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Destruição total
Uma casa de madeira ocupada por
andarilhos foi totalmente consumida
pelo fogo na tarde de ontem (24).
O imóvel fica na região central de
Cascavel. Vizinhos disseram que há
poucos dias os ocupantes provocaram
fogo no local, mas que tinham
conseguido contê-lo.
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Novo projeto prevê
incentivo industrial

Para incentivar a instalação de empresas e a geração de emprego, Cascavel deverá contar
com o Programa de Fomento à Produção, que oferece benefícios fiscais para empresas,
como isenção de impostos e a concessão de imóveis industriais.
l Pág. 3

Opinião

Inovar será a prova de fogo para a
educação brasileira nos próximos anos

Responda rápido: que empresa emprega mais engenheiros no
Brasil atualmente? Odebrecht? Petrobras? Vale? Pasme, nenhuma
delas. A empresa que mais emprega engenheiros no Brasil atualmente é a Uber, que também já acomoda um grande volume de
jornalistas, arquitetos, enfermeiros e professores, entre outras das
chamadas “profissões tradicionais”. São pessoas que passam anos
em sala de aula lutando por um diploma e, ao conquistá-lo, não
conseguem mais emprego.
Piloto de drone, especialista de inteligência artificial, desenvolvedor mobile, analista de SEO, UX Designer, trader de criptomoedas,
influenciador digital, Youtuber e instrutor de zumba são exemplos de
carreiras que se desenvolveram no paralelo das novas tecnologias e de
abordagens de direcionamento mais recentes no mercado. E nenhuma
delas existia há cerca de dez anos.
Se dermos um salto para o futuro, teremos mais um dado bombástico: 85% das profissões que existirão daqui a dez anos ainda não
foram criadas, segundo relatório do Institute For The Future. Se as instituições de ensino não se adaptaram a última década, como serão os
próximos anos? Já que a intensidade das mudanças só aumenta, ficarão limitadas a ensinar só para os 15% das profissões “tradicionais”?
Entre as consequências dessa disritmia, já lidamos com uma crescente evasão escolar e com uma relação cada vez mais truncada entre
professores e alunos.
Em educação, inovar pode ter muitos significados. A inovação pode
acontecer a partir de processos não necessariamente tecnológicos,
como proporcionar mais a vivência do que é ensinado em vez de
se limitar à apresentação teórica. Ou pode significar uma reviravolta
completa no modelo vigente, com professores sendo substituídos por
robôs e telas até a segunda metade deste século. Será?
O que já está claro é que a guinada que se anuncia no horizonte
vem delineando um deslocamento de prioridades. Ao que tudo indica,
o desafio será mover a ênfase do ensino para a aprendizagem. E
aqui entra a construção de habilidades urgentes, como inteligência
emocional, criatividade e pensamento crítico, competências apontadas
neste ano pelo PNUD no relatório “O Futuro dos Empregos” como
indispensáveis para os profissionais até 2020.
O prazo é curto e o caminho é longo. Andemos.
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“Espero que
todas as jovens
que viram uma
mulher como primeiraministra agora saibam
com certeza que não
há limites para o que
podem alcançar”.

Theresa May,
ex-primeira
ministra do
Reino Unido,
em seu discurso de
despedida do cargo.
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Proposta prevê
incentivo industrial

Para incentivar a instalação de empresas e a geração de vagas no mercado
de trabalho, a Prefeitura
de Cascavel elaborou o
Programa de Fomento à
Produção - iniciativa que
precisará ser votada pela
Câmara de Vereadores e
que substitui o Prodec (Programa de Desenvolvimento
Econômico), de 2010.
A ação oferece incentivos fiscais para empresas,
sejam industriais, comerciais e/ou de prestação de
ser viço para implantação
e/ou ampliação. Entre os
maiores benefícios previstos estão a isenção de
impostos e taxas municipais, além da alienação e da
concessão de áreas e imóveis industriais - uma grande
demanda no Município.
O programa oferece isenções de dez anos em Taxa
de Licença para Execução
da Obra; IPTU; ISSQN; Taxa
de Licença para Localização e Funcionamento;
Taxa de Verificação de
Regular Funcionamento;
Taxa de Licença Sanitária e ITBI. Passado esse
período, empresas que
cumprirem as exigências
podem manter por mais
cinco anos os benefícios.
Entre as novidades do
Fomento à Produção estão
incentivos a empresas
que realizem a construção
e implantação de loteamentos ou condomínios
industriais - com finalidade
exclusiva para implantação
de empresas, nas áreas
industriais da cidade. Pelo
levantamento da prefeitura,
Cascavel possui áreas para
fins industriais que somam
mais de 1,5 milhão de
metros quadrados, ainda
sem infraestrutura básica,
tendo a possibilidade de
gerar 5.475 empregos,
desde que sejam criadas
as condições necessárias.

