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A prefeitura quer apro-
veitar melhor as 250

toneladas diárias de lixo
que são levadas ao aterro
sanitário para transformá-

las em energia elétrica.

“Pote de ouro”
Ontem foi inaugurada

outra célula no local. O
prefeito Leonaldo Paranhos
afirma que o lixo pode ser
um “pote de ouro”

 Págs. 10 e 11
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 “Parabenizo pela brilhante iniciativa de nos
brindar novamente com o Jornal Hoje. Agora, mais

moderno, econômico e muito, mais,
muito mais simpático. Sejas bem-vindo!!!

Desejo sucesso absoluto”.
Telmo Kottwitz

“Gostaria de parabenizá-los pela nova edição
Hoje News. Achei fantástica e condizente com a

nossa correria diária.
Sempre fui leitora assídua na versão online, mas

confesso que prefiro a impressa”.
Ana Orizio Rengel
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A habilidade de
diálogo do

prefeito
Leonaldo

Paranhos com o
Legislativo e a
população de

um modo geral.

O pouco empenho
do governo do

Estado em
resolver o

problema das
obras do terminal
de passageiros do

aeroporto de
Cascavel.
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“O aborto é um assunto
bastante complexo e

ultrapassa os princípios
religiosos, uma vez que

lida diretamente
 com a vida.”

Alécio Espínola,
vereador

 Fraldas geriátricas
O presidente da Câmara
de Vereadores de
Cascavel, Gugu Bueno
(PR), acolheu e
prometeu apoio a um
projeto de assistência
social apresentado
ontem pelo padre Gilmar
Petry, da Paróquia Nossa
Senhora do Caravaggio.
O esforço da
comunidade possibilitou
que a paróquia
adquirisse uma máquina
de fabricar fraldas, que
irá atender os enfermos
acamados daquela região
e também do Abrigo São
Vicente de Paula.

Adunioeste
Na próxima terça-feira,
1º de agoto, acontecerá o
retorno das sessões da
Câmara Municipal de
Cascavel após o período
de recesso parlamentar.
Na oportunidade o
professor Luiz Fernando
Reis, presidente da
Adunioeste (Sindicato
dos Docentes da
Unioeste), utilizará o
espaço da tribuna livre
destinado a entidades
para pronunciamentos
de interesse público.
Em pauta, a crise nas
universidades do
Paraná.

DO LEITOR

Sergio Henrique, da Babearia Barberos

“Aqui na barbearia estou
lendo um jornal top”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A gestão compartilhada das UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) de
Cascavel e Toledo foi aprovada em
assembleia do Consamu (Consórcio
Intermunicipal de Saúde – Samu
Oeste) realizada ontem.

A responsabilidade que antes era
atribuída somente aos municípios
hoje é dividida com o consórcio,
assim como já ocorre em Guaíra.

Em Cascavel o modelo de gestão
será válido para a unidade pediátrica
na Avenida Tancredo Neves que ampli-
ará atendimentos ao público adulto.

Segundo o diretor técnico do
Consamu, Rodrigo Nicácio, os
dois serviços se completam e a
gestão compar tilhada é uma al-
ternativa para melhorar o aten-

Gestão compartilhada nas UPAs
dimento pré-hospitalar.

“Se sempre fizermos a mesma
coisa, o resultado será igual, então
o município tem a expectativa de
eficiência, produtividade e resoluti-
vidade na UPA Pediátrica”, afirma.
Os mesmos objetivos são espera-
dos na unidade Toledo que prevê
ainda economia de R$ 180 mil com
horas extras. Em Cascavel os repas-
ses da prefeitura ao Consamu ocor-
rerão diante das necessidades da

MP COMEÇA A INVESTIGAR FONTES
O promotor de Justiça do Meio
Ambiente, Ângelo Mazzuchi
Ferreira baixou portaria para dar
início ao trabalho de investigação
sobre as denúncias de
contaminação de 22 fontes de
água em Cascavel.
A denúncia, feita pelo vereador

Celso Dal Molin (PR), dão conta de
que nos anos de 2015 e 2016 a
prefeitura contratou um laboratório
para fazer análise da água e todos os
resultados constataram que a água
estava imprópria para o consumo.
Mesmo assim a prefeitura não alertou
a população que continuou

consumindo a água.
Entre fevereiro e julho deste ano, a
Fundetec realizou 55 análises das
fontes e todos os exames constataram
contaminação. O MP oficiou ainda o
escritório regional do Instituto das
Águas do Paraná, em Toledo, para
fazer novas análises.

estrutura que será ampliada e da
demanda de equipe.

O vínculo trabalhista de funcio-
nários do Município e os que fazem
parte do Consamu serão distintos,
mas há previsão de novas contrata-
ções de enfermeiros e médicos por
parte do Consórcio.

“Se sempre fizermos a mesma coisa, o resultado será
igual, então o município tem a expectativa de

eficiência, produtividade e
 resolutividade na UPA Pediátrica.”

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Rodrigo Nicácio,
diretor técnico do Consamu

PREFEITOS DA REGIÃO participaram da assembleia na Amop
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Durante o Show Pecuário 2017
aconteceu o 1º Encontro Jovem Agri-
cultor Aprendiz. Com mais de tre-
zentos filhos de agricultores da re-
gião, o evento contou com palestra
sobre oportunidades de carreiras,
sucessão familiar e um teatro. O
Show é uma iniciativa do Sindicato
Rural de Cascavel e da Sociedade
Rural do Oeste do Paraná, com pro-
gramação até hoje.

O Programa JAA (Jovem Agricul-
tor Aprendiz) foi elaborado pelo Se-
nar-PR diante da necessidade de
proporcionar aos jovens do meio
rural conhecimento e qualificação
de aprendizagem profissional ru-
ral. Ele oferece a adolescentes e
jovens com idade de 14 a 18 anos,

membros da família de produtores
ou trabalhadores rurais, formação
necessária para que desenvolvam
criatividade, habilidades práticas
a serem aplicadas em seus lares,
propriedades e no seu desenvol-
vimento pessoal.

No evento, caravanas do inte-
rior de Cascavel, de Medianeira,
de Boa Vista da Aparecida, Mis-
sal e Toledo par ticiparam. Na
abertura, marcaram presença os
coordenadores pedagógicos do
programa, professores, diretores
de escolas, mobilizadores, o pre-
sidente do Sindicato Rural de
Cascavel, Paulo Orso, e o supe-
rintendente do Senar-PR, Humber-
to Malucelli.

“Lavoura” de carne

PALESTRA
A principal palestra foi coman-

dada pelo consultor da Faep (Fe-
deração da Agricultura do Estado
do Paraná), Antônio Leonel Polo-
ni. Uma parte da fala do ex-se-
cretário de Agricultura do Paraná
foi dedicada às perspectivas dos
jovens no Brasil. Na apresenta-
ção, ele mostrou que, com conhe-
cimento, há muitas oportunida-
des para atingir o sucesso profis-
sional ou ter acesso a carreiras
consagradas. “É uma questão de
se preparar e observar as possi-
bilidades ou atrativos regionais.
Para se combater a globalização,
precisamos apostar na regionali-
zação”, disse.

O cooperativismo da pecuária de corte e como preparar uma “lavoura” de carne
foram temas de palestras desta quinta-feira, no Show Pecuário 2017. Os
palestrantes informaram as vantagens da integração e os benefícios de realizar um
planejamento da lavoura que servirá de alimento aos ruminantes. “Além de
valorizarmos a produção, pagando mais pela arroba e comercializando, somos
mais fortes nas crises”, disse Marina Araújo, uma das palestrantes.

JOVENS POSAM para foto após palestra no Show Pecuário

Jovens agricultoresJovens agricultores
FERNANDO SANTOS/FAEP
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O prefeito Leonaldo Paranhos
recebeu na tarde desta quinta-feira
(27) o diretor de Coordenação da
Itaipu Binacional, Hélio Gilber to
Amaral, Sérgio Oliveira, assistente
da diretoria de Coordenação, e José
Carlos Mariussi, gestor de Relações
Intermunicipais do PTI. No encontro
foi assinado um protocolo de inten-
ções para fortalecer e consolidar
ações socioambientais.

