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 Procon de olho
O Procon de Cascavel identificou que 56 dos 75 postos de

combustíveis visitados na última semana estão cumprindo a
portaria 760, do Ministério da Justiça, que determina o desconto
de R$ 0,46 concedidos no litro do óleo diesel. A partir de sexta-
feira (6) os postos que desrespeitarem a portaria serão atuados.
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Transporte escolar terá
custo de 19,8 milhões

 BRASIL ENFRENTARÁ A BÉLGICA NAS QUARTAS DE FINAL

Após a Prefeitura de Cascavel derrubar a liminar que impedia o andamento da licitação do trans-
porte escolar rural, o certame teve sequência ontem e foram definidos os valores que as empre-
sas vencedoras irão receber pela prestação do serviço nos dois anos de contrato. Com desconto
de 10,3% sobre o valor global, o custo do serviço para transportar os quase 3,4 mil  alunos ficará
em R$ 19,8 milhões. O prefeito Leonaldo Paranhos comemorou a economia de R$ 2,2 milhões.
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Campeões
veteranos
definidos

Em um dia festivo e decisivo
no campo São Cristóvão, no sá-
bado, a equipe Auto Escola Co-
meta/JB Veículos/Agrossol/
Chapeação 2Tok comemorou
mais que todos ao conquistar o
título da 3ª Copa Palotina Espor-
tes Máster/40, realizada pela
Sociedade Espor tiva Nogueira.

Felicidade ainda maior teve o
atleta Leomar Jaime Sherer, cami-
sa 12 e autor do único gol na dispu-
ta do título com a equipe Ferrocol/
Canto da Bola/Bizu Disk Bebidas.

Antes da finalíssima, houve a
disputa pelo terceiro lugar. E se na
final o placar mínimo prevaleceu, no
duelo pelo bronze o placar mínimo
definiu o vencedor num jogo de 11
gols. Melhor para a equipe EC In-

terlagos, que venceu a equipe São
Cristóvão/S.O.S Carros por 6 a 5,
de virada. Destaque nesse jogo
para o camisa 10 José Carlos de
Souza, autor de três gols.

No geral, a 3ª Copa Palotina Es-
portes Máster/40 teve 170 gols
registrados em 34 partidas, média

de cinco por jogo. O artilheiro do
campeonato foi o quarto colocado
Gil Pimenta, que também marcou
três gols na disputa pelo terceiro
lugar, chegando a 17 no total. Já o
goleiro menos vazado foi o vice-cam-
peão Maurício Evaristo Gomes de
Paulo, com oito gols sofridos.
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A 6ª etapa do Campeonato
Regional Oeste de Mountain
Bike, realizada em Cascavel na
modalidade XCO (circuito
fechado), no fim de semana,
contou com a participação de
130 ciclistas na pista montada ao
lado do kartódromo. Dos 36
participantes de Cascavel, 26
conseguiram medalhar. Destaque
para os campeões: Denis
Henrique Ferreira (Amador 1),
Jean Carlos Yanicki (Elite),
Valdirene Mendonça (Máster
A), Alice Bueno Gonçalves
(Amador), Matheus Soares
(Infanto-Juvenil), Aldo Damasio
9 Máster 1), Reginaldo Oliver
Gonçalves (Máster 2) e Lucas
Emanuel Colombo (Sub-23).
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Com campanhas similares na
fase de grupos, boas atuações e
elencos promissores, Colômbia e
Inglaterra se enfrentarão pelas oi-
tavas de final da Copa do Mundo
nesta terça-feira, às 15h (de Brasí-
lia) em Moscou, em duelo entre
uma equipe que busca chegar mais
longe que nunca e outra que pre-
tende voltar a ser grande.

Ambas as seleções chegarão à
partida na Otkrytiye Arena com o
retrospecto de duas vitórias e uma
derrota na atual edição do torneio.
Melhor para a Inglaterra, que viu
Harry Kane (foto) se destacar mais
e marcar cinco gols em dois jogos
– foi poupado contra a Bélgica – e
se tornar o artilheiro da Copa.

A equipe colombiana, treinada
por José Pékerman, passou de fase

Colômbia x Inglaterra

como primeira colocada do Grupo H
depois de ter estreado com uma
surpreendente derrota por 2 a 1 para
o Japão e ter recuperado o rumo nas
duas partidas restantes, com triun-

        COPA DO MUNDO
Brasil 2x0 México

Bélgica 3x2 Japão

PLACAR DE ONTEM

COPA DO MUNDO
11h Suécia x Suíça
15h Colômbia x Inglaterra

JOGAM HOJE
A badalada seleção da Bélgica contou com dois coadjuvantes para conseguir vencer
o Japão, ontem, e avançar às quartas de final da Copa do Mundo 2018. O time
japonês colocou o favoritismo da equipe belga à prova com dois gols relâmpagos
no 2º tempo, aos 2min e aos 6min, com Haraguchi e Inui. A Bélgica diminuiu aos
23min num gol aparentemente sem querer do zagueiro Vertonghen, que tentou cabecear
para a área, mas surpreendeu Kawashima, e conseguiu a virada graças a dois jogadores
que saíram do banco de reservas: Fellaini, aos 28min, e Chadli (foto), aos 49min.
Mesmo tendo passado em branco, as estrelas Meunier, De Bruyne, Mertens, Lukaku
e Hazard tiveram chances de balançar as redes japonesas. Agora a Bélgica enfrentará
o Brasil nas quartas de final, na sexta-feira, às 15h, em Kazan.

Colômbia x Inglaterra - 3/7, às 15h

Ospina; Arias, Davinson Sán-
chez, Mina e Mojica; Carlos Sán-
chez e Mateus Uribe; Cuadrado,
Quintero e James; e Falcão.
Técnico: José Pékerman

Pickford; Walker, Trippier, Mc-
Guire, Stones, Walker e Young;
Hernderson, Lingard e Delle Ali;
Sterling, Kane. Técnico: Ga-
reth Southgate

fos sobre Polônia e Senegal.
Já a seleção inglesa garantiu

sua vaga nas oitavas nos dois pri-
meiros jogos no Grupo G, após
vitórias convincentes sobre Tuní-
sia e Panamá. Já na última roda-
da, com grande parte dos titula-
res poupados pelo técnico Gare-
th Southgate, a Inglaterra perdeu
para a Bélgica e avançou como
vice-líder da chave.

FIFA

FIFA
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Oitavas de final
Uruguai

Portugal
Uruguai

França

Argentina
França

Brasil

México

Bélgica

Japão

Espanha

Rússia

Croácia

Dinamarca

Rússia

Croácia

Suécia

Suíça

Colômbia

Inglaterra

Quartas de final Quartas de final

Semi final

FINAL

Semi final
6/7, às 11h 7/7, às 15h

2/7,
às 11

2/7,
às 15

3/7,
às 11

3/7,
às 15

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia x Suíça – 3/7, às 11h

Olsen; Lustig, Lindelof, Gran-
qvist e Augustinsson; Claesson,
Svensson, Ekdal e Forsberg;
Berg e Toivonen. Técnico: Jan-
ne Andersson

Sommer; Lang, Djourou, Akan-
ji e Rodríguez; Behrami, Xhaka,
Shaqiri, Dzemaili e Zuber; Se-
ferovic. Técnico: Vladimir Pe-
tkovic

Suécia e Suíça fazem duelo inédito
 Suécia e Suíça se enfrentarão

nesta terça-feira, às 11h (de Brasí-
lia) no Estádio Krestovsky, em São
Petersburgo, em duelo que aconte-
ce pela primeira vez em Copa do
Mundo e definirá o penúltimo clas-
sificado às quartas de final.