As comissões permanentes terão que avaliar a
proposta após o recesso
parlamentar - a partir de 5
de agosto, para que depois
o projeto seja votado em
plenário. Na justificativa
para a criação do Fomento
à Produção, a prefeitura
alega que o programa dará
melhores acessos a licitações, valores subsidiados
e condições facilitadas de
pagamentos - redução de
prazo e desburocratização
para transferências de imóveis para beneficiários vencedores de licitação. “Cabe
ressaltar também que a
política de desenvolvimento
econômico da cidade, através dos incentivos fiscais e
econômicos com a venda
subsidiada de áreas trouxe
a Cascavel impor tantes
resultados no que tange à
economia local, com forte
ampliação do parque industrial, contemplando diversos seguimentos como:
indústria madeireira, indústria metalúrgica, indústria
alimentícia, indústria de
carrocerias, distribuidoras,
indústria da construção civil,
entre outros”, afirma o prefeito Leonaldo Paranhos,
em ofício enviado à Câmara.
Pelo que aponta o
estudo feito pela prefeitura, em 40 anos, desde a
criação da Codevel (Companhia de Desenvolvimento
de Cascavel) - hoje extinta
-, dez parques industriais
foram criados, atualmente
com 200 empresas com
12 mil empregos - atividades responsáveis por 43%
do VAF (Valor Adicionado
Fiscal) industrial de Cascavel. Com os incentivos
de isenção, a prefeitura
estima um impacto orçamentário de R$ 2,5 milhões
em 2020 e de R$ 3,196
milhões em 2021.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Cadê o brinde, vereador?

A audiência nas redes sociais do vereador Valdecir Alcântara
(PSC) sempre bomba nas suas transmissões ao vivo
sobre a prestação de contas do mandato. Para aumentar
a visibilidade, o parlamentar costuma sortear brindes
doados por empresas. Deu o que falar a cobrança de uma
internauta: ela ganhou um kit balanceamento no sorteio do
parlamentar. Ninguém sabe como, mas a mensagem gravada
por ela cobrando o suposto brinde foi parar nos grupos
de WhatsApp e as críticas também bombaram. Alcântara
entregou ontem o brinde e aproveitou a discussão para
convidar os cascavelenses a acompanharem o programa
todo domingo, às 20h, no Facebook.

Flerte de siglas

Com Márcio Pacheco no
comando do PDT e précandidato a prefeito de
Cascavel, o ex-prefeito
Edgar Bueno está de saída.
Aos 70 anos, após três
mandatos no Executivo
municipal e dois como
deputado estadual,
ele ensaia novo pleito.
Para isso, escolhe nova
legenda partidária. Diz
que “namora” com quatro
partidos mas
com “prudência”.

Elegível

Mesmo com contas
reprovadas pela Câmara,
Bueno conseguiu reverter
temporariamente a
situação. Ele questionou
um dos julgamentos do
Legislativo municipal e teve
causa ganha na Justiça.
A outra ainda está em
discussão, mas, mesmo
assim, não implica em
inexigibilidade. Contudo,
ainda não está descartada
a disputa de André Bueno
(PSDB) à Prefeitura de

Cascavel. Tudo vai depender
de como seguirão as
vontades dos eleitores:
experiência ou renovação.

E as lâmpadas?

O secretário de Obras
Públicas, Adelino Ribeiro
(PSC), deixou de lado ontem
os buracos e as lâmpadas de
Cascavel e foi até Catanduvas
ontem prestigiar almoço
com idosos do Município.
Com direito a discurso no
microfone. A visita foi bate
e volta, apenas durante
o almoço.

Paranhos &
empresários

O prefeito Leonaldo
Paranhos participa de hoje,
às 18h30, da tradicional
reunião empresarial da Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Cascavel). Ele
dará detalhes - dentre outros
assuntos - da bilhetagem
eletrônica, da extinção da
Cettrans e da implantação
das polêmicas lixeiras
subterrâneas.

