
 Laudos com exames laboratoriais apontaram que a água do Lago Municipal de Cascavel está
contaminada por bactérias Escherichia Coli muito acima do que poderia ser tolerável. Há suspei-
tas de que o principal cartão-postal de Cascavel esteja sendo poluído por ligações clandestinas
de esgoto. O vereador Celso Dal Molin não descarta a criação de uma CPI (Comissão Parlamen-

tar de Inquérito) para investigar o caso. Ele também quer barrar a tradicional pesca no lago.
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Inseguro
A falta de segurança no Parque Tarquínio fez com
que muitas pessoas deixassem de frequentar o
espaço público. Moradores da região reclamam

que, além da falta de cuidados, o local virou
ponto de encontro de usuários de drogas.
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Esporte que já foi brincadeira
para muitos adultos de hoje quan-
do eram crianças, o bicicross está
novamente em alta em Cascavel. E
desta vez com uma escolinha da
modalidade, que há três meses trei-
na na pista que está sendo monta-
da na Rua Waldemar Casagrande
quase esquina com a marginal da
BR-277, na região do Lago.

As atividades no local são reali-
zadas aos sábados e domingos
das 14h às 18h, enquanto na quar-
ta-feira a programação é física e re-
alizada no Centro Esportivo Ciro
Nardi, a partir das 19h30.

De acordo com o professor Lany-
son Santos da Costa, a escolinha
conta com cerca de 80 inscritos,
sendo 20 deles competidores. “Po-
dem participar pessoas de 2 a 100
anos de idade, a única exigência é

Escolinha de bicicross

 Embalado por duas vitórias com atuações convincentes na Série Ouro do
Campeonato Paranaense, diante de Marechal e Palmas, o Cascavel Futsal
voltará a atuar pela competição neste sábado, quando receberá o time de

São José dos Pinhais no ginásio da Coopavel, às 19h.
O jogo, válido pela 3ª rodada do returno, será o segundo do time

cascavelense em sua casa “alternativa” na temporada. O primeiro foi pela
Liga Nacional, na derrota por 4 a 3 com o Minas Tênis Clube (MG), em abril.

Para levar seu torcedor a conhecer o ginásio da Coopavel, a diretoria
cascavelense colocou ingressos promocionais à venda antecipada, ao preço

único de R$ 10. Já para os funcionários da cooperativa onde o jogo será
realizado o valor é R$ 10 para o bilhete duplo (dá direito a duas entradas).
Na bilheteria do ginásio, no sábado, os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e

R$ 10 (meia-entrada). No duelo do primeiro turno da Ouro, o Cascavel
venceu o São José dos Pinhais fora de casa por 3 a 2, em abril. Na tabela de

classificação, o time cascavelense é o quinto colocado com 24 pontos,
enquanto o adversário é o 10º com 12.

que estejam devidamente trajadas
com os equipamentos de proteção
pessoal”, explica Lanyson, que es-
clarece que não é cobrada mensa-
lidade dos atletas.

“O único custo para os competi-
dores é o de registro na federação,
além de seus equipamentos pes-
soais”, continua o professor, que
por enquanto tem emprestado bi-
cicletas e materiais de proteção
aos alunos graças a parceiros da
escolinha.

Cascavel Futsal na Coopavel

FOTOS: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 Equipe de
competição

Apesar de a pista de bicicross de
Cascavel ainda estar em

construção, bem como os atletas
locais estarem aprimorando as

técnicas, alguns competidores da
cidade já se destacam. Tanto que

um deles já conseguiu subir ao
lugar mais alto do pódio na 3ª

etapa do Campeonato Paranaense,
há 15 dias em Toledo: Davi Morais,
jovem piloto da categoria 5-6 anos
e único da equipe cascavelense a
ter disputado as três etapas do

Estadual 2018. Antes do ouro, ele
havia ficado em quarto lugar na

etapa de abertura, em Palotina, e
sido vice-campeão da 2ª etapa, em

Foz do Iguaçu. A 4ª etapa do
Paranaense está marcada para os

dias 4 e 5 de agosto em
Marechal Cândido Rondon.

Antes, os pilotos cascavelenses
deverão buscar medalhas na 2ª

etapa da Copa Oeste, nos dias 14
e 15 deste mês em Toledo.



A Suécia se garantiu nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer a Suíça por 1 a 0, ontem, graças ao gol marcado
por Emil Forsberg. O camisa 10 sueco fez o gol da vitória aos 21min e colocou a seleção escandinava na terceira fase do

Mundial, o que não ocorria desde 1994, quando a Suécia fez sua última grande participação em Mundiais sendo
eliminada para o Brasil na semifinal. Já a Suíça manteve viva a maldição de jogos eliminatórios em grandes competições,

sendo eliminada em todos que disputou. Ontem, o jogo foi equilibrado e contou com muitas chances desperdiçadas pelos
atacantes de ambos os times. A falta de pontaria acabou deixando o placar magro. O próprio gol de Forsberg contou

com o desvio de Akanji para matar o goleiro Sommer da jogada.
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FINAL

Semifinal
6/7, às 11h 7/7, às 15h

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia

7/7, às 11h

Inglaterra

FIFA

A fase de oitavas de final da
Copa 2018 chegou ao fim ontem
em um jogo quente e cheio de de-
sentendimentos. Melhor para a
Inglaterra, que venceu a Colôm-
bia nos pênaltis por 4 a 3, após
empate por 1 a 1 nos 120 minu-
tos e se classificou para as quar-
tas como adversária da Suécia.

Antes do jogo de ontem, a se-
leção inglesa nunca tinha venci-

Inglaterra espanta fantasma
do uma decisão por pênaltis em
Copas. Em 1990, perdeu para a
Alemanha na semifinal. Em 1998
caiu para a Argentina nas oitavas
e em 2006 foi derrotada por Por-
tugal nas quartas de final.

O duelo teve contornos de
tensão e muita confusão. Harr y
Kane, ar tilheiro da Copa com
seis gols, abriu o placar em co-
brança de pênalti aos 11min do

segundo tempo. De cabeça,
Mina empatou nos acréscimos,
aos 48min.

O confronto entre Suécia e In-
glaterra será sábado, às 11h (de
Brasília). É importante lembrar
que o fim das oitavas de final traz
uma pausa de dois dias ao tor-
neio. As quartas começarão na
sexta. Ou seja: sem jogos hoje e
amanhã na Copa 2018.
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Um dos espaços públicos que
já foi ponto de encontro da popula-
ção, o Parque Tarquínio já não tem
o mesmo público que passava as
tardes dos fins de semana no lo-
cal. Localizado no Bairro Parque
São Paulo, na região central de
Cascavel, o Tarquínio quase não
recebe manutenção.

Para o estudante Eduardo Bata-

nin, o local está completamente
sem cuidado por parte do poder pú-
blico. “Não faz muitos anos que eu
vou ao parque, mas da para ver que
ele não é visitado por equipes de
manutenção como antes. Os mais
antigos sempre me falam que as
manutenções eram muito mais fre-
quentes do que hoje. O lago está
assoreado, equipamentos quebra-

dos. Está difícil a situação”, diz.
Conforme Eduardo, há marcas

de vandalismo no parque e depen-
dendo do horário não é seguro tran-
sitar na pista de caminhada do Tar-
quínio. “Já teve gente que morreu
no parque. Há muito assalto, não
tem jeito de ir sozinho, é muito pe-
rigoso”, relata.

INSATISFAÇÃO
A aposentada Gessi dos Santos, que só foi
três vezes ao parque, não está satisfeita com
o que vê. “O espaço é muito bom, mas está
sem cuidado algum. Essa guarita está
abandonada, nessas poucas vezes que vim
aqui, nunca vi um guarda. É muita
insegurança”, conta.

Barro no parquinho
A professora Thaís Tibola leva seu filho de dois anos para brincar no
parquinho do Tarquínio, mas a condição do espaço atrapalha. “É um
barro só, há dias que não tem condições da criança brincar. A prefeitura
tinha que fazer algo relacionado a isso. Além de sempre ter pessoas
estanhas aqui, dá muito medo”, diz.