Vale lembrar que, embora nun-
ca tenha acontecido em Copas, o
duelo entre Suécia e Suíça tem his-
tórico de equilíbrio. Em 28 encon-
tros, foram dez vitórias para cada
lado, além de oito empates.

A seleção sueca, que surpreen-
deu na fase de grupos, terminando
em primeiro no Grupo F, que teve a
Alemanha, é protagonista de uma
curiosidade: faz parte da única pos-
sibilidade de evitar uma final inédi-
ta. Caso siga até a decisão, os nór-
dicos podem reeditar confronto com
o Brasil, que ocorrido em 1958.

O desafio da equipe comanda-
da por Janne Anderson é o de en-
cerrar jejum em jogos eliminatóri-
os em Copas. Desde 1994, quan-
do terminou em terceiro lugar, nos
Estados Unidos, a Suécia caiu
nas oitavas em 2002, batida por
Senegal, e em 2006, superada
pela Alemanha.

O primeiro obstáculo até uma
inesperada final é a Suíça, que foi a
segunda colocada do Grupo E, fican-
do atrás da seleção brasileira, com

quem empatou na estreia em 1 a 1
– depois empatou com a Sérvia e
venceu a Costa Rica. Os suecos, por
sua vez, foram avançaram como lí-
deres de chave, graças a vitórias
sobre Coreia do Sul e México, e ape-
sar de revés diante da Alemanha.

A Associação Uruguaia de Futebol confirmou, ontem, o edema na panturrilha do
atacante Edinson Cavani. Em comunicado divulgado após as atividades do dia na
Rússia, o departamento médico do time uruguaio anunciou os resultados dos dois
exames feito pelo camisa 21, que ainda é tratado como dúvida para o jogo de
quartas de final contra a França, na sexta-feira, às 11h (de Brasília). “Edinson Cavani
teve constatado um edema no músculo da panturrilha da perna esquerda, sem ruptura de
fibras musculares. O jogador continua com dores e realizará trabalho diferenciado de
reabilitação. Controlamos a sua evolução”, disse a associação uruguaia em comunicado.

FIFA
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A regularização fundiária de
imóveis em Cascavel e outras ci-
dades foi comemorada pelos be-
neficiários que poderão ter a do-
cumentação legalizada. Em Cas-
cavel são 452 imóveis nesta si-
tuação. As ordens para titulação
foi assinada durante o fim de se-
mana pela governadora Cida Bor-
ghetti, em evento realizado em
Santa Tereza do Oeste.

Uma das beneficiadas é a dona
de casa Vera Lúcia Pires, de 50
anos, que vive há 16 anos no Bair-
ro de Cascavel Velho. “Moro em um
terreno que ganhei, mas não tem
nenhum documento. Ninguém que
mora lá tem. Não posso colocar
nada em meu nome, porque nem
as correspondências chegam. O
terreno não constava no mapa”,
contou. “Espero que melhore, por-
que a gente vive morrendo de medo.
Sem documento a gente não con-
segue nada”, afirmou.

Além de Cascavel, na região a
Cohapar (companhia Habitacional
do Paraná) está regularizando imó-
veis nas cidades de Cafelândia (21)
e Santa Tereza do Oeste (376). Se-
rão investidos R$ 614 mil, por meio
do programa Morar Legal Paraná,
coordenado pela Cohapar, em par-
ceria com as prefeituras.

Regularização é comemorada

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, explicou que a com-
panhia de habitação municipal tam-
bém faz o trabalho de titulação de
imóveis em situação irregular. “É
uma ação social. O Governo do Es-
tado demonstra sua sensibilidade
e o respeito com as pessoas. As
famílias estão há anos esperando
esse documento”, afirmou. “O Pa-
raná vive um momento especial, de
respeito e avanço nas questões
sociais. É uma referência adminis-
trativa para o Brasil”, salientou.

FISCALIZAÇÃO
Todas as etapas do projeto
serão fiscalizadas pela equipe
da Cohapar até a entrega às
famílias das escrituras públicas
registradas em cartório, o que
deve acontecer em um prazo
máximo de 18 meses.
Outra vantagem é o incremento
da arrecadação municipal, por
meio do IPTU, que pode ser
revertido em novos investimentos
para a melhoria da infraestrutura
nas áreas que estão sendo
legalizadas. A regularização
permite que as famílias que se
tornam proprietárias tenham um
acesso mais facilitado aos
serviços públicos.

Pagamento parcelado
Quem aderir ao programa pagará 20 parcelas mensais de R$ 80,00 pelo
serviço. O valor representar cerca de 25% do custo normal para a
regularização de um imóvel e só começará a ser pago após a emissão e
entrega dos documentos de propriedade aos beneficiários.
O presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, disse que a redução
dos valores e as condições facilitadas de pagamento são resultado dos
subsídios do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, repassados pelo
Governo do Estado, e do modelo de contratação do programa. “É o
maior programa de regularização fundiária. Mais de 45 mil imóveis já
foram atendidos em todo o Paraná”, explicou.

GOVERNADORA Cida Borghetti durante a assinatura das ordens de serviço para a os trabalhos de
titulação de 894 imóveis em situação irregular

ALVES/ANPR
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 Foram definidos na manhã de
ontem os novos valores que serão
pagos pelo Município de Cascavel
pelo transporte escolar de alunos
da rede municipal e estadual de
ensino residentes na área rural da
nossa cidade e de alunos da Apae.

Com a abertura da segunda fase
da Concorrência nº 22/2017, as cin-
co empresas que ficaram habilitadas
na primeira fase do certame em ja-
neiro tiveram os envelopes de preços
abertos pela comissão de licitação
no Departamento de Gestão de Com-
pras da Prefeitura de Cascavel.

Com valor máximo previsto de R$
22.121.272,00 divididos em seis
lotes para 87 linhas de transpor-
te, a licitação foi finalizada com um
desconto global de 10,29%, totali-
zando R$ 19.843.972,00, o que re-
presentará uma economia de R$
2.277.300,00 ao Município nos
dois anos de contrato.

Atualmente o Município trans-
porta uma média de 3.380 alunos.
Em 2016 foram pagos por esse
serviço R$ 12.390.951,00, o que
refletiu num custo diário de R$
61.954,00 para 10.300 quilôme-
tros rodados. O valor, ainda pelo
contrato antigo, mas já com as re-

Desconto de
R$ 2,2 milhões

visões e fiscalização de contratos
determinada pelo prefeito Leonal-
do Paranhos tão logo assumiu a
administração, baixou para R$
11.810.416,00 no ano, reduzindo
para R$ 59.052,00 ao dia. Com os
novos valores definidos hoje, a
economia será ainda mais signi-
ficativa, com um custo diário
de R$ 49.609,00, totalizando no
ano R$ 9.921.986,00.

Comparativo
“Como pagamos por 200 dias
letivos no ano, na prática teremos
uma economia superior a R$ 2,4
milhões ao ano no comparativo
2016. A cada ano a economia tem
sido maior, mostrando que é
possível fazer mais com muito
menos”, avalia o prefeito,
lembrando que este certame
ainda contempla GPS nos veículos,
visando ao rastreamento dos
ônibus para o controle da
quilometragem realizada, e a
presença de 20 monitores durante
o transporte das crianças, com
prioridade para as linhas da Apae,
em atendimento aos alunos com
deficiência mental, e às linhas que
transportam crianças de Pré-
Escola I (três e quatro anos).

A licitação do transporte escolar foi aberta no início de 2018, com a primeira
fase realizada no dia 19 de janeiro, quando cinco empresas apresentaram
documentação no Departamento de Gestão de Compras da Prefeitura e

foram habilitadas para a segunda fase.Vencido o período recursal, as
empresas questionaram na Justiça o valor da licitação, alegando estar abaixo
de mercado para executar os serviços, o que acabou atrasando ainda mais o
certame, que foi suspenso no dia 5 de março por força de liminar, a qual foi
cassada na terça-feira (26) pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do

Paraná, possibilitando a retomada ontem da licitação.

