
Casa própria em risco
A falta de interesse de beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida em

atualizar a documentação exigida às famílias sorteadas, pode deixar dezenas
de contemplados sem as moradias. Apenas 53% dos beneficiados atenderam à

convocação. O prazo encerra hoje às famílias do Residencial Riviera.
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SHOW PECUÁRIO
Começou ontem no Parque de
Exposições Celso Garcia Cid, em
Cascavel, a terceira edição do Show
Pecuário. Palestras e novas
tecnologias são o foco do evento
que prossegue até o dia 28.
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A palavra da vez na política brasileira é “reforma”. Dentre
tantas reformas necessárias, como a política, a tributária, a
educacional, citando as mais urgentes, semana passada foi
aprovada a reforma trabalhista.

A regra deposta, a CLT, da década de 40, indubitavelmente
cumpriu seu papel para aquele período histórico. No entanto,
sendo viva a sociedade, do mesmo modo deve ser viva a lei, de
modo que acompanhe novos paradigmas e necessidades, sa-
tisfazendo as demandas sociais.

Salienta-se que nem tudo será passível de ser negociado.  A lei,
sabiamente, blindou as garantias essenciais a uma digna relação de
trabalho, tais como: o salário mínimo, o direito à férias, jornadas
máximas, direito à greve, entre outros.

O que será negociável é a forma de aplicação desses direitos,
pois não se pode ignorar a variedade de perfis de trabalhos e trabalha-
dores que, com diferentes necessidades, muitas vezes não encontra-
vam na antiga regra as condições mais adequadas à sua classe.

A reforma, portanto, não acabou com os direitos trabalhis-
tas, apenas flexibilizou sua forma viabilizando a autorregulação
por parte de cada classe.

Talvez o receio de muitos se deva à disseminada idéia de um
quadro maniqueísta nas relações trabalhistas, na qual todo emprega-
dor é tido como explorador e o empregado como um relativamente
incapaz. Para formar um conceito mais real sobre a nova regra é
preciso despir-se de preconceitos, e rasgar rótulos.

Questões sociais não comportam generalidades, sob pena de
grandes equívocos. A História está cheia de idéias que nasceram
cravadas de medo e depois representaram grandes evoluções.

PARA ENXERGAR MELHOR:
RASGUE OS RÓTULOS!

 Reforma
A votação do PPA 2018/
2021 e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) na
Câmara de vereadores
deverá ser postergada ao
máximo. Isso ocorrerá
devido a necessidade de o
prefeito Leonaldo Paranhos
promover a reforma
administrativa e que
deve reduzir em
aproximadamente 30% a
estrutura de governo. A
reforma deve ser anunciada
nas próximas semanas.
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“Os direitos de quem
paga imposto no

interior são os mesmos
de quem paga no centro

da cidade, por isso
vamos manter esta

política de igualdade
entre os cidadãos da
nossa cidade durante

os quatro anos da
nossa administração.”

Bruna Müetzemberg
Advogada em Cascavel e pós-graduada

em Direito Previdenciário

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

 Conexão Acic
A Acic (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel), por meio dos
seus departamentos e
diretores, intensifica ações
para a comercialização de
passaportes de um dos
mais importantes ciclos de
palestras do Estado. O
Conexão Acic será realizado
em setembro e trará a
Cascavel grandes nomes de
áreas como música,
franquias, consultoria e
comunicação.

A Comissão
de Educação
do Legislativo
de Cascavel
que trabalha
até no
recesso.

O suposto
envolvimento
do secretário
de Estado,
Pepe Richa,
na Operação
Quadro
Negro
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Não há restrição no SIM-PR (Ser-
viço Integrado de Saúde Mental do
Paraná) em Cascavel para quem bus-
ca ajuda e está decidido a se afastar
dos problemas por meio do tratamen-
to terapêutico com uma equipe multi-
disciplinar e medicamentos.

A porta de entrada a pacientes
que sofrem pela dependência quí-
mica é a ala destinada ao Caps AD
III (Centro de Apoio Psicossocial) –
álcool e drogas. Em quase dois anos
de funcionamento foram atendidos
pouco mais de 1.700 pacientes.

O SIM-PR atende dentro do seu
limite de vagas diante da ocupação
dos 37 leitos, tanto na ala de de-
sintoxicação do Caps AD III, quanto
nas unidades de acolhimento.

Entretanto, o serviço percebe que
ainda há resistência por parte de de-
pendentes químicos em aceitar que
sofrem de uma doença, que apesar
de não ter cura, pode ser estabilizada.

“O resultado maior ocorre por
meio do tratamento terapêutico. O
paciente não pode mais ser isola-
do em leitos, ele precisa voltar ao
controle com ajuda da equipe de
profissionais por meio das oficinas,
dinâmicas e atividades em grupos
para que encontre o autoconheci-
mento e se mantenha estável”, afir-
ma a coordenadora do SIM-PR,
Maria Vilma Aguirre.

Resistência ao tratamento

ÚLTIMA SAÍDA
A permanência em leitos de unida-

des de acolhimento é a última saída.
“Antes é preciso passar por leitos de
desintoxição no período de 15 dias
para então seguir às unidades de aco-
lhimentos que são moradias tempo-
rárias. A maior parte dos pacientes vive
em situação de extrema vulnerabilida-
de social, porém vários outros fatores
são avaliados pela equipe”, comple-
menta a coordenadora.

ENCAMINHAMENTOS
Nos últimos dias houve aumen-

to no encaminhamento às unidades
de acolhimento, sobretudo, pelas
condições do tempo e 30 pessoas
estão na fila de espera por leito.

“O frio e a chuva são condições
que favorecem e há muitos encami-
nhamentos dos acolhidos pela Casa
POP e albergue noturno que têm
algum tipo de dependência”, acres-
centa Maria Vilma.

PÚBLICO
O maior público que chega até o

serviço é adulto, principalmente ho-
mens a partir da faixa etária de 30
anos. No entanto, problemas com
vícios podem acometer adolescen-
tes a partir de 11 anos que tam-
bém contam com unidades de aco-
lhimento.

Em quase dois anos de funcionamento
foram atendidos pouco mais de

pacientes

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin

1.700

ATIVIDADE EM GRUPO faz parte do tratamento terapêutico
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Os moradores do Bairro São
Cristóvão, região leste de Casca-
vel, têm encontrado dificuldade
para atravessar as ruas na esqui-
na da Jacarezinho com a Londrina,
devido ao excesso de veículos. Al-
guns moradores defendem a im-
plantação de semáforos no local.

O comerciante Gasparino Lazzarin
conta que diariamente trafegam pelo
local entre 200 a 400 veículos, das
13h às 14h, horário de maior fluxo.
“Tempos atrás uma mulher teve que
esperar cerca de 15 minutos para
atravessar a Jacarezinho”, diz.

O caso já foi levado como recla-
mação para a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito). “O que a Cettrans fez foi pôr a

Atravessar a faixa
de pedestre nunca
foi tão difícil

lombada, que não adiantou nada.
Os motociclistas passam direto por
ela afirma Lazzarin, em tom de de-
cepção. Um filho do comerciante já
sofreu um acidente no local.