BARRO impede crianças de brincar no parquinho

Ambos os entrevistados relatam a presença frequente de usuários de drogas e
dizem que esse é um dos motivos que fazem com que população deixe de
frequentar o parque. “É sempre assim, só fico próximo as entradas, nem dá para ir
longe dentro do parque, que esse pessoal já está lá sempre”, disse um deles.

Drogas

SEGUNDO frequentadores do Parque Tarquínio, usuários de drogas são vistos sempre no local e causam medo

LAGO do parque está ficando assoreado

FOTOS: AÍLTON SANTOS

RESPOSTAS
Na questão de segurança, o
diretor da GM (Guarda
Municipal) de Cascavel,
Avelino José Novakoski, afirma
que a corporação tem
conhecimento do problema no
Tarquínio. “Realmente o pessoal
reclama muito da segurança. Há
quatro guardas que se revezam
nas escalas, mas como o parque
é muito grande acaba ficando
difícil cobrir todo ele”.
O diretor lembra que muitas
pessoas já foram presas por
tráfico de drogas no parque e
confirma que a GM está
projetando ações para melhorar
e garantir a segurança dos
frequentadores do espaço.
O secretário de Meio Ambiente
de Cascavel, Romulo Quintino,
informou que em razão da sua
posse, está reunindo todos os
departamentos da secretaria
para discutir os principais
assuntos. “Com certeza vou
analisar essa questão do
Tarquínio, é um parque antigo
usado muito pela população. É
um problema que existe e
precisamos resolver, porém,
como acabei de assumir, ainda
não tenho como repassar com
precisão os detalhes”.

Eduardo Betanin,
estudante

“Minha avó sempre
dizia que era um lugar

bom, bem cuidado,
arrumado, um ponto de
encontro das famílias.

Hoje é aquele lago
assoreado, o parque
todo mal cuidado,

parece até abandonado,
sem segurança

alguma”.

UMA das guaritas do Parque Tarquínio está abandonada

Parque Tarquínio:
uma vez foi bom
Parque Tarquínio:
uma vez foi bom
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 A descoberta de que teriam o
primeiro filho foi uma das maiores
alegrias do casal Fabio Augusto e
Vanessa. Por outro lado, nessa
mesma época, no fim de 2017, pre-
cisaram encontrar forças para su-
perar algo que não estavam prepa-
rados para enfrentar.

Fábio foi diagnosticado com uma
grave doença no cérebro, a malfor-
mação de Arnold Chiari, que afeta
o sistema nervoso e, consequen-
temente, os movimentos e a fala e
que pode até levar à morte.

Hoje o que ele espera é ajuda
para seguir ao lado do pequeno fi-
lho Lorenzo, de apenas um mês de
vida. Para isso precisa de uma ci-
rurgia. Uma página foi criada no
Facebook com o nome Fábio Augus-
to com o intuito de conseguir qual-
quer colaboração.

“Não existe tratamento nem re-
médio, a única solução é uma ci-
rurgia. Como não temos plano de
saúde e o procedimento é muito
caro, criamos a página com o intui-
to de receber doações, de qualquer
valor, para realizar a cirurgia o mais
rápido possível antes que ele co-
mece a apresentar mais sinto-
mas”, explica a publicação.

Na página nas redes sociais há
dados bancários para quem puder
ajudar e todas as informações so-
bra a doença. “Peço a quem puder
nos ajudar que não hesite, para que
possamos criar, educar e dar todo
amor ao nosso filho juntos”, refor-
ça a mãe da criança.

 VAKINHA ONLINE
A história de Fábio Augusto

também está expressa em página
no site Vakinha online que arrecada
recursos para a cirurgia. A expectati-
va é reunir o montante de R$ 80 mil.

Até o momento, eles só consegui-
ram R$ 200. As contribuições

podem ser feitas mediante o preen-
chimento de cadastro e pagamento

por meio de depósito bancário,
boleto ou até mesmo bitcoin.

PAI de recém-nascido precisa passar por cirurgia e conta com ajuda para o pagamento

Bazar de roupas esportivas em geral terá o lucro revertido integral-
mente para a realização da cirurgia do Fábio Augusto. A promoção é

da loja Outlet Sport, localizada na Rua Padre Anchieta, 509, no
Parque São Paulo em Cascavel. O atendimento será das 9h às 17h.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

Bazar Solidário

Ajuda para
cirurgia

Doações

Banco Itaú
AG: 3810
C/C: 53265/9
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 04 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Aurelio Pizani Gorri e Kelen Cristina Bragião
2- Jeferson Alcedir Bonatto e Vanessa Cristina Sequinel
3- Samuel Thibes e Elisandra da Silva Santos
4- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
5- Cesar Stedile e Margarida dos Santos Carneiro Gonsiorkiewicz
6- Douglas Willian Lopes e Franciele Veit Sapko
7- Lucas Alexandre do Nascimento e Andréia Borges
8- Juliano de Oliveira e Sirlei de Oliveira
9- Eduardo Vinicius dos Santos e Jhennifer Cristina da Luz
10- Diogo dos Santos Freire e Aline de Cássia Gonzaga

Desde que a ordem de serviços
foi assinada no dia 26 de março de
2018, a impressão é de que pouco
se avançou nas obras da Escola Mu-
nicipal Ita Sampaio, no Parque Verde
em Cascavel, que inclusive já foi alvo
de vandalismo e precisou receber ta-
pumes reforçados para inibir invasões.

Considerando o prazo de vigência
do contrato de execução a obra deve-
rá ser finalizada no mês de setem-
bro. Para isso acontecer, no entanto,
a empresa contratada pelo Municí-
pio deverá correr contra o tempo já
que praticamente 90% dos serviços
ainda precisam ser feitos. “13,84%
dos serviços foram executados, con-
forme medição realizada em 29 de
junho de 2018 pela fiscalização da
Secretaria de Serviços e Obras Pú-
blicas”, afirma a Secretaria de Edu-
cação ao acrescentar que se houver
necessidade, o prazo para o término
da construção será prorrogado.

O projeto da escola precisou ser
reelaborado para atender as refor-
mas necessárias, depois que a
obra foi abandonada pela empresa
vencedora da primeira licitação em
2016. O caso resultou na abertura
de processo administrativo que
está em andamento.

Corrida contra o tempo

Valores
O valor máximo previsto para a
estrutura na nova licitação era

estimado em no máximo R$
2.658.321,54. A Interlagos Materiais
de Construção venceu o certame para

executar os serviços ao custo de
 R$ 1.864.548,67.

A reforma contemplará adequações de
segurança contra incêndio e sanitárias,

além de ampliação de espaços com
coberturas metálicas de ligação entre

as edificações do complexo educacional,
bem como do auditório e refeitório.

Enquanto as obras não são concluídas,
alunos estudam em espaço

 locado na Famipar.

PRAZO de vigência da execução se encerra em setembro
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Fábio Donegá
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Dois assuntos impor tantes
para o presente e principalmente
para o futuro de Cascavel foram de-
batidos na manhã de ontem duran-
te reunião de diretores e de coor-
denadores e vices do Programa
Empreender da Acic. Os temas, al-
moxarifado central e estrutura para
um novo centro de convenções,
foram apresentados pelos presi-
dentes do Observatório Social de
Cascavel, Rui Dias da Rosa, e do
Cascavel Convention e Visitors
Bureau Felipe Casagrande.

Rui, que participa do Observató-
rio há dez anos e foi eleito presiden-
te no dia 20 de junho, afirma que con-
tar com a centralização do almoxari-
fado da prefeitura é uma questão de
coerência, racionalização e econo-
mia. “Pesquisamos o assunto em
várias cidades e onde a fusão ocor-
reu os benefícios são enormes”, dis-
se ele. Atualmente, Cascavel conta
com mais de dez áreas que atendem

Novo centro de convenções
como almoxarifado, distribuídas por
vários endereços do perímetro urba-
no. O modelo é considerado antigo e
em nada colabora para uma gestão
moderna e transparente.