Sobre o certame

CRITÉRIOS
Pelo critério menor preço por lote, ficaram

classificadas as empresas Colibri Transportes e
Turismo Eireli em primeiro lugar para os lotes

1,3,4 e 6; a V.C. de Paula & Cia Ltda para o
lote 2 e a MLC Transportes Eireli – ME para o

lote 5. O certame agora segue os trâmites
legais, com abertura de prazo recursal.SECOM

 PROCESSO de licitação aconteceu na
manhã de ontem na Prefeitura
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Neste ano de 2018, a procura
pelos cursos de especialização foi
grande na Universidade Paranaen-
se – Unipar, em todas as áreas
do conhecimento. Uma das novi-
dades, que chamou a atenção de
profissionais de toda a região foi
a pós-graduação em História Con-
temporânea e do Brasil, ofertada
em Cascavel. O curso iniciou há
pouco tempo e conta com algumas
vagas, voltadas aos profissionais
das áreas de História, Geografia,
Pedagogia, Educação, Sociologia,
Antropologia e Direito.

O curso traz uma matriz curri-
cular envolvente, discutindo as-
pectos como sociedade, política,
economia, cultura, arte, religião,
educação e interdisciplinaridade.
A proposta é contribuir para a qua-
lificação do ensino e formação
dos profissionais de diferentes
áreas, para entender os mecanis-
mos da sociedade atual. Também
busca fomentar a produção his-
tórica a partir de rediscussões
historiográficas.

A especialização, ainda, visa
envolver a cultura como um con-
junto de significados partilhados
e construídos pelos homens para
explicar o mundo, como uma for-
ma de expressão e tradução da

Inscrições abertas
Pós-graduação em História Contemporânea oferece algumas vagas

Interessados têm até o dia 12 próximo para realizar a inscrição, disponível
online www.unipar.br; O curso já iniciou

realidade, e refletir sobre os diver-
sos seguimentos da história, cul-
tura, arte, do simbólico, religião e
da educação, atrelando a produção
de conhecimento com temas rele-
vantes da atualidade.

Entre as disciplinas competen-
tes estão: Abordagens contempo-
râneas: tecnologias, mídias e meio
ambiente; Aspectos econômicos
contemporâneos no Brasil e no
mundo; Cultura e relações de po-
der: representação, simbolismo,
imaginário e mito; Direitos Huma-
nos, ética e cidadania, diversidade
e educação; Educação, interdiscipli-
naridade e Metodologias para o
ensino de História; História da Arte
Contemporânea; História do Brasil
Contemporâneo; História do Tempo
Presente e Imediato; História, reli-
gião e questões contemporâneas;

Multiplicidade cultural, arte, di-
versidade indígena e afro-brasi-
leira; O mundo contemporâneo
e seus desafios: revoluções, mo-
vimentos sociais, políticos e ide-
ológicos; Organização do espa-
ço mundial e geopolítica con-
temporânea; Pós-modernidade,
identidade, memória e educa-
ção; e Teorias da História: con-
ceitos, métodos e práticas na
produção do conhecimento.

As aulas acontecerão
em regime quinzenal, às
sextas-feiras, das 19h às
23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30, sob a

coordenação do professor
Fausto Alencar Irschlinger.
Inscrições ou informações
estão disponíveis no site

www.unipar.br ou pelo
telefone (45) 3321-1300.



LOCAL 09CASCAVEL, 03 DE JULHO DE 2018

 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, 03 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

A chegada do inverno pode ser
atribuída ao maior volume de paci-
entes nas UPAs (Unidades de Pron-
to Atendimento) em Cascavel.

De acordo com a Secretaria de
Saúde, a média é de 20% de aumen-
to nas três unidades: Veneza, Bra-
sília e Tancredo.

“As causas são variadas, mas os
pacientes com sintomas de síndro-
mes respiratórias aumentaram con-
sideravelmente”, afirma a secretaria.

O início da semana é o período em
que mais pessoas buscam por aten-
dimento, inclusive, motivo de maior
reclamação pelo tempo de espera.

“Houve um aumento na procura
nas Unidades de Pronto-Atendimen-
to, principalmente às segundas-fei-
ras. Porém, também observamos a
procura nos outros dias da sema-
na”, esclarece a secretaria.

Em relação à UPA Tancredo, o pedi-
do é para que a população adulta não
busque atendimento direto na recepção.

Por enquanto a unidade se limita
às consultas pediátricas e atendi-
mento somente de pacientes enca-
minhados pelo Siate, até que refor-
mas de ampliação sejam realizadas.

20% de aumento nas UPAs

VACINA
Em Cascavel 93.695 pessoas
foram vacinadas pela Campanha
Nacional contra os vírus H1N1,
H3N2 e o influenza tipo B. A
Secretaria de Saúde conseguiu
superar a meta geral dos grupos
prioritários com alcance de
102,74% das pessoas.
Por outro lado apesar de toda a
divulgação, a cobertura vacinal no
grupo das crianças (66,05%),
gestantes (68,69%) e puérperas
(77,59%) ficou abaixo das
expectativas. Com o fim da
campanha 7,5 mil crianças não
foram vacinadas e ficarão sem
imunização.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton santos

CHEGADA do inverno influenciou no aumento da procura
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A coordenação do 7º Cosimp
(Congresso de Ciências Farmacêu-
ticas do Mercosul) e o 7º Simpósio
em Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos do Mercosul, promovidos pelo
Programa de Pós-graduação da Uni-
oeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), pede apoio da co-
munidade para a realização do even-
to, nos dias 7 e 9 de novembro.

Neste momento de preparação,
a coordenadora do Cosimp, Lucia-
na Oliveira de Fariña, trabalha para
encontrar parceiros. Segundo ela,
todo tipo de ajuda é bem-vinda, es-
pecialmente de empresas e esta-
belecimentos comerciais voltados
à área da saúde.

As inscrições para o evento
abrem na próxima semana e devem

Professores, jovens e
crianças que participam das
atividades do CEU (Centro
de Artes e Esportes
Unificados) do Bairro Santa
Cruz no Território Cidadão
III, participaram da festa
junina organizada pela
coordenação do serviço. A
“festança” foi realizada nos
dois turnos, matutino e
vespertino, para poder
atender os cerca de 300
beneficiados das oficinas.
“Nossas crianças participam
ativamente de todas as
atividades que
desenvolvemos aqui”, disse
a pedagoga e coordenadora
das oficinas do CEU das
Artes, Eletiene Marcelino.

Apoio a congresso

DIVULGAÇÃO/SECOM

ser feitas pela internet. O site ofici-
al do congresso ainda não está ha-
bilitado, porém, Luciana garante que
no início do mês será colocado no
ar. Enquanto isso, quaisquer dúvidas
podem ser sanadas pelo e-mail se-
cretaria. cosimp@yahoo. com.br ou
pelo (45) 99972-7870. Também é
por este contato que futuros parcei-
ros podem dar a sua contribuição.

Para a sétima edição do Cosimp
serão disponibilizadas 700 vagas.
Quem concluir a inscrição e pagar
a taxa no prazo determinado – os
valores variam de acordo com a
data do cadastro – poderá partici-
par de 32 palestras, 14 minicursos
com profissionais da Espanha, Por-
tugal, Paraguai e Argentina, além de
assistir a apresentação de mais de

400 trabalhos científicos nas mais
diversas áreas da farmácia e ali-
mentos. Vale lembrar que as ins-
crições para os trabalhos científi-
cos seguem até setembro.

