas e
impermeabilização com resinas sintéticas especiais. Posteriormente,
execução de revestimento em argamassa para proteção e aplicação de
impermeabilização com resinas acrílicas elásticas e pintura texturizada
acrílica pigmentada”, explica a secretaria de Educação.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

INVESTIMENTOS vão garantir
substituição da cobertura
completamente danificada

Obras
Os recursos pagos pelo
município também devem garantir substituição da cobertura e troca dos rufos, além
de serviços para atendimento das normas vigentes da
Vigilância Sanitária e Corpo
de Bombeiros.

Libra

Tenha cuidado com o excesso de trabalho
neste dia. Você pode acabar se indispondo
com as pessoas do seu convívio por causa
de cobranças. O desejo de ser útil pode prevalecer no decorrer deste dia. Cor: verde.

Escorpião

O dia revela um conflito entre os seus
desejos mais íntimos com o que os outros esperam que faça. Tente mostrar sua
autenticidade para não agradar mais aos
outros do que a si. Cor: tons pasteis.

Sagitário

Segundo a dermatologista Claudia Marçal, a potente
ação antioxidante da Vitamina C é atribuída à ação
SOD-like que neutraliza os radicais livres. “A SOD é
uma enzima antioxidante existente em nosso corpo.
Com a Vitamina C, adicionalmente, o resultado é uma
proteção muito maior contra os radicais
livres”, destaca.

Pode haver um transbordamento de emoções que você vinha tentando evitar. Em
vez de tentar soluções rápidas para tudo,
se esforce mais e resolva de uma vez por
todas seus problemas. Cor: tons claros.

Você terá a sensação de que as coisas vão
estar ‘amarradas’ neste dia. Porém, não convém nadar contra a maré, ou apressar o curso do rio. A sua tolerância pode ser testada:
procure manter a calma. Cor: marrom.

Capricórnio

Antioxidante

Cuidado com o excesso de trabalho neste dia: há um grande risco de se sobrecarregar! Tente respeitar os limites do
seu corpo, esse é o primeiro passo para
tentar superá-los. Cor: preto.

Não seja tão exigente no convívio com
os seus familiares. No campo profissional, quanto mais liberdade de ação você
tiver, maior será a sensação de bemestar. Aproveite! Cor: tons claros.

Não se envolva com os problemas financeiros dos outros. Você pode ter aborrecimentos ou prejuízo no decorrer deste
dia. No trabalho, é preciso respeitar os
limites do seu corpo. Cor: cinza.

Aquário

DIVULGAÇÃO

É preciso cuidado com o clima de competição que poderá detectar no ambiente
de trabalho hoje. O convívio com pessoas autoritárias e inflexíveis não será
dos mais fáceis. Cor: preto.

Não abuse da sorte ao lidar com as finanças. Saturno indica que é preciso
fazer economia neste dia. Quanto mais
prazerosa for a sua profissão, maior será
o seu desempenho. Cor: vinho.

Você terá especial dificuldade para conviver com pessoas autoritárias e intransigentes, mas a recíproca também é verdadeira
- procure analisar melhor o seu comportamento com as pessoas. Cor: rosa.

Peixes

Outra característica é com relação à potente ação despigmentante, que inibe a atividade da enzima tirosinase, responsável pela
síntese de melanina. Essa enzima atua no processo de formação de
melanina, o que origina as manchas. Ao inibir essa atividade, há
efeito clareador na pele.

Áries

Clareamento

É hora de ser mais seletivo no campo das
relações, principalmente em se tratando
dos amigos. Há possibilidade de se desentender com pessoas neste dia, seja no
trabalho ou fora dele. Cor: tons pasteis.