O presidente do Observatório
cita inúmeros aspectos como van-
tajosos para a centralização. “Tere-
mos então mais facilidade de con-
trole, capacidade de aproveitar os
itens segundo seus corretos prazos
de validade, evitar desperdícios e
ainda, conhecendo melhor o esto-
que e suas disponibilidades, com-
prar aquilo que realmente seja de

necessidade da administração”.
Rui ressalta que o almoxarifado

central deve ser informatizado e que
dados então precisarão ser dispo-
nibilizados no Portal da Transparên-
cia para que se crie, na comunida-
de, a cultura do acompanhamento
do bem público. Essa mudança é há
muito solicitada pelo Observatório,
que tem por missão acompanhar li-
citações públicas do lançamento do
edital à recepção do que foi compra-
do, diz o ex-presidente do Observa-
tório, José Alexandre Polasek, tam-
bém presente à reunião.

 CENTRO DE CONVENÇÕES
O presidente do Cascavel Convention e Visitors Bureau, Felipe

Casagrande, disse na reunião de diretoria da Acic que as entidades que
integram o órgão são a favor da compra do prédio do Atacado Liderança
para servir como novo centro de convenções e eventos. A proposta é que

a área do atual, na avenida Rocha Pombo, permita a centralização do
almoxarifado, e então que a nova estrutura, às margens da BR-277,

passe a contribuir para projetar Cascavel como um grande atrativo de
eventos. “O espaço é amplo, bonito e apropriado para receber as mais
diversas programações, colocando assim Cascavel definitivamente no

mapa de um setor em grande expansão no mundo”.

RUI Dias da Rosa na manhã de ontem em encontro com diretores da Acic

A
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Comissão de Direito Previdenci-
ário da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) de Cascavel vai oficiar o
INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) por conta da demora nos
atendimentos aos usuários, que
nos últimos dias tiveram de espe-
rar por mais de três horas na fila,
após redução no horário de atendi-
mento. Agora, quem não possui
agendamentos só é atendido das
7h às 13h. À tarde, o serviço se-
gue a quem marcou horário previa-
mente pela internet.

A presidente da comissão, a
advogada Eliane Deola, explica que
a agência local terá um prazo de 10
dias para dar mais celeridade aos
atendimentos e também aos agen-
damentos das perícias, que garan-
tem a liberação de benefícios, como
o auxílio-doença. Caso contrário, o
Ministério Público será acionado. A
decisão foi tomada na segunda-fei-
ra (2), durante reunião na OAB.

Além disso, Eliane comenta que
o INSS vem descumprindo norma
estabelecida ainda no ano passa-
do pela Justiça Federal. É de praxe
que advogados busquem atendi-
mento na agência por conta da de-

INSS na mira da OAB
manda de clientes, e por conta dis-
to, um guichê exclusivo ao atendi-
mento deste público foi implanta-
do no local. O que ocorre, no entan-
to, é que com a mudança de horá-
rio, estes atendimentos se encer-
ram às 13h, contrariando o que diz
a determinação judicial, que esten-
de o funcionamento do guichê até
o fechamento da agência, às 17h.

“Quando o guichê foi implanta-
do, o INSS tinha 30 dias para se
adaptar ao novo sistema, porém,
isso não está sendo cumprido até
hoje. Agora os atendimentos aos
advogados também foram reduzi-
dos, e quem não foi atendido até
às 13h precisa voltar no outro dia”,
conta. Neste caso, o descumpri-
mento da decisão judicial acarreta
multa diária de R$ 50 mil.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo MUDANÇA no horário de atendimento

provocaram longas esperas na agência

Sem retorno
A reportagem procurou o INSS de Cascavel e também a regio-

nal de Curitiba para falar sobre a demora nos atendimentos e
agendamentos de perícias e em relação ao cumprimento da
decisão judicial sobre os guichês, porém, não houve retorno.
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Para suprir provisoriamente a
falta de professores de libras no
CAS (Centro de Capacitação de Pro-
fissionais da Educação e Atendi-
mento às Pessoas com Surdez) e
CAP (Centro de Atendimento Peda-
gógico às Pessoas Cegas ou com
Visão Reduzida) o Município de Cas-
cavel firmou parceria com a Unio-
este (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná).

Devido ao vencimento do contra-
to com a antiga empresa responsá-
vel pelos profissionais nas turmas

Parceria provisória para Libras
das instituições no município, a Pre-
feitura de Cascavel precisa agilizar
procedimentos para que uma licita-
ção emergencial seja aberta, possi-
bilitando nova contratação.

Enquanto isso, as turmas do
CAS e CAP terão continuidade de
curso na Unioeste a partir desta
semana. “As aulas que serão minis-
tradas no mês de julho no auditório
da Unioeste são para os alunos que
já frequentam o curso desde 2017
ou início de 2018, pois se tratam
de uma sequência dos cursos que

AULAS
As aulas ocorrem no período da
tarde nos dias 2 e 9 de julho e 4
e 11 de julho durante à noite e
abordarão os seguintes temas:
histórico da educação de surdos, à
legislação e aos direitos das
pessoas surdas. Cada aluno deverá
escolher entre os dois horários para
não ter prejuízos no curso.
Em relação à licitação, a Secretaria
de Educação afirma que “o
município irá abrir nos próximos
dias licitação para contratação de
empresa apta a ofertar o curso de
libras no CAS”.

já estão em andamento”, explica a
Secretaria de Educação.

 Reportagem: Romulo Grigoli

 ARQUIVO
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Embarque: Guaçu Tur

VALOR DO PACOTE POR PESSOA: R$ 1.780,00
FORMAS DE PAGAMENTO: 20% DE ENTRADA + 6X cartão/cheque

CIDADES HISTÓRICAS
Belo Horizonte / Ouro Preto / Mariana / Congonhas / São João Del Rei Tiradentes

Saída: 17/07/2018 Horário: 12h

Retorno: 24/07/2018 Horário: 13h

PR
O

GR
AM

AÇ
ÃO

GUAÇU TUR TRANSPORTES DE TURISMO LTDA
R. Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1872 – Parque São Paulo

Telefone (45)3225-5555 / 98802-2049

INCLUSO NO PACOTE
 Transporte Ônibus Leito/Leito.
 03 Noites em Belo Horizonte c/ café da manhã.
 03 jantares em Belo Horizonte.
 02Noites em São Joao Del Rei c/ café da manhã.
 Seguro viagem.

NÃO INCLUSO
 Taxas turísticas para as igrejas, museus

     e cavernas, refeições não especificadas.
 Ingresso do Trem - Tiradentes a São Joao

    Del Rei (+/- R$ 70,00).

1º DIA -  18/07/2018 - BELO HORIZONTE
Manhã - Chegada acomodações no hotel em apartamentos duplos e triplos.
Tarde - City em Belo Horizonte visita aos pontos turísticos de Belo Horizonte. A
cidade conta com um rico circuito cultural gratuito, que inclui os Museus da
Praça da Liberdade e o maravilhoso Conjunto Arquitetônico da Pampulha,
recentemente declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO
Pernoite em Belo Horizonte

2º DIA - 19/07/2018 - BELO HORIZONTE
Após café da manhã Visita à GRUTA DE MAQUINÉ, com suas estalactites e
estalagmites
Pernoite em Belo horizonte

3 º DIA - 20/07/2018 - BELO HORIZONTE
Após café da manhã saída para Ouro Preto, Considerada
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Ouro Preto guarda um
conjunto arquitetônico inigualável entre as cidades históricas brasileiras.
Visita aos pontos turísticos de Ouro Preto e Mariana, conhecendo igrejas,
museus e construções históricas, além da Mina de Ouro da Passagem (todos
os ingressos opcionais).
Tarde retorno para Belo Horizonte
Pernoite em Belo Horizonte

4º DIA - 21/07/2018 - BELO HORIZONTE
7h30 - Saída com as bagagens para São Joao Del Rei passando por Congonhas.
Situado a setenta quilômetros de Belo Horizonte, Congonhas possui um
expressivo conjunto de riqueza barroca do maior artista do gênero
no Brasil: Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido pelo apelido Aleijadinho.
Visita à Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, cujo pátio é adornado
pelos 12 profetas que foram   esculpidos por Aleijadinho.
Chegada em São Joao Del Rei acomodações no hotel
Pernoite em São Joao Del Rei