 Reportagem: Marina Kessler
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Por meio de chamamentos pú-
blicos a Prefeitura de Cascavel ga-
rantirá o repasse mensal de recur-
sos a 11 entidades sem fins lu-
crativos no município. Entre elas
está a Acadevi (Associação Cas-
cavelense de Pessoas com Defi-
ciência Visual) que recentemente
teve projeto aprovado.

 “A Acadevi estava com docu-
mentação incompleta e após ajus-
tes, abrimos novamente chama-
mento público no prazo de dez me-
ses que permitirá o repasse de
R$ 19.916 a cada mês”, afirma o
secretário de Assistência Social,
Hudson Moreschi Junior.

Segundo ele, os chamamen-
tos públicos são aber tos con-
forme a demanda apresentada
ao Município. “Se houver a ne-
cessidade de ser viços, inicia-
mos o processo e após aprova-
ção cada entidade tem a liber-
dade de definir um projeto para
aplicação dos recursos men-
sais”, explica o secretário.

Repasses à Acadevi
Atualmente a Acadevi representa 400 pessoas com deficiência visual e
de baixa visão em Cascavel. Os integrantes da associação estão sempre
em busca de melhorias a esse público, incluindo a oferta de mais vagas em
concursos públicos e investimentos na área de educação.

400 pessoas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá SEGUNDO secretário, Acadevi receberá repasse de R$ aproximadamente 20 mil mensais
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A Paróquia São Pedro, do Bairro
Alto Alegre, região oeste de Casca-
vel, vai realizar a edição 2018 da
tradicional festa do padroeiro. As
comemorações começam na noite
desta quarta-feira (4) e se esten-
dem até domingo. O evento será no
próprio salão da igreja.

Na quarta-feira, a partir das 19h,
haverá barraca de comidas típicas
com preços variados e apresenta-
ção cultural e dança da quadrilha.
Na quinta-feira à noite, também
terá muitos atrativos gastronômi-
cos e o inicio do Festival de Músi-
ca Católica, já com eliminatórias
dos inscritos. A sexta-feira segue
com a mesma programação.

As barracas estarão vendendo:
pipoca, pastel, pamonha, bolo, pu-
dim, cachorro-quente, cri-cri, frango
com polenta, pão de São Pedro,
cuca, paçoca, tapioca, abobora,
milho verde, refrigerante, suco,
quentão, dentre outras opções.

Sábado será o dia da final do
Festival de Música Católica, às
19h. No domingo, a programação
começa com Santa Missa às 10h
na paróquia, e das 12h às 14h
será servido buffet de costelão e
acompanhamentos.

Festa Julina de São Pedro
O custo para o almoço é de R$

20 por pessoa adulta, de R$ 10 para
crianças de oito a 12 anos e meno-
res de oito anos não pagam. O chur-

rasco para comer em casa está sa-
indo por R$ 65 a costela bovina de
três quilos, e R$ 400 o costelão, que
serve cerca de 30 pessoas.

INGRESSOS
As compras dos ingressos para o almoço e dos churrascos, devem ser feitas
na secretaria da Paróquia São Pedro, que fica na esquina das ruas Presidente
Costa e Silva com Hercílio Luz, 187, no Alto Alegre. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8h30 às 12h, das 13h30
às 17h30, e no sábado das 8h30 às 12h.
Conforme a organização, o dinheiro arrecadado será usado para reforma da
igreja, em especial a parte de cobertura da entrada do local.

COMEMORAÇÕES serão realizadas no salão da Paróquia São Pedro

ARQUIVO
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Fiscalização do Procon (Depar-
tamento de Proteção e Defesa do
Consumidor) identificou que 56
dos 75 postos de combustíveis
de Cascavel, visitados na última
semana, cumprem com a porta-
ria 760, do Ministério da Justi-
ça, que determina o repasse aos
consumidores o desconto de R$
0,46 concedidos no litro do óleo
diesel. A redução faz par te do
acordo que pôs fim à paralisação
dos caminhoneiros.

De acordo com o coordenador
do Procon, Otto Reis, além da redu-
ção dos preços, todos os postos
devem deixar à vista um cartaz ou
anúncio onde conste o valor prati-
cado do óleo diesel antes da greve
e depois da portaria em vigor, váli-
da desde o início de junho. “O car-
taz pode estar na bomba [de com-
bustível] ou em algum lugar visível
ao consumidor”, diz.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Diesel: 75% dos postos
cumprem portaria

AUTUAÇÕES
A partir da próxima sexta-feira (6), os postos de combustíveis que não cumprirem

com a portaria já podem ser autuados pelo Procon. O Departamento faz nova
fiscalização esta semana para conferir a postura dos estabelecimentos após

entrega de ofício circular, que conforme Reis, foi entregue durante as visitas que
indicaram as adequações e possíveis sanções caso as normativas não fossem

seguidas.  “A maioria dos proprietários tem cumprido com a portaria,
principalmente por medo da pressão do governo federal ante esta situação.

Quem descumprir, no entanto, passará a ser autuado”, comenta o coordenador.
Antes de aplicar qualquer autuação, o Procon ainda estabeleceu prazo de 10

dias, a contar da data de entrega do ofício circular, para que os donos dos postos
reunissem notas fiscais que comprovem o repasse do desconto da distribuidora

ao fornecedor, para que consequentemente chegue ao consumidor final.

PROCON faz nova fiscalização
nesta semana para conferir se

portaria será cumprida após entrega
de ofício circular

VALORES
Segundo levantamento semanal
da ANP (Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis), o preço médio
do litro de óleo diesel em Cascavel
é de R$ 3,20, o menor valor
aplicado desde o início de junho.
Entre os postos consultados pela
Agência, o preço do produto varia
de R$ 3,09 até R$ 3,33.
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 O número de motocicletas é
maior que o de carros em 45%
das cidades, segundo levanta-
mento divulgado ontem pela Con-
federação Nacional dos Municípi-
os (CNM) sobre a frota de veícu-
los no Brasil. De acordo com a
pesquisa, havia em abril deste
ano mais motos do que carros
circulando em 2.487 do total de
5.568 municípios brasileiros.

Em todo o país, foram contabi-
lizadas 26,4 milhões de motos,
uma frota 3,44% maior do que a
registrada em abril do ano passa-
do. A proporção é de uma moto
para 7,86 habitantes.

A região que lidera essa propor-
ção é o Nordeste, onde a frota de
motos chega a 7,49 milhões con-
tra 6,67 milhões de carros. No Nor-
te, são 2,49 milhões de motos con-
tra 1,67 milhão de automóveis.

No Acre, todas as cidades têm
mais motos do que carros. No
Maranhão e no Pará, 99% das ci-
dades seguem essa configura-
ção.  Em Pedreiro, no Ceará, qua-
se 54% da população têm moto,
seguido de Tocantinópolis (TO) e
Água Branca, com 53,07% e
49,34%, respectivamente.

Motos superam carros

FACILIDADE
DE CRÉDITO

Segundo a CNM, o aumento
expressivo de motos no país se
deve à facilidade do crédito, ao
baixo preço das prestações
deste tipo de veículo, aos
incentivos e isenções do gover-
no federal ao mercado, além da
deficiência do transporte
público. No caso do Nordeste, o
estudo aponta que há claros
sinais de substituição dos
animais de tração, como cavalo,
jumento e burro, pela moto.

CONGESTIONAMENTOS
Outro fator apontado pelo CNM são os congestionamentos e

complicações do trânsito que incentivaram a população a investi-
rem em motos para se locomoverem em menor tempo e com o

custo reduzido em relação ao consumo de combustível dos carros.