O fluxo de pessoas no local
é intenso, pois há um supermer-
cado e uma farmácia no entor-
no e em horários de pico a situ-
ação fica ainda mais difícil. Por
esses e outros fatores foi feito
até um abaixo-assinado para
resolver o problema. O documen-
to, que conta com aproximada-
mente 800 assinaturas, já foi
apresentado à Cettrans.

MORADORES
COBRAM
SINALIZAÇÃO

Na região oeste, Bairro Pionei-
ros Catarinenses, moradores tam-
bém reclamam e pedem sinalização
na Rua Frei M. Kolbe. “Falta sinali-
zação tanto vertical, como horizon-
tal”, conta um morador que prefe-
riu não se identificar. No local não
há nem a linha central para orientar
os veículos, apenas placas próximas
a lombadas. A Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito) informou que vai encaminhar
uma equipe ao local para vistoria e
posterior sinalização.

CETTRANS
O presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, diz que a Companhia

está fazendo estudos, levantamentos e monitoramentos do local, mas
ainda não pode afirmar que terá o semáforo. Ele resalta que a sinali-
zação horizontal na região está sendo feita, visando à segurança de
pedestres e motoristas.

LAZZARIN mostra abaixo-assinado

ACIDENTES são comuns no cruzamento das duas vias públicas

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Lorena Manarin
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O prazo para comprovação de do-
cumentação exigida às famílias sorte-
adas para o Residencial Riviera se
encerra hoje e até segunda-feira so-
mente 1.181 dos convocados havia
comparecido ao setor do programa
Minha Casa Minha Vida na prefeitura.

O número corresponde a 53% do
total de beneficiados. Quem perder
o horário agendado ficará automati-
camente excluído do processo de se-
leção na Caixa Econômica Federal.

O alerta da prefeitura é para que
aqueles que perderam a data de
agendamento e os demais sortea-
dos busquem pelo atendimento até
o fim desta tarde.

Somente para o dia 1º de agos-
to, 1.095 reagendamentos foram
feitos, o que atrasa ainda mais a
entrega das moradias no Bairro Flo-
resta em Cascavel.

“As famílias vêm com a docu-
mentação incompleta e precisam re-
tornar para apresentar os documen-

tos que faltaram”, afirma a coorde-
nadora do programa, Marilda Tho-
mé Paviani.

Somente após análise docu-
mental por parte da Caixa, o pro-
cesso terá continuidade. Depois
da habilitação será organizado o
sorteio entre as 2.089 famílias
para definir qual imóvel, entre ca-
sas e apartamentos, será desti-
nado a cada uma delas.

Famílias podem
perder moradias

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin

Cadastros

 Primeiras moradias seriam liberadas em dezembro do ano passado

O número de famílias pelo pro-
grama Minha Casa Minha Vida ca-
dastradas com renda até três salá-
rios mínimos é de 21.828.

“Como a situação sócioeconômi-
ca das famílias mudam hoje podem
não se enquadrar na baixa renda -
faixa 1 do Programa Minha Casa,
Minha Vida, mas se estiverem sem
emprego voltam a fazer parte”, es-
clarece Marilda.

Habilitados
Dos 3.160 nomes sorteados no ano passado, 1.274 já esta-

vam habilitados pela Caixa. O atendimento iniciado no dia 7 de
julho incluiu 1.359 nomes, dentre os quais estão as pessoas
que ainda não haviam entregue a documentação quando foi con-
cedida liminar da Justiça suspendo o sorteio.
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A Secretaria de Meio Ambiente
concluiu ontem a limpeza e retirada
de entulhos da casa de Agenor de
Jesus Beraldo, 50, conhecido como
o “Beraldo do ônibus”. Ele é acu-
mulador e do local foram retirados
toneladas de lixo e entulhos. Os tra-
balhos iniciados na segunda-feira e
concluídos ontem. Do local foram
retirados 15 caminhões de lixo.

Beraldo disse ter gostado da
“ajuda” recebida da equipe da pre-
feitura. “Vivo há 40 anos no local,
sou aposentado, não dou e não ven-
do nada das minhas coisas e eu
cuido muito bem delas”, afirma.

Segundo Beraldo, ele não é o
único acumulador da família. “Além
de mim outros familiares tem a do-
ença. Minha mãe é um deles, acho
que é hereditário”. Ele relatou ain-
da que o Colégio e a Igreja Adven-
tista vão realizar ações na casa,
para dar o destino correto a alguns
materiais presentes na moradia.
Beraldo mora dentro de um ônibus
velho que está no local.

15 caminhões de entulhos

Formação no Território II
A educação esteve em pauta na

Região do Território Cidadão II. Na Es-
cola Municipal Francisco Vaz de Lima
aconteceu, na noite de segunda-feira,
ocoreu reunião com professores e
servidores da unidade, além de uma
equipe da Secretaria de Educação.

O encontro teve a finalidade de
discutir sobre o cotidiano escolar e
compartilhar encaminhamentos
para o segundo semestre, tendo em
vista que a escola é um espaço
democrático para discussões, pla-
nejamento, ensino e aprendizagem.
A diretora do Departamento Peda-
gógico, Rosane Brandalise Corrêa,
enfatizou que a reunião teve como
objetivo discutir melhorias no aten-
dimento aos alunos.ENCONTRO na Escola Francisco Vaz de Lima

SECOM

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Lorena Manarin

Juarez Berté, Secretário do Meio-Ambiente, diz que a prefeitura
tem o programa “Cidade Limpa”, que foi acionado por moradores
devido a sujeira no local.

 “Cidade  LIMPA”
BERALDO COSTUMA acumular entulhos
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Conscientização no
Dia do Motorista

O Dia do Motorista, comemora-
do ontem, foi marcado por uma
operação educativa realizada pela
Cettrans (Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito) na
Avenida Brasil, centro de Cascavel. A
ação teve como objetivo alertar e ori-
entar sobre a segurança no trânsito.

Os condutores que passavam
pelo local foram abordados pelos
agentes de trânsito, que com mate-

MOTOCICLISTA
Amanhã haverá outra ação educativa, desta vez voltada para os

condutores de motos.  É que o dia 27 de julho é comemorado o “Dia
do Motociclista”.  A operação  será realizada na Avenida Brasil, entre
as Ruas Souza Naves e General Osório, em comemoração ao “Dia do
Motociclista”.

rial educativo sobre o Projeto “Vida
no Trânsito” (protetor solar dobrá-
vel, lixeira para carro, porta docu-
mento e adesivo) relembravam a
importância de seguir as normas
de segurança.

Segundo a educadora Luciane de
Moura, que participou das ações, o
foco foi educativo. “Aproveitamos
para parabenizar o motorista e re-
lembrá-lo que ao transitar é respon

AGENTES DA CETTRANS abordaram motoristas no Centro

MEGA-SENA VAI
PAGAR PRÊMIO
R$ 90 MILHÕES

enquete

As lotéricas de Cascavel estão
movimentadas em função do prê-
mio milionário da Mega-Sena que
será sorteado hoje. Acumulado há
10 concursos, o prêmio de hoje,
de acordo com estimativa da Cai-
xa, deverá ser de R$ 90 milhões.
A aposta mínima, de seis núme-
ros, custa R$ 3,50. A probabilida-
de de levar o prêmio principal jo-
gando a aposta mínima é uma em
50 milhões.