5º DIA - 22/07/2018 - SÃO JOAO DEL REI (79 KM)
Pernoite em São Joao Del Rei

6 º DIA - 23/07/2018 - SÃO JOAO DEL REI / TIRADENTES
Após café da manhã visita a cidade do interior de Minas, Terra de Tiradentes
e Tancredo. Visitaremos algumas de suas famosas igrejas, poderemos
conhecer um pouco de suas lendas, suas celebridades e monumentos.
Visitaremos a Igreja São Francisco de Assis (Túmulo Tancredo Neves), Igreja
Nossa Senhora do Pilar e o Museu Ferroviário.
 Logo após almoço saída de Maria fumaça para Tiradentes. (Porem depende
da confirmação do mesmo), (Ingresso não incluso +/- R$ 70,00)
Chegada em Tiradentes passeio à Igreja Matriz de Santo Antônio e outros pontos
turísticos, uma das menores, e mais bem preservadas do circuito histórico mineiro.
Cavalos, charretes circulam pelas ruas com calçamentos de pedra irregular.
17h Retorno a Cidade de origem (1.174 KM)

7º DIA - 24/07/2018 - CASCAVEL
Chegada prevista às 11 horas. Fim dos nossos serviços  OBS.: Viagem e roteiro

sujeitos a alteração ou
o seu cancelamento,
caso não houver
formação de grupo
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Haitianos que chegam a Casca-
vel têm conseguido permanecer na
cidade muito mais do que o prazo
inicial permitido pela Polícia Fede-
ral, que é de seis meses, ao con-
trário de outros estrangeiros.

Prova disso são as solicita-
ções da segunda via de carteira
de trabalho na unidade respon-
sável pela emissão do documen-
to em Cascavel.

Automaticamente quando vence
o protocolo inicial da Polícia Fede-
ral, a carteira de trabalho perde sua
validade e se o estrangeiro deseja
seguir na cidade e buscar emprego
precisa ter o pedido atendido. “98%
deles têm conseguido o documen-
to de permanência no Brasil de cin-
co anos e até mesmo nas identida-
des já não há a descrição de refugi-
ados”, observa o diretor regional do
Ministério do Trabalho, Joaquim
Junior Borges Ribeiro.

Por outro lado, há estrangeiros
com maior dificuldade. “Se obser-
vamos há algum tempo quando
chegavam pessoas de Bangla-
desh, elas precisavam deixar o
País, pois tinham o pedido de re-
fugiado negado, já que isso de-
pende de muitas comprovações,
como é o caso de perseguição in-
dividual, política e religiosa, por
exemplo”, lembra Ribeiro.

Se o estrangeiro não tiver o pe-
dido de permanência autorizado es-
tará em situação ilegal e precisará
deixar o País em até 48 horas.

Erramos
O repasse de aproximadamente R$ 20 mil que será feito pela

Prefeitura de Cascavel à Acadevi (Associação Cascavelense de
Pessoas com Deficiência Visual) ocorrerá ao fim de dez meses e
não mensalmente como foi informado em matéria ontem no Hoje

News publicada na página 11 da edição de ontem.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Permanência autorizada

DEMANDA
Desde o ano passado, a média de

solicitações de carteiras de
trabalho na unidade do Ministério
do Trabalho em Cascavel tem sido
de 15 ao dia, principalmente por

parte dos haitianos.  “Isso aumenta
esporadicamente devido à
necessidade de emissão das

segundas vias”, esclarece o gerente
regional. Embora a carteira de

trabalho de haitianos precise ser
renovada na maior parte dos

casos, com relação aos brasileiros a
legislação não faz nenhuma

distinção entre os trabalhadores.
“Têm os mesmos direitos e deveres

assegurados pelas leis
trabalhistas”, esclarece Ribeiro.

98% dos haitianos têm
conseguido documento

de permanência de
cinco anos em Cascavel
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Representantes dos setores
agropecuário e industrial voltaram
a criticar a proposta de tabelamen-
to de preço dos fretes.

Em audiência pública realizada
ontem pela comissão mista de de-
putados e senadores que anali-
sam a medida provisória (MP) que
cria uma política de preços míni-
mos para o transporte rodoviário

Fretes: críticas ao tabelamento
de cargas, entidades do setor pro-
dutivo pediram que seja estabe-
lecido apenas um valor de referên-
cia, mas que o preço final seja de-
finido pelo mercado.

O parecer pela aprovação da MP
832/2018 pode ser votado hoje à
tarde pela comissão no Congresso
Nacional. A medida foi encaminha-
do pelo governo como parte das

negociações para acabar com a
paralisação dos caminhoneiros em
maio. Mas, a definição de uma ta-
bela mínima foi rejeitada por vári-
os setores, e a Agência Nacional
de Transporte Terrestre (ANTT) ain-
da negocia uma tabela que atenda
a diferentes demandas.

Entre os setores com demandas mais diversas está o da agropecuária, que
transporta desde rações, ovos, alimentos refrigerados e grãos até animais.
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o frete da
agropecuária é muito específico e trabalha geralmente com pequenos
transportadores locais ou regionais que firmam contrato com os produtores,
perfil que não se enquadra nos profissionais autônomos da medida provisória.
“A gente pede que o preço seja apenas de referência e que o setor
participe, junto à ANTT, na eventual definição de uma tabela face a essas
especificidades”, disse o diretor de relações institucionais da ABPA,
Ariel Antônio Mendes.

IMPLICAÇÕES
O setor da indústria apontou
algumas implicações do
tabelamento para a economia
do país. Segundo a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), o uso do
sistema de tabela “é uma forma
equivocada” de solucionar o
problema de transporte
rodoviário de cargas no país e
fere o principio de livre
iniciativa do mercado.
“Estes princípios da lei de
mercado, ao serem alterados,
desorganizam o sistema de
produção com consequências
bastante danosas”, alertou o
gerente executivo de Políticas
Econômicas da CNI, Flávio
Castelo Branco.
O economista ressaltou que, se
o preço do frete subir, a
demanda por produtos pode
diminuir, o que afetaria a
produtividade econômica e até
o volume de cargas a ser
transportada no país. Ele disse
ainda que o tabelamento pode
trazer insegurança jurídica e
desequilíbrio na estrutura do
mercado, com possíveis perdas
nos investimentos, empregos e
na eficiência da economia.

Frete diferenciado

COMISSÃO mista debate MP que estabelece tabela de preços mínimos de fretes do transporte de cargas

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL



Congrio
à Belle Meunière

 PREPARO
 Comece cozinhando as batatas

inteiras descascadas. Quando as
batatas estiverem quase totalmente
cozidas comece então o preparo do
abadejo e do molho. Tempere os filés
de abadejo com sal, pimenta-do-
reino, um pouco de suco de limão e
alho picado. Passe os filés na farinha
de trigo, por fim.

 Aqueça uma frigideira (ou uma
chapa) com óleo de soja e comece a
grelhar o peixe até ficar bem
dourado, depois vire. É importante
não ficar mexendo para que o peixe
não se despedace.
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 2 filés de congrio
 Sal a gosto
 Pimenta-do-reino a gosto
 Suco de limão a gosto
 Alho picado a gosto
 Farinha de trigo

(suficiente para empanar os filés antes de grelhar)

Ingredientes do molho:Ingredientes do molho:Ingredientes do molho:Ingredientes do molho:Ingredientes do molho:
 70 gramas de manteiga
 30 gramas de alcaparras
 100 gramas de champignon em fatias finas
 8 camarões rosa médio
 2 tomate sem semente picado
 Salsinha picada a gosto
 6 batatas cozidas

 Para fazer o molho comece
refogando os camarões na manteiga,
quando a cor dos camarões estiver
uniforme adicione o champignon,
depois as alcaparras, uma colher de
suco de limão, salsinha picada e os
tomates picados. Misture bem.

 Refogue as batatas cozidas com manteiga
(o suficiente até cobrir o fundo da frigideira),
finalize sal e salsinha picada.

 Na hora de montar o prato
acomode os dois filés de abadejo
grelhados numa travessa, coloque o
molho sobre os filés e as batatas
cozidas para acompanhar.

Sirva com arroz
branco e uma
saladinha.

DIULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 20
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Uma briga envolvendo dois ho-
mens resultou em duas vítimas es-
faqueadas na manhã de ontem,
em Cascavel. Foi na Rua Rio da
Prata, no Bairro Morumbi.

Segundo populares, um homem
foi até a casa do ex-marido da espo-
sa e teria feito provocações e voltou
para casa. Com raiva, o homem foi
tirar satisfações e na confusão, os dois
brigaram com facões e faca. Uma das
vítimas ficou em estado grave, com
perfuração no pulmão.

As duas vítimas foram atendidas
pelo Siate, que precisou deslocar duas
ambulâncias. A Polícia Militar também
foi ao local. A Polícia Civil deve investi-
gar o caso. A Delegacia de Homicídios
disse que não foi acionada e que pos-
sivelmente o caso seria tratado como
lesão corporal, mesmo a vítima ten-
do pulmão perfurado e sido interna-
da em estado grave. O delegado de
plantão iria analisar a situação para
saber como o caso seria tratado.

Esfaqueados durante briga

Duas quedas de plano elevado foram registradas ontem e
atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Cascavel.
A primeira delas ocorreu na Rua Valdemar Bonn, Bairro
Coqueiral. A vítima subia uma escada para pintar a parte externa
de um prédio quando se desequilibrou e caiu. O Siate foi
acionado para atender a ocorrência. A vítima, Luiz Fernando
de Oliveira, de 30 anos, teve ferimentos leves e foi
encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da
Avenida Tancredo Neves.
O caso mais grave foi registrado na tarde de ontem, na Rua do
Expedicionário, Bairro Maria Luiza. O trabalhador ajudava a
desmanchar uma casa, quando o telhado da residência cedeu e o
homem caiu. A vítima estava com suspeita de fratura no fêmur e
foi encaminhada para atendimento hospitalar.

Duas quedas de altura
FÁBIO DONEGÁ

HOMEM CAIU de três metros de altura enquanto subia
em uma escada para fazer uma pintura

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Duas ambulâncias foram
acionadas para atender

as vítimas
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Giro da
Violência

Acidente na BR-369
Cinco pessoas de uma mesma família
morreram em um acidente registrado na
BR-369, em Mamborê, na noite de
segunda-feira. A batida ocorreu quando
um caminhão trafegava pela rodovia, em
um trecho em que há terceira faixa, e
ultrapassava outro caminhão. O
motorista invadiu a pista contrária e
bateu em um Escort, arrastando o
veículo para fora da pista. O automóvel
ficou totalmente destruído e os cinco
ocupantes morreram na hora. A Polícia
Civil da cidade vai investigar a
informação de testemunhas de que o
motorista do caminhão participava de
um racha na rodovia com outros quatro
veículos de grande porte.

Veículos recuperados
Dois veículos Fiat/Toro foram
recuperados na noite de segunda-feira
em Santa Tereza do Oeste. Um deles foi
abordado na rodovia, o condutor não
obedeceu à ordem de parada e foi
perseguido pela polícia. Em alta
velocidade, perdeu o controle da
direção, saiu da pista e tentou fugir,
mas foi preso. O veículo estava com
placas falsas e foi roubado em
Curitiba. O segundo veículo foi
abordado no distrito de Santa Maria,
do mesmo modelo, e a PRF identificou
que foi roubado no Rio Grande do Sul,
em fevereiro deste ano.

Drones apreendidos
A Polícia Rodoviária Federal também
apreendeu 17 drones que estavam sem
documentação fiscal. A mercadoria foi
encontrada dentro de um automóvel
que estava estacionado em frente a um
hotel, em Santa Tereza do Oeste. O
condutor foi identificado, o veículo
fiscalizado e, dentro do automóvel,
localizados os drones, que foram
apreendidos e encaminhados para a
Receita Federal em Cascavel. O
motorista responderá por descaminho.

Deve ser entregue em setembro
a UPS (Unidade Paraná Seguro) da
região Oeste em Cascavel, uma das
regiões violentas da cidade.

A Cohavel faz o trabalho de re-
forma do salão comunitário onde vai
funcionar a unidade, no Bairro San-
ta Cruz. O local, antigo e deteriora-
do, passa por obras.

Do lado de dentro, uma pare-
de foi levantada pelos trabalhado-
res. Ela divide o lado que será
para a polícia e o lado da estrutu-
ra que será utilizado como salão
comunitário pelos moradores da
região. Pelo menos seis funcioná-

UPS em setembro
rios da Cohavel estão no local e o
próximo passo é trocar o telhado,
que está todo furado, para que só
aí os funcionários consigam me-
xer na rede elétrica da estrutura.

O muro da frente será derruba-
do para construção de um estaci-
onamento. Também serão refor-
mados banheiros e feito um es-
paço que será uma espécie de
alojamento, para os militares que
trabalharem durante a noite.

PARCERIA
A obra é feita pela Prefeitura com doação de materiais de construção dos
moradores, os mais interessados em que a UPS comece a funcionar. Para garantir
que a estrutura seja reformada e que os trabalhadores não sofram repressão, uma
equipe da Polícia Militar faz ronda pelo local. Segundo trabalhadores, a
segurança é necessária porque, há dois anos, em uma tentativa de reformar o salão
para uma possível sede da polícia, os funcionários foram recebidos a tiros por
marginais. A nova unidade foi garantida pela governadora Cida Borghetti logo no
início do mandato.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

ESTRUTURA será dividida, metade para a polícia e metade para a comunidade
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Pela metade
Embora tenha deixado o mandato de vereador, Rômulo
Quintino garante que vai continuar representando seus
eleitores. Em 2016 ele foi o parlamentar mais votado em

Cascavel: 3.397 votos. “Existem demandas que vou
atender neste setor que é um dos mais importantes para

Cascavel”, garante Quintino, que também ressalta ter
consultado a base da sigla para tomar tamanha decisão.

Tudo em casa
Para assumir a vaga de
Rômulo, após Nei Haveroth
rejeitar o cargo para se
manter na Cohavel, o
segundo suplente de
vereador do PSL, soldado
Jeferson Cordeiro, terá que
pedir exoneração do cargo
de assessor de gabinete da
gestão de Paranhos.

Aliados
Com Quintino no Meio
Ambiente, Paranhos tirou
da frente um possível
presidente da Câmara,
manteve o competente
Haveroth no cargo e ainda
colocou em jogo um aliado
político. Tal nomeação foi
mais que bem-vinda.

Oposição
Aos poucos a oposição no
Legislativo se enfraquece
em um bate-chapa na
disputa da presidência:
Aldonir Cabral (PDT) já
estaria fora da disputa.
Inclusive, a bancada hoje
se compõe por poucos:
Madril (PMB), Hallberg
(PPL), Porto (PCdoB) e
Bocasanta (Podemos).

Data marcada
E já está definida quando
será a votação para nova
Mesa Diretora: 17 de julho de
2018, após o fim da sessão
ordinária. As articulações já
começaram desde o início do
ano e agora está prestes a ter
uma definição.

VERDEVERDEVERDEVERDEVERDE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Quem é vivo sempre aparece: o senador Requião
(MDB-PR) estará no plenário da Câmara de Cascavel, sexta-
feira, 19h.

  Ele vem falar sobre soberania popular e a atual
conjuntura política do país. O convite foi feito pelo
mandato do vereador Paulo Porto (PCdoB).

Partido Verde definiu o quadro de pré-candidatos, em
análise pelo Diretório Estadual. A deputado estadual:
Carlos Moraes, Jair Pereira e Rosana Katia Nazzari. Moraes
ainda não confirma. A deputado federal: Ailton Lima e
Jorge Wisniwieski.

Uma cadeira vaga
Ao se licenciar do car-

go, o vereador Rômulo
Quintino (PSL) deixa em
aberto uma cobiçada vaga
na Câmara de Vereadores
de Cascavel: de vice-pre-
sidente da Mesa Direto-
ra. Embora os indícios
sejam de antecipação da
eleição, devido pré-candi-
datura de Gugu Bueno
(PR) a deputado estadual,
muitos parlamentares fa-
zem questão de estar no
cargo para quem sabe já
obter uma visibilidade a
frente do Legislativo.