CONGESTIONAMENTOS e complicações do trânsito são alguns dos fatores que incentivaram a
população a investirem em motos
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 19
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

BATIDAS graves são registradas em
perímetro urbano, a maioria por falta

de atenção dos motoristas

Cresce número
de acidentes

Comportamento
“Nosso problema está no comportamento do condutor, na educação social,

porque as pessoas esquecem que se trata de um espaço público que deve ser
compartilhado com educação. É de se pensar, num futuro próximo, e é uma
tendência, que se faça uma campanha para diminuir o número de veículos

automotores nas ruas”, analisa o tenente Ademir Sampaio.

O primeiro semestre deste ano
foi mais violento com relação a aci-
dentes de trânsito, em comparação
ao mesmo período do ano passa-
do. Já foram 20 mortes violentas
neste ano no trânsito, mas o que
chama a atenção é o número de
colisões registradas.

De acordo com relatório online
do Corpo de Bombeiros, foram
1.374 acidentes registrados neste
ano de janeiro a junho, contra 1.300
no primeiro semestre do ano pas-
sado, um aumento de 6%.

O que se tem percebido é uma
mudança de per fil com relação
aos acidentes graves: o que se
via apenas nas rodovias, agora
também é presenciado em perí-

metro urbano em Cascavel. Aci-
dentes graves, com vítimas que
precisam de atendimento hospi-
talar e também a maioria das
mortes registrada em 2018.

A falta de atenção dos motoris-
tas ainda é considerada a principal
causa desses acidentes. “Em todos
os locais de acidentes, é perceptí-
vel que há sinalização, e que a bati-
da ocorreu por um descuido de um
dos motoristas. A alta velocidade
também é uma das principais cau-
sas, e estamos agora fazendo ope-
rações radar para inibir essa atitu-
de dos motoristas”, afirma o tenen-
te Ademir Sampaio, diretor de Edu-
cação e Fiscalização de Trânsito da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).

 FROTA MAIOR
Um dos motivos citados

como causa do aumento do
número dos acidentes de

trânsito é o aumento da frota
em Cascavel. De acordo com
dados estatísticos do Detran
(Departamento de Trânsito),

houve acréscimo de 6.701
carros na frota cascavelense,

apenas de carros emplacados
na cidade, sem contar

aqueles que não são
emplacados na cidade, ou de
pessoas que vêm a trabalho

ou a passeio.
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Giro da
Violência
Campo de caça
A PF destruiu nove campos de caça
e três acampamentos preparados
para atividade ilegal dentro do
Parque Nacional do Iguaçu, em
Matelândia e em Serranópolis do
Iguaçu. O trabalho da polícia
ocorreu depois de uma denúncia
recebida. De acordo com a PF, pela
estrutura montada nos
acampamentos, tratam-se de
grupos especializados na atividade,
que é cada vez mais comum na
mata. Ninguém foi preso. Só neste
ano, 24 pessoas foram presas pelo
crime ambiental pela Polícia Federal
e 16 armas apreendidas, usadas
para abate de animais.

Carro recuperado
Policiais do BPFron faziam um
patrulhamento em meio a mata, no
fim de semana, perto da BR-272 em
Guaíra, quando viram um veículo
Citroen Picasso abandonado. O
veículo foi roubado em Marechal
Cândido Rondon, de acordo com a
polícia, quando bandidos
fortemente armados abordaram o
condutor e o passageiro na BR-
163. O veículo foi recolhido pela
polícia e levado para os
procedimentos cabíveis.

Presos por tráfico
No fim de semana, a Polícia Militar
prendeu duas pessoas por tráfico
de drogas em Cruzeiro do Oeste. A
PM recebeu denúncia de que havia
comercialização de entorpecente
perto da feira do produtor, no
Centro da cidade. A equipe policial
localizou os suspeitos em um
veículo Gol, que foi abordado.
No carro, foram encontradas 23
buchas de cocaína que totalizaram
16 gramas da droga. Os dois
ocupantes foram presos
em flagrante.

1 homicídio
em junho

O mês de junho foi de tranquilida-
de no setor policial com relação a ho-
micídios se comparado aos outros
meses. Apenas uma morte violenta foi
registrada, no dia 3 de junho.

Giovani Lino dos Santos, de 17
anos, foi ferido a facadas no Jardim
Veneza, perto do Cense (Centro de
Socioeducação) do Jardim Veneza.
Ele foi encaminhado para o HU (Hos-
pital Universitário), mas não resistiu aos
ferimentos. O motivo da briga seria
uma dívida do adolescente, que tinha
passagens no setor policial.

O número de mortes violentas,
somados homicídios, latrocínios, con-
frontos e mortes no trânsito deste
ano, apresentou uma queda de 5%

se comparado ao mesmo período do
ano passado. De janeiro a junho de
2018, foram 42 mortes violentas, sen-
do destas 19 homicídios.

Já de janeiro a junho de 2017,
foram 44 mortes violentas registra-
das. Assim como no ano passado, as
regiões mais violentas de Cascavel
continuam sendo a Norte, a Sul e a
Oeste, respectivamente. As duas pri-
meiras regiões com maior número
populacional e com UPS (Unidades
Paraná Seguro) instaladas para inibir
a criminalidade. Na região Oeste, uma
estrutura é reformada para instala-
ção também de uma unidade, para
garantir mais patrulhamento e segu-
rança à população.

AO TODO, 19 assassinatos foram registrados em 2018 até agora

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

1 homicídio
em junho
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Despedidas
Ontem foi o último dia de atuação de Rômulo Quintino

(PSL) na Câmara de Vereadores. Hoje às 10h ele assume o
comando da Secretaria de Meio Ambiente. Demandas não

faltarão: investimentos atrasados, contrato do lixo e
mananciais de abastecimento.

Se depender de alguns parlamentares, o contato
com ele será ainda mais próximo.

Armada
Agora resta montar a
bancada armada da
Câmara, que passa a
contar com dois policiais:
Madril (PMB) e Jeferson
Cordeiro (PSL). Ontem ele
esteve no Legislativo para
definir os detalhes.
Embora de fardas, os
posicionamentos devem
divergir. Agora um
extremo conservador
ocupa cadeira na Câmara.

Acesso UPA
Rubens Griep garantiu que
os vereadores podem atuar
na fiscalização das UPAs
de Cascavel, mas devem se
identificar. Explicação
dada após portas fechadas
encontradas pelo vereador
Sidnei Mazzutti (PSL) na
UPA Brasília.

Licença
Fica difícil para entender
como os parlamentares vão
poder atuar: pedir licença
para verificar se consta
alguma irregularidade? Sem
dúvida a população não
ficará nem um pouco
constrangida de saber que
os parlamentares cumprem
sua função.

Não vai parar
Celso Dal Molin (PR)
alertou que não vai
estremecer. Vai continuar a
fiscalização de obras em
reformas das Unidades
Básicas de Saúde e também
reforma da UPA. Já até
marcou para quarta-feira
vistoria na Capela
Mortuária do Bairro
Floresta, com apoio de
Carlinhos Oliveira (PSC).

LICITAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Programa Vida Nova instituído pela atual gestão vai
entregar “cartões” para dependentes químicos.

 Material magnético será de identificação em clínicas
credenciadas em reabilitação de pacientes.

Após derrubar a decisão que impedia a continuidade da
licitação do transporte escolar rural, a Prefeitura não
perdeu tempo e deu sequência ao certame na manhã de
ontem. A economia, segundo a Prefeitura, chega R$ 2,2
milhões. A licitação agora entra na fase de recursos.

Com uma demanda de
pacientes nas UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendi-
mento) devido ao alto ín-
dice de acidentes de trân-
sito, crimes contra a vida
e outras urgências e emer-
gências, hospitais particu-
lares acabam restringin-
do a entrada de pacien-
tes via Pronto-Socorro.
Boa parte dos casos é en-
caminhada ao atendimen-
to municipal, mesmo com
leitos do SUS (Sistema
Único de Saúde). Situação
que há um bom tempo
vem acontecendo e não
passou despercebida
pelo médico e vereador
Jorge Bocasanta (PROS),
integrante da Comissão
de Saúde, que ontem trou-
xe o caso à tribuna.