Já em estágio bastante avança-
do, uma das principais ações exe-
cutadas pela Prefeitura de Casca-
vel e a Itaipu é a de recuperação
das estradas rurais. “Parceria com
a Itaipu é uma conquista, temos que
comemorar”, disse o prefeito, des-
tacando a importância do convênio
firmado com a Itaipu para o traba-
lho nas estradas rurais.

“Infelizmente, não se investiu no
principal negócio de Cascavel que é
a agricultura. A nossa produção cres-

Prefeitura e
Itaipu firmam
parceria

Além das estradas rurais, a parceria com Itaipu também prevê
incentivos ao programa de “Gestão por Bacias Hidrográficas”,
“Coleta Seletiva”, “Plantas Medicinais” e “Desenvolvimento Rural
Sustentável”, além de apoio ao “Programa de Educação
Ambienta”. O diretor da Itaipu, Hélio Amaral, disse que o
trabalho sob sua coordenação se concentra em ações ambientais,
sociais e econômicas. “Precisamos cuidar da qualidade de água que
chega ao reservatório de Itaipu. E isso envolve um conjunto de
ações que é o que estamos buscando efetivar na ampliação das
parcerias que temos com os municípios”.

ceu e não foi feito um planejamen-
to para oferecer boas condições
nas estradas rurais, fundamental
para os nossos produtores rurais”,
disse o prefeito, ressaltando que
Cascavel possui 3,6 mil quilôme-
tros de estradas rurais.

“Parceria com a Itaipu é uma
conquista, temos que comemorar”

Prefeito Leonaldo Paranhos

I NCENTIVOS

SINALIZAÇÃO
NOVA NO
ESMERALDA

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to) concluiu ontem a obra de si-
nalização na Rua Vista Alegre no
Bairro Esmeralda. No local foi re-
alizada a sinalização com pintura
na rua e a placa, ambos sinali-
zando “PARE”. O objetivo é orien-
tar melhor os motoristas e, com
isso, reduzir o número de aciden-
tes que têm ocorrido com frequ-
ência no bairro.

DIRETORES DA ITAIPU foram recebidos pelo prefeito Paranhos

DIVULGAÇÃO/SECOM
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Escritório de compras
Uma experiência bem-sucedida e

que fortalece a economia de cidades
em várias regiões do Paraná chegará
também a Cascavel. É o escritório de
compras públicas, uma estrutura de
suporte a empresas, fornecedores e
representantes comerciais que
funcionará na Acic. A inauguração
será na segunda-feira, 31. Às 19h, o
consultor Luís Maurício Junqueira
Zanin fará palestra sobre o alcance
desse tipo de escritório, que contri-
buirá para o aumento do faturamen-
to principalmente de micros e
pequenas empresas locais que
desejam fornecer produtos e servi-
ços à administração pública. O ato
inaugural será às 20h30 e depois será
servido coquetel.

 Câmara tributária
Nesta semana, a Câmara Técnica

Tributária da Acic traz informações
sobre o Pert, o Parcelamento Especi-
al de Regularização Tributária..

Informações detalhadas podem ser
conseguidas no facebook da Acic
(Acic Cascavel) ou no site
www.acicvel.com.br , campo notícias.

Conexão Acic
Com os passaportes do primeiro

lote esgotados, a Uniacic começou a
vender os convites do segundo para o
Conexão Acic 2017. Os valores são de
R$ 250 a associados e estudantes e de
R$ 290 aos outros interessados – dá
direito às quatro palestras. O Conexão
trará o maestro João Carlos Martins,
dia 5 de setembro, o empresário Carlos
Wizard, dia 12, o jornalista e escritor
Marcos Piangers, dia 18, e o consultor
Marcelo Ortega, dia 26 de setembro.
Será sempre a partir das 19h, no

anfiteatro do Centro de Convenções.
Mais informações pelo telefone 3321-
1436 ou pelo site www.acicvel.com.br

Congresso Caciopar
Estão abertas as inscrições para o

maior evento empresarial do Oeste
do Paraná, o Congresso Caciopar, que
chega à sua quarta edição e será
realizado no dia 29 de setembro em
Cascavel. O evento ocorrerá das 8h às
20h30, na Associação Atlética Coopa-
vel. As inscrições podem ser confirma-
das até 22 de setembro pelo site da
Coordenadoria das Associações
Comerciais e Empresariais do Oeste
do Paraná no endereço
www.caciopar.org.br , no link Inscri-
ções Congresso Empresarial.

Mamografia grátis
Acic e Ceonc disponibilizam exames de mamografia

gratuitamente para mulheres com 35 anos ou mais. Para
agendar horário no Ceonc basta identificar-se como filiada da
associação comercial. Telefones: (45) 3321-1438 e 3321-1403.
E-mail: convenios@acicvel.com.br. Saiba sobre outros produtos,
serviços, bandeiras e notícias da Acic acessando o site
www.acicvel.com.br .

DIVULGAÇÃO

Um jantar vai comemorar neste sábado, 29, os dez anos de atividades
do Núcleo Multissetorial da Região Norte da Acic. O evento será na Asso-
ciação da Globoaves, a partir das 20h. O investimento é de R$ 25 por
pessoa. Outras informações podem ser conseguidas com o consultor de
núcleos, Lucas, pelo telefone 3321-1400.



LOCAL08 HOJE NEWS, 28 DE JULHO DE 2017

Foi aberta na tarde de ontem a 12ª edição da Conferên-
cia Municipal de Assistência Social, evento que acontece
na Unipaqr. O evento  deste ano trabalha com quatro ei-
xos. O primeiro enfoca “A proteção social não-contributiva
e o princípio da equidade como paradigma para a gestão
dos direitos socioassistenciais”.

O segundo eixo dá destaque à “Gestão democrática e
controle social: o lugar da sociedade civil no Suas”, en-
quanto que o terceiro enfatiza o “Acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefí-
cios e transferência de renda como garantias de direitos
socioassistenciais”.

“A legislação como instrumento para uma gestão de
compromissos e corresponsabilidades dos entes federati-
vos para a garantia dos direitos socioassistenciais” é o
tema do quarto eixo.

Assistência
social em

debate

 ABERTURA do evento aconteceu na tarde de ontem

O prefeito Leonaldo Paranhos participou da abertura do even-
to e disse que Cascavel irá dar exemplo para o mundo. “ Dar
exemplo de que aqui já estamos conscientes de que o maior
patrimônio que temos é o ser humano. Eu gostaria muito de que
Cascavel pudesse ser o símbolo da modalidade de que a opção
na nossa cidade é pelo ser humano. Estou aqui porque acredito
nisso. E a nossa equipe também”, destacou.

SEQUÊNCIA HOJE
O evento que continua hoje durante

todo o dia debate a “Garantia de Direi-
tos no fortalecimento do Suas (Siste-
ma Único de Assistência Social)” no
auditório da Unipar em Cascavel.

A promotora Larissa Vitorassi Ba-
tistin, que participou da abertura do
evento, disse que em Cascavel o Esta-
do ainda funciona bem. “Encontros
como estes são sinal de esperança,
pois vivemos um momento marcado
por uma crise nacional, por desespe-
rança e descrédito em relação ao Es-
tado. As pessoas não acreditam mais
na função do Estado”, declarou.

E  xemplo

DIVULGAÇÃO/SECOM
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A finalidade do aterro munici-
pal de Cascavel vai além do rece-
bimento de mais de 250 tonela-
das de lixo descartadas pela po-
pulação diariamente.

O volume do que é despejado nas
trincheiras se transforma em energia
e o município consegue economizar
cerca de R$ 30 mil ao mês com as
contas da iluminação pública.

O prefeito Leonaldo Paranhos
reconhece os benefícios, mas con-
sidera que o espaço poderia ser
melhor aproveitado.