Touro

DIVULGAÇÃO

Quanto ao benefício antienvelhecimento, a fórmula age
na firmeza e elasticidade da
pele, com dupla ação sobre o
colágeno: promovendo sua
síntese e impedindo a atividade das enzimas de degradação. Ao inibir as enzimas
responsáveis pela destruição
das fibras de ancoragem e
sustentação da pele, o Tetraisopalmitato de Ascorbila
produz mais colágeno e inibe
a sua degradação, a pele
apresenta mais firmeza e
melhora da elasticidade.
O ativo também oferece
proteção avançada contra a
oxidação, ao funcionar como
um bloqueio físico ao dano da
radiação e promove benefício
biológico, com a redução das
células queimadas e em
mutação.

Gêmeos

Conhecida como uma referência em antioxidante, a Vitamina C é também uma poderosa arma contra as hiperpigmentações e ação antienvelhecimento. É por conta de todas
essas ações que a vitamina é
um clássico nas prescrições
dermatológicas.
A dermatologista Claudia
Marçal, membro da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, explica que a Vitamina C a 20% é
a dose mais alta e eficaz encontrada no mercado.
Além de ser a ideal para
ter resultado efetivo de imunoproteção e ação antioxidante na pele. A concentração a
20% garante multibenefícios,
como proteção avançada contra oxidação, prevenção do envelhecimento cutâneo, aumento da firmeza, melhora da
uniformidade da pele e ação
clareadora. Concentrações
maiores ou menores que 20%
não conferem a mesma eficácia na aplicação tópica, segundo estudos”, explica a
dermatologista.

Antienvelhecimento
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Ações da Vitamina C que são
fundamentais para a pele
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Não deixe que a apatia, o pessimismo ou a
desmotivação tome conta do seu astral. Se
algo não acontecer do jeito que você planejou, não perca as esperanças de retomar
os seus projetos mais tarde. Cor: vinho.
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dia. No trabalho, é preciso respeitar os
limites do seu corpo. Cor: cinza.

Aquário

DIVULGAÇÃO

É preciso cuidado com o clima de competição que poderá detectar no ambiente
de trabalho hoje. O convívio com pessoas autoritárias e inflexíveis não será
dos mais fáceis. Cor: preto.

Não abuse da sorte ao lidar com as finanças. Saturno indica que é preciso
fazer economia neste dia. Quanto mais
prazerosa for a sua profissão, maior será
o seu desempenho. Cor: vinho.

Você terá especial dificuldade para conviver com pessoas autoritárias e intransigentes, mas a recíproca também é verdadeira
- procure analisar melhor o seu comportamento com as pessoas. Cor: rosa.

Peixes

Outra característica é com relação à potente ação despigmentante, que inibe a atividade da enzima tirosinase, responsável pela
síntese de melanina. Essa enzima atua no processo de formação de
melanina, o que origina as manchas. Ao inibir essa atividade, há
efeito clareador na pele.

Áries

Clareamento

É hora de ser mais seletivo no campo das
relações, principalmente em se tratando
dos amigos. Há possibilidade de se desentender com pessoas neste dia, seja no
trabalho ou fora dele. Cor: tons pasteis.

Touro

DIVULGAÇÃO

Quanto ao benefício antienvelhecimento, a fórmula age
na firmeza e elasticidade da
pele, com dupla ação sobre o
colágeno: promovendo sua
síntese e impedindo a atividade das enzimas de degradação. Ao inibir as enzimas
responsáveis pela destruição
das fibras de ancoragem e
sustentação da pele, o Tetraisopalmitato de Ascorbila
produz mais colágeno e inibe
a sua degradação, a pele
apresenta mais firmeza e
melhora da elasticidade.
O ativo também oferece
proteção avançada contra a
oxidação, ao funcionar como
um bloqueio físico ao dano da
radiação e promove benefício
biológico, com a redução das
células queimadas e em
mutação.