Durante pronuncia-
mento do secretário de
Saúde de Cascavel, Ru-
bens Griep, chamado
para explicar o impedi-
mento da entrada de ve-
readores em unidades de
saúde durante fiscaliza-
ção, Bocasanta questio-

Hospitais
pelo lucro

nou o encaminhamento
direto de pacientes ape-
nas para UPAs. “Acabou
o Pronto-Socorro. Quando
há acidentes levam os
pacientes diretamente
para as UPAs. Estamos
fazendo um crime hedion-
do. Houve um divisor de
águas após a venda do
Hospital São Lucas”, diz
Bocasanta.

O secretário de Saú-
de confirmou que os
hospitais acabam priori-
zando atendimentos
para casos que tornam
o serviço mais rentável,
deixando os demais pa-
cientes ao serviço públi-
co.  “Nossos hospitais
não tem capacidade e
nem interesse para aten-
der paciennte per fil UPA.
Existe uma relação de
mercado claramente es-
tabelecida. Os hospitais
querem paciente gera-
dor de retorno financei-
ro”, afirma Griep.

ESPECIALIDADES
Embora tenha leitos arcados pelo SUS, os hospitais estão
especializados em áreas e evitam receber casos de
internamento de baixa e média complexidade, que tem baixo
repasse do governo federal. “Nossos hospitais ampliaram o
escopo de atuação e são hoje referencia 92 municípios.
Quando quiserem escolher, vão escolher uma demanda
cirúrgica mais complexa, que vai trazer recurso financeiro, em
vez de uma pneumonia, onde o paciente fica 60 dias – com
isso terá [o hospital] prejuízos”, dia Rubens Griep.

 Reportagem: Josimar Bagatoli



O Regimento Interno de uma
Câmara Municipal é um conjunto
de regras e prazos que organiza o
processo legislativo e o exercício
do mandato dos vereadores. Em
Cascavel, o Regimento foi propos-
to em 1975 e até hoje não havia
sido completamente revisado. On-
tem os vereadores Gugu Bueno
(PR), Celso Dal Molin (PR), Olavo
Santos (PHS) e Pedro Sampaio
(PSDB), da Mesa Diretora, recebe-
ram das mãos do diretor legisla-
tivo da Casa, Mario Galavoti, o do-
cumento completo da revisão, pro-
tocolado como Projeto de Resolu-
ção 07/2018.

“Precisamos modernizar as re-
gras e garantir a celeridade e o
melhor processo jurídico e admi-
nistrativo para a Câmara”, afir-
mou o presidente da Câmara de
Cascavel, Gugu Bueno (PR), que
determinou um estudo para revi-
são do Regimento Interno, passa-
dos mais de 40 anos de sua pu-
blicação original. As mudanças
foram analisadas pela Diretoria
Legislativa com auxílio das ser-
vidoras Kleide Mayer, Marina de
Toledo, do Procurador Jurídico
da Casa, Rodrigo Tesser e do ad-
vogado Felipe Tibola. Após pas-
sar pelo crivo dos vereadores, a
proposta virou projeto e deve ser
votada após o recesso legislati-
vo do meio do ano.

A revisão promoveu alterações
nas regras para licença de vere-
adores e suplência de cargos; si-
tuações em que o vereador pode
representar a Câmara em even-
tos e compromissos externos, tra-
mitação e prazos para aprecia-
ção de contas dos prefeitos, pra-
zos para apreciação de projetos
nas comissões permanentes e
suas competências.

Novo regimento da Câmara
ASSUNTOS CONTROVERSOS
Algumas modificações mexerão com assuntos que geram controvérsia: o
pagamento de subsídio para vereadores presos e o funcionamento das CPIs
(Comissão Parlamentar de Inquérito) e comissões processantes, por exemplo.
Nas cidades de Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e mesmo em Cascavel já
houve casos em que parlamentares foram presos e continuaram recebendo seus
subsídios. No entendimento atual do Tribunal de Contas do Paraná, “na
impossibilidade de o vereador desempenhar suas funções por força de decisão
judicial que determinou sua prisão, caracteriza impedimento temporário para o
exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento de seu subsídio
mensal por deliberação da Câmara Municipal”.

POLÊMICA
O processo de cassação de um vereador também é polêmico. O Regimento
Interno determina a punição do parlamentar e até mesmo sua cassação caso infrinja
alguma das 19 vedações do Código de Ética e Decoro Parlamentar e ainda
remete ao Decreto-Lei nº 201, em vigor desde 1967, que dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores. De acordo com Mario Galavoti,
“cada etapa deste processo precisava se tornar mais clara e garantir a legalidade
das medidas disciplinares e penalidades”.

FLÁVIO ULSENHEIMER

NOVO REGIMENTO foi
protocolado com projeto de
resolução
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 A Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa rejeitou, em reunião extraordi-
nária ontem, as duas emendas de
plenário ao projeto de lei nº 325/
2018, referente à mensagem gover-
namental nº 26/2018, que institui
benefícios para incentivar o aprovei-
tamento de energia elétrica produzi-
da por microgeradores e minigera-
dores de energia distribuída.

A primeira emenda, de autoria
dos deputados Ademar Traiano
(PSDB) e Schiavinato (PP), preten-
dia, entre alguns pontos, rever o
prazo de isenção de Imposto so-
bre Circulação de Mercadoras e
Serviços (ICMS), com a possibili-
dade de renovação por mais 48
meses, a partir da verificação dos
impactos econômico-financeiros,
social, ambiental e estratégico
dos empreendimentos.

Já a segunda emenda, de auto-
ria do deputado Anibelli Neto
(PMDB), tratava da previsão de ins-
talação de sistemas de energia re-

novável nos programas de habita-
ção popular e nas unidades resi-
denciais financiados pelo poder
público, de forma obrigatória.

O relator das emendas, deputa-
do Pedro Lupion (DEM), apresen-
tou parecer contrário, ressaltan-
do que as emendas estariam em
desacordo com as disposições
legais, que foi aprovado pela mai-
oria dos membros da CCJ.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

REUNIÃO extraordinária da CCJ na tarde de ontem

Ensino superior
Já a Comissão de Finança e Tributação da Assembleia Legislativa do Paraná

(Alep) aprovou em reunião ontem o projeto de lei n° 362/2018, de autoria do
Poder Executivo, para incluir dispositivos à lei n° 11.713/97 que dispõe sobre
a criação da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná.
Presidido pelo deputado Gilson de Souza, (PSC), o grupo acompanhou o

relatório favorável do deputado Fernando Scanavaca (PSC) sobre o projeto
que requalifica o conceito do regime de trabalho de Tempo Integral e

Dedicação Exclusiva (TIDE), reafirmando que os docentes ficam proibidos
de acumular remuneração em cargos públicos ou desenvolver outra

atividade regular remunerada. O objetivo, de acordo com a justificativa do
texto, é estimular a exclusividade dos trabalhos destes docentes no âmbito
das Instituições de Ensino Superior Paranaenses (IEES). O projeto também
estabelece uma regra de transição na integralidade dos vencimentos, sob

o princípio da contributividade previdenciária.

 ERVA-MATE
Ainda foi aprovado pela
Comissão de Finanças

também, o projeto de lei nº
553/2017, do deputado
Anibelli Neto (PMDB), que

Institui a Política Estadual de
Incentivo à Erva-Mate, seus
derivados e Congêneres. O

objetivo é desenvolver socio-
economicamente o setor,
buscando a melhoria dos

padrões de qualidade, garan-
tia de genuinidade dos

produtos, da competitividade
e ampliação do mercado.