- O que você faria se
ganhasse o prêmio de

R$ 90 milhões na
 Mega Sena?

“Iria viver só em casa, sem
trabalhar, com muito conforto e
tudo o que há de melhor”
FRANCISCO DOS SANTOS, 26
anos, vendedor

“É um dinheiro que dá para comprar
muita coisa boa e mudaria
completamente minha vida”
IVANIR KLAIN, 46 anos,
servente de pedreiro

FOTOS: LORENA MANARIN

SECOM
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Com o objetivo de garantir o máxi-
mo de transparência nas atividades
realizadas na Rede Municipal de En-
sino de Cascavel, e o bom controle
dos estoques de merenda e material
escolar, tanto nos setores de Me-
renda e Almoxarifado quanto nas Es-
colas e Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil), a Secretaria
de Educação está trabalhando para
informatizar o controle dos estoques
nessas unidades.

A ideia é otimizar um recurso
já utilizado pelo Município, que é
o Sistema IPM. Não haverá cus-
tos para efetivar este controle in-
formatizado. O IPM é o mesmo
que gerencia os dados do Portal
da Transparência do Município e,
após a realização dos inventári-
os de cada escola e Cmei, será
possível consultar informações
utilizando o portal.

De acordo com a secretária de Edu-
cação, Marcia Baldini, além da trans-
parência - que é uma prioridade do pre-
feito Leonaldo Paranhos - o controle
dos estoques também viabilizará a
aquisição de merenda, de material
escolar e de outros itens de acordo
com a real necessidade, evitando com-
pras desnecessárias e, ainda, facilita-
rá a distribuição justa dos mesmos.

Informatização
facilita trabalhos

 Essencial
“A informatização, o controle e a

transparência na gestão são
essenciais para cumprir os

princípios da administração
pública de eficiência e
economicidade. Com a

informatização será possível dar
mais celeridade na distribuição

de materiais escolares e de
merenda”, afirma Marcia.

ESTOQUE da Semed está
sendo informatizado

DIVULGAÇÃO/SECOM

Levantamento
O levantamento dos inventários das 61 escolas e 53 Cmeis deve

ser concluído no próximo trimestre. Para o bom gerenciamento des-
sas informações, os diretores das escolas e dos Cmeis também
passaram recentemente por capacitação. Nos dias 10, 11 e 12, os
profissionais foram divididos em pequenos grupos e receberam ca-
pacitação sobre o Sistema IPM de Gestão Pública no Ceavel (Centro
de Aperfeiçoamento dos Servidores Municipais de Cascavel).
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Organizado pelo Sindicato Rural
Patronal e Sociedade Rural do Oes-
te do Paraná (SRO), o Show Pecuá-
rio 2017, aberto na manhã de on-
tem expõe o que há de mais mo-
derno no setor. O evento tem o ob-
jetivo proporcionar a capacitação, a
atualização e comercialização de in-
sumos e de animais. Na abertura,
foi realizado um café colonial em
homenagem ao Dia do Agricultor, co-
memorado dia 28.

Para Adani Triches, presidente da
SRO, o evento é uma forma de valo-
rização do setor primário, base de
sustentação do Brasil. Já Paulo
Orso, do Sindicato Rural de Casca-

Cascavel respira pecuária

Palestras
Duas palestras movimentaram a primeira manhã do Show Pecuário 2017.

Com o tema “Crescimento Nacional e Demanda Mundial da Produção de
Proteína Vegetal”, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, abriu o cronograma
de palestras previstas para o evento. Dilvo fez um apanhado geral sobre a
produção agropecuária do Oeste, do Paraná, do Brasil e mundo.

Logo em seguida, Sérgio Bertelli Pflanger, médico veterinário e profes-
sor da Unicamp, falou sobre produção de carne bovina de alta qualidade.
De acordo com ele, o produto brasileiro tem melhorado com o passar do
tempo, mas em uma média geral ainda precisa avançar bastante.

vel, frisou a importância do produ-
tor rural na sociedade e no mundo.

 “Sempre estamos buscando in-
formações para evoluirmos ainda
mais, no entanto, precisamos de in-
fraestrutura para isso. Também faço
questão aqui de aludir ao Dia do
Agricultor, grande responsável por
essa pujança no setor. Afinal, sete
em cada dez produtos exportados
pelo Brasil são do agro”, diz Triches.

DIVULGAÇÃO

SHOW PECUÁRIO foi aberto na manhã de ontem

 Compromisso
O prefeito Leonaldo Paranhos,

que participou da abertura, falou do
compromisso com o homem do cam-
po. “Quem tem compromisso com o
campo e com a produção está aqui
hoje e nós temos esse compromis-
so porque o interior faz parte de Cas-
cavel e não precisa só de estradas,
mas de infraestrutura, de saúde, de
escolas, segurança e estamos tra-
balhando para isso”, destacou.
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Os ciclistas paranaen-
ses contam, desde 2016,
com duas novas leis que
apoiam e incentivam o uso
de bicicletas no estado. As
leis nº 18.780/2016 e nº
18.880/2016 têm como
foco apoiar as bicicletas
como forma de mobilidade
urbana e priorizar os meios
de transporte não motoriza-
dos, além de promover a
melhoria do meio ambien-
te, do trânsito e da saúde.

Segundo o deputado
José Carlos Schiavinato,
autor de ambas as leis, as
normatizações auxiliam
para melhorar as condi-
ções de deslocamento
com segurança. A legisla-
ção também prevê incen-
tivo ao financiamento de
projetos que contemplem

a implantação de ciclovias
e da viabilização de estu-
dos técnicos para auxiliar
os municípios na formata-
ção de projetos voltados
à mobilidade urbana.

A Lei 18.880/2016,
por outro lado, assinada
em parceria com o depu-
tado Francischini, dispõe
sobre o acondicionamen-
to de bicicletas nos ônibus
utilizados no serviço de
transporte intermunicipal
de passageiros do Paraná.
O texto prevê que as em-
presas que explorarem o
serviço de transporte inter-
municipal de passageiros
deverão adaptar a frota in-
tegralmente com bagagei-
ros ou suportes externos
apropriados ao acondicio-
namento de bicicletas.
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Farra dos salários
Ao que tudo indica acabou mesmo a farra do dinheiro

público na Unioeste, especialmente com os altos salários.
O Estado apertou o cerco e agora falta dinheiro até para

papel higiênico. Tem aluno, servidores e professor levando
o rolinho de casa. Pior mesmo é o reitor Cascá ter que “se
virar” para pagar a multa de R$ 7.254 milhões devido as

irregularidades apontadas pelo
Tribunal de Contas no exercício de 2012 a 2016.

Ausentes
No ato solene de
reabertura da Igreja do
Lago, talvez por ser em um
final de domingo, poucos
secretários municipais
compareceram. Dos 21
vereadores, nem meia
dúzia se fizeram presentes.
Já o prefeito Paranhos,
mesmo sendo evangélico,
acompanhou toda a missa
católica e ainda, como
bom expectador, prestigiou
a apresentação do Coral
Municipal.

PSB
O presidente do PSB, Edson
Queiroz, publicou edital
convocando para o dia 5 de
agosto, às 13 horas, na
plenária da Câmara de

Vereadores, a eleição da
nova executiva do diretório
municipal. Segundo o
edital, o encontro político
também definirá os
membros dos conselhos de
ética e fiscal, além dos
delegados do partido.