Gêmeos

Conhecida como uma referência em antioxidante, a Vitamina C é também uma poderosa arma contra as hiperpigmentações e ação antienvelhecimento. É por conta de todas
essas ações que a vitamina é
um clássico nas prescrições
dermatológicas.
A dermatologista Claudia
Marçal, membro da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, explica que a Vitamina C a 20% é
a dose mais alta e eficaz encontrada no mercado.
Além de ser a ideal para
ter resultado efetivo de imunoproteção e ação antioxidante na pele. A concentração a
20% garante multibenefícios,
como proteção avançada contra oxidação, prevenção do envelhecimento cutâneo, aumento da firmeza, melhora da
uniformidade da pele e ação
clareadora. Concentrações
maiores ou menores que 20%
não conferem a mesma eficácia na aplicação tópica, segundo estudos”, explica a
dermatologista.

Antienvelhecimento

17

horóscopo

Câncer

Ações da Vitamina C que são
fundamentais para a pele

VARIEDADES

CASCAVEL, 25 DE JULHO DE 2017

HOJE NEWS, 25 DE JULHO DE 2017

Leão

VARIEDADES

Virgem

16

Não deixe que a apatia, o pessimismo ou a
desmotivação tome conta do seu astral. Se
algo não acontecer do jeito que você planejou, não perca as esperanças de retomar
os seus projetos mais tarde. Cor: vinho.

18

VARIEDADES

HOJE NEWS, 25 DE JULHO DE 2017

N o velas
REDE GLOGO • PEGA PEGA

DIVULGAÇÃO

Os personagens Eric (Mateus Solano) e Luíza (Camila
Queiroz) passaram por momentos complicados. Mas a crise já
passou e o casal voltou a ficar
juntos em Pega Pega. A venda
do Carioca Palace acabou sendo o pivô da separação do casal. No momento atual da trama, o hotel acaba por uni-los.
A autora Claudia Souto já
escreveu as cenas da virada
do casal e a reforma do Carioca Palace.
Os próximos capítulos prometem! Não perca!

Personagens de Camila
Queiroz e Mateus Solano
têm novos desafios
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Keyla não percebe a presença de
Deco. Tina se incomoda com os elogios que Anderson faz para Samantha.
Tato se emociona quando Keyla conta
que Tonico falou “papai”. Ellen sente
ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la.
PEGA PEGA
Malagueta, Agnaldo e Sandra Helena impedem Júlio de devolver a
mala. Antônia decide fechar um estabelecimento temporariamente para
fazer uma busca. Malagueta avisa a
Júlio que ficará com a mala do garçom por um tempo. Eric questiona
Sabine sobre sua saúde, ao descobrir
que ela foi vista na companhia de um
médico. Wanderley pede dinheiro a
Agnaldo para pagar as contas de Madalena, que foi assaltada.
NOVO MUNDO
Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério
no jornal. Liu não acredita que Anna
saiba a localização do Galeão Espa-

nhol. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã
como Pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde
seus tesouros. Bonifácio teme que a
Constituição seja aprovada. Domitila
encomenda a cópia de suas joias. Libério discute com Cecília.
A FORÇA DO QUERER
Cláudio e Ivana chegam a Angra
dos Reis. Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exige que Eugênio convença Joyce a
abrir mão de sua parte na empresa.
Bibi perde o emprego no salão. Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Kerem insiste para que Sherazade
vá à festa. A aproximação de Kerem e
Sherazade deixa Onur bravo e Bennu
triste. Onur cobrar de Kerem uma explicação sobre Sherazade e Kerem
quer seguir seus sentimentos. Alim
Kemal está envolvido em algo sem
seus familiares saberem. Gani conquista Burhan com seu conhecimento
em tecnologia. A mãe de Onur se irrita

