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Distritos cobram mais
atenção da Prefeitura
Representantes do Distrito de Rio do Salto e do Reassentamento São Francisco estiveram
ontem com o prefeito Leonaldo Paranhos para cobrar melhorias nas comunidades rurais.
Como não foram nomeados os subprefeitos dos distritos, eles se organizaram em comis-
sões para pedir apoio do poder público. Entre as cobranças estão a implantação de calça-

mentos na sede do distrito e execução de mais trechos com cascalhos nas estradas rurais.
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QUASE PRONTA
Faltando quatro meses para vencer o prazo estipulado

em contrato para conclusão dos trabalhos, a Avenida Tito
Muffato está com 80% das obras concluídas. Com

investimentos acima de R$ 5,4 milhões, a revitalização
reivindicada há duas décadas entra na etapa final.
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Duelo que nos últimos anos teve
a rivalidade ampliada a cada jogo,
Cascavel x Marreco é destaque nes-
ta noite no Ginásio da Neva, às 19h,
pela 11ª rodada da Série Ouro do
Campeonato Paranaense de Futsal.

O embate definiu o time de Fran-
cisco Beltrão na decisão do Estadual
2017. Na ocasião, na semifinal, a equi-
pe cascavelense foi derrotada em
casa (5 a 1) e fora (5 a 2). Antes, na
primeira fase, havia vencido como
mandante (6 a 2) e como visitante
(5 a 0). Já no único confronto reali-
zado este ano, a Serpente venceu o
rival por 3 a 2 em pleno Arrudão, pela
Liga Futsal, num jogo que causou a
demissão do técnico Baiano.

Apenas esse histórico recente já
evidencia a rivalidade entre as equi-

Com a participação de 11 atletas, a equipe de natação da Associação Atlética Comercial/Farmácias Estrela/Semel
esteve na cidade de Colombo, no Clube Santa Mônica, para mais um Campeonato Sul Brasileiro de Natação. A
competição contou com a presença de 26 clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando 254
atletas no evento. Os nadadores do Comercial conquistaram o 10º lugar geral trazendo para casa nove medalhas,
sendo uma de ouro, cinco de prata e três de bronze. Destaque para o nadador Felipe Mariotti que conquistou o ouro
nos 200m livre e a prata nos 100m livre. Já Julia Menon foi prata nos 100m medley e nos 200m livre e bronze nos 100m
livre; Heloisa Garute foi prata nos 100m livre e bronze nos 100m medley e nos 50m borboleta; e Maria Eduarda Dutra
foi 3º lugar nos 100m costas. O calendário de competição da natação cascavelense tem sequência de hoje a sábado
com o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno, que será realizado no Botafogo, no Rio de Janeiro, e
contará com a nadadora Tauana Eduarda Lopes de Morais, de16 anos. Hoje ela disputa os 200m peito, amanhã os
100m borboleta, na sexta os 200m medley e no sábado os 100m peito.

AA COMERCIAL

Um ingresso vale por dois
Para o jogo desta noite, ambas as equipes chegam de jogos eletrizantes diante de
sua torcida pela Liga Nacional. O Cascavel empatou com Jaraguá a três
segundos do fim num jogo de 12 gols e o Marreco venceu o Pato no Clássico
das Penas e deu o troco na final perdida do Paranaense 2017. Em busca de
contar novamente com casa cheia na Neva, a diretoria cascavelense disponibiliza
ingressos promocionais antecipados. O valor da entrada inteira (R$ 20)
antecipada dá direito a acesso duplo (duas pessoas) no ginásio. Para quem tem
direito, a meia-entrada custa R$ 10. Para este jogão, o técnico Nei Victor não
conta com o ala Canhoto (ex-Marreco), suspenso, enquanto o técnico Paulinho
Gambier não conta com o experiente goleiro Guina, também por suspensão.

Jogão de futsal na Neva
pes, mas o embate de hoje tem um
“ingrediente” a mais: vale seguir na
busca pela liderança da classifica-
ção e marca a despedida do golei-
ro Alê Falcone da equipe cascave-
lense. Após um ano e meio no time
tricolor, o defensor aceitou propos-

ta do futsal português.
O Marreco inicia a rodada com 19

pontos e o Cascavel com 18. O Ma-
rechal tem 23 e o Pato, que ontem
enfrentou o Foz Cataratas, iniciou a
rodada com 21. Quinto colocado, o
Umuarama tem 17.
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Equipes que estão na lista de
favoritas do País a conquistar os
principais títulos da temporada,
Grêmio e Palmeiras medem forças
nesta quarta-feira em Porto Alegre,
às 21h45, na Arena, pela 10ª roda-
da do Brasileirão.

O time gaúcho é quem mais su-
biu na tabela de classificação na úl-
tima rodada ao saltar seis posições
e chegar ao terceiro lugar depois da
vitória sobre o Bahia. Com o triunfo,
chegou aos 16 pontos. Já o Verdão
subiu três posições ao vencer o clás-
sico com o São Paulo e agora é o
sétimo colocado, com 14 pontos.