Oitiva
A oitiva do ex-diretor da
Secretaria de Esportes de
Cascavel, Fabio
Brugnerotto, que deveria
acontecer hoje na Câmara
de Vereadores foi
cancelada. Ele foi
convocado pela Comissão
de Viação, Obras Públicas
e Urbanismo, para
explicar os gastos da
reforma do Estádio
Olímpico. Mas está de
atestado médico.

NECESSÁRIA?NECESSÁRIA?NECESSÁRIA?NECESSÁRIA?NECESSÁRIA?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Crescem nos bastidores comentários de que o vereador
Romulo Quintino estaria de olho na chefia de Gabinete de
Paranhos ou na liderança de governo na Câmara
Municipal.
 A Câmara de Vereadores publicou edital de pregão

eletrônico para renovar o contrato de publicação de atos
oficiais.

A Prefeitura de Cascavel trabalha em nova regulamentação
dos ambulantes e trailers de lanches. É necessária ou
basta cumprir a lei municipal? Seria algum tipo de
pressão?

Lei favorece
o uso de
bicicletas

As bicicletas embarcadas nos ônibus intermunicipais serão
consideradas como “bagagem” e terão o mesmo tratamento conferido
às demais bagagens, em relação ao controle de identificação, cuidado
e indenização para os casos de danos ou extravios, sendo proibida a
cobrança de qualquer tipo de taxa adicional pelo transporte.
As empresas, por sua vez, poderão limitar o número de bicicletas
embarcadas no suporte externo, desde que a limitação não seja
inferior ao mínimo de três bicicletas por veículo.

“BAGAGEM”

AÍLTON SANTOS

Lei favorece
o uso de
bicicletas
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Outra diretora
denuncia

falsificação

Outra diretora
denuncia

falsificação
A ex-diretora da Escola Mu-

nicipal José Henrique Teixeira,
Sônia Luz, procurou a Polícia
Civil na tarde de ontem para
denunciar que teve sua assina-
tura falsificada em um docu-
mento da Secretaria Municipal
de Educação na gestão passa-
da. É a segunda ex-diretora que
diz ter sido vítima de falsidade
ideológica e registrado Boletim
de Ocorrência.

Em uma nota fiscal cons-
ta que a Secretaria de Edu-
cação adquiriu por ta de vidro
com 19 metros quadrados
para escola. O documento
tem a assinatura de Sônia,
que esteve à frente da dire-
ção de 2013 a 2016.

A ex-diretora foi questionada
sobre a obra pelo vereador Cel-
so Dal Luiz Molin (PR), respon-
sável por levantar uma série de
documentos que apontam irre-
gularidades na Educação, e afir-
ma que a assinatura em seu
nome não é verdadeira.

“Não faço ideia de quem
possa ter feito isso, mas es-
pero que o caso seja apura-
do. Em quatro anos que esti-
ve à frente da escola houve a
luta pela reforma e nem ca-
beria naquela ocasião uma
porta como descrito na nota”,
esclarece a servidora.

SONIA foi orientada pelo
vereador Celso Dal Molin a
registrar boletim de ocorrência
sobre o caso

 Conforme Dal Molin, há indícios de pelo menos outros dois contratos
com assinaturas falsas de obras que não foram realizadas.

“Trabalharíamos essas questões em uma CPI para ver se houve fatu-
ramento alto e constatar tudo o que estamos vendo, mas como há envol-
vimento de falsificação de assinaturas, repassamos essas questões à
Polícia Civil”, ressalta.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin

 Melhorias
Desde 2015, a escola aguarda por

melhorias. Obras chegaram a ser inici-
adas, mas após a realização de ape-
nas 13% dos serviços houve abando-
no do contrato pela Engetecne. Por
duas vezes o município tentou retomar
licitação, mas por conta de erros em
projeto, o certame foi revogado.

Mais  FALSIFICAÇÃO
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Á
ri

es

Vai concentrar toda sua energia no ser-
viço e nos compromissos do dia. Mos-
tre que quer aprender mais e crescer,
ok? Quem está livre pode experimentar
uma paixão arrebatadora nesta fase.
Palpites: 89, 08 e 80. Cor: marrom.

horóscopo

To
ur

o

Terá energia e alto-astral! Pode pintar
uma boa chance de estudar e se reci-
clar no que faz: invista, pois vai abrir
portas para o seu futuro. Atração ines-
perada pode atormentar seu coração e
avalie. Palpites: 18, 81 e 45. Cor: vinho.

Li
br

a

Evite revelar suas ideias e seus planos,
pois o céu aconselha a não confiar mui-
to nas pessoas. Pode sentir atração por
amigo(a) ou até mesmo se apaixonar à
primeira vista. Palpites: 14, 68 e 50. Cor:
amarelo.

E
sc

or
pi

ão

O trabalho em equipe vai garantir resul-
tados melhores para todo mundo. Uma
ideia inovadora pode mudar o seu futu-
ro! No amor, seu jeito dominador e apai-
xonado vai deixar o par aos seus pés!
Palpites: 24, 69 e 87.

G
êm

eo
s Assuntos de casa e família terão priori-

dade para você. Bom astral para des-
cartar coisas que não usa mais e tam-
bém para resolver conflitos. Na paque-
ra, escolha o alvo e tome a iniciativa.
Palpites: 73, 01 e 19. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r Você terá muita facilidade para defen-

der suas ideias e negociar no trabalho.
À noite, meça as palavras para evitar
brigas. Se já tem seu amor, valorize, mas
sem cobranças nem ciúme. Palpites: 20,
29 e 38. Cor: prata.

Sa
gi

tá
ri

o Concentre-se em suas metas mais am-
biciosas e lute com garra para chegar
lá. Seu empenho talvez renda até uma
graninha extra. O romance pede mais
ousadia e paixão. Palpites: 34, 16 e 97.
Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o O contato com pessoas experientes

pode ajudar você a crescer na profissão.
Pode bater saudade ou preocupação
com alguém que está longe à noite.
Revele seu lado ousado na cama! Pal-
pites: 89, 44 e 53. Cor: verde-escuro.

Le
ão

O céu indica que você vai se preocupar
mais com dinheiro. Organize melhor as
suas contas e pense em formas de in-
crementar sua renda. Na paixão, seu
poder de atração será enorme. Palpites:
48, 75 e 03. Cor: dourado.

V
ir

ge
m

A Lua te incentivará a interagir mais com
as pessoas, o que deve deixar o clima no
trabalho mais gostoso. Não deixe de fazer
uma fezinha. Evite atitudes autoritárias em
casa. Atração proibida pode ficar mais for-
te. Palpites: 58, 67 e 22. Cor: cinza.