“Aqui poderíamos ter um pote de
ouro. Só resta definir um novo mode-
lo de trabalho que já deveria ter sido
debatido no momento em que houve
a licitação do lixo”, argumenta.

Apesar de não haver possibili-
dade de mudanças no contrato com
a OT Ambiental, responsável pela
coleta do lixo na cidade, Paranhos

comenta que reuniões já foram re-
alizadas com o propósito de encon-
trar alternativas.

Uma delas prevê uma PPP (Par-
ceria Público-Privada) para que o lixo
seja transformado em composta-
gem, incluindo maior exploração de
energia elétrica.

“Precisamos fazer um novo con-
trato e explorar essa ideia, já que

a empresa não tem nenhuma res-
ponsabilidade pela destinação,
então não pode querer exigir ser
dona do lixo. Queremos parceria
para trazer riquezas ao município”,
ressalta o prefeito.

Lixo que vale ouro

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Em cada nova trincheira são implantados 16 pontos de cap-
tação de gás utilizados para a geração de energia. “O lixo é o
combustível e com ele podemos manter a produção. Cada trin-
cheira atende em torno de 200 a 250 kw/h na geração de ener-
gia”, complementa Junior.

O aterro conta com seis trincheiras. A previsão é de que
outras seis sejam construídas garantido a vida útil do local por
cerca de sete anos.

Captação  de gás

Lixo que vale ouro

Nova trincheira recebe
manta para não contaminar
água subterrânea
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NOVA CÉLULA NO ATERRO
O atual aterro já está com a capacidade esgotada desde o

início do ano. De forma emergencial a prefeitura abriu mais
uma trincheira e ontem iniciou processos para que o espaço
seja utilizado.

O que seria de responsabilidade da OT Ambiental ocorreu,
sobretudo, por meio de iniciativa do poder público que cedeu
maquinários e funcionários para abrir a nova célula no aterro.

“Infelizmente esse serviço não é incluso em contrato, mas
entendo que deveria ser responsabilidade da empresa que reco-
lhe o lixo e deveria cuidar da destinação”, acrescenta o prefeito.

VIDA ÚTIL
O secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, comenta que a nova célula terá vida

útil de aproximadamente um ano. “O município coleta em média 270 toneladas por
dia de lixo orgânico, então essa é a previsão para que a célula seja preenchida”.

A nova célula recebe impermeabilização que consiste na aplicação de 15 mil
metros quadrados de uma manta específica para garantir que a água subterrânea
não seja contaminada.

“Uma grande escavação é feita no solo, depois a ipermeabilização com manta
e cobertura do solo. Todo esse espaço será completado com resíduos que é gera-
do no município. Então é um trabalho que deve ocorre anualmente e que acaba
contribuindo para a destinação de todo o lixo”, explica o engenheiro da secretaria
de Meio Ambiente, Elmo Rowe Junior.

270
toneladas por

dia de lixo
orgânico

Nova
célula é de

12
mil m2

 Aterro municipal
recebe 250 toneladas de
lixo diariamente
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Artistas antecipam o “não” a fusão
Com base nas informações extraoficiais da extinção da
Secretaria de Cultura, com possibilidades de fusão com
outra pasta – Educação ou Esportes – o Conselho de

Cultura ouviu os segmentos das artes e lideranças das
associações de moradores e todos disseram “não” a

possibilidade da extinção da pasta. Foi deliberado o início
de um movimento contrário, com manifestações oficiais ao

próprio prefeito, ao Legislativo e a imprensa. Haverá
mobilização de todas as áreas artísticas na imprensa para
tentar reverter um projeto de lei em curso, como parte da

reforma administrativa do prefeito Leonaldo Paranhos.

CONSAMU

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O Conselho Regional do Consamu homologou ontem a
proposta da Prefeitura de Cascavel e de Toledo que
autoriza convênio para incorporar as Upas das duas
cidades na prestação de serviço. Assim, Cascavel deverá
transferir os atendimentos de parte das unidades de
pronto atendimento a partir de agosto ou setembro.

Aeroporto
Uma novidade da gestão de
Leonaldo Paranhos é a
decisão de rever os projetos
do atual aeroporto,
deixando a sofrida verba do
Estado meio que em
segundo plano para aceitar
a expressiva soma do
Governo Federal, através do
deputado Fernando
Giacobo. O recurso é de R$
18 milhões, oriundo de
emenda parlamentar.

Concidades
É aguardada com
expectativa a publicação,
em diário oficial, do edital
nomeando a nova
composição dos
representantes do Concidade
de Cascavel. O conselho
trata das questões urbanas e
de habitação e tem poder de
deliberação, por exemplo,
sobre o Plano Diretor, Lei do
Uso do Solo e Código de
Posturas.

 Paranhos teria adiantado aos vereadores da base que
nada existe de concreto na comentada indicação de um
nome para sua representação política...

 O prefeito Paranhos sancionou e publicou a lei 6.736/
2017, de iniciativa dos vereadores Carlinhos Oliveira,
Mazzutti, Serginho Ribeiro e Parra, dispondo sobre o
esporte de base...

 Registrada apenas a presença do líder de governo,
Alécio Espinola, na abertura da Conferência Municipal de
Assistência Social, ocorrida na tarde de ontem.

Economia de
R$ 900 milhões

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Arquivo/O Paraná

Os cortes nas gratifica-
ções dos servidores públi-
cos municipais de Cascavel
atingiram nesta semana a
Secretaria de Saúde. Hou-
ve um princípio de rebelião
por parte de alguns servi-
dores que não gostaram
dos cortes, uma medida
que ocorre há meses, já
adotada em outras pastas.

De acordo com a pre-
feitura, a portaria publi-
cada nesta semana, as-
sim como as outras, tem
o objetivo de cumprir a
meta de cortes com gra-
tificações, estipulada em
30%. Os cortes, desde o
início da implantação, já
resultaram em economia
de R$ 900 mil.

Segundo a prefeitura, a
medida foi exten-
siva a todas as
secretarias e a

Saúde a última a ter as
gratificações reduzidas. “A
Sesau [Secretaria de Saú-
de] foi uma das últimas a
ter a medida implantada,
em parte também pela
quantidade de servidores
e pela complexidade das
avaliações”, informou a
prefeitura em nota.

As medidas de con-
tenção atingem direta-
mente 500 ser vidores
que compõem o quadro
de funções gratificadas.

O cor te de gratifica-
ções e horas extras em
setores previamente ava-
liados faz parte de um pro-
grama maior de ajuste das
contas públicas e redução
do comprometimento do
orçamento com a folha.

PRUDENCIAL
O Município está perigosamente próximo do limite

prudencial e já ultrapassou, desde a gestão passada, o
limite de alerta. Atingido o limite prudencial, o Município
ficaria impedido de assinar convênios, de receber ver-
bas, de contratar financiamentos e até de contratar ser-
vidores por concurso público, além da dificuldades de
realizar obras importantes de interesse da sociedade.
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CNA participa de
palestra sobre Código de
Defesa do Consumidor
Aconteceu na última terça-feira (25),
no auditório do Sesi/Senai o encontro
da Central de Negócios Automotivos,
desta vez os palestrantes convidados
foram os advogados Dr. Juliano
Tolentino e Dr. Leandro de Quadros. O
tema da palestra foi: orientar os
membros da CNA em torno do Código
de Defesa do Consumidor. É uma grande
alegria para a Amic ver o
profissionalismo, engajamento e
seriedade com que os membros da
Central  dedicam-se em prol da mesma.