com o comportamento bravo do filho.
Sherazade se magoa com Bennu.
surpresa para sua esposa Nadide.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Sammu-Ramat mente para Nebuzaradã e diz que Kassaia o traiu com
Asher. Hurzabum chega ao palácio
para dar aula de música a Belsazar.
Rebeca fala do interesse de Dana por
Rafael. Talita diz que precisa cobrar
Zabaia pela dança. Aliatis, um antigo
servo do rei, reaparece no palácio com
seu filho, Madai, e pede para voltar a
servir o soberano.
• SBT
CARINHA DE ANJO
A família apoia Gustavo no hospital, que está abalado com o atropelamento da filha. Fabiana chora e pede
perdão para a Madre Superiora e chora por se sentir culpada. Madre diz
para ela não se sentir culpada e pede
para rezarem juntas. No dia seguinte
o doutor André avisa a família que
Dulce Maria recuperou a consciência,
saiu da UTI e já está no quarto.
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AGÊNCIA BRASIL

Mais aumento de impostos?
O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse ontem que o governo não discute novos aumentos de
impostos, mas, caso seja necessário, eles serão feitos. Na última semana, houve reajuste do Programa
de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) sobre a
gasolina, o diesel e o etanol.
“Não discutimos isso, porque
não é uma situação que se coloca
no momento. Tudo é possível, se
necessário. Tenho falado isso desde agosto do ano passado. Mas,
hoje, nós estamos preocupados

em concretizar outras receitas”,
disse o ministro, após participar
de reunião com investidores na
capital paulista.
Meirelles destacou que trabalha para a confirmação de receitas como o adiantamento das outorgas do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro, o Galeão, e a
liberação para a União dos depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal. “Estamos trabalhando intensamente nisso para garantir que, de fato, essas receitas possam ser contabilizadas o
mais rápido possível”, afirmou.

Por decreto

Sobre a escolha deste tributo para o ajuste, ele
justificou a opção por ser uma medida que
poderia ser feita por decreto e com validade já
para 2017. Acrescentou ainda que, como o
impacto que ele gera é sobre a
inflação, e como ela está
abaixo da meta, havia
espaço para o reajuste.

MEIRELLES
não descarta
“ajustar”
impostos

PDV PARA SERVIDORES PÚBLICOS
O Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão está preparando uma proposta que define
regras para um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) de funcionários públicos federais. A medida
inclui também a redução da jornada

de trabalho com remuneração proporcional para servidores públicos do
Poder Executivo Federal. A informação foi divulgada ontem pela pasta.
A proposta é oferecer uma indenização correspondente a 125% da remuneração do servidor na data de des-

ligamento multiplicada pelo número de
anos de efetivo exercício. A iniciativa do
governo federal busca reduzir gastos
públicos com a folha de pagamento dos
servidores públicos federais. A expectativa é que a medida gere uma economia de cerca de R$ 1 bilhão ao ano.
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Nova tentativa de fuga na PEC
Mais uma tentativa de fuga foi
registrada nas primeiras horas da
manhã de ontem, na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel). Esta,
conforme dados do Hoje News,
seria a 12ª tentativa frustrada dentro da unidade penitenciária somente este ano em Cascavel.
Conforme informações no local,
quatro presos foram vistos por policiais militares já sobre o telhado
da unidade, um deles, inclusive
usando um celular.
Do lado de fora, equipes fizeram rondas e ouviram tiros sendo
disparados, indicando que os de-

tentos que planejavam fugir receberiam ajuda de ‘parceiros do crime’ que os aguardavam nas proximidades.
O policiamento foi reforçado e
deve seguira assim pelos próximos dias. Conforme a Sesp (Secretaria Estadual de Segurança
Pública e Administração penitenciária), sete presos tentaram fugir da unidade, mas foram impedidos pelos policiais.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

50
40
03
07

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

470
1.070
569
971

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.485
1.359
126
31

MORTE É INVESTIGADA
Segundo o laudo de necropsia do IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, a causa da morte de José Carlos dos Santos, ocorrida no sábado
dentro da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) foi hemorragia interna.
Ontem, a Delegacia de Homicídios emitiu uma nota informando que
desde que foi comunicado do óbito, ainda no sábado, está acompanhando
o caso, inclusive o momento do exame de necropsia. Um inquérito policial
já foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte e a investigação
contará com oitiva de testemunhas, requisição de dados e diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.