A
qu

ár
io

Você pode sentir certa insegurança hoje
e ficar com a impressão de que algo está
para acontecer. Siga seus instintos. No
amor, pode iniciar um romance ou dei-
xar um namoro recente mais sério. Pal-
pites: 90, 81 e 09. Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Se puder contar com os colegas, será
mais fácil vencer a concorrência e cum-
prir as metas. Quem trabalha em socie-
dade terá ideias incríveis para fortale-
cer o negócio. resolva pendências sem
brigar. Palpites: 82, 28 e 37. Cor: laranja.
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Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja vão se apre-
sentar juntos no Tuiuti Esporte Clube em Cascavel no próximo dia 18 de
agosto, a partir das 20h.  Os cantores Almir Sater, Renato Teixeira e
Sérgio Reis apresentam a emocionante releitura dos clássicos que mar-
caram a vida de milhares de pessoas.

Músicas como “Romaria”, “Trem do Pantanal”, “Panela Velha”, “O Rei
do Gado”, “Frete”, “Chalana” e claro, “Tocando em Frente” são apenas
uma pequena amostra do rico repertório do show.

Almir Sater, Renato
Teixeira e Sérgio Reis

celebram o
SERTANEJO RAIZ

A IDEIA
A ideia para a turnê nasceu após o lançamento do disco

“AR”, parceria entre Almir Sater e Renato Teixeira, lançado pela
Universal Music em 2016. Algumas músicas do álbum estão no

repertório, são elas: “D de Destino”, “Bicho Feio”,
“Peixe Frito” e “Amor Leva Eu”.

Os dois artistas, que deram vida à canção que dá título ao
show, convidaram o amigo e vizinho Sérgio Reis para juntos

escreverem mais um capítulo de suas consagradas carreiras. 

A TURNÊ
A inauguração da turnê foi realizada nos dias 14 e 15 de maio no

Espaço das Américas, em São Paulo. “Cada um de nós possui uma fun-
ção especifica. Eu fiquei com a parte musical e arranjos, Renato Teixeira
foi eleito o porta voz do trio e Sérgio Reis é o carisma personificado”,
brinca Almir Sater.

O show celebra a música sertaneja e a carreira de cada um dos artis-
tas. “Um show que começa com Romaria traz consigo muita responsabi-
lidade”, afirma Renato Teixeira ao revelar a primeira música do
repertório. ”Essa foi minha única exigência, que Romaria desse início ao
espetáculo”, comentou Sérgio Reis.

 MARCIO BERTOLONE
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Malhação
Keyla não percebe a presença de

Deco. Tina se incomoda com os elogi-
os que Anderson faz para Samantha.
Tato se emociona quando Keyla conta
que Tonico falou “papai”. Ellen sente
ciúmes de Fio. Guto percebe o deses-
pero de Benê e tenta tranquilizá-la.
Noboru obriga Telma a ir com ele para
a festa junina.

Novo Mundo
Leopoldina afirma ao Barão de

Marescal que não irá contrariar Dom
Pedro. Pedro suspeita de que Domiti-
la esteja grávida. Libério e Cecília se
reconciliam. Elvira sonha com Hugo.
Joaquim pensa em fugir com Anna e
Vitória novamente.

Pega Pega
Dilson flagra Agnaldo dando dinhei-

ro para Wanderley, que justifica que a
quantia é para Madalena. Bebeth e
Márcio combinam de ensaiar no quar-
to do hotel. Madalena não aceita a aju-
da de Cristóvão. Sabine fica perplexa
ao ouvir de Dom que ele permanece-

rá no Brasil. Nelito comenta com Júlio
que Pedrinho tem esperanças de re-
encontrar suas malas com os dólares.

  A Força do querer
Dedé entrega o convite de sua festa

para Heleninha. Simone questiona Iva-
na sobre sua viagem com Cláudio.
Eugênio conversa com a advogada de
Joyce. Dedé lamenta com Rubinho
que ninguém apareceu em sua festa.

SBT
O que a vida me roubou

Adolfo e Josefina voltam para casa
e se surpreendem ao encontrar Vítor
com Nádia e a filha. Adolfo pede a
Amélia que acompanhe sua irmã e
sobrinha para que Pedro não descon-
fie de nada. Graziela está trancada no
quarto. Carlota tenta consolar a irmã,
mas é desprezada por ela. Pedro che-
ga à casa de Josefina e fica enfureci-
do ao encontrar Nádia com Vítor.

     No limite da paixão
Maria Madalena, assustada, pede

a Maciel que não comente nada com
Gabriel. Maciel diz a Frida que precisa
se livrar do bebê que espera, pois o

exame de DNA vai provar que Otávio
não é o pai da criança. Frida se nega
a fazer o aborto e diz que essa crian-
ça será o herdeiro que Fernando Vila
Real pediu em seu testamento.

Carinha de anjo
As meninas do internato estão pre-

ocupadas com Dulce Maria. O doutor
André vai até o colégio para contar
para a Madre Superiora como está a
carinha de anjo. Rosana leva Juju e
sua amiga Babi para gravarem o vide-
oclipe novo de Zeca.

BAND

Mil e Uma Noites
Sherazade está triste e Onur faz de

tudo para acalmá-la. Fusun vai ter o bebê
enquanto seu marido Ali Kemal está com
sua amante. Bennu está animada para
a viagem de trabalho com Kerem.

RECORD
O rico e Lázaro

O Chefe da Guarda Real avisa que
irá propor uma luta entre ele e o es-
cravo. Gadise agradece o apoio de
Ebede-Meleque.

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

 • SBT

 • BAND

 • RECORD

Silvana  convence
 Joyce a manter
seu casamento

Jeiza descobre que Cândida está esconden-
do Amílcar em casa. Bibi comenta com Aurora
sobre a surpresa de Rubinho. Dedé pede uma
festa de aniversário para a mãe. Jeiza fala do
show marcado por Mere Star e todos se animam.
Dedé entrega os convites de sua festa para os
amigos. Heleninha recebe outro cartão de Otá-
vio. Sabiá leva Bibi para um churrasco. Ruy co-
menta com Joyce que Eurico quer que ela abra
mão de sua parte na empresa. Silvana tenta con-
vencer Joyce a manter seu casamento.

Cláudio espera Ivana no aeroporto para pas-
sar uma temporada fora do país com ele.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR



HOJE NEWS20 HOJE NEWS, 26 DE JULHO DE 2017



SOCIAL 21CASCAVEL, 26 DE JULHO DE 2017

Expo Construindo
A terceira edição da Expo
Construindo terá início

amanhã e segue até
domingo no Centro de

Convenções e Eventos. As
novidades do setor da

construção civil estarão
em destaque.

Música erudita
O Teatro Municipal de
Cascavel será palco de

música erudita no próximo
domingo (30). A Orquestra
Filarmônica Unicesumar,

sob a regência do maestro
Davi Oliveira, se apresenta a

partir das 19h.
A entrada é franca.