Uma eleição interna
terá que ser feita para
definir o próximo vice-pre-
sidente da Câmara, ago-
ra com a nomeação de
Quintino para o cargo de
secretário de Meio Ambi-
ente. Ontem, em posse
realizada pelo prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC),
o político recebeu elogios
do chefe do Executivo, que
conseguiu concretizar o
convite realizado ainda

ano passado. “A receita
boa é aquela que conta
com a orientação de um
técnico, colocando o agen-
te político para adoçar”,
disse o prefeito durante a
posse. A diretora de Meio
Ambiente, Marlise da
Cruz, deve permanecer
uma das grandes mento-
ras do setor.

Inicialmente a ideia de
Paranhos era nomear
Quintino na Secretaria de
Políticas Públicas sobre
Drogas, no entanto, quan-
do o cargo estava vago
ele ainda projetava a can-
didatura a deputado esta-
dual. Com a exoneração
de Juarez Berté (DEM), o
secretário da Casa Civil,
Cletírio Feistler, também
esteve a frente da Secre-
taria de Meio Ambiente:
porém, o excesso de ati-
vidades teria unido o útil
ao agradável.

DEMANDAS
Quintino já recebeu as demandas e pretende se reunir com
Paranhos para debater assuntos mais polêmicos, como o
contrato milionário do lixo. O foco da atuação na Prefeitura
será a educação ambiental. “Precisamos levar
conscientização aos jovens. Vamos continuar com as políticas
e propostas de governo e também pretendemos implementar
o agente de educação mirim, para dar bons exemplos nas
escolas”, afirma Quintino.

VICE-PRESIDÊNCIA
Dependerá agora de uma votação interna para compor
novamente a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.
Pleiteiam a vaga de vice-presidente o vereador Sidnei
Mazutti (PSL), Policial Madril (PMB), Jaime Vazzata
(PROS) e Misael Júnior (PSC). A definição ocorre na
próxima segunda-feira.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

 O vereador Celso Dal Molin
(PR) teve acesso a laudos que
comprovam a contaminação da
água do Lago Municipal, principal
cartão-postal de Cascavel, e do
Rio Cascavel – manancial de abas-
tecimento público. Os documen-
tos repassados ao parlamentar
indicam contaminação de 1046%
de bactérias Escherichia Coli - o
permitido seria de apenas 1%.
Tais micro-organismos seriam pro-
duzidos no intestino humano e
contaminaram a lama.

A preocupação de Dal Molin se-
ria com a realização de um evento

NOVA CPI
A desconfiança sobre a destinação
clandestina de coliformes totais das
luxuosas mansões ao redor do Lago

Municipal é investigada por Dal
Molin e poderá virar uma nova CPI

(Comissão Parlamentar de
Inquérito). O parlamentar aguarda

respostas da Secretaria de Meio
Ambiente sobre mapeamentos das
bocas de lobo que chegam ao Lago
Municipal – tanto das vias públicas,
quanto das moradias. Ele aguarda
respostas do Município se houve
alguma notificação sobre ligação
clandestina de esgoto até o Lago.

de pesca no Lago Municipal de Cas-
cavel, tradicional todos os anos. Por
isso, o parlamentar requer do novo
secretário de Meio Ambiente, Rômu-
lo Quintino, documentos que com-
provem exames nos peixes do lago.

 “Queremos saber se foi feita
análise ano passado e se será
realizada esse ano, antes da pes-
ca. Quero saber se esse peixe
está em condições de consumo.
Se não vierem essas análises te-
rei que pedir o cancelamento des-
se evento. Queremos a análise de
vários peixes para saber a quali-
dade dessa carne”, enfatiza.

Os deputados aprovaram na sessão
plenária de ontem, na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep), o projeto
de lei do Poder Executivo que altera e
inclui dispositivos na Lei nº 11.713/1997,
que disciplina a criação da carreira do
Magistério Público do Ensino Superior.
O texto foi aprovado em segundo turno
de votação com 40 votos favoráveis e

Sem pesca no lago

LAUDOS comprovam a
contaminação e vereador quer

proibir pesca no Lago Municipal

apenas um contrário. A proposta ainda
passou em terceiro turno e em redação
final em duas sessões extraordinárias
também realizadas ontem Agora, a
matéria segue para sanção, ou veto, da
Governadora Cida Borghetti.

O projeto foi aprovado com uma
emenda apresentada pelo deputado
Luiz Claudio Romanelli (PSB), na forma

de substitutivo geral que, segundo o
parlamentar, promove a manutenção
de garantias para o regime de trabalho
dos professores, além de ajustar
termos técnicos da proposição. A meta
principal do projeto, de acordo com o
Executivo, é requalificar o conceito do
regime de Tempo Integral e Dedicação
Exclusiva (Tide).

 Dedicação exclusiva regulamentada
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Agricultura
Urbana é
aprovado

A Câmara de Vereadores apro-
vou ontem, por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei 46/2018, que institui
o Programa Agricultura Urbana de
Cascavel (PMAUP), com a finalida-
de de implementação da produção
de alimentos em áreas urbanas e
periurbanas, garantindo capacita-
ção técnica, gestão e infraestrutu-
ra. De acordo com a prefeitura, “a
produção se destina ao autocon-
sumo das famílias, mas pode tam-
bém abastecer cozinhas comuni-
tárias e restaurantes populares,
feiras populares e para venda do
excedente no mercado local por
meio de associações ou coopera-
tivas de produtores”.

Foi aprovada ainda uma
emenda, de autoria do vereador
Mauro Seiber t, que garante a in-

clusão da horta municipal, loca-
lizada no Bairro Santa Cruz, no
programa, mantendo desta for-
ma sua finalidade atual que é
produzir e distribuir alimentos
para dezenas de famílias.

Com o plantio de produtos hor-
tifrutigranjeiros o programa vai ge-
rar produtos voltados ao consumo
próprio, trocas, doações ou comer-
cialização, de forma eficiente e
sustentável, os recursos e insu-

mos locais, promovendo melhoria
das condições nutricionais e de
saúde, de lazer, de saneamento,
valorização da cultura, interação
comunitária, educação ambiental,
cuidado com o meio ambiente, fun-
ção social do uso do solo, geração
de emprego e renda, agroecologia,
agroecoturismo, melhoria urbanís-
tica da cidade, sustentabilidade,
desenvolvimento econômico, bem
estar e inclusão social.

PARCERIA
A Fundetec será parceira nos seguintes

quesitos: fornecimento de mudas de plan-
tas medicinais e aromáticas; na disponibili-
zação do espaço da Agrotec/Fundetec para
formação e orientação; no fomento, forma-
ção, orientação e difusão para instalação
de mini agroindústrias nas comunidades
inseridas no Programa e no incentivo ao
ensino agrícola e desenvolvimento de

tecnologias de base agroecológica promo-
vendo a Agricultura Urbana.

Território Cidadão
O PMAUP será desenvolvido com a colaboração e coordena-

ção do Território Cidadão - Cascavel Desenvolvimento Territorial
garantindo interdisciplinaridade, intersetorialidade, territoriali-
dade, monitoramento, avaliação e mobilização social necessá-

ria para o desenvolvimento do Programa.

SESSÃO de ontem que aprovou o projeto Agricultura Urbana  FLÁVIO ULSENHEIMER
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A solidão encontra seu parceiro na escuridão privile-
giada do sertão. Lá não existem convicções ateístas,
por quanto o ser humano do sertão é aberto à consagra-
ção da vida, pelos modos de sua simplicidade. É uma
sociedade primitiva, limitada pela falta de conhecimen-
to, porém, essencialmente evoluída e possuidora de va-
lores que captam a felicidade no primeiro olhar.

Se os dias são metropolitanos, batizados por ações
reais, com olfato de gasolina queimada ao meio dia nos
aeroportos a noite se compara com a grandeza do pen-
samento sertanejo que possuem entrada franca para os
espetáculos mirabolantes aos portadores da substanci-
osa felicidade do tamanho de cada personagem.

No canto do mundo o sertanejo tímido, carrega no
peito, a convicção sadia de que Deus democratizou a
noite, onde por mais miserável que seja o individuo,
tem o ingresso de entrada, na generosa escuridão
noturna, pois sua permanência é reajustada como a
linha entra desenvolta na cabeça do alfinete proporci-
onado por dádivas divinas.