EQUIPES DO PELOTÃO
de Choque reforçam o
policiamento na parte
externa da Penitenciária
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Rodovia é
tomada por
fumaça
FUMAÇA
impedia
visibilidade
dos motoristas

E a onda de incêndios ambientais engrossa o número de atendimentos do Corpo de Bombeiros de
Cascavel. Ontem, um incêndio de
grandes proporções foi registrado
em uma área de vegetação rasteira, às margens da PR-486, próximo
ao Loteamento Santa Fé.
Os motoristas tiveram bastante dificuldade para trafegar na rodovia, já que a fumaça tomou conta do trecho, próximo ao Trevo da
Ceasa (Central de Abastecimento). Momentos antes deste atendimento, o Corpo de Bombeiros
atendeu ainda outros dois incêndios ambientais.
À tarde, em uma área no Loteamento Montreal, no final da Rua
Souza Naves Sul, as chamas tomaram conta de uma extensa
área de vegetação. Vários caminhões ABT (Auto Bomba Tanque)
e ABS (Auto Busca e Salvamento) foram deslocados para auxiliar no combate às chamas.

CAPOTAS DE FIBRA
para veículo foram
destruídas pelo gogo

Fogo em madeireira
Segundo populares, funcionários de uma madeireira que fica ao
lado do Hospital Universitário de Cascavel teriam ateado fogo em um
monte e, por conta do vento, as chamas se alastraram rapidamente.
A fumaça podia ser vista do Centro da cidade e assustou os moradores, que pensaram ser no próprio hospital.
Diversos caminhões do Corpo de Bombeiros e uma carreta com
maior capacidade de armazenamento de água foi usada para apagar
o incêndio. Ao lado da madeireira, uma empresa de capotas de fibra
de veículos também foi consumida pelo fogo.
No domingo, o Corpo de Bombeiros de Cascavel divulgou um relatório com o quantitativo e também o local dos incêndios contabilizados ao longo do ano. De acordo com a tenente Marcela Schwendler
Nascimento, somente nos últimos dois meses foram registrados 93
incêndios ambientais, número bastante alto para o período.
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Carga de
farinha escondia
contrabando
Treze caixas de produtos contrabandeados do Paraguai foram apreendidas pela equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da
PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na
manhã de ontem, na PR-486, em
Assis Chateaubriand.
Segundo informações dos policiais, eles faziam fiscalização de
rotina na rodovia quando abordaram
um caminhão Iveco acoplado a um
semi-reboque, com placas de Foz
do Iguaçu, carregado com 28,5 toneladas de farinha de trigo.
Como o motorista, de 36 anos,
estava bastante nervoso e disse

aos policiais que já possuía passagens pelo setor policial pelo crime
de contrabando, a equipe desconfiou que embaixo da carga pudesse
ter algo de ilícito.
Os policiais trouxeram o veículo até a sede da 3ª Companhia,
em Cascavel, e ao retirar alguns
sacos de 25 quilos de farinha, encontraram várias caixas de papelão com inúmeros produtos contrabandeados.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

MOTORISTA DE 36
ANOS disse que
receberia R$ 1 mil para
levar produtos até
Sorocaba (SP)

Giro da
Violência
Nome do irmão
Policiais do GDE de Cascavel
prenderam, no domingo, José Lucas
dos Santos. Segundo a polícia, o
rapaz foi autuado pelos crimes de
furto qualificado e ainda por
falsidade ideológica. O motivo seria
o fato de que José, que já possuía
passagens por furto e dano ao
patrimônio, usou o nome do irmão
ao ser detido. Conforme a
Polícia Civil, o homem
possui uma ficha criminal
extensa, atuando na prática de
arrombamentos desde 2011. Além
disso, quando menor ele também
teve anotações criminais.