Câncer de pele
Nem só de agronegócio vive o agricultor. Além das

preocupações diárias com a produtividade no campo, outro
assunto também merece evidência no dia a dia: a saúde.
Pensando nisso, o Hospital Uopeccan vai aproveitar a

grande movimentação do Show Pecuário para fomentar o
conhecimento e a conscientização. No último dia de evento,
28 de julho, o Hospital vai levar até o Parque de Exposições

Celso Garcia Cid a médica oncologista doutora Mariana
Moreira. Numa palestra que pretende atingir mais de 500

pessoas, a médica vai abordar o câncer de pele.

gente@jhoje.com.br

Os jornalistas Jair Pereira, Jairo Eduardo e Laidir Dalberto

O sucesso normalmente vem paraO sucesso normalmente vem paraO sucesso normalmente vem paraO sucesso normalmente vem paraO sucesso normalmente vem para
quem está ocupado demais paraquem está ocupado demais paraquem está ocupado demais paraquem está ocupado demais paraquem está ocupado demais para

prprprprprocurar por eleocurar por eleocurar por eleocurar por eleocurar por ele
Henry David Thoreau, filósofo

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Julio Cesar Mendes de Oliveira,
Nara e Julinara em evento social
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Impostos:
governo vai

recorrer

IMPOSTO sobre
combustíveis foi
majorado por decreto

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse ontem que
o governo recorrerá da decisão
da Justiça Federal no Distrito Fe-
deral que suspendeu o reajus-
te das alíquotas do Programa de
Integração Social (PIS) e da Con-
tribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) so-
bre a gasolina, o diesel e o eta-
nol, anunciado pelo governo na
última quinta-feira (20). Segun-
do ele, advogados da Advoca-
cia Geral da União (AGU) já es-
tão analisando a decisão para
preparar a defesa.

“A interpretação dos advoga-
dos da AGU é a de que o au-
mento dos tributos está dentro
da lei. A AGU vai apresentar o
recurso e vamos aguardar como
sempre. Encaramos com tran-
quilidade as decisões de outros
poderes”, disse o ministro.

Meirelles reforçou que a dis-
cordância entre os poderes é
uma das características da de-
mocracia e o aumento das alí-
quotas desses impostos foi ba-
seada na avaliação dos advo-
gados da AGU e da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional.

“Continuamos acreditando
nela [na Justiça]. O juiz enten-
deu diferente e está em seu le-
gítimo direito. Compete à AGU
apresentar toda a argumenta-
ção e aguardar as decisões pos-
teriores. Em resumo mantemos
a serenidade, tranquilidade e a
convicção do que fizemos”.

LORENA MANARIN

Estudantes retornam
às salas de aula

Mais de um milhão de alunos
das 2,1 mil unidades da rede
pública estadual retomam a
rotina de estudos hoje nos 399
municípios paranaenses. O
recesso de julho foi iniciado no
dia 17 e termina após a Semana
Pedagógica para professores e
funcionários, realizada na
segunda-feira e ontem. Na área
do NRE (Núcleo Regional de
Educação) de Cascavel escolas
de 18 municípios retornam hoje.

Adesão ao PDV começa
ainda neste ano

A adesão ao Programa de
Desligamento Voluntário (PDV)
de funcionários públicos do
Poder Executivo, anunciado
ontem (24) pelo governo,
ocorrerá ainda este ano e a
efetivação, a partir de janeiro do
ano que vem, informou ontem o
ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira. Segundo o ministro, a
proposta, que ainda está em
discussão, será positiva para a
redução dos gastos públicos.

NOTAS

MST invade fazenda de ministro
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu

ontem fazendas do ex-presidente da Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF), Ricardo Teixeira; do ministro da Agricultura, Blairo Mag-
gi; e de um amigo do presidente Michel Temer. Segundo o movimen-
to, a ação, que ocorre no Dia do Trabalhador Rural, envolve milhares
de trabalhadores, e faz parte da Jornada Nacional de Lutas.
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

MOTOCICLISTA
atropela criança na
faixa de pedestre

Nem mesmo a faixa de pedes-
tre na Avenida Interlagos, no cru-
zamento com a rua Watkins Glen,
no bairro Interlagos de Cascavel,
impediu que uma criança de seis
anos fosse atropelada na manhã
de ontem.

Imagens de câmeras de seguran-
ça mostram um motociclista atingin-
do o menino no momento em que
ele atravessa a Avenida correndo.
O condutor fugiu sem prestar socor-
ro, mas as imagens devem ajudar
a polícia a localizá-lo. Segundo po-
pulares que viram o acidente, trata-
se de uma Honda CG prata.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma e Emergência) foram até
o cruzamento, já que a criança fi-
cou alguns minutos inconsciente.
Com ferimentos graves na cabeça,
o menino foi encaminhado em es-
tado grave, com risco à vida, para o
Hospital Universitário de Cascavel.

Ele estava com a mãe no mo-
mento da batida, em frente a Esco-
la Municipal Francisco Vaz de Lima,
mas ele não estuda lá.

Este ano, de acordo com dados
do Corpo de Bombeiros de Casca-
vel, 129 pessoas já foram vítimas
de atropelamento na cidade. O nú-
mero é 4% maior do que o registra-
do no mesmo período do ano pas-
sado: 124.

Já em relação as vítimas fatais
de acidentes do tipo atropelamen-
to, as ruas e rodovias de Cascavel
contabilizam 13 óbitos. Elas repre-
sentam quase 42% do total de mor-
tes no trânsito em 2017. Compara-
do com o mesmo período do ano

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 50
Homicídios 40
Latrocínios 03
Confrontos 07

Roubos 472
Furtos 1.074
Veículos (furtos/roubos) 571
Outros 975

Acidentes 1.490
Colisões 1.361
Atropelamentos 129
Mortes 31

Com FERIMENTOS GRAVES na
cabeça, menino foi levado ao
Hospital Universitário

passado, as mortes por atropela-
mento também cresceu: mais de
18%. Em 2016, até o dia 25 de ju-
lho, onze pessoas perderam a vida.
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Uma operação conjunta entre fiscais da Receita
Federal de Cascavel e de Foz do Iguaçu, realizada
ontem próximo a praça de pedágio de Céu Azul, na
BR-277, resultou na apreensão de um caminhão car-
regado com 20 toneladas de camarão contrabande-
ado da Argentina.

De acordo com o auditor fiscal da Receita, Sérgio
Barbieri, o veículo com placas de Curitiba, foi intercep-
tado após denúncia anônima. “Como o motorista não
apresentou comprovação de origem nem certificação
da Vigilância Sanitária, a mercadoria foi apreendida”.

O camarão, do tipo lagostin, foi levado ao depósi-
to da Receita Federal em Cascavel e, segundo os
auditores, será doado posteriormente para alguma
entidade.

RECEITA APREENDE 20 TONELADAS DE CAMARÃO

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

DENTRO da carreta estava carga
avaliada em R$ 1,5 milhão

A PRE (Polícia Rodoviária Es-
tadual) apreendeu ontem na PR-
467, no perímetro urbano de Cas-
cavel, uma carreta com placas de
Maringá carregada com centenas
de caixas de cigarros contraban-
deados do Paraguai. De acordo
com os policiais, o motorista tem
38 anos e saiu de Guaíra com
destino a Curitiba.

Em uma abordagem de rotina
a polícia acabou por constatar as
irregularidades na carga. Ainda
segundo os polícias, o homem re-
ceberia R$ 2 mil pelo transporte
do cigarro. O rapaz foi encaminha-
do para a Delegacia da Polícia
Federal de Cascavel, onde ficou
à disposição da Justiça.

Conforme os policiais rodovi-
ários, dentro da carreta estavam
600 caixas de cigarros contraban-
deados. A carga é avaliada no
Brasil em R$ 1,5 milhão.