A imitação de Deus, pelos sábios metropolitanos arro-
gantes, cai por terra, porém Deus não compete com o ho-
mem, cabe ao individuo apenas sua revelação grandiloquente.

Nosso sertão, às oito horas da noite, o sertanejo
sai, para caçar tatu, enquanto na televisão, vemos ce-
nas destruidoras da criatura humana. É o próprio ho-
mem caçando seu semelhante.

Quando, assistimos o Jornal Nacional” percebe-
mos com clareza o distanciamento do homem ser-
tanejo do metropolitano. A mesma diferença de gran-
deza entre o homem e Deus.

Deus, sertão e a noite, são complementos significa-
tivos que totaliza num único ponto a pequenez humana
diante da pseudo altura do prepotente, o homem metro-
politano sem seu escudo protetor que é Deus de vigia.

DEUS, O SERTÃO E A NOITE
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“A receita boa é
aquela que conta
com a orientação

de um técnico,
colocando o

agente político
para adoçar”.

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

A inauguração,
hoje, da sede da
Divisão de
Combate à
Corrupção,
unidade da Polícia
Civil criada pela
governadora
Cida Borghetti.

O retorno de
doenças que eram
consideradas
erradicadas há
anos no Brasil,
como o sarampo
que está se
espalhando
pelo país.

Leonaldo Paranhos, prefeito
de Cascavel, ao justificar a

nomeação de Rômulo
Quintino como  secretário

do Meio Ambiente.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

23
Quarta

Curitiba

25
Quinta

19
Quarta

23
Quinta

121115

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

15

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

 SECOM

 Filantropia
Jovens cooperativistas,
colaboradores e associados
da Coopavel se somaram às
atividades mundiais do Dia
C, do Cooperativismo. Eles
participaram da coleta,
triagem e entrega de
donativos a pessoas
atendidas por uma
instituição filantrópica de
Cascavel, a Apofilab
(Associação de Portadores de
Fissura Lábio-Palatal de
Cascavel). A campanha
conseguiu boa quantidade de
roupas, alimentos e produtos
de higiene e limpeza.

 Festa Julina
Como parte das atividades
sociais que estão sendo
realizadas nos conjuntos
habitacionais construídos
pelo Programa Minha Casa
Minha Vida, a Prefeitura de
Cascavel, em parceria com
a Cohavel (Companhia de
Habitação de Cascavel),
realiza neste sábado (7), no
Loteamento Veneza, uma
Festa Julina. A
confraternização envolverá
as famílias beneficiárias
do programa e marca o
encerramento das ações
na localidade.

  Juarez Alvarenga
é advogado e escritor
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gente@jhoje.com.br

Cris, com filha Manuela Moratelli, em momento de carinho

Espetáculo
O grupo G2, Cia de Dança

do Teatro Guaíra, se
apresenta hoje, às 15h e às

20h, no Centro Cultural
Gilberto Mayer. As duas

apresentações de “La Cena”
são gratuitas.

oOo
Inspirado em contos e

personagens criados pelo
escritor alemão E.T.A

Hoffmann (Quebra-Nozes &
Camundongo Rei e o Homem

de Areia); pelo britânico
Neil Gaiman (Sandman) e

pelo fundador da companhia
Ballets Russes, “La Cena”

traz doses de humor e ironia
que encantam espectadores

de todas as idades.

Feijoada beneficente
O Projeto Crescer - Fraternidade Espírita Allan Kardec - Feak

- promove dia 14 de julho uma feijoada beneficente. O valor
é R$ 50 e serve duas pessoas. Somente para retirar no local.

O endereço é Rua Terra Roxa, 1.128, Jardim Nova Iorque.

Como superar o luto
Deise Rosa, mestre em

psicologia e terapeuta
familiar, vai ministrar o

curso “Perda, luto e
superação, terapia do luto

e tanatologia.”
O evento será dia 16 de

julho, na Acic, das 19h às
22h30. O valor é R$ 60 e as

inscrições podem ser
feitas pelo telefone
(45) 9 9978-5006.

 Regina Sperança, durante  o lançamento do livro do
escritor Luiz Francisco Guil, Cascavel: A conquista do Oeste

Paranaense, realizado na Biblioteca Pública Municipal
Sandálio dos Santos

Festival da Tilápia
O Recanto da Criança promoverá o Festival da Tilápia.

Será no Seminário São José, dia 27 de julho. O jantar com
vários pratos à base de peixe será servido das 19h30 às
22h30. Os ingressos estão à venda e custam R$ 45. Mais

informações pelo telefone (45) 3226-4041.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Respirei fundo e escutei o
velho e orgulhoso som do

meu coração.
Eu sou, eu sou, eu sou.

Sylvia Plath

Felicidades!

Dalila Santos, Mariana
Pedroso, Joice Fedalho
Marques, Maria Glória

Santos, Pedro Henrique de
Mattos, Simone de Paula

Dadon, João
 Ferreira de Pádua.

Novos
conselheiros

Os novos integrantes
do Conselho da Cultura,

eleitos durante a 5ª
Conferência Municipal de
Cultura realizada nos dias

27 e 28 de abril,
tomarão posse amanhã.

A solenidade será às
14h, no terceiro andar,

Sala de Reuniões
da prefeitura.

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

DIVULGAÇÃO
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        COPA DO MUNDO
Suécia 1x0 Suíça

Colômbia1 (3) x (4) 1 Inglaterra

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B
18h Coritiba x Paysandu
20h30 Avaí x Goiás
20h30 Atlético-GO x Boa Esporte
20h30 CRB x São Bento

AMISTOSOS
20h Cruzeiro x Corinthians
22h Palmeiras x Ind. Medellín

COPA DO NORDESTE
21h45 S. Correa x Bahia

JOGAM HOJE

Seleção completa em Sochi

A Federação Espanhola de Futebol homenageou, ontem, o
meia Andrés Iniesta, que mais cedo havia divulgado carta agrade-
cendo ao carinho recebido e confirmando sua aposentadoria da
seleção após quase duas décadas defendendo “La Roja”, desde
as categorias de base. “Somos nós quem temos que te agrade-
cer, Iniesta. Por tudo que vivemos juntos, desde quando vestiu
pela primeira vez a nossa camisa. Obrigado sempre, Andrés!”,
respondeu a federação, que lembrou a carreira do jogador pela

seleção com uma montagem de fotos, destacando o inédito título
da Copa do Mundo em 2010, vencida com um gol de Iniesta na
prorrogação da final. “Ficamos mais pobres porque Andrés é

inigualável. Irrepetível. Eterno”, completou a mensagem.

Iniesta eterno

Um dia após vencer o México (2
a 0) e se classificar às quartas

de final da Copa 2018, a
seleção brasileira voltou a
treinar, ontem, já de olho
na preparação para o con-
fronto com a Bélgica, mar-
cado para sexta-feira, às
15h (de Brasília), em Kazan.

Em treino aberto à im-
prensa, numa ativida-
de intensa de marca-
ção, saída de bola e

finalização só com os reservas
na vitória sobre os mexicanos, foi

possível ver que o técnico Tite terá
à disposição contra os belgas todo

o elenco pela primeira vez na
Copa do Mundo Rússia 2018.

O atacante Douglas Cos-
ta (foto), que

sofreu uma
lesão na

coxa direita
na partida con-

tra Costa Rica e desfalcou o Brasil
contra a Sérvia, ainda pela fase de
grupos, e diante do México, nas oi-
tavas de final, teve a total recupe-
ração confirmada e voltará a ser
uma opção de velocidade no banco
para a comissão técnica.

Já o lateral-esquerdo Marcelo,
umas das referências técnicas e
morais do Brasil, está recupera-
do do espasmo nas costas que
o obrigou a ficar na reserva con-
tra os mexicanos e retomará a ti-
tularidade na seleção, após dois
jogos em que Filipe Luis deu con-
ta do recado.

Assim, Douglas Costa e Mar-
celo se juntam à lista de jogado-
res recuperados de lesões duran-
te a Copa, seguindo os passos do
lateral-direito Danilo e do meia
Fred, que já estavam à disposição
de Tite contra o México após le-
sões no quadril e no tornozelo,
respectivamente.