Tendas culturais

As tendas criticadas pelo ex-prefeito Edgar Bueno são
resultado de uma parceria com a Itaipu Binacional. A
licitação para instalação dos equipamentos realizada
há um ano custou R$ 47.450 por bolha. Ao todo, foram
instaladas cinco tendas-bolhas, que tinham como função
abrigar ações do Território Cidadão - quando finalizadas,
a ideia era que a comunidade passasse a usá-las. A
explicação é do José Carlos da Costa, o Cocão, gestor do
Território Cidadão, ao vereador Roberto Parra (MDB).
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Saques de até R$ 500
começam em setembro

Foi assinada nessa quar ta-feira
a Medida Provisória que permite os
saques de contas do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço), que
deverão ter início em setembro e vão
até março de 2020.
O limite máximo de saque ficou
restrito a R$ 500 para cada conta do
trabalhador neste ano.
A partir de 2020, será liberado um percentual sobre o saldo da conta no mês de
aniversário do trabalhador. Quanto menor
for o saldo, maior percentual do saque,
que poderá variar de 5% a 50% do total.
“Estamos devolvendo aos trabalhadores
o direito de consumir. Todos serão contemplados com a medida”, disse Bolsonaro após assinar o texto.
Segundo o presidente, a adesão ao
novo FGTS será opcional e uma “renda
extra anual” a partir de 2020.

SAQUE ANIVERSÁRIO
A partir de 2020, os trabalhadores
poderão fazer saques anuais de suas
contas no FGTS.
Quem quiser fazer esses saques
deverá comunicar à Caixa a partir de
outubro de 2019. Quem optar pelos
saques anuais, no entanto, não poderá
fazer o saque total da conta em caso
de demissão sem justa causa. Contudo, em caso de demissão sem justa
causa não muda o cálculo da multa de
40% devida pelo empregador.
O trabalhador que optar pelos
saques anuais só poderá voltar à
modalidade anterior (que permite o
saque total em caso de demissão
sem justa causa) dois anos depois da
primeira mudança.
Quem optar pelo saque anual terá
três meses para retirar os recursos a

partir de 2021: o mês de seu aniversário e nos dois meses seguintes.
LIMITES
O valor do saque anual será um percentual do saldo da conta do trabalhador. Para contas com até R$ 500, será
liberado 50% do saldo, percentual que
vai se reduzindo quanto maior o valor
em conta. Para as contas com mais de
R$ 500, os saques serão acrescidos de
uma parcela fixa. Confira na tabela.

HOJE NEWS

CASCAVEL, 25 DE JULHO DE 2019

*REGULAMENTO NO CUPOM DA CAMPANHA

REALIZAÇÃO:

APOIO INSTITUCIONAL:

PATROCINADORES:
AAC

®
AR CONDICIONADO

05

06

LOCAL

HOJE NEWS, 25 DE JULHO DE 2019

Quilômetro de teste será refeito
A Prefeitura de Cascavel e a
Itaipu Binacional firmaram parceria
para asfaltar estradas do interior. A
Estrada Alto Bom Retiro - próxima à
Estrada Rio da Paz - foi a primeira
a receber asfalto. O caminho pavimentado liga os moradores até o
início da comunidade de Alto Bom
Retiro e ao Distrito de São Salvador. Mas, para eles, a solução virou
um problema.
É que está sendo usado o
asfalto frio e o primeiro quilômetro
pavimentado já apresenta buracos
e rachaduras. “O asfalto frio foi
uma fria. Se fosse asfalto quente,
não teria problemas”, ironiza o agricultor Euzébio Scariot.
Conforme o secretário de Agricultura de Cascavel, Nei Haveroth,
o primeiro quilômetro foi apenas
um teste. “O convênio com a Itaipu
diz que o TST (Tratamento Superficial Triplo) deve ser feito diretamente sobre o calçamento e nós
fizemos um teste para verificar se
o trabalho ficaria bom e se poderíamos continuar a fazer assim em
todos os 43 quilômetros determinados no acordo”.
De acordo com Nei, os buracos e
as rachaduras se formaram porque
o calçamento debaixo do asfalto
estava irregular. Ele garante que
as par tes que apresentam irregularidades serão arrumadas
em uma operação tapa-buracos,
com asfalto quente, mas apenas
quando os demais 43 km, assim
como em São Salvador e na Linha
Scanagatta, estiverem prontos.