Amic realiza curso Inteligência
Emocional aplicada a Oratória

Você tem autoconfiança para falar em público? Saiba que essa prática vai
muito além da técnica. O poder de externalizar as palavras é construído a
partir de uma reflexão e conhecimento do “nosso eu”, parte para nossas

relações com o próximo e transformam os pensamentos em ações. O curso
Inteligência Emocional aplicada a Oratória, o qual o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor – Amic promove nos próximos dias 15, 16, 17 e 18, das 19h até
23h, na sala de treinamentos da entidade, com o Master Coach, Diego Knebel,
tem como objetivo fazer com que os participantes entendam um pouco do seu

perfil comportamental e como é possível ressignificar algumas crenças que
impedem o seu crescimento como orador. Assim, todas as técnicas ficarão

fáceis de serem aplicadas em sua comunicação. Interessados devem realizar a
inscrição pelo telefone (45) 3036-5636 e falar com a agente do Ponto de

Atendimento, Viviane Bastazini.

O lançamento aconteceu na sede do Senac/Cascavel, na última sexta-feira
(21). O projeto conta com estrutura entre poder público aliado a outros
parceiros e empresários e tem como objetivo potencializar o espaço comercial
entre as ruas Paraná e Rio Grande do Sul, desta maneira revitalizando o centro
comercial de Cascavel. O projeto tem como premissa o engajamento do poder
público dos empresários da região central e das entidades apoiadoras, entre
elas a Amic Oeste PR. A Fecomércio, Sebrae, Prefeitura de Cascavel e demais
entidades esperam como resultado aumentar o fluxo de pessoas no território
em questão, estabelecer uma cultura de cooperação entre os empresários do
local, criar um novo layout para as fachadas do comércio e inclusive certificar
com selo ouro, prata e bronze os que mais se destacarem.O presidente da
Amic Oeste PR, Celso Bevilacqua, acredita que toda a melhoria é bem vinda,
pois oxigena o mercado local, bem como de toda a região Oeste do Paraná.

Amic participa do lançamento do projeto de revitalização do centro de Cascavel

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Pelo calçadão de Cascavel, na
Avenida Brasil, os parquímetros já
não são mais vistos e a cobrança
do estacionamento no Centro da
cidade por esses equipamentos
pode ser extinta.

O contrato com a empresa que
fornece os parquímetros vence em
26 de agosto e na próxima semana
a prefeitura deverá avaliar uma nova
forma de regulamentação das va-
gas de estacionamento.

“Novos modelos de utilização
do sistema, incluindo o uso de apli-
cativos de smar tphones, serão
apresentados por algumas empre-
sas na semana que vem”, afirma
em nota a prefeitura.

O próximo passo será a abertu-
ra de licitação para a compra do
serviço. Entretanto, isso irá depen-
der das propostas que serão avali-
adas. O retorno do uso de cartões
em toda a área regulamentada não
é descartado pela prefeitura.

CARTÕES
Motoristas que hoje estacio-

nam na Avenida Brasil, na região
central, precisam utilizar cartões
que têm um custo, de acordo com
o horário de permanência no es-
tacionamento público para não
serem notificados.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Lorena Manarin

Acic cria câmara técnica de ação social
Ao mesmo tempo em que atua na priorização de temas empresariais e se
envolve em projetos de alcance coletivo, a Acic conta com um considerável
leque de ações na área social. Boa parte delas ocorre nos 27 núcleos do
Programa Empreender, que tem uma forte veia solidária. A diretoria da
associação comercial quer levantar, alinhar ações e potencializar resultados
nessa área, que é das mais importantes para o convívio e o crescimento social
de uma comunidade. Com esse propósito, a Acic acaba de estruturar a sua
segunda câmara técnica, que integra um projeto estratégico da gestão do
presidente Edson José de Vasconcelos e do vice Sandro Bacarin. Segundo
Renan Simões Tonin, coordenador da Câmara Técnica de Ação Social, o
objetivo é potencializar as ações sociais já existentes e incentivar outras.

NA AVENIDA
BRASIL motoristas

voltaram a utilizar cartões

Parquímetros
pertos da
extinção
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Você vai esbanjar criatividade e dis-
posição para aprender coisas novas
no emprego. Se tiver a chance de fa-
zer um curso ou trocar ideias com al-
guém mais experiente, invista. Cor:
amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Bom dia para fazer algumas mudanças
e tentar novos caminhos no emprego.
Siga seus instintos. Observe atentamen-
te o que acontece à sua volta: pode des-
cobrir muita coisa. Cor: pink.

Li
br

a

Você terá facilidade para se comunicar,
expor opiniões, trocar ideias e vender
seu peixe no trabalho. Pode se desta-
car em reuniões ou entrevistas de em-
prego. Amigos podem dar dicas valio-
sas. Cor: roxo.

E
sc

or
pi

ão

Bom momento para ganhar dinheiro.
Concentre-se na carreira e nas opor-
tunidades de melhorar de vida. Pode
ter ideias lucrativas, mas evite contar
a alguém antes de concretizá-las. Cor:
branco.

G
êm

eo
s No trabalho, tudo o que fizer em equi-

pe trará um resultado muito melhor. Agir
em parceria ou sociedade será mais fá-
cil. Ouça novas ideias e não tenha
medo de experimentar algo fora da ro-
tina. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Você vai querer mergulhar no trabalho

e se empenhará ao máximo para atingir
seus objetivos. Com tanta disposição,
será fácil se destacar. Talvez tenha que
ralar dobrado. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
ri

o Os astros renovam sua disposição e
você vai abraçar o trabalho com todo
entusiasmo. Explore seus pontos fortes,
concentre-se nas tarefas que domina e
contagie os colegas com seu otimismo.
Cor: laranja.

C
ap

ric
ór

ni
o Invista na carreira e em suas ambições,

mas trabalhe no seu canto e não comen-
te seus planos. Quanto mais discrição,
melhor! Bom astral para colocar o papo
em dia com amigos. Cor: rosa.

Le
ão

Sua criatividade vai surpreender no tra-
balho. Coloque as boas ideias em prá-
tica, troque experiências com colegas
e use o que aprender. Pode ter sorte
com grana: faça uma fezinha. Cor: azul.

V
ir

ge
m

Sua mente não para e você pode ter
ideias supercriativas para ganhar di-
nheiro. Há chance de faturar uma boa
grande com serviços ou produtos ca-
seiros: use seus dons. Cor: bege

A
qu

ár
io

Corra atrás dos seus sonhos e busque
aliados para alcançar seus ideais. Não
se contente com pouco. A sorte vai be-
neficiar sua carreira e seus ganhos.
Pode ter notícias de alguém distante.
Cor: azul.

Pe
ix

es

Boa fase para mergulhar na carreira e
aprofundar seus projetos. Essa é a hora
de lutar pelo que quer, batalhar por uma
promoção ou aproveitar mudanças no
trabalho a seu favor. Cor: amarelo.
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Vagas abertas para novas
vozes no Coral Municipal
 Quem sempre sonhou em in-

tegrar um coral pode ter sua gran-
de oportunidade agora. O Coral
Municipal de Cascavel abriu ins-
crições para selecionar novos ta-
lentos. A cada seis meses o co-
ral recebe novas vozes. IMPOR-
TANTE! Não é preciso experiên-
cia em canto.

Mas corra porque o prazo é
curto! A seleção será feita hoje,
das 18h30 às 20h, no auditório
Nº3 do Teatro Municipal Sefrin Fi-
lho, em Cascavel. 

O regente do Coral  Adriano
Galvan Vergutz destaca que nes-
ta seleção o número de vagas
será limitado, mas que é possí-
vel ser realizado cadastro reser-
va para as próximas seleções, já
que a procura por vaga tem sido
muito grande. O Coral está com
equipe composta por grandes
nomes da área, com destaque

ÚLTIMO DIA PARA AS INSCRIÇÕES
ANIVERSARIANTE DO DIA

ANJO IEIALEL
Quem nasce no dia 28 de julho nasce
sob a influência deste anjo. Se distin-
guirá por sua coragem e franqueza.
Terá proteção do planeta Vênus e dos
signos correspondentes, Touro e Ba-
lança. Será considerado (a) um(a) pes-
soa lúcida, que decide com clareza de
expressão, todas as situações com-
plicadas ou comprometedoras. Fran-
co (a) e com temperamen-
to amoroso, terá gosto
por flores, ornamentos
e pinturas bucólicas.
Otimista, ama a verda-
de e a defende para que
tudo se realize na mais
perfeita ordem. Dotado (a)
de grande afetividade, for-
te senso estético, solidez e
valorização dos bens materiais.