Drogas e munições
Policiais do Pelotão de Choque
prenderam ontem dois rapazes e
apreenderam um adolescente na Rua
das Chácaras, no bairro Cascavel
Velho. Com eles a equipe
encontrou, dividida em porções
individuais, 49 gramas de cocaína,
28 gramas de maconha, e R$ 135 em
dinheiro oriundo do tráfico. Além da
droga, os três estavam com 21
munições intactas calibre 38.

Assaltos na BR-369

PRODUTOS
Dentre os itens estão receptores de TV, celulares, aparelhos de vídeo
game, modem, entre outros eletrônicos. Segundo o caminhoneiro, ele foi
procurado por um homem, que ele não soube identificar quem era, para
levar a mercadoria avaliada em R$ 60 mil, para Sorocaba (SP). Caso
conseguisse chegar até lá, receberia R$ 1 mil pelo transporte. O homem,
o caminhão e o contrabando foram encaminhados para a Delegacia da
Polícia Federal em Cascavel e, posteriormente, a Receita Federal.

Dois veículos, supostamente usados
por marginais para efetuar roubos na
BR-369, foram apreendidos ontem por
policiais do Pelotão de Choque, em
uma casa no Parque Verde, em
Cascavel. Segundo a polícia, uma das
vítimas conseguiu anotar a placa de
um Astra, e repassou a polícia.
Um Megane, que estava sem os
bancos e com rádio comunicador,
também foi apreendido. Duas pessoas,
uma de 27 e outra de 40 anos, foram
detidas e levadas à 15ª SDP
(Subdivisão Policial)
para prestar esclarecimentos.
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WANDERLEY SOARES

O piloto cascavelense Gustavo Myasava sofreu
com toques de rivais em seu carro na etapa de
Curvelo (MG) do Campeonato Brasileiro de
Turismo, no fim de semana. Ele largou em 11º e
ocupava a sexta posição na última volta, quando
levou uma pancada na curva de entrada da reta e
estampou a mureta de proteção. Mesmo assim
ainda ficou com a 10ª colocação da competição.
“É lamentável perder pontos importantes por
toques e batidas”, disse o piloto de Cascavel, que
agora já começa a pensa na 6ª etapa do
campeonato, marcada para o dia
10 de setembro, em Londrina.

Cascavelenses têm
corridas “opostas”
A prova final do Campeonato
Brasileiro de Kart, encerrado sábado no Kartódromo Beto Carrero
World, em Penha (SC), terminou
sem representantes de Cascavel
no lugar mais alto do pódio, mas
com motivos distintos para os pilotos Edgar Bueno Neto e Pedro
Gurgacz comemorarem.
O Neto celebrou o quarto lugar
na categoria Graduados depois de
ter largado em quinto e ter galgado
posições até à vice-liderança, brigando pela primeira colocação com André Nicastro. Entretanto, a partir de
metade da corrida seu kart perdeu
rendimento e ele caiu para sexto.
“Na parte final da prova, secou

o carburador e, mesmo com minhas tentativas de regulá-lo, não
melhorou. Mas o quarto lugar no
brasileiro foi um excelente resultado, principalmente porque é minha primeira temporada na categoria Graduados”, enfatizou Neto.
Já Pedro Gurgacz comemorou
seu desempenho durante a corrida final, na qual terminou em 11º
lugar depois de ter largado em 17º
e ter chegado até ao 9º posto,
antes de perder rendimento de seu
kart. “Foi o primeiro ano de Brasileiro na Graduados. Andamos no
ritmo dos mais experientes. Teremos bons resultados na Copa Brasil e nos próximos anos”, avaliou.