“Quando nós iniciamos os
trabalhos, a Estrada Alto Bom
Retiro estava intransitável.
Agora, eu preciso me preocupar com os trechos que não dá
para andar e só depois arrumar
o necessário”.
Os percursos de difícil
acesso ficam dentro da comunidade de Alto Bom Retiro e no
Distrito de São Salvador.
O convênio com a Itaipu
prevê a pavimentação de 43
km de estradas rurais. Nei
conta que 7 km já foram concluídos e que mais 9 km serão
inaugurados nos próximos dias.
O prazo para a execução total
vai até o fim de 2020.
TRECHOS irregulares serão
refeitos ao fim das obras
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ESPORTE

Final antecip
Um dia depois do encerramento da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na disputa, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.
Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Sul-Americano
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Investimento

A Itaipu Binacional aplicou R$ 2.331.657 em maquinário, sendo um caminhão
equipado com multidistribuidor de agregado eletrônico, um caminhão com
tanque de emulsão asfáltica, um tanque estacionário, um rolo compactador de
pneus, uma minicarregadeira e vassoura recolhedora e uma pá carregadeira.
A contrapartida do Município é de R$ 2,345 milhões em material. A mão de
obra também é de funcionários do Município, que receberam capacitação para
executar o serviço, totalizando R$ 4.676.657.
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Espaço APAExonado

Centro de Saúde da Apae
próximo de finalizar etapa
O novo Centro de Saúde da
Apae de Cascavel está bem perto
de finalizar a etapa inicial das
obras. A expectativa é de que até
a próxima semana sejam concluídos os serviços de terraplanagem.
Operários, auxiliados por máquinas
e caminhões, trabalham em dois
períodos para atender ao cronograma estabelecido.
A etapa seguinte envolverá a
construção de um muro de contenção e os trabalhos de fundação do
novo Centro de Saúde.
Os recursos para a construção
do centro e das demais obras do

Nova estrutura

arrojado projeto de revitalização
estrutural da Apae serão provenientes das doações da comunidade e
das notas fiscais do Programa Nota
Paraná. Para ajudar, basta colocar
o cupom fiscal sem preencher o
próprio CPF em uma das dezenas
de urnas espalhadas por pontos
estratégicos do comércio local. “A
par ticipação da sociedade será
fundamental no sentido de tornar a Apae um lugar muito melhor
para atender os nossos alunos
e a comunidade como um todo”,
destacou o presidente da Apae de
Cascavel, Evilasio Schmitz.

O Centro de Saúde da Apae terá 2.322 metros quadrados bem distribuídos, com vários setores
voltados às diferentes áreas atendidas. Se a Apae já contava com um serviço de qualidade na
prestação de serviço na área de saúde, passará a atender um número bem superior à média atual,
na casa dos 4.750 atendimentos mês. O ambiente será todo adaptado e concebido dentro das mais
rigorosas normas de acessibilidade. O centro prestará assistência nas áreas de fisioterapia, hidroterapia, pediasuit, integração sensorial, terapia ocupacional, odontólogo, psicólogo e fonoaudiólogo.

Obras de terraplanagem da área onde
será construído o
Centro de Saúde
estão em fase final de
execução
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Dalila ameaça Raduan e obriga Jamil a se
casar com ela. Almeidinha procura Jamil e Laila.
Santinha se apavora com Fauze. Bruno liga
para Abner, mas acaba desmaiando. Almeidinha
encontra Jamil, que nega qualquer acusação contra Dalila. Os capangas de Dalila escondem Laila.
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Salma pede para Aline ser sua mãe. Rania, Missade e Aline se preocupam com a falta de notícias
de Santinha e Raduan. Tereza se desespera por
não conseguir falar com Bruno e alerta Norberto.
Jamil mente para Ali e Almeidinha. Dalila se casa
com Jamil e o obriga a dançar com ela na frente de
Laila. Fauze liberta Santinha e Raduan no mesmo
local onde Laila é deixada. Zuleika questiona Almeidinha sobre seu comportamento. Laila volta para
casa com Raduan e Santinha. Tereza chega à casa
de Aline e pede ajuda para encontrar Bruno.
VERÃO 90
O Resumo dos últimos capítulos não foi divulgado
pela emissora. Os resumos dessa e de outras novelas
podem mudar em função da edição dos episódios.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você não terá tempo suficiente para pensar
sobre tudo antes de agir - não corra riscos,
decida mais tarde! Cãibras musculares e dores
podem fazer você diminuir o seu ritmo. A culpa
é da falta de nutrientes na sua dieta.
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BANCO
BANCO
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Raiz
(?)-natal, InterjeiCarl de
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"caracol"

Borboleta
Local do
com asas
Museu
cor dedo
Futebol
laranja
(Rio)

43 65

Solução
Solução

,

Seria inútil lutar contra mudanças que você
sabe que são indispensáveis. Tudo está
bem, não negue a si mesmo um pouco de ar
fresco - isso vai fazer você se sentir melhor
por dentro e por fora.

Olá!
Forma
de
Bactéria
literatura
de forma
alongada
Reprovável

Divisória
comum
em casas
japonesas
O som da
Divisão
letra "X"
do ano
Sugestões
Extensão
práticas
de sites

A1 6 S
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De repente você se sente tomado por uma
sensação de liberdade. Evite tomar grandes
decisões de hoje. Você tem uma sensação de
serenidade e calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. Você precisa disso.