Que tens tu, ó mar, para fugires?
e tu, ó Jordão, para tornares
atrás? 6 E vós, montes, que sal-
tais como carneiros, e vós outei-
ros, como cordeiros do rebanho?
7 Treme, ó terra, na presença do
Senhor, na presença do Deus de
Jacó, 8 o qual converteu a ro-
cha em lago de águas, a peder-
neira em manancial.

SALMO DO DIA
Salmo  114:5-8

para Giordana Galvan Lube como co-
ordenadora-geral e Adriano Vergutz
na regência. Cristian Javier Lopez
fica a cargo da preparação vocal e,

no piano, Raquel Rubinatto.
Informações: Secretaria Mu-

nicipal de Cultura - telefone: (45)
3902-1370.

DIVULGAÇÃO
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Aurora não consegue impedir Bibi de sair com Batoré. Dantas fala com
Shirley sobre sua desconfiança com Mira. Cibele consegue um kit para fazer
o exame de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio.
Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho. A polícia vai à casa de Bibi.
Yuri fica feliz com a fuga de Rubinho. Ivana conta para a psicóloga que se
identificou com a história de Tereza Brant. Joyce troca confidências com Ci-
bele. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Ritinha vê Cibele perto do filho e fica
furiosa. Rubinho avisa a Bibi que montará uma refinaria para Sabiá. Jeiza
acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana
não se intimida com as ameaças de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embo-
ra com seu filho se Cibele chegar perto dele novamente. Ivana confidencia a
Simone que pode ser transexual.

MALHACAO
Keyla explica para Tato quem é

Deco. Lica, Tina e Benê contam para
Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda
para as amigas. Tato cobra explicações
para Keyla. Roney se desespera cui-
dando de Tonico antes do show. An-
derson pensa em produzir um vídeo
da banda de Samantha.

NOVO MUNDO
Thomas conta ao ministro como

Anna fugiu de sua casa. Nívea fica in-
trigada com a saída de Liu. Germana
pede para Licurgo deixar Hugo cozinhar
o almoço para os patrocinadores de sua
campanha. Piatã confessa a Olinto que
não sabe como curar Jacira. Amália se
emociona com a descrição que Cecília
faz da joia que vendeu e a jovem estra-
nha os questionamentos de Peter so-
bre a joia de sua mãe.

PEGA PEGA
Eric surpreende Luiza na boate e bri-

ga com um dos clientes para defendê-
la. Maria Pia é expulsa da boate por
Rúbia. Mônica não conta a Evandro que
Malagueta a reconheceu na rua. Maria
Pia beija Malagueta. Lígia avisa a Ma-
ria Pia que vai para Ibiza. Mônica se
emociona com os sapatinhos de bebê
que guarda em uma caixa.

OS DIAS ERAM ASSIM
Vitor observa Alice dormir. Vera ques-

tiona Renato sobre Rimena. Gustavo e
Renato se reconciliam. Rimena ouve a
fita que recebeu de Gustavo e fica en-
cantada com a música. Renato estranha
a ausência de Alice no ateliê. Vitor não
consegue atirar contra Alice. Kiki leva
outro médico para avaliar Nanda.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Otávio pergunta ao Sr. Manuel se ele

é sacerdote. Manuel responde que sim e
afirma que tudo tem a ver com a origem
de Ana Cristina. Maria Madalena está di-
ante do túmulo do marido quando Maciel
aparece. Hipócrita, ele diz que visita sem-
pre o túmulo do amigo e que esse en-
contro é como um sinal do céu aprovan-
do a união dos dois. Dona Josefa pede a

Otávio que dê outra oportunidade a Ma-
ciel, pois o considera como um filho, e
por isso o incluiu em seu testamento.

CARINHA DE ANJO
Doutor André vê Cecília e fica encan-

tado com a beleza da mulher. Gustavo
avisa que Dulce Maria compreendeu a
mudança, mas não quer mesmo vê-la.
O pai de Dulce oferece carona para le-
var Cecília até a casa de Fátima. André
chega na recepção, diz que a psicóloga
começa o tratamento em Dulce no dia
seguinte e aproveita para também ofe-
recer carona para Cecília.

MIL E UMA NOITES band
Sherazade e Bennu começam a cau-

sar rumores. A relação entre Onur e Ke-
rem fica cada vez mais complicada. Ke-
rem fica devastado ao ver Sherazade e
Onur de mãos dadas durante um even-
to. Kerem busca consolo com Bennu.
Fusun fica agradecida ao receber a aten-
ção de Sherazade. Burhan se enfurece
diante de um escândalo ambiental.

O RICO E LÁZARO
Zac vai para o quarto cambaleando.

Ele lembra de Chaim. Hurzabum pede
a mão de Rebeca para Ravina. Zelfa
manda as gêmeas pararem de conver-
sar. Zac acorda arrependido e pede des-
culpas à Elga.

Rubinho foge
da prisão

 • REDE GLOBO

 • RECORD

 • SBT

Rubinho foge
da prisão
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PALAVRAS CRUZADAS
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 Tudo o que fazemos cansa. Feliz
daquele que não perde as forças.

Goethe

Agende-seAgende-seAgende-seAgende-seAgende-se
Neste domingo tem

apresentação da Orquestra
Filarmônica Unicesumar, sob a

batuta de Davi Oliveira.
O evento será no Teatro
Municipal Sefrin Filho,

às 19h.
A entrada é franca!

oOo

Dia 11 de agosto, o poeta
Miguel das Neves vai expor
suas canções, poesias, artes

plásticas e filmes curtas, além
do lançamento do livro de

poesias Sozinho. O evento é
uma promoção

da Casanóz

oOo

E dia 27, o pianista
curitibano Bruno Hrabovsky
retorna a Cascavel. O músico

traz a segunda edição do
projeto Pink Floyd ao Piano,

agora com um novo
repertório! Vale a pena

conferir. O palco do evento
será o Teatro Municipal

de Cascavel

MutirãoMutirãoMutirãoMutirãoMutirão
O prefeito Leonaldo

Paranhos avançou nas
discussões com o Estado para

um novo convênio que vai
garantir mutirão de cirurgias
eletivas e reduzir a fila de

espera. A novidade deve ser
anunciada nos próximos dias.

 Rejane Pires Martins e Marcio Couto em Brasilia

 Mônica com sua mãe Graça Nascimento Moreira

DIVULGAÇÃO
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sob o olhar
de Arivonil
Policarpo
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 50
Homicídios 40
Latrocínios 03
Confrontos 07

Roubos 475
Furtos 1.078
Veículos (furtos/roubos) 578
Outros 975

Acidentes 1.507
Colisões 1.378
Atropelamentos 129
Mortes 31

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

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

 Cascavel, 28 de Julho de 2017.

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

Filho tenta matar pai

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Um rapaz de 22 anos é procura-
do pela polícia acusado de tentar
matar o pai adotivo. O crime aconte-
ceu na noite de quarta-feira, na casa
em que eles moram, na Rua Pesse-
gueiro, no Jardim Melissa.

Segundo a Polícia, os dois teri-
am discutido e o rapaz atirou contra
Manuel do Nascimento, de 59 anos.
Vizinhos, ao escutarem o disparo e
ver o homem ferido, acionaram so-
corristas e médico do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma e Emergência). Manuel estava
com um ferimento na região frontal
da cabeça, mas sem fratura. Com
ferimentos moderados, ele foi leva-
do ao Hospital Universitário. O filho,
por sua vez, fugiu.

Tiro na cabeça de
Manuel do Nascimento, por
sorte, foi de raspão

 Mentiu
Ontem, um adolescente foi até a
Delegacia de Homicídios dizendo
ser o autor do homicídio de Alex

Sandro Machado, em um posto de
combustíveis no início da tarde de

sábado. Porém, as informações
repassadas por ele, segundo a
delegada Mariana Vieira, não

condizem com os vários
elementos colhidos pela

investigação, dando claros sinais
de que ele não foi autor do crime.

1. JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA E SONIA APARECIDA DONATO
2. OLIVIO HENRIQUE DE ANDRADE E BENILDE REBELATO BARRETO
3. MARCIO MARQUES E IRIS NÉIA MOTA DA SILVA
4. MAURICIO ROCHA E MIKAELLA COELHO PASSARIN
5. LEONARDO ZANARDI E ADRIELA VIEIRA
6. LEODIR CEOLAN JUNIOR E CAROLINE CAUS CANDIDO PEDRO
7. NAILTON LIMA REBOUÇAS E JESSICA DOS SANTOS CARA
8. CESAR MARINO DONDONI E MARTA DE LARA CALANDRIA
9. MARCIO VILLAR NUNES RUIZ JUNIOR E THAIS ANTUNES ALVES
10. FERNANDO OLEINIK E TISSIANE MERLAK
11. VALDECI PETRIK E JUCELENE DE FATIMA WAGNER
12. MARCIO FERREIRA DA SILVA E CELIA CRISTINA DE SOUZA
13. MAURICIO JAMERSON DE SENE E KAWANA GONÇALVES RIBEIRO
14. CLAUDEMIR LOPES SIQUEIRA E CLEUSA BARBOSA BATISTA
15. JOÃO GABRIEL MARTINS E LILIAN MACHADO
16. RONALDO TANSINI E MARIELE KORALEWSKI
17. FELIPE MIGUEL SORBARA LIMA E FERNANDA MARIA SOPELSA SCHWADE
18. MARCELO ANTONIO RIBEIRO DE MELO E FRANCIELE SOUZA PEDRO
19. LUCIANO LUIZ BUENO E SOLANGE CARVAT
20. DEVONIR MIGUEL MARTINS E GRAZIELA MARIA THEODORO
21. ELEANDRO CABRAL RICARDO E ELIANE REGINA DE BARROS
22. HORLANDO DA SILVA ORTTEMAIR E AMANDA MARGOTTI
23. CESAR CAROLINO E EGNEIA APARECIDA CUNHA GARCIA
24. ALEX FABIO HANK E SUELENN FERMO
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Uma das obras mais esperadas
no setor de segurança pública em
Cascavel, a construção da Apac
(Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados), deve sair
do papel nas próximas semanas.
Tudo porque na próxima terça-fei-
ra, durante a Escola de Governo, o
prefeito Leonaldo Paranhos deve-
rá fazer o repasse oficial do terre-
no do Município para a Associação.

De acordo com a Secom

Município repassa
terreno à Apac

(Secretaria de Comunicação), tra-
ta-se de uma área de 48,4 mil
m2, na Fazenda Piquiri, na BR-
369, saída para Corbélia. O mé-
todo é considerado uma das al-
ternativas para desafogar o sis-
tema carcerário nacional.

Os recursos, conforme a juíza e
idealizadora do projeto em Casca-
vel, Cláudia Spinassi, foram garan-
tidos junto ao Ministério da Justiça,
pelo então ministro Osmar Serráglio.

 TERRENO ESTÁ LOCALIZADO na
Fazenda Piquiri, na BR-369, saída para Corbélia

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de
Cascavel realizou ontem, em Cafelândia, a incineração
de 4,6 toneladas de drogas. Ao todo foram 4.633
quilos de maconha, 2,830 gramas de crack,
resultado das apreensões realizadas pelas equipes
somente este ano.
Já em Foz, a Polícia Civil incinerou outras três
toneladas foram destruídas. A droga, segundo a
assessoria de imprensa da Polícia Civil, é resultado
das apreensões feitas nos últimos anos na cidade.

 MACONHA E CRACK foram destruídos em uma cooperativa da região

Denarc incinera 4,6 ton de drogas

O custo da penitenciária, que abri-
gará em sua capacidade máxima,
188 presos, é de R$ 5,7 milhões.
“O custo do preso no método Apac
é de R$ 990 mensais. Com isso o
Governo do Estado economiza, por
mês, R$ 2.610 por preso e, ao fi-
nal de um ano, ele terá economi-
zado R$ 5,8 milhões”.

SISTEMA
Segundo a juíza, a rotina do lo-

cal é rígida e visa a disciplina. “To-
dos os dias os presos acordam
às 6h. Todos os dias: sábados,
domingos, feriado, Natal e Ano
Novo. Tem uma hora para eles to-
mar banho, colocar sua roupa
passada e se apresentar no pri-
meiro ato ressocializador às 7
horas com o crachá. Na sequên-
cia eles tomam o café da ma-
nhã, que eles mesmos prepa-
ram, vão limpar suas celas, e
fazer as atividades. Dependen-
do da fase em que o preso esti-
ver será a atividade.

 Reportagem: Tissiane Merlak

DENARC
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Giro da
Violência

Adolescente apreendido
Um adolescente de 14 anos foi
apreendido ontem, no bairro
Interlagos, acusado de ser o autor do
homicídio de Antônio Cláudio da Silva
Ramos, de 19 anos. O jovem foi morto
na Rua Sócrates, no bairro Interlagos,
no dia 13 de julho. Ele estava na casa
de amigos quando foi alvejado por
dois tiros. Antônio tentou fugir, foi
levado ao Hospital Universitário, mas
morreu posteriormente.

Sacos de feijão escondiam a
maior carga de maconha apreen-
dida pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) este ano no Paraná. O
entorpecente, que totalizou 4.302
quilos, foi localizado pelas equi-
pes em um posto de combustí-
veis, na BR-163, em Toledo.

Os policiais desconfiaram do
veículo e, já na cabine do caminhão
encontraram notas fiscais com in-
dícios de adulteração. Ao romper os
lacres e vasculhar o interior da car-
reta, eles encontraram centenas de
tabletes de maconha e ainda, 23
pistolas e 500 munições.

Das 23 pistolas apreendidas,
19 têm calibre “ponto 40” e qua-
tro   milímetros. A maioria das pis-
tolas é da fabricante Glock. Além
das 500 munições, foram apre-
endidos ainda 45 carregadores e
18 acessórios para modificação
da arma para tipo rajada. O con-
dutor do veículo não foi encontra-
do pela equipe.

Em relação às armas, esta foi a
segunda maior apreensão do Esta-
do, atrás apenas de uma ocorrida
em Santa Terezinha de Itaipu, quan-
do 56 pistolas foram apreendidas
em um automóvel.

AÍLTON SANTOS

CAMINHÃO LEVAVA
4,3 toneladas de

maconha, 23
pistolas e 500

munições

Autor de atropelamento
Se apresentou na 15ª Subdivisão
Policial de Cascavel o condutor da
motocicleta que atingiu, na terça-
feira, um menino de seis anos na
Avenida Interlagos, no bairro que leva
o mesmo o nome, em Cascavel. A
criança atravessava a avenida pela
faixa de pedestres quando foi atingida
por uma Honda CG. O condutor fugiu
do local sem prestar atendimento. O
menino foi levado em estado grave ao
Hospital Universitário.

Eletrônicos contrabandeados

Um jovem de 22 anos foi preso na
quarta-feira, pela Polícia Federal,
com 15 IPads contrabandeados do
Paraguai. Ele foi interceptado no
Aeroporto de Cascavel, em uma
conexão de voo que saiu de Foz do
Iguaçu e tinha como destino o Rio
de Janeiro.  Segundo a PF, cada
aparelho apreendido custa US$
1.200 dólares.

POLÍCIA FEDERAL

 toneladas de
maconha

EM NÚMEROS

4,3%

Feijão, maconha
e armas
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Em grande momento na tempo-
rada, o Cascavel Futsal conta com o
apoio de seu torcedor neste sábado
para tentar superar um desespera-
do Caramuru e seguir em busca da
liderança da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense. O duelo, válido
pela 15ª rodada, está marcado para
as 19h05, no Ginásio da Neva.