Emendas rejeitadas
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“Não quero que seja a Copa
do Neymar, quero que seja a
Copa do Brasil. O coletivo é
mais importante. Fico feliz

por fazer parte desse grupo.
Certeza de que esse time

pode chegar muito longe”.

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

A seleção brasileira
que fez uma

belíssima
apresentação contra
o México e garantiu
vaga nas quartas de

final da Copa do
Mundo da Rússia.

Os roubos –
assaltos à mão

armada – a
pedestres na região
central de Cascavel

que continuam
ocorrendo em plena

luz do dia.

Atacante Neymar,
após o jogo contra

o México ontem

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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19/07 - 16h53

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49
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Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

Os políticos do passado foram em geral analfa-
betos, a julgar pelas “cruzinhas” com que assina-
vam atas, mas como o mundo era dominado pelos
ingleses (donos até do terreno em que você mora),
tinham interesse em conhecer seu idioma e prepa-
rar os filhos para negociar com eles.

Aproveitando a tendência, em 1826 o português João
Pereira Barbosa abriu em Morretes uma escola notur-
na particular para ensinar Inglês, recebendo em paga-
mento das lições duas patacas de cada aluno por mês.

De lá para cá, o mundo mudou. As famílias acre-
ditavam em oráculos, pitonisas e ciganas para ante-
cipar o futuro. Hoje, consultam malandros que lucram
com as economias do trabalho alheio.

Um dos novos magos da antecipação de tendên-
cias, Jim Rogers, sócio de George Soros no fundo
Quantum, em dez anos acumulou rentabilidade de
4.200%, deixando bem para trás o índice S&P, que
subiu cerca de 50% no mesmo período.

Rogers prevê mais turbulências nas finanças e a
ruína dos países endividados. A jornalista Flávia Lima
(Valor Econômico) perguntou a ele, que tem duas
filhas pequenas, que conselhos dá a elas?

“Aprendam Mandarim, aprendam mais sobre o
continente asiático, aprendam sobre commodities e
outras moedas, porque serão muitas. O dólar ame-
ricano não continuará a ser a moeda dominante do
mundo, as coisas estão em processo de mudança
e, quando isso acontecer, elas precisarão dominar o
assunto e estar preparadas”.

Se consultasse o especulador Rogers, hoje o pro-
fessor Barbosa abriria um curso do idioma chinês.

Palestra
“Deixando para trás a
ansiedade e a
depressão”. Este será o
tema de uma palestra
que acontece a partir
das 19h30 de hoje na
Nova Igreja Batista (NIB)
em Cascavel. A palestra
faz parte do
“Celebrando
Restauração”, um
evento já tradicional da
igreja. A NIB está
localizada na Rua Carlos
de Carvalho, 3289,
no centro.

Palestra
A Aeac (Associação dos
Engenheiros Agrônomos
de Cascavel) promove
hoje, na sede da
entidade, a palestra
“Grandes obras de
engenharia no oeste do
Paraná”. O conferencista
será o engenheiro
agrônomo e ex-
presidente da Itaipu,
Jorge Samek. O evento
está marcado para as 19
horas na Rua Presidente
Bernardes, 1910,
no centro.
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gente@jhoje.com.br

Palestra e
espetáculo

A cantora Glaucia Nasser
fará a palestra “Um

reencontro com o Brasil”.
O trabalho é resultado  da

dedicação de Glaucia e
outros brasileiros que
buscam conhecer o

passado para construir o
futuro. Palestra e

espetáculo ocorrem,
respectivamente, nos dias
23 e 24 de julho, às 20h,

com entrada franca, no
Teatro Municipal

 Sefrin Filho.

Sempre na torcida, a bela
FRANCIANE

WENUKA DE LIMA, no
clique de Arivonil Policarpo

Bolsas de estudo
O Educa Mais Brasil disponibiliza mais de 500 mil opções
de cursos de graduação e pós-graduação com até 70% de

desconto em 2018. Em todo o estado do Paraná estão
disponíveis mais de 39 mil bolsas de estudo. Em Cascavel
há oportunidades para cursos de Administração, Educação

Física, Psicologia, Marketing, Pedagogia, Gastronomia,
entre outros. As inscrições estão abertas e o candidato

deve se inscrever gratuitamente por meio do site
www.educamaisbrasil.com.br.

Arraiá I
O Colégio Santa Felicidade

convida toda a comunidade
para participar da sua

grande festa julina, que será
realizada dia 11 de julho,

nos três períodos. Barracas,
comidas típicas e muita

diversão esperam por você.

Arraiá II
E neste sábado, a festança

é na escola  Adolival Pian, a
partir das 13h30.

Teatro
Nesta quinta-feira, tem
apresentação da peça

Pluft, o Fantasminha. Será
no Centro Cultural Gilberto

Mayer, às 20h.
A entrada é gratuita.

Felicidades!

Maria Eduardo Santos,
Pablo Marques Reis, Sandra
Goldeni Maia, Pedro Paulo

Docci, Maria Cecília Mattos,
João Fernando  Magri e
Lucélia Sandra de Souza.

Thais e Leandro fotografados por Vera e Grasi
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 O Brasil venceu o México por 2
a 0 pelas oitavas de final da Copa
do Mundo da Rússia, ontem, com
Neymar sendo o principal jogador
da seleção brasileira. Com isso, e
depois de Lionel Messi e Cristiano
Ronaldo deixarem a competição, o
brasileiro foi o destaque da impren-
sa internacional.

“Brasil vence com show de Ney-
mar”, escreveu o jornal alemão Bild.
“A estrela do PSG colocou o Brasil
nas quartas de final. O recordista
mundial sonha com o sexto título”,
completou. Ainda na Alemanha, o
Kicker disse que o “Brasil cumpriu
seu papel de favorito e chegou às
quartas na Copa do Mundo da Rús-
sia, após uma vitória por 2 a 0 so-
bre o México”.

Na França, onde joga o camisa
10 da seleção brasileira e os zaguei-
ros Thiago Silva e Marquinhos, o
L’Equipe escreveu: “Defesa sólida
e liderado por Neymar, Brasil elimi-

Brasil e
Neymar
em alta

na o México”. O jornal lembrou que
o Brasil dificilmente sofre gol. “A
defesa da seleção ainda é muito for-
te apesar das ausências de Danilo
e Marcelo”, escreveu. “Neymar man-
da o Brasil para as quartas”, afirmou
o site da France Football

Já o jornal espanhol Marca des-
tacou “Brasil voa alto com Neymar”
em sua manchete. “O astro condu-
ziu a ‘Canarinha’ às quartas de fi-
nal. Sem precisar da presença de
um Neymar estelar, que marcou o
primeiro e deu o segundo, mas que
ainda não fez uma grande exibição
na Rússia. Mas um pouco de Ney-
mar é muito”, escreveu.

LAMENTAÇÃO
Entre os jornais mexicanos, só lamentação. “Brasil
derrota o México e acaba com o sonho da quinta

partida”, disse o Milenio. “Não haverá uma quinta
partida”, escreveu o Esto, ambos lembrando que o

México nunca passou das oitavas de final em Copas.

Sem Casemiro
A seleção brasileira tem uma
mudança certa para o jogo das
quartas de final da Copa do
Mundo, na sexta-feira (6), em
Kazan, contra a Bélgica. Ontem,
contra o México, Casemiro
recebeu o seu segundo cartão
amarelo na Copa e terá de
cumprir suspensão, dando espaço
para Fernandinho, reserva
imediato na posição. A seleção
ainda tem Filipe Luis, Philippe
Coutinho e Neymar pendurados.
Eles precisam passar em branco
mais um jogo, caso o Brasil
avance, porque a partir das
semifinais os cartões são zerados.