Divisão
administrativa do
Executivo
estadual
Rua
Roentgen
(abrev.)
(símbolo)
(?) Sader,
sociólogo

"Canção
do (?)",
de Gonçalves Dias
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7

Você vai se sentir mais feliz se permanecer
fiel a si mesmo e no que você acredita - não
ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tornando mais equilibradas para você e depende
de você pensar antes de agir.

Declaração categórica

&

Você vai ser muito mais receptivo a novas
ideias. Somente os tolos nunca mudam de
opinião. Você estará em forma o dia todo, mas
precisa dormir para recuperar o sono atrasado.
Sentir-se cansado não é sinal de fraqueza.

(?) de boi,
Conjunção
item da
aditiva
culinária
britânica
Comportamentos

Linhagem
Cantora de
nobre e "Alma"
"Catedral"
(?) Riddle: o Lorde
Voldemort (Lit.)
Armação
da cesta
de
basquete

6

Uma lua cúmplice lhe promete momentos inesquecíveis com as pessoas próximas a você. A
felicidade está ao seu alcance. Você vai se sentir
assediado no final do dia e seria uma boa ideia
ter um descanso de verdade e tomar ar fresco.

Certamente, em
inglês

Atributo do ganhador
da loteria
Imposto recolhido
pelos municípios

5

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão
ser bons para seu ego hoje. Você está esgotando as pessoas que o rodeiam! Poupe os
seus nervos e os dos outros também!

Grama
(símbolo)

&

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não
ser muito severo. Você vai sentir uma necessidade real de aproveitar ao máximo os prazeres
da vida - siga suas necessidades.

Veneno
paralisante
deDoença
origem
amazônica
Ama de
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Você será capaz de dar livre curso à criatividade. Saia de sua concha e aproveite ao
máximo o presente! Por outro lado, sua saúde
será variável. O principal será equilibrar as
suas atividades ao longo do dia.
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Você será capaz de aliviar o ambiente sem se
deixar desanimar por outras pessoas. Você
está começando a sentir os resultados dos
esforços que tem feito ultimamente. Descanse
e dê uma folga para seu corpo.
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em inglês
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Isso leva tempo, por isso acalme-se! Você
deve reorganizar a sua rotina para conseguir maior estabilidade e uma vida mais
equilibrada, que esteja mais de acordo
com a sua personalidade.

ao peito desarmoAto
públi- cos da Alteração perigosa
Laerte,
da
(Anat.)
nioso
coHenfil
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e prosa ma- temperatura corporal Caber,
chadiana
Matemática
após
a
em(abrev.)
inglês
Miguel
Normas
morte
de
Paiva
um artista
famoso
(pl.)

C7
C+ H2
8 O5
M
0 Q$
N2 U&
5 E,
A( T&
S, E2
5 R
E2 M%
1 I$
M
, C&
G$ O,
/
P' R2

Você estará mais à vontade para pensar profundamente sobre suas esperanças e sonhos. Você
vai se sentir feliz com você mesmo, em harmonia
com seus valores, e estará mais atento às necessidades do seu corpo - continue assim.
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Dois jovens baleados

Duas situações de ferimentos
por arma de fogo foram registradas
no fim da tarde de ontem em Cascavel. O caso mais grave aconteceu
na Rua Txikaos com a Rua Apinajés, no Bairro Santa Cruz. Cristiano
Dargão de Almeida, 25 anos, foi
atingido por pelo menos cinco tiros
e levado em estado grave ao HU
(Hospital Universitário).
A outra situação aconteceu
na rodovia PRC-467, no Bairro
Canadá. Rafael Renan Rodrigues,
28 anos, foi alvejado na perna. A
Polícia Militar informou que três
rapazes teriam praticado um roubo

na região de Espigão Azul e fugido
para Cascavel. Quando a PM abordou o grupo, Rafael teria descido
do veículo apontando a arma aos
policiais e foi alvejado na perna.
Ele foi encaminhado à UPA Tancredo. Os outros dois suspeitos
foram detidos e um revólver calibre
38 apreendido.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
18
02
03
20

Fogo destrói casa ocupada por andarilhos

Uma casa de madeira que, de acordo
com vizinhos, era ocupada por andarilhos
e usuários de drogas foi consumida pelo
fogo na tarde de ontem (24). O imóvel
fica na Rua Visconde do Rio Branco, quase
esquina com a Rua Rio de Janeiro, no
Centro de Cascavel. Moradores da região
disseram que pelo menos cinco pessoas
viviam no local que estava abandonado