Além de estar invicto há seis ro-
dadas e ter marcado 31 gols no pe-
ríodo - mais de cinco por jogo - o
time cascavelense tem apresenta-
do um futsal convincente. Foi assim
nas vitórias sobre Marreco e Pato

Branco (os dois primeiros colo-
cados da classificação), nos

clássicos com Umuarama e
Toledo e nos empates com

Desfalcado, Cascavel Futsal
conta com a torcida na Neva

Artilheiro
Autor do gol decisivo na vitória
por 4 a 3 em Castro, no primeiro
turno, o camisa 10 Batata terá
neste sábado a oportunidade de
voltar à liderança isolada do
ranking de artilheiros, pois foi
ultrapassado pelo companheiro
de equipe Ernandes na última
rodada, no empate por 5 a 5 com
o Foz Cataratas. O camisa 30
cumprirá suspensão neste fim de
semana, mas Batata pensa
primeiro na vitória. “É um jogo

que queremos vencer,
precisamos dos três
pontos. Será com
certeza um jogo difícil,
mas na Neva temos
que impor o nosso
ritmo, temos de ser

consistentes para
conseguirmos a vitória.

Temos alguns
desfalques, mas quem

jogar irá superar as
ausências e contamos

com a nossa torcida
que este ano
tem sido muito
importante na

Neva”.

Guarapuava e Foz Cataratas.
Para este sábado, apesar de fa-

vorito, o Cascavel amarga desfal-
ques e terá pela frente um adversá-
rio desesperado pela vitória. O Ca-
ramuru ainda não venceu no Esta-
dual 2017 e busca reagir enquanto
ainda dá tempo de buscar um lugar
entre os oito que avançarão de fase.

Por isso, e pelas ausências de
Issamu, Rafael e do artilheiro Er-
nandes, suspensos, além dos le-
sionados Ricardo e Minatti, o time
cascavelense espera um confron-
to difícil neste sábado, assim
como foi no duelo entre as equi-
pes no primeiro turno, em Cas-
tro, quando a Serpente Tri-
color venceu por 4 a 3.

SEXTA-FEIRA (28/7)
20h30 Umuarama x São Lucas

SÁBADO (29/7)
20h30 Toledo x Campo Mourão
19h05 Cascavel x Caramuru

TERÇA-FEIRA (1º/8)
20h15 Marechal x Marreco

QUARTA-FEIRA (2/8)
20h30 Pato Branco x Foz Cataratas
Folga: Guarapuava

15ª RODADA

POS. TIME PGJ V E D GPGCSG
1º Marreco 27 13 8 3 2 56 28 28
2º Pato Branco 24 12 7 3 2 36 20 16
3º Cascavel 23 12 7 2 3 50 37 13
4º Guarapuava 20 13 5 5 3 36 35 1
5º Foz Cataratas 20 13 5 5 3 31 28 3
6º Marechal 19 11 5 4 2 30 23 7
7º C. Mourão 16 13 4 4 5 29 32 -3
8º São Lucas 15 12 4 3 5 21 32 -11
9º Umuarama 11 13 2 5 6 33 33 0
10º Toledo 8 12 2 2 8 17 43 -26
11º Caramuru 2 12 0 2 10 19 47 -28

SÉRIE OURO

I ngressos
R$10R$20

 Inteira

Ala Batata espera um
jogo difícil neste sábado

RONI PIMENTEL

Feminino e
meia-entrada
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Se há uma equipe de taekwon-
do escolar que se destaca na mo-
dalidade no Estado essa equipe é
a do Colégio Estadual Marcos
Schuster, do Bairro São Francis-
co, em Cascavel.

O fato foi confirmado nas dis-
putas da Fase Final A (15 a 17
anos) da 64ª edição dos Jeps (Jo-
gos Escolares do Paraná), que
será encerrada neste fim de se-
mana em Apucarana.

O colégio Schuster teve apenas
três atletas dentre as 28 participan-
tes da modalidade e, pelos resulta-
dos delas, conquistou o título geral
da competição no naipe feminino.

Tudo isso graças às taekwondis-
tas Ewelyn Rayane, Jaine Almeida
e Sara Wengrat. A primeira foi ouro
nas categorias até 55 kg e prata
na faixa amarela e laranja; Jaine
foi prata na divisão de peso até 49
kg e quinta colocada na faixa ver-
de e azul claro; enquanto Sara foi
prata até 52 kg e bronze na mar-
rom e vermelha.

Outras quatro equipes de colégi-
os estaduais da cidade também dis-
putaram os Jogos. A do Brasmadei-
ra ficou em sétimo lugar, a do Itagi-
ba Fortunato terminou em nono e a
do Padre Carmelo Perrone ficou em
12º lugar dentre 17 participantes.

Taekwondo escolar é
no colégio Schuster

Faixa amarela e laranja
 2º Ewelyn Rayane (CE Marcos Schuster)

Verde e azul claro
 3º Thays dos Santos Sabino (CE Brasmadeira)
 5º Jaine Almeida (CE Marcos Schuster)

Marrom e vermelha
 1º Melissa Catarine (CE Itagiba Fortunato)
 3º Sara Wengrat (Marcos Schuster)

Até 46 kg
 1º Thays dos Santos Sabino (CE Brasmadeira)

Até 49 kg
 2º Jaine Almeida (CE Marcos Schuster)

Até 52 kg
 2º Sara Wengrat (CE Marcos Schuster)

Até 55 kg
 1º Ewelyn Rayane (CE Marcos Schuster)
 4º Melissa Catarine (CE Itagiba Fortunato)

Até 59 kg
 1º Laura Valeria (CE Padre Carmelo)

Verde e azul claro
 4º Rangel Pessato (CE Marilis Pirotelli)

Marrom e vermelha
 1º Wilian dos Santos (CE Brasmadeira)
 5º Leonardo Nunes Villaca (CE Marilis Pirotelli)
 6º Gabriel Guimarães (CE São Cristovão)

Até 45 kg
 1º Wilian dos Santos (CE Brasmadeira)

Até 48 kg
 1º Gabriel Guimarães (CE São Cristovão)

Até 63 kg
 1º Leonardo Nunes Villaca (CE Marilis Pirotelli)

Até 68 kg
 4º Rangel Pessato (CE Marilis Pirotelli)

 RESULTADOS NOS JEPS

 Masculino
No naipe masculino, equipes
de 22 instituições de ensino
participaram dos Jogos em
Apucarana. Cascavel teve

representantes nas equipes dos
colégios estaduais Marilis Faria

Pirotelli, Brasmadeira e São
Cristovão, que terminaram em
sexto lugar, em oitavo e na 13ª
posição na classificação geral. O
naipe masculino contou com 66
taekwondistas na modalidade.

O jovem Luan Henrique
Amaral de Oliveira é o
estudante mais rápido
do Estado nos 100m
rasos para paralisados
cerebrais ambulantes.
Estudante do Colégio
Estadual São Cristóvão,
ele conseguiu o título ao
completar a prova em
45s34 na Fase Final A
(15 a 17 anos) dos
Jogos Escolares do
Paraná, nesta semana,
em Apucarana. Luan
também foi medalha de
ouro no arremesso de
peso. Parabéns a Luan e
ao seu técnico, Victor
Emanuel Abrozino.

 DIVULGAÇÃO

O mais rápido
do Estado

MASCULINO

FEMININO
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 email cartorio.cvel@gmail.com –
registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP
85801-002  - CASCAVEL – PR

FONE/FAX 45-3224-5420

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, 28 de julho de 2017

Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na

forma da lei.

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

O Ginásio Eduardo Luvison será
palco de intensas disputas pela 2ª
fase do Regional Oeste de Karatê da
45ª edição do Campeonato Parana-
ense da modalidade, neste sábado.
O evento irá das 8h às 17h, com a
abertura oficial marcada para as 9h.