Outros
cascavelenses
Outro representante de
Cascavel que se destacou no
Brasileiro de Kart foi Murillo
Fiori Barcelos, que foi ao pódio
como quinto colocado na
categoria Super F-4. Outros
quatro cascavelenses
disputaram a competição: Akyu
Myasava foi o 36º na Cadete;
Mauricio Zaffari foi o 29º na F-4
Graduados; Marcos Fernandes
foi eliminado na repescagem da
Sênior A; e Márcio do Lago foi o
34º na categoria Super Sênior.
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Parceria cascavelense é
líder do Estadual de Vôlei

Equipe que disputa a Série A
do Campeonato Paranaense Adulto de Vôlei Feminino numa parceria “boa para ambos”, o Madero
CWB/Cascavel conquistou duas
importantes vitórias no fim de semana, em Curitiba, e chegou à liderança isolada da competição.
O time cascavelense é o atual vice-campeão da competição
e detentor do registro no Estadual, mas como está em meio
ao processo legal para receber
subsídio público do Município o processo terá a etapa de assinaturas dos convênios encerrada sexta-feira (28) -, firmou parceria com o Madeiro, única equipe feminina profissional de Curitiba, que foi criada este ano
para disputar nos dias 2 e 3 de

agosto a Taça Ouro, competição
que garante ao campeão vaga na
Superliga. Ou seja, utiliza a elite
do paranaense como preparação
para a disputa nacional.
A parceria começou bem, com
duas vitórias por 3 sets a 0 sobre
o Colombo/Mambembe no fim de
semana, na capital do Estado, pela
rodada de abertura do Estadual.
Com os resultados, o Madero
CWB/Cascavel lidera sozinho na
classificação, com seis pontos.
O Madero/Cascavel é comandado pelo técnico Clésio Prado e
conta com três jogadoras de Cascavel na equipe que é comandada
praticamente pela mesma diretoria da equipe Clube Curitibano, que
no ano passado disputou a Superliga B com a vaga do Cascavel.

ATAQUE MORTAL do Madero/
Cascavel resultou em duas
vitórias por 3 sets a 0

Patrícia Lima
A levantadora cascavelense
Patrícia Lima, um dos destaques
do Madeiro na abertura do Paranaense, elogiou o desempenho da equipe e falou sobre a
primeira colocação. “Fizemos
bons jogos. As vitórias foram
muito importantes para a nossa
campanha e saímos muito felizes
com esses resultados. Esta primeira colocação é sempre muito
bem-vinda, mas temos que continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor, sempre”, afirmou.
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Clima de festa no FC Cascavel

O FCC sub-19 venceu o Iraty por
1 a 0, na tarde de sábado, fora de
casa. O jogo valia a liderança do Grupo A do Campeonato Paranaense da
categoria, que ficou com o time cascavelense. O gol solitário marcado por
Robinho elevou o FC Cascavel à liderança com 19 pontos, três a mais que
o Iraty, que jogava pelo empate para
avançar de fase em primeiro lugar.
O triunfo também marcou a quinta
vitória seguida da equipe aurinegra
e o sétimo jogo de invencibilidade em
oito partidas. A única derrota no campeonato foi na estreia, em Campo
Mourão.
Agora, os comandados do técni-

co Ivan Carlos esperam pela confirmação das datas da próxima fase. O
certo é que o FCC estará no Grupo
D, com Paraná Clube (1º do Grupo
C), Portuguesa Londrinense (2º do
B), Paranavaí (3º do B), Rio Branco
(4º do C) e Apucarana (5º do B).
Já o Grupo E, o chamado “da morte”, ficou com Londrina (1º do B), Iraty
(2º do A), Atlético (2º do C), Operário
(3º do A), Coritiba (3º do C), Arapongas (4º do B) e Andraus (5º do C).
As equipes agora jogarão em turno único e os quatro melhores de
cada grupo avançarão à terceira fase,
formando duas novas chaves, mas
com quatro times cada.
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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.
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, 25 de julho de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

FC CASCAVEL

JOVENS DO SUB-19 conseguiram
importante resultado em Irati

Sub-23
Já a equipe sub-23 do FCC segue a
programação de treinos sob o
comando de Rodrigo Cabral. Tudo
de olho na estreia na Taça FPF, que
será em menos de duas semanas,
no dia 6 de agosto no Clássico da
Soja com o Toledo, no Estádio
Olímpico.