A CASA ficou totalmente destruída

e que já havia sido registrado fogo há
alguns dias na casa, provocado pelos
próprios ocupantes, mas que as chamas
haviam sido controladas sem causar prejuízos na estrutura.
Ainda não se sabe o que causou o
incêndio de ontem. Conforme os bombeiros, ninguém estava no imóvel.
As chamas atingiram também o prédio que fica ao lado.
Ele estava fechado e a
porta precisou ser cerrada pelos bombeiros
para evitar que o fogo
se alastrasse.
OUTROS
INCÊNDIOS
Mais seis incêndios foram registrados
ontem, todos de grandes proporções e em
áreas de vegetação.
Um deles foi na região
do Bairro Tropical 3. O
fogo se alastrou rapidamente em uma área
de vegetação seca e
ofereceu risco a plantações próximas, mas
foi controlado pelo
Corpo de Bombeiros.

RAPAZ foi atingido por pelo menos cinco tiros

Acusado de tentar
matar por drogas

Vai a júri popular hoje no Fórum de
Cascavel Kelvyn Mateus dos Santos
pela tentativa de homicídio contra
Robson Fernando da Veiga, ocorrida em agosto do ano passado no
Bairro Pacaembu, em Cascavel.
De acordo com os autos do processo, Kelvyn teria atirado contra
Robson, que, mesmo ferido, conseguiu se esconder e pedir ajuda.
A acusação é de tentativa de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, já que a
motivação do crime era uma dívida
de venda de drogas que a vítima
tinha com o acusado; e recurso
que dificultou a defesa da vítima, já
que o acusado teria chegado de forma
pacífica e agindo como amigo para
então atirar contra ele.
Kelvyn foi preso em flagrante no
mesmo dia com diversos tipos de drogas. Ele responde ao processo preso.

n Reportagem: Cláudia Neis
Fotos: Aílton Santos
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Bandidos invadiram na madrugada de ontem (24) a sede da
Fundetec, que fica às margens da
BR-277, em Cascavel, e arrombaram o cofre da fundação levando-o
para fora do prédio.
De acordo com funcionários,
não havia dinheiro no compar timento e os documentos ficaram
espalhados próximos à cerca de
proteção do local. Funcionários
afirmam que nada foi levado.
Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos, que
estavam encapuzados.
Denúncias podem ser feitas
pelos telefones 190 e 197 de
forma anônima.

AÍLTON SANTOS

Cofre da Fundetec é arrombado

Agente da PEC publica reflexão sobre a vida

O agente penitenciário Leandro Silva, 41 anos, escreveu “Enigma da Verdade”, que
faz uma reflexão sobre a valorização das pessoas. Agora, ele prepara seu segundo
livro. “É uma obra para a gente refletir sobre as relações entre as pessoas. Todas
as pessoas que aparecem na nossa vida têm algo para nos ensinar, sejam boas
ou ruins. A personagem principal do livro - que é uma obra de ficção - encontra
diversos tipos de pessoas, com personalidades diferentes. Meu objetivo é fazer as
pessoas refletirem sobre as relações e as pessoas que nos cercam”, conta Leandro,
que atua na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).
Leandro começou a escrever após a morte da mãe como uma forma de fugir da
dor. “No começo escrevia textos soltos... em 2017 o livro começou a tomar forma.
Comecei a juntar histórias que vi e vivi como agente e o livro nasceu. São 29 capítulos e 350 páginas. Já tenho o segundo bem encaminhado, e ele deve ser lançado na
metade do ano que vem”. Leandro lançou a obra na Bienal do Livro em São Paulo,
ano passado e em Porto Alegre, sua terra natal.

DOCUMENTOS ficaram espalhados

Tentativa de
homicídio

Um homem suspeito de
envolvimento na tentativa de
homicídio de Valderi Aparecido Moreira, 28 anos, no dia
23 de junho, no Bairro Interlagos, em Cascavel, foi preso.
Outro suspeito do crime foi
preso no dia 8 de julho. Os
dois estão na Cadeia Pública à
disposição da Justiça.
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Pilotos cascavelenses na
briga por títulos no kart
Onze pilotos cascavelenses se
juntam aos melhores do Brasil e
voltam à pista nesta quinta-feira
para os treinos classificatórios,
que são divididos em uma tomada
de tempo e quatro baterias classificatórias quando os pilotos somam
pontos para definir o grid da pré-final,
que é a terceira bateria. E o resultado da pré-final vai determinar o
alinhamento inicial da grande final.
Os representantes de Cascavel serão Pedro Gurgacz na categoria KZ Graduados; Murillo Fiore
Barcellos e Edgar Bueno, na Graduados; Marcos Fernandes dos
Santos, Rafael Paiva, Márcio do
Lago (também correrá na Super
Sênior) e Igor Dengo, na Sênior A;
Edivan Monteiro, na Super Sênior;