A competição reunirá cerca de
100 atletas de todas as idades e
que avançaram da primeira fase da
competição. Eles buscam vagas
para a fase final do Estadual, que
reunirá os demais campeões regio-
nais em dezembro, provavelmente
em Curitiba, e também pontos para
o ranking estadual, que definirá a
seleção paranaense para o Campe-
onato Brasileiro de Seleções.

Serão cerca de 40 atletas cas-
cavelenses em busca de conquis-
tar em casa o objetivo na competi-

Cascavel recebe o
Estadual de karatê

ção deste sábado, que é organiza-
da pela Federação Paranaense de
Karatê, entidade filiada à confede-
ração nacional do esporte que, por
sua vez, é ligada ao Comitê Olímpi-
co Brasileiro.

Sete jogos encerram neste domingo a
primeira fase da Copa Cidade de
Futsal Feminino de Cascavel, no

Ginásio Sérgio Mauro Festugatto. A
rodada que definirá os confrontos da
quarta de final terá início às 13h, com
Ouro Verde Sub-17 x Predadoras. Na
sequência, os demais duelos serão:

Afeto/Toledo x Vila Nova (14h), Ouro
Verde Sub-20 x São Francisco (15h),

AUF/Foco Telecom x Ouro Verde Sub-
17 (16h), Armazém das Bebidas x
Furacão (17h), ASR Calhas x Ouro

Verde Sub-20 (18h) e Legendárias x
AUF/Foco Telecom (19h).

Copa Cidade

Basquete em cadeira de rodas

Atual campeã, mas ainda em busca da primeira vitória na competição neste ano, a equipe de
Cascavel disputa neste fim de semana a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Basquete
em Cadeira de Rodas, na cidade de Guarapuava. Os comandados do técnico Rodrigo Zini
e do auxiliar Victor Emaniel Abrozino enfrentam os donos da casa ao meio-dia deste
sábado, a ADAPP/Pinhais às 8h de domingo e a Atacar/Toledo às 14h, também no
domingo. Na 1ª etapa, os cascavelenses foram superados pelos times de Fênix, Castro e Foz
do Iguaçu. Já na 3ª e última etapa, de 29 de setembro a 1º de outubro, em Fazendo Rio
Grande, os adversários serão os representantes de Londrina e Maringá.

 DIVULGAÇÃO
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Megasena
Concurso: 1952

09 21 36 38 52 53

Dupla sena
Concurso: 1673

03 09 26 30 38 501º sorteio

07 18 22 24 30 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1542

02 03 05 07 08 10 11 13
15 16 17 20 21 22 24

Quina
Concurso: 4440

23 49 51 60 75

Timemania
Concurso: 1062

05 25 40 51 67 69 72
TIME DO CRB/AL

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: 5200

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

350.000
18.000
15.000
12.000
10.888

Feito Histórico Pesos Pesados

Pernambucana de Recife, a nadadora Etiene
Medeiros, de 26 anos, fez história ao se
sagrar a primeira mulher do Brasil a ser campeã
mundial na piscina. Ela realizou o feito na
quinta-feira, ao vencer os 50m costas no
Mundial de Budapeste, na Hungria.

Jon Jones e Daniel Cormier fazem uma
aguardada luta neste sábado, no UFC 214,
valendo o cinturão dos pesos pesados.
Cormier detém o título, mas é criticado por
ser dono apenas pela ausência de Jones, que
enfrentou problemas no Ultimate em 2015.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 40 16 12 4 0 26 7 19
2º Grêmio 32 16 10 2 4 31 17 14
3º Santos 30 16 9 3 4 18 10 8
4º Flamengo 28 16 7 7 2 24 13 11
5º Palmeiras 26 16 8 2 6 24 18 6
6º Sport 24 16 7 3 6 24 20 4
7º Botafogo 24 16 6 6 4 17 14 3
8º Vasco 23 16 7 2 7 21 26 -5
9º Cruzeiro 22 16 6 4 6 18 16 2
10º Ponte Preta 21 16 6 3 7 19 21 -2
11º Chapecoense 21 16 6 3 7 22 28 -6
12º Fluminense 21 16 5 6 5 24 24 0
13º Atlético-MG 20 16 5 5 6 17 19 -2
14º Bahia 19 16 5 4 7 20 19 1
15º Coritiba 19 16 5 4 7 17 22 -5
16º Atlético-PR 17 16 4 5 7 14 22 -8
17º Avaí 17 16 4 5 7 10 18 -8
18º São Paulo 16 16 4 4 8 16 19 -3
19º Vitória 12 16 3 3 10 16 29 -13
20º Atlético-GO 9 16 2 3 11 13 29 -16

SÁBADO (29/7)
16h Botafogo x São Paulo
19h Palmeiras x Avaí

DOMINGO (30/7)
11h Chapecoense x Atlético-GO
16h Corinthians x Flamengo
16h Coritiba x Atlético-MG
16h Bahia x Sport
16h Ponte Preta x Fluminense
19h Cruzeiro x Vitória
19h Grêmio x Santos

SEGUNDA-FEIRA (31/7)
20h Vasco x Atlético-PR

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

17ª RODADA

TERÇA-FEIRA (24/7)
ABC 1x0 Brasil de Pelotas

Internacional 2x0 Oeste
SEXTA-FEIRA (28/7)

19h15 Juventude x América-MG
21h30 Paysandu x Ceará

SÁBADO (29/7)
16h30 Figueirense x Vila Nova
16h30 Goiás x CRB
16h30 Guarani x Londrina
16h30 Paraná x Santa Cruz
19h Náutico x Criciúma
19h Boa Esporte x Luverdense

17ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º América-MG 30 16 8 6 2 21 10 11
2º Guarani 28 16 8 4 4 20 15 5
3º Juventude 27 16 7 6 3 21 14 7
4º Internacional 27 17 7 6 4 20 13 7
5º Vila Nova 26 16 7 5 4 20 16 4
6º CRB 25 16 7 4 5 16 15 1
7º Londrina 24 16 6 6 4 23 19 4
8º Santa Cruz 23 16 6 5 5 19 17 2
9º Criciúma 23 16 6 5 5 16 17 -1
10º Oeste 23 17 5 8 4 16 15 1
11º Ceará 22 16 6 4 6 18 15 3
12º Paraná 21 16 5 6 5 17 15 2
13º Boa Esporte 21 16 5 6 5 15 17 -2
14º Goiás 20 16 6 2 8 17 20 -3
15º B. de Pelotas 20 17 6 2 9 19 28 -9
16º Paysandu 20 16 5 5 6 14 14 0
17º Luverdense 17 16 3 8 5 18 21 -3
18º Figueirense 16 16 4 4 8 20 25 -5
19º ABC 15 17 4 3 10 14 24 -10
20º Náutico 8 16 1 5 10 10 24 -14

SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

UFC

CBDA

Equipes de grande torcida no Brasil e que estão em alta na temporada, Corinthians e Flamengo duelam neste
domingo pela 17ª rodada do Brasileirão, às 16h, em Itaquera. O jogo deve ser motivo extra para amigos se
reunirem para um churrasco. Afinal, juntos, são cerca de 60 milhões de brasileiros na torcida pelos dois times
(32,5 milhões de flamenguistas e 27,3 milhões de corintianos). No Clássico das Multidões, o Corinthians
defende a liderança do Campeonato Brasileiro e uma invencibilidade de 31 jogos (19 vitórias e 12
empates) na temporada - sua segunda maior da história, similar à de 1936/1937 (em 1957, o time ficou
37 jogos sem perder) -, além de 20 jogos diante de sua torcida.  A última derrota foi no dia 19 de março
em Araraquara, por 1 a 0 para a Ferroviária, e o último revés em casa foi no dia 11 de fevereiro para o
Santo André, ambos pelo Paulistão.  Neste domingo, os lesionados Jadson e Pablo são as únicas ausências
no Corinthians. No Flamengo, embalado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil ao despachar o
Santos, terceiro colocado no Brasileirão, a principal novidade é a estreia do goleiro Diego Alves (foto).

Encontro das Nações
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