FIFA

SEXTA-FEIRA, ÀS 15H
 Depois da vitória sobre os mexicanos, com gols de Neymar e

Roberto Firmino, a seleção brasileira assistiu “de camarote” ao
jogo entre Bélgica e Japão, que definiu os belgas como seu

adversário nas quartas de final. O jogo será sexta-feira, às 15h
(de Brasília), em Kazan. Já o México foi para casa.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um velho padrão está sendo modificado.
As questões íntimas e familiares são as
mais importantes. Poder não está vincula-
do a status ou realizações, mas ao cultivo
dos sentimentos e da família. Cor cinza.

To
ur

o

A Lua está minguando em seu signo.
O que precisa minguar, ser finalizado,
taurino? O momento pede a coragem
de viver de acordo com a sua verda-
de, sem fugir de conflitos. Cor azul.

G
êm

os

Preocupações financeiras ou emocio-
nais. Não se apegue a essas inquieta-
ções, geminiano. O momento pede que
você valorize o essencial, o que nutre
a alma, o que tem valor. Cor amarelo.

C
ân

ce
r Desafios de maturidade e de supera-

ção de velhos padrões nos relaciona-
mentos. O modo como as pessoas lhe
tratam é um reflexo de como as tem
tratado. Pense nisso.  Cor preto.

Le
ão

Deixar ir, desapegar, eliminar velhas
condutas, o desafio dos leoninos neste
momento. Perceba como o corpo pode
estar se ressentindo de questões que
tem origem nas emoções.  Cor  azul.

V
ir

ge
m

Confrontos amorosos e com amigos en-
sinam sobre o que você precisa mudar
em si. Cuidado com comportamentos
compulsivos e chantagem emocional.
Amadurecimento necessário. Cor cinza.

Li
br

a

Questões familiares e profissionais em
momento desafiador. Confronto com o
que está estagnado. Conscientize-se
dos seus verdadeiros propósitos, ali-
nhados com a alma. cor vermelho.

E
sc

or
pi

ão Plutão está em contato com o Sol. Não
projete nos outros o que precisa modi-
ficar em si. Perceba o que atrai nos
relacionamentos, pois isso revela ca-
racterísticas sobre você. Cor marrom.

Sa
gi

tá
ri

o Por insegurança, carência, medo ou
escassez, você pode agir de forma de-
fensiva. Momento oportuno para se
conscientizar dos valores mais impor-
tantes que regem a sua vida.  Cor lilás.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Muitas questões delicadas e conflitivas

em seus relacionamentos e família.
Conscientize-se de como pode estar
agindo de forma manipulativa ou ca-
rente nas relações.  Cor branco.

A
qu

ár
io

Aprimoramento, percepção do que pre-
cisa melhorar e também ser eliminado,
aquariano. Perceba como o corpo, por
meio da saúde, pode estar manifestando
conflitos de ordem emocional. Cor cinza.

 P
ei

xe
s Delicadas situações envolvendo a vida

afetiva, as amizades e o contato com
crianças. Momento em que podem es-
tar se gestando novas situações, mas
também é fase de eliminações.  Cor azul.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO
 • SBT

 • REDE GLOBO  • DES SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Carol passa mal na boate e Ellen a

socorre. Amanda explica para Kavaco
que Alex está sendo manipulado por
Carol e Clarissa. Alex é detido e polícia
revista sua mochila. Ellen explica para
Alex que Clarissa e Carol estavam sen-
do investigadas pela Polícia. Márcio
reclama com Rafael da presença de
Gabriela em sua casa.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana ataca Briana e todos se

surpreendem. Julieta revela a Jane o
trabalho de Camilo. Tibúrcio não aceita
que Josephine fique na mansão, e Ed-
mundo e Rômulo contrariam o pai. Ma-
riana decide revelar seu disfarce a Bran-
dão. Lídia procura Rômulo. Elisabeta
encoraja Briana a enfrentar a mãe. Rô-
mulo se surpreende com o diagnóstico
de Lídia. Briana se desculpa com Dar-
cy e Elisabeta. Mariko comenta com
Ema sobre o pedido de Amélia. Jose-
phine convence o Barão a deixar a Man-
são do Parque.

DEUS SALVE O REI
Catarina afirma a Lucíola que preci-

sa dar um jeito de o marido acreditar

Roberval tenta convencer Karen a aceitar trabalhar em sua casa. Rochelle e
Severo humilham Karen, que enfrenta a família e decide aceitar o novo emprego.
Karen revela a Zefa que irá trabalhar para Roberval e anuncia que o filho a convo-
cou para um jantar em sua casa. Narciso se preocupa com o estado de Manuela
e alerta Edgar. Karola discute com Remy, que jura vingança contra a comparsa.
Agenor comenta com Nice que Rosa e Maura deveriam se casar. Ícaro afirma a
Rosa que ela o desejará novamente. Laureta insinua a Rosa que Karola guarda
segredos. Doralice sente ciúmes de Ionan com Maura. Nice descobre que Maura
tem um romance com Selma. Beto pressiona Cacau por notícias de Luzia, e
Roberval estranha. Zefa repreende Roberval durante o jantar e deixa a casa do
filho, seguida por Cacau. Karen confessa admirar Roberval. Luzia/Ariella tenta
livrar Manuela da Polícia, mas Maura exige revistar as duas.

que o filho que espera é dele. A pedido
de Lucrécia, Rodolfo dispensa os servi-
ços de Pizarro. Augusto aceita o convi-
te para atuar no lugar de um dos ato-
res. Catarina procura Brice, que garan-
te que enfeitiçará Afonso para que o rei
fique com ela, acreditando estar com
Amália. Tiago revela a Constância seu
incômodo com a amizade de Selena e
Ulisses. Teodora confessa a Betânia
que está apaixonada por Ulisses. Naná
conta a Otávio que Rodolfo está recru-
tando um exército de mercenários.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano fica indignado com a

sugestão de Rosinete, e Valquíria se
abala. Maria não aceita que Cássia
seja amiga de Pedro. Maria fica ten-
sa ao ver Hermano e Valquíria juntos.
Cássia decide contar sobre seu pas-
sado para Maria. Ramiro vai ao hotel
e Maria tenta disfarçar a impaciência.
Rosinete se reúne com Pedro e seu
advogado. Clécio dá um anel de noi-
vado para Aurora e Plínio implica com
os dois. Maria vai à casa de Tião das
Cacimbas. Plínio diz a Ramiro que não
fará nada contra Clécio. Pedro pede
que Samir cuide de Aurora. Maria é
repreendida por Cássia. Valquíria pro-
cura Maria. Cássia vê Ramiro cui-

dando dos pássaros e se apavora.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Eduardo pede para que Fernanda

convença o pai a não envolver a polí-
cia, pois, caso contrário, terão que
confessar que tiraram sua irmã da clí-
nica. Eduardo se declara para Fernan-
da e a beija. A Madre Superiora se
surpreende ao receber a visita de Re-
beca Sanchez.

LIA
Raquel tem uma crise de ciúmes.

Lia resolve mudar depois de ter Judá,
seu quarto filho. Zilpa elogia a beleza
da amiga. Raquel se ilude com falsos
deuses. Lia ajuda Laila a lidar com as
adversidades. Eliabe pede para Lia aju-
dar Hananias. Bila é humilhada por
Raquel e rouba uma de suas joias. Lia
ajuda Hananias a se recuperar do mal-
estar. Saulo nota mudança no compor-
tamento de Lia. Jacó tenta animar Ra-
quel, que sofre por não ter tido filhos
ainda. Lia desabafa com Zilpa e diz que
ainda não tem o amor de Jacó. Raquel
pede para o marido engravidar a serva

Laureta insinua a Rosa
que Karola guarda segredos
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