VANDERLEY SOARES

Tiago Schweiger e Mailson Araújo,
na Sênior B; e Edwardo Tanabe na
categoria F-4 Super Sênior.
BRUNO VICARIA

VANDA Camacho e o prefeito Leonaldo Paranhos confirmam etapa em Cascavel

O CASCAVELENSE Marcos
Fernandes dos Santos vem fazendo bons
tempos na categoria Sênior A

Brutos voltam a Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux foi confirmado, pela
diretora-geral da categoria, Vanda Camacho, como
sede da sétima etapa da Copa Truck 2019. A prova
que seria realizada no Autódromo de Tarumã (RS)
foi transferida para Cascavel, pois o autódromo
gaúcho não recebeu a homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo.
Com a prova de caminhões, serão realizadas
também quinta etapa da Copa HB20 e a Mercedes
Benz Challenge.
“A Copa Truck recebeu um oferta de apoio da prefeitura para fazer um de seus eventos em Cascavel. Trata-se de uma praça que tem longa história
de amor com a categoria dos caminhões e temos
grande prazer em levar este nosso show para quem
nos recepciona tão bem”, disse Vanda, que assinou o
acordo nessa quarta-feira com as autoridades locais.
O campeonato deste ano já teve quatro etapas
disputadas em Goiânia (GO), Campo Grande (MS),
Londrina (PR) e Curvelo (MG). A próxima vai ser em
Santa cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que marca
a quinta etapa da disputa. Rivera, no Uruguai,
recebe a etapa internacional da categoria no dia 1º
de setembro e depois a estrutura vem a Cascavel
para a sétima etapa, no dia 6 de outubro.
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GR CASCAVEL

GR na Copa Oeste

Equipe visita
locais de competição

A equipe de Coordenação dos
Espaços Esportivos dos Jogos Escolares da Juventude esteve em vistoria
nos espaços da Secretaria de Cultura
e Esportes de Cascavel e de entidades parceiras para o levantamento e
a avaliação dos locais que receberão
as modalidades da Etapa Regional
Sul/Sudeste que será realizada em
Cascavel de 2 a 6 de setembro.
O Comitê Organizador Local dos
Jogos Escolares da Juventude colocou
à disposição do COB (Comitê Olímpico
do Brasil) para sediar as competições
o Ginásio de Esportes Sérgio Mauro
Festugatto (futsal), o Centro de Iniciação
Esportiva Alice Martelli (futsal), a Unopar
(basquete), o Instituto Federal do Paraná
(Basquete) e o Centro Universitário
FAG para as modalidades de voleibol
e handebol. Todas as modalidades da
etapa regional dos jogos serão divididas
em duas categorias: a primeira de 12 a 14
anos e a segunda de 15 a 17 anos.
Estarão em Cascavel durante o
período de competições atletas do
Rio Grande do Sul, de São Paulo, do
Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais,
do Espírito Santo, de Goiás, do Rio
de Janeiro e de outras cidades do
Paraná, totalizando mil atletas.
A fase nacional, organizada pelo COB,
conta anualmente com mais de 6 mil
alunos-atletas de 12 a 17 anos de todo o
Brasil. A cidade de Blumenau receberá a
fase final dos jogos de 16 a 30 novembro.

CCR começa
trabalho de base

A diretoria do CCR (Cascavel
Clube Recreativo) divulgou esta
semana uma relação de atletas
que foram aprovados nos testes
de seleção para a composição
dos elencos que vão disputar os
campeonatos Sub-13 e Sub-15. Os
aprovados passaram por testes de
avaliação feitos pela comissão técnica que coordena as divisões de
base do CCR.
No próximo dia 5 de agosto os
garotos se apresentam no Centro
de Treinamento do Cascavel Clube
Recreativo na BR-369, KM 522,
sentido a Corbélia, para o início
dos treinamentos.

DIVULGAÇÃO/CCR

MENINAS da GR vão em busca de medalhas

As ginastas cascavelenses intensificaram
os treinamentos durante a semana para
fazer bonito a partir desta sexta-feira
na segunda etapa da 14ª Copa Oeste de
Ginástica Ritmica no ginásio de esportes
do Sesi em Toledo.
Essa é a segunda edição do ano e
novamente será realizada em Toledo,
reunindo a equipe da casa, de Cascavel
e de Marechal Cândido Rondon.
As meninas competirão nas modalidades de arco, maças, cordas e mãos livres
no individual e no conjunto.
Nesta edição, além das disputas de
ginástica rítmica, estão previstas duas
participações especiais: a equipe da
seleção nacional da Venezuela e a
equipe de ginástica acrobática de
Toledo. As duas equipes farão apresentações especiais durante a Copa Oeste.