PROGRAMAÇÃO
Com todos os jogadores aptos fisicamente para enfrentar a Bélgica, o único

desfalque será o volante Casemiro, suspenso por acúmulo de cartões
amarelos. Fernandinho assumirá a proteção da zaga. Ele deverá agnhar

espaço na equipe já no treino de hoje, o último treino em Sochi, cidade-base
da seleção durante sua estada na Rússia. Amanhã, viajará a Kazan, onde
enfrentará a Bélgica na sexta-feira por uma vaga nas semifinais da Copa.

CBF
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 • REDE GLOBO

 • RECORD  • LIA • 20H45
DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Alex implora para que Paulo e Ga-

briela o livrem da possibilidade de ir para
um centro de detenção. Gabriela e
Rafael conversam com Alex sobre as
possíveis consequências legais de
sua situação. Paulo tenta falar com
Osvaldo, pai de Hugo e descobre que
o menino viajou. Com a ajuda de Os-
valdo, Alex é libertado da delegacia.
Rafael pede para ter uma conversa sé-
ria com Márcio.

ORGULHO E PAIXÃO
Camilo salva Jane. Tibúrcio discute

com Josephine. Ema se irrita quando
Ernesto concorda que ela deva traba-
lhar, como sugerem Ludmila e Elisa-
beta. Jane discute com Camilo. Darcy
flagra Olegário em seu quarto. Mário/
Mariana explica o que aconteceu en-
tre Brandão e Josephine para Luccino.
Susana descobre que Olegário passou
a noite com Briana. Ema aconselha
Camilo a procurar Julieta. Darcy se
desespera ao saber que a irmã não
dormiu em casa. Charlotte descobre
que está presa no quarto de hotel. Rô-
mulo sai para nadar com Edmundo.
Josephine incentiva Fani a voltar para

 Ela volta a falar do passado e relembra de quando amamentou, José, filho de
Raquel. Lia diz que dará mais valor ao Senhor. Saul tenta alertar Jacó sobre o

valor de Lia. Ela conversa com Zilpa e diz que precisa se valorizar mais. Os filhos
de Jacó sentem ciúmes de José. Jacó se lembra de quando enganou seu pai

Isaque dizendo ser o irmão Esaú. Jacó diz estar cansado de servir Labão e avisa
que deixará Harã com sua família. Saul aconselha Jacó a falar com Lia. Dinah
cuida dos irmãos. Lia aconselha Jacó a seguir a vontade de Deus. Dinah brinca
com o irmão José. Lia pede para Raquel parar de cultuar falsos deuses. Jacó

avisa a Labão que quer partir. José e Dinah brincam inocentes. Labão pede para
Raquel convencer Jacó a mudar de ideia. Raquel dispensa a ajuda de Bila. José

se queixa da implicância dos irmãos. Jacó se lembra do passado. Lia ora a
Deus. Jacó procura Labão e faz uma proposta para permanecer em Harã. O pai

de Lia finge aceitar e trama um plano com os filhos.

a Mansão do Parque. Elisabeta e Dar-
cy decidem ir atrás de Uirapuru. Briana
enfrenta Lady Margareth e afirma que
se casará com Olegário. Cecília sai para
passear com Mariana.

DEUS SALVE O REI
Brice perde as forças e não conse-

gue finalizar o feitiço, deixando Afonso
desacordado. Catarina arma para que
Afonso acredite ter passado a noite com
ela. Afonso acorda ao lado de Catarina e
pede segredo a Gregório. Catarina co-
memora o sucesso de seu plano. Otá-
vio decide ir a Alcaluz para propor uma
aliança a Rodolfo. Pizarro rouba o tesou-
ro deixado por Margô. Afonso comunica
a Romero que eles irão para Alcaluz.
Agnes e Levi encontram Brice desfale-
cida na floresta e a levam para casa.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella esconde a droga que

estava com Manuela e livra a filha de
Maura. Manuela promete que se afasta-
rá de Narciso. Em uma carta para Beto,
Luzia afirma que é casada e pede para
o cantor esquecê-la. Remy revela a Rosa
que Karola já trabalhou para Laureta.
Remy pede que Rosa descubra o se-
gredo que Laureta e Karola guardam
sobre Luzia. Luzia/Ariella sugere que

Manuela frequente o Narcóticos Anôni-
mos. Valentim comenta com Karola que
acredita que Beto reatará com a mãe.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Hermínio chega à fazenda de Simo-

ne com Otavinho nos braços e entrega
o menino ao pai. Nilda diz ao Padre Julio
que não pode seguir seus conselhos
quanto a Soledade. Àlvaro aconselha
Pedro a arrumar um lugar para viver jun-
to a Soledade e seus filhos. Hermínio
diz a Otávio que encontrou Otavinho em
uma cabana abandonada um pouco
afastada da fazenda. E que foi Simone
que o deixou lá.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Aurora se assusta quando a Madre

avisa que a madrasta de Santiago quer
vê-la. Steve diz a Eduardo que via dizer
a Gonçalo quem é na verdade seu filho
Camilo e as atrocidades que tem co-
metido. Eduardo pergunta ao amigo se
está com ciúmes e ele confessa que
se apaixonou por Vênus. Aurora se re-
cusa a falar com Bárbara e a Madre
Superiora diz a ela que a jovem chegou
ao colégio arrasada e determinada a se
afastar do mundo.

 • SBT

Lia se recupera e volta para
casa com a filha Dinah
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Nada de ter aquela velha opinião for-
mada sobre tudo. Hora de repensar,
rever, canceriano. Em questões que
envolvem lar, sentimentos, família e imó-
veis não apresse decisões. Cor cinza.

To
ur

o

Reconsiderações em relação aos lugares
e às pessoas com quem se sente à vonta-
de, taurino. Atrasos ou dificuldades envol-
vendo viagens, estudos, cursos ou em
questões que envolvem irmãos. Cor azul.

G
êm

os

Momento interessante para se dar conta
do que é importante para você. Negoci-
ações podem sofrer atraso, mas consi-
dere positivo, como algo que ajuda a
avaliar mais corretamente.  Cor cinza.

C
ân

ce
r Nada de ter aquela velha opinião for-

mada sobre tudo. Hora de repensar,
rever, canceriano. Em questões que
envolvem lar, sentimentos, família e imó-
veis não apresse decisões. Cor lilás.

Le
ão

Agora você terá a sensação de que
precisa repensar tudo e que nada é
definitivo. Permita-se momentos de
contemplação, de observação. O mo-
mento é introspectivo. Cor amarelo.

V
ir

ge
m

De nada vale projetar o futuro, se você
em pensamento ainda está preso ao
passado. Momento em que há muito a
conversar e a reconsiderar com ami-
gos e em relação a projetos. Cor preto.

Li
br

a

Reavaliações de objetivos e projetos re-
lacionados ao trabalho, à família e a imó-
veis. Podem voltar ideias que você tinha
deixado de lado e é um interessante mo-
mento para aprimorá-las.  Cor branco.

E
sc

or
pi

ão Retomada de estudos e de reflexões que
é muito importante aos escorpianos ago-
ra. Busca espiritual. Reflexões sobre o
significado dos acontecimentos, as lições
que eles trazem. Cor verde.

Sa
gi

tá
ri

o Investimentos, taxas, impostos, heran-
ças, negócios são temas importantes,
sagitariano. Nas questões afetivas e
familiares, muito há a ser repensado e
reconsiderado. Cor amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Situações marcantes que retornam

nos relacionamentos familiares e afeti-
vos. Repensar é atitude essencial ago-
ra. Podem retornar antigas relações
ou questões. Cor lilás.

A
qu

ár
io

Aprimoramento pessoal, familiar, emo-
cional que passa pela revisão de con-
ceitos e atitudes. Dificuldades envol-
vendo o trabalho e a saúde podem se
manifestar. Dê-se um tempo. Cor azul.

 P
ei

xe
s O retorno de um sentimento ou de uma

situação afetiva pode mexer com os
piscianos. Tenha cuidado com a ten-
dência a repetir velhos padrões de
comportamento.  Cor  preto.