CAMINHÃO foi interceptado na BR-277, em Céu Azul

PRE apreende carga de
cigarros contrabandeados
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Giro da
Violência
Acusado de estupro
A Polícia Militar prendeu ontem, no
Fórum de Cascavel, um homem
acusado do crime de estupro de
vulnerável. Segundo a Polícia, em
março deste ano a justiça expediu um
mandado de prisão contra o homem,
de 65 anos. Ele é acusado de abusar
sexualmente de uma criança de
quatro anos.

Outros incêndios
Mais um incêndio ambiental de
grandes proporções foi registrado
ontem, pelo Corpo de Bombeiros de
Cascavel. A área de vegetação fica no
bairro Paulo Godoy e além da mata,
havia uma grande quantidade de lixo
e entulhos no local. Poucas horas
depois, no bairro Santa Cruz, outra
área de vegetação foi consumida
pelas chamas. Os bombeiros não
sabem como o fogo começou nas
duas áreas.

Peças de picanha
Uma mulher foi presa ontem, pela
Polícia Militar, em um supermercado no
bairro Pacaembu, em Cascavel. Ela foi
flagrada tentando sair do
estabelecimento comercial com algumas
peças de picanha. Em Foz, outra jovem
também foi detida com mais picanha e
um litro de vodca. Ela disse que os
produtos seriam usados para pagar uma
dívida de tráfico de drogas.

Veículo roubado
Um idoso de 69 anos foi preso ontem
pela Polícia Militar com uma
caminhonete Hillux que pode ter sido
roubada. O veículo está com o chassi
adulterado e uma perícia deve ser
feita para saber quais alterações
foram feitas no veículo. O homem,
que não teve o nome divulgado, foi
encaminhado para a 15ª Subdivisão
Policial acusado de receptação.

Uma denúncia anônima fez com
que policiais do GDE (Grupo de Dili-
gências Especiais) de Cascavel en-
contrassem, em uma casa no bair-
ro Pioneiros Catarinenses, um dos
cinco homens mais procurados no
Rio Grande do Norte.

De acordo com a delegada do
GDE, Ana Palodetto, Bruno Borges
da Silva, de 34 anos, morava há
alguns anos em Cascavel com a
família e estava trabalhando. “Re-
cebemos a informação de que se
tratava de um foragido da Justiça,
as equipes fizeram monitoramento,
e na noite de segunda-feira logra-
ram êxito em prendê-lo”.

Procurado tinha vida
normal em Cascavel

BRUNO BORGES DA SILVA
é um dos cinco criminosos

de alta periculosidade
daquele Estado

 GDE CASCAVEL

Contra Bruno, que é conheci-
do no Rio Grande do Norte pela
alcunha de Bruno Mezenga, havi-
am três mandados de prisão em
aberto: um preventivo pelo crime
de homicídio qualificado, pratica-
do em 2011, em Natal; por roubo
em 2009 em Macaíba (RN); e um
terceiro, expedido pela 1ª Vara Cri-
minal de Parnamirim (RN), uma
vez que ele é foragido do Presí-
dio de Parnamirim, onde foi con-
denado há mais de 21 anos de
prisão. “Até que a Justiça do Rio
Grande do Norte decida a respei-
to da transferência do preso, ele
ficará detido em Cascavel”.

Crimes
Segundo a polícia, Bruno é o quinto bandido mais procurado

no Rio Grande do Norte. Considerado de alta periculosidade,
ele ainda é investigado por indícios de participação em diversos
roubos, quando usava de extrema violência. Em 2008, Bruno
foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Paulicéia, pelo
crime de tráfico de drogas.
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 Dois dias depois do empate por
5 a 5 no duelo regional com Foz Ca-
taratas, na noite de segunda-feira,
pela 14ª rodada da Série Ouro do
Campeonato Paranaense, o Cascavel
Futsal volta aos treinos nesta quar-
ta-feira de olho no próximo compro-
misso pelo Estadual, marcado para
sábado contra o lanterninha Caramu-
ru, no Ginásio da Neva.

A programação desta quarta
feira prevê atividades na acade-
mia durante a manhã, às 8h30, e
na quadra da Neva à tarde, às
16h30. Ontem, após o acirrado
duelo em Foz do Iguaçu, os joga-
dores ganharam folga.

No duelo na terra das Cataratas,
os donos da casa saíram na frente
no placar logo no início do jogo, com
Vini. O Cascavel não se abateu e ain-

da no primeiro tempo conseguiu a
virada, com Douglas Jesus e Bata-
ta. Depois do intervalo o Foz nova-
mente ficou à frente do placar, ao
virar a partida com Luciano e Neto:
3 a 2. Entretanto, em nova revira-
volta no jogo, a Serpente Tricolor foi
às redes com Ernandes (duas vezes)
e Adeirton para abrir vantagem: 5 a
3. O Foz não abriu mão do jogo e
buscou o empate com Vini, fechan-
do o placar em 5 a 5.

O ponto conquistado fora de casa
marcou a sexta partida de invencibili-
dade do Cascavel no campeonato. São
quatro vitórias e dois empates nos
últimos jogos. Agora o time tricolor
buscará manter a sequência diante de
seu torcedor. A partida de sábado, di-
ante do Caramuru, está marcada para
as 19h, no Ginásio da Neva.

 email cartorio.cvel@gmail.com –
registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos

de habilitação para casamento, nos

 termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V

do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 26 de julho de 2017

João Guilherme Slobodzian
Keylla Regina Casagrande

Ozeias José de Lima
Erenice Aparecida Borges de Lima

João Aparecido Cordeiro
Lenira Aparecida de Lima

André Luiz de Bortoli
Jhéssica Bruna Soares

Lindomar Luiz Bacin
Rosangela Subirai

William do Nascimento
Cathiane Fátima de Mello
Claudecir Victali Dias
Juliana Beralde

Adalto Martins de Souza
Michelle Pereira Marques

Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva

Felipe Castro da Silva
Rosario Hinojosa Lazo

Alvani Eising Alves
Adriana Fontana

Joélson Nunes da Silva
Simone Cristiele de Oliveira Floriano

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na

forma da lei.

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Cascavel Futsal
volta aos treinos

Dois jogos e 17 marcados. Média superior a oito por partida. Assim terminou a fase
semifinal da Copa Cidade de Futsal Masculino, na noite de segunda-feira, no Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto. Melhor para as equipes L.A. Cordeiro e Clube da Quarta,
que venceram seus compromissos diante de Fercaus e Bilhares Tomacheski,
respectivamente, por 7 a 4 e 5 a 1, e agora decidirão o título da competição. Já aos
times derrotados na semi resta brigar pelo terceiro lugar. As partidas finais ainda serão
marcadas, mas provavelmente será em uma sexta-feira à noite no fim do mês de agosto,
para coincidir com as decisões do naipe feminino, que ainda terá a última rodada da
fase classificatória, neste domingo, e as quartas de final e semifinal.

LDF
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Cascavelenses na 3ª etapa
do Paranaense de Rali 4x4

Competição que está em
sua quinta temporada e é
uma das poucas de regulari-
dade no Brasil, o Rali Paraná
terá a 3ª etapa da temporada
2017 neste sábado em Telê-
maco Borba, cidade conheci-
da como a capital do papel no
Estado e que receberá pela
primeira vez uma prova do
Estadual de rali 4x4.