EQUIPES disputar várias competições durante o ano

ATLETAS APROVADOS:
SUB-13
Bruno da Silva Freitas, Matheus
Ataide Brandalise, Enzo Pereira
Nunóia, Pedro Henrique
Cicoski, Rian Gustavo Leite Matos
e Rafael dos Anjos Nunes.

SUB-15
Kauan Rodrigues Luiz, José
Ricardo de Oliveira Julio, Lucas
Lobo Didur, Victor Gabriel, Otávio Meurer do Rosário e Vinicius
Tomazzi Galvão.
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Grêmio tem parada
dura contra paraguaios
Um jogo interessante fecha a
semana de Libertadores da América nesta quinta-feira (25). Vencedor da competição há dois anos, o
Grêmio de Renato Gaúcho recebe
o Libertad, do Paraguai, na Arena
Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30
(de Brasília). Moleza? Pelo contrário! O Libertad foi uma das sensações da fase de grupos com 12
pontos conquistados.
Ambas as equipes se enfrentaram duas vezes nesta Libertadores,
CORINTHIANS

ZAGUEIRÃO Gil é sinônimo de defesa forte no timão

GREMIO FBPA

com uma vitória para cada lado.
É verdade que o Grêmio começou mal a competição e correu
risco até de ser eliminado, mas é
verdade também que o desempenho da equipe melhorou consideravelmente, vide a classificação para
as semifinais da Copa do Brasil.
O jogo de volta será em Assunção, na próxima quinta-feira (1º),
em um dos estádios mais complicados de toda a Libertadores:
Defensores del Chaco.

Corinthians enfrenta
uruguaios em casa

AOS POUCOS, Luan vem readquirindo a
confiança de Renato Gaúcho

Após o empate de 1 a 1 contra o Flamengo pela 11ª rodada do Brasileiro,
o Corinthians volta a campo nesta
quinta-feira pela ida das oitavas de final
da Copa Sul-Americana.
O time paulista entra como favorito
nesta primeira partida, o que é uma boa
notícia para o clube que enxerga na Sul-Americana sua grande chance de título
no segundo semestre de 2019 após a
eliminação na Copa do Brasil e a grande
distância que tem dos líderes do Brasileirão - com 16 pontos, está a dez de
Palmeiras e Santos, líder e vice-líder.

Pan-Americanos de Lima têm recorde de atletas
Os jogos de Lima vão reunir, a partir
desta sexta-feira (26), 6.680 atletas de 41
países em 39 esportes. É a maior edição
do Pan em número de atletas. Quinze
cidades das Américas já receberam os
jogos. O Brasil sediou o evento em duas
oportunidades. Além de São Paulo, o
Rio de Janeiro foi palco da edição de
2007. Lima é a 16ª cidade a entrar na
lista. É a primeira vez que os jogos são
realizados no Peru.
BRASIL NO PAN
O Brasil já trouxe 1.205 medalhas,
sendo 329 de ouro, 357 de prata e 519 de
bronze. As modalidades mais vitoriosas

do Brasil são natação (184 medalhas),
atletismo (173 medalhas) e judô (124
medalhas).
Há três edições que o Brasil fica em
terceiro no quadro geral de medalhas.
A edição do Rio, em 2007, foi a que
mais faturou medalhas, um total de
157, sendo 52 de ouro. Naquele ano,
o Brasil ficou atrás dos Estados Unidos
e de Cuba. Nas duas edições seguintes,
em 2011 e 2015, o País conquistou 141
medalhas em cada. Em 2011, em Guadalajara, a história se repetiu, com EUA
e Cuba à frente. Quatro anos depois,
em Toronto, o Brasil manteve a terceira
posição, atrás de EUA e Canadá.

JOGAM HOJE
21h30
21h30
21h30
(Quito)
20h
20h
19h
21h30

LIBERTADORES
Grêmio x Libertad
COPA SUL-AMERICANA
Corinthians x Wanderers
Independiente x Universidad Católica
BRASILEIRÃO SÉRIE C
Ferroviário Beira x Sampaio Corrêa
Soc .Imperatriz x Botafogo-PB
BRASILEIRO SUB-20
Atlético MG x São Paulo
Flamengo x Vasco