Sub-15
Pelo Paranaense Sub-15, o FCC
atuou pela última vez há 17 dias,
quando venceu o Foz do Iguaçu por
3 a 2 fora de casa, e só voltará a
jogar no dia 12 de agosto, quando
receberá o Grêmio Maringá pela
última rodada da primeira fase. Os
comandados do técnico Valdemir
Linke estão na vice-liderança do
Grupo B com 12 pontos, a seis do
líder PSTC e com seis de vantagem
para o terceiro colocado Toledo. Os
três primeiros avançarão de fase.

Sub-17
O time sub-17 do FCC também
atuou pela última vez no
Paranaense da categoria no último
dia 8 - há 17 dias - e em Foz do
Iguaçu, onde venceu por 4 a 0 pela
última rodada da fase classificatória
e terminou na vice-liderança do
Grupo B com 18 pontos, a seis do
líder Verê. Os comandados do
professor Juliano Lenz agora
aguardam o fim da primeira fase
para conhecer os próximos
adversários. Os grupos A e C terão
jogos até o dia 26 de agosto.
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A penúltima rodada de jogos do naipe feminino da Copa Cidade de Futsal foi movimentada
por três jogos que deram bastante trabalho às artilheiras, às goleiras e aos anotadores dos
gols, na noite de domingo, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto. Tudo porque nos três
jogos foram registrados 19 gols, além de poucas faltas e apenas um cartão amarelo. Os
resultados foram: Assis/AFFAC 8x0 São Francisco, ASR Calhas 0x8 Stein e Afeto/
Toledo 3x0 Feras. Apesar dos placares elásticos, ninguém conseguiu superar a marca de
Daiane de Fátima Faria, que lidera a lista de goleadoras do campeonato e que folgou no
fim de semana com a camisa das Predadoras. A última rodada será domingo no Ginásio
da Neva, com sete jogos que definirão as quartas de final.

R esultado
Foram três jogos

19 gols

Poucas faltas

1 cartão amarelo

GR de Cascavel se
destaca no Estadual

As ginastas cascavelenses não
perderam a chance de mostrar o resultado de seu empenho durante os
treinamentos para familiares e amigos durante as disputas do Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica, realizado de quinta a domingo,
no Ginásio da Neva.
Destaque para a equipe juvenil cascavelense, que ficou com a
medalhas de ouro graças às exibições das ginastas Lucyellen Zanchetin, Kauany Paes Zanetin, Samara Arcalá Sibin, Micaelli Costa
e Letícia Popadiuk.
Individualmente, as anfitriãs também se destacaram, com Samara fa-

turando a medalha de prata na classificação geral e também nos aparelhos arco e fita. Nesse último, terminou empatada com Lucyellen.
Samara também levou para casa
uma medalha de bronze, nas maças.
Já Lucyellen também voltou ao lugar
mais alto do pódio para receber a
medalha de ouro por sua série apre-

Na seleção

sentada no aparelho bola.
Pela categoria pré-infantil, a jovem Ana Santos terminou em terceiro lugar no aparelho arco.
As jovens ginastas cascavelenses no Paranaense foram comandadas pelas técnicas Ana Paula
Scheffer, Margarete de Oliveira e
Mayara Machado.

A conquista de quatro medalhas no Paranaense (um ouro, duas pratas
e um bronze) serviu de incentivo a mais para a ginasta cascavelense
Samara Arcalá Sibin, de 15 anos, que agora troca de uniforme para
defender o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica,
que será realizado de amanhã a segunda-feira em Guayaquil, no Equador.
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