As disputas serão pelas
categorias Máster, Gradua-
dos, Turismo e Light (destina

a competidores locais que gostam
de aventura). Delas, a cidade de
Cascavel só não terá um represen-
tante como piloto na Graduados,
mas terá um navegador: Antenor
Neto de Oliveira (Pajero Full). Ele é
o nono na classificação.

Já no campeonato da Máster de
pilotos o cascavelense Sandro Mar-
celo Supitz (Pajero) é o nono colo-
cado, enquanto na classificação da
Turismo João Carlos Schuartz Júni-
or (Suzuki Jimny) é o oitavo.

Outros quatro navegadores de

Cascavel disputam o campeo-
nato: Robson Schuinka (Troller)
é o 3º e Eduardo Ortolan “Lobi-
nho” (Pajero) o 9º na categoria
Máster; e Arthur Scotton (Trol-
ler) é o 3º e Evandro Mioto (Ji-
mny) o 8º na Turismo.

A largada para a 3ª etapa
do Rali Paraná será às 16h na
Praça da Cultura e a chegada
do primeiro carro esta prevista
para as 20h30, após mais de
quatro horas de percurso por
estradas rurais da região.

Torneio Infantil de Sinuca

O 1º Torneio Infantil de Sinuca organizado pelo Tuiuti Esporte Clube em sua nova sede está dando o que falar. O evento
realizado neste mês contou com 12 participantes, entre meninos e meninas, durante dois dias. O jovem Vinícius Soares
Back foi o grande campeão do Torneio, seguido do vice-campeão, Felipe Tomazi Oliveira e do terceiro colocado Pedro
Henrique Franz. A entrega da premiação contou com a participação dos pais dos jogadores mirins e motivo de festa, pois
todos saíram com troféus e medalhas de participação. Os participantes já estão na expectativa pela próxima edição.

EXEMPLAR
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Brenner
(Botafogo)

5 gols

Léo Gamalho
(Goiás)
5 gols

Rafael Sobis
(Cruzeiro)

5 gols

Henrique
Dourado (Flu)

4 gols

Lucas Barrios
(Grêmio)

4 gols

Nenê
(Vasco)
3 gols
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A Copa do Brasil conhecerá hoje os três primeiros semifinalistas da competição deste ano.
Destaque para o duelo entre Santos e Flamengo, às 21h45, na Vila Belmiro. As duas
equipes ocupam as primeiras posições no Brasileirão - o Peixe é o 3º e o Fla é o 4º - e
nesta noite decidem quem a partir de amanhã se dedicará exclusivamente à Série A. No
Santos, a novidade é Ricardo Oliveira na vaga do lesionado Kayke. Outro que pode
voltar é Victor Ferraz, recuperado de lesão. No Flamengo, Éverton Ribeiro, Geuvânio e
Diego Alves, não inscritos na competição, estão fora, bem como Ederso, diagnosticado
com tumor no testículo. Já Everton retorna, bem como Réver e Diego (foto), poupados
contra o Coritiba. No jogo de ida, o Flamengo venceu o Santos por 2 a 0. Assim, hoje
pode até perder por um gol de diferença ou por dois, mas desde que balance as redes.

Alvinegros
A rodada de volta das quar-

tas de final da Copa do Brasil
será aberta com um duelo alvi-
negro nesta quarta-feira, entre
Botafogo e Atlético-MG, às
19h30, no Engenhão. No jogo
de ida, o time mineiro levou a
melhor e venceu por 1 a 0. Com
isso, pode até empatar nesta
noite para seguir à semifinal.
Já o Fogão precisa vencer por
dois gols. O detalhe é que pelo
chaveamento da competição a
semifinal também poderá ser
alvinegra ou ainda ter um clás-
sico carioca, pois quem passar
de Botafogo x Atlético-MG vai
enfrentar quem avançar de
Santos x Flamengo.

CBF

Os artilheiros da Copa do Brasil
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Megasena
Concurso: 1951

14 16 19 21 33  55

Dupla sena
Concurso: 1672

03 14 17 23 24 251º sorteio

03 05 13 29 35 432º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1541

02 03 04 05 07 11 13 14
15 18 19 20 21 22 25

Quina
Concurso: 4438

09 33 42 45 55

Timemania
Concurso: 1061

02 10 13 23 28 34 44
TIME DO  MARILIA/SP

Lotomania
Concurso: 1782

05 06 12 17 22 23 26
33 34 40 45 51 67 74

79 80 81 84 89 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5199

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

19.841
79.293
85.074
66.891
70.053

Líder do Brasileirão com uma
campanha que parece sem concor-
rência, o Corinthians tenta agora o
topo da América do Sul. Para isso,
recebe os colombianos do Patriotas
nesta noite, às 21h45, pela rodada
de volta da segunda fase da Copa
Sul-Americana, em Itaquera. A par-
tida vale vaga nas oitavas de final.

No duelo de ida, quando teve
alguns jogadores poupados da via-
gem à Colômbia, o time brasileiro
arrancou um empate por 1 a 1 gra-
ças a um gol de cabeça do zagueiro
Balbuena marcado aos 46min do
segundo tempo.

Com isso, o duelo está aberto.
Quem vencer nesta noite avança de
fase, enquanto os donos da casa
têm a vantagem do empate sem
gols e os visitantes da igualdade a
partir de 2 a 2.

E já de olho no próximo compro-
misso pelo Brasileirão, contra o Fla-

Corinthians tenta
agora o topo da
América do Sul

mengo no domingo, o técnico Fábio
Carille novamente poupará jogado-
res do alvinegro paulista. Os esco-
lhidos para descansar são Fagner, Ro-
driguinho, Romero e Jô. Léo Príncipe,
Marquinhos Gabriel, Clayton e Kazim
assumem as respectivas vagas. Já Pa-
blo e Jadson, lesionados, seguem fora.

Duelo mais equilibrado na rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que terminou
empatado por 3 a 3 com três gols dos visitantes no primeiro tempo e três dos donos da casa na
etapa final, no Allianz Parque, Cruzeiro x Palmeiras volta a ser destaque nesta quarta-feira, mas desta
vez no Mineirão, às 21h45, e valendo vaga na semifinal. Será também uma espécie de tira-teima,
pois será o terceiro encontro das equipes em menos de um mês. O outro foi pelo Brasileirão e a
Raposa levou a melhor (3 a 1). No saldo para o Verdão, seis gols sofridos e quatro marcados.
Hoje, apenas um gol basta, caso vença por 1 a 0. Para isso, conta com os retornos de Tchê Tchê,
Guerra, Borja, Dudu e Roger Guedes, poupados na vitória sobre o Sport pelo Brasileirão.

    COPA DO BRASIL
19h30 Botafogo x Atlético-MG
21h45 Santos x Flamengo
21h45 Cruzeiro x Palmeiras

     SUL-AMERICANA
19h15 Sol de América x Ponte Preta
19h15 U. Católica x Fluminense
21h45 Boston River x C. Porteño
21h45 Corinthians x Patriotas

    AMISTOSOS
20h30 Barcelona x Man. United
21h30 PSG x Juventus

JOGAM HOJE

Chapecoense* 1(4) x  (2)0 D. y Justicia

SUL-AMERICANA

* Nas oitavas de final

DE ONTEM
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