Para este duelo, o técnico Rena-

Grêmio x Palmeiras
to Gaúcho deve contar com o retor-
no de três titulares que foram au-
sências recentes na equipe: Arthur,
Luan e Léo Moura. Ramiro, por sua
vez, deve ser desfalque, devido a
uma pancada no tornozelo.

Já Roger Machado não conta
com o atacante Keno, que deixou o
clássico lesionado. Com isso, Hyo-
ran deve ganhar nova oportunida-
de – já substituiu Keno durante o
jogo do fim de semana.

PELO G4 E
CONTRA O Z4

Derrotado na última rodada pelo
América-MG quando dava

mostras de que ressurgiu para o
campeonato, depois de ter vencido

o Santos e encerrado um jejum de
nove partidas, o Atlético-PR tem
outra oportunidade nesta noite de

vencer a primeira como visitante no
Brasileirão: visita o Sport às 21h,
na Ilha do Retiro, em Recife (PE),

pela 10ª rodada.
Para este duelo de rubro-negros, o
time paranaense pode ter o retorno
do goleiro Santos, recuperado de
conjuntivite. Já o volante Matheus
Rossetto, com dores no tornozelo,

é dúvida, ao passo que Pavez
segue fora, assim como o lateral-

direito Jonathan e o zagueiro Paulo
André. Na classificação, o

Atlético é o 16º colocado, o
primeiro fora da zona de

rebaixamento, com nove pontos, um
a mais que o Vitória, que abre o

Z4. Já o Sport é o sexto colocado
com 15 pontos, a um do G4.

T rilogia
Duelo que já ocorreu duas vezes este ano, Cruzeiro x Vasco terá novo

capítulo na temporada nesta noite, às 21h45. O jogo desta quarta-feira,
no Mineirão, é válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Os embates

anteriores foram pelo Grupo 5 da Libertadores, com um empate em Belo
Horizonte e uma vitória mineira no Rio. Desta vez, vindo de três vitórias
seguidas, a Raposa, vice-líder do campeonato, pode ter o retorno de três

titulares: o volante Henrique e os meias Rafinha e Robinho – os dois
primeiros de lesão e o último de suspensão. Já o Cruzmaltino, que venceu
apenas uma vez nos últimos cinco jogos, o interino Valdir Bigode – assume
o lugar de Zé Ricardo, que pediu pra sair – conta com a estreia do volante

Raul e com os retornos de Rafael Galhardo e Thiago Galhardo.

Com joias como destaque,
Corinthians e Santos medem
forças nesta quarta-feira
pela 10ª rodada do
Brasileirão, às 21h, em
Itaquera. Do lado
corintiano, Pedrinho, de 20
anos, é a aposta, ao passo
que o Peixe aposta suas
fichas em Rodrygo (foto),
de 17 anos. Ambos serão
titulares no duelo desta
noite. Ainda mais porque
no time da casa Osmar Loss
não conta com Jadson,
Emerson Sheik e Danilo por
lesão, Cássio e Fagner por
estarem com a seleção, e
Renê Junior, Clayson e Ralf
em recuperação. Já Jair
Ventura não conta com
Alison, Vitor Bueno, Yuri
Alberto e Daniel Guedes,
todos vetados pelo
departamento médico.

SANTOS FC
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Lista de
reivindicações

Moradores do Distrito do Rio do
Salto se reuniram com o prefeito
de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
para reivindicar melhorias à comu-
nidade na manhã de ontem. Sem a
escolha de subprefeito, eles forma-
ram uma comissão no intuito de
apresentar as demandas e pedir
apoio do poder público.

“O acostamento da PR 180 no
perímetro urbano é a nossa priori-
dade e entregamos projeto oficial ao
prefeito. A saída da escola fica com-
prometida e as crianças não têm
onde andar, assim como idosos do
Clube dos Vovôs”, afirma o vice-co-
ordenador do núcleo da Acic (Asso-
ciação Comercial e Industrial de
Cascavel), Daniel Aurélio Liberali.

O prefeito se comprometeu a tra-
tar pessoalmente do assunto com
a Rodovia Ecocataratas, já que o
trecho está na faixa de domínio da
concessionária, e buscar parceria
para que o projeto esteja incluído

no orçamento de 2019.
Moradores também solicitam

adequação e implantação de calça-
mento nas ruas, execução de mais
trechos de cascalho no distrito,
adequação e manutenção de estra-
das rurais, além de regularização
do conjunto habitacional pelo anti-
go BNH (Banco Nacional de Habita-
ção) para o perímetro urbano.

Eles foram informados de que
vários trechos de calçamento poli-
édrico, por meio do convênio com a
Itaipu, foram encaminhados para o
Distrito e que há autorização para
aquisição de novo maquinário para
conservação das estradas.

Subprefeitura
A comissão solicitou ainda
posicionamento sobre a permuta
ou compra de terreno para
ampliação do pátio da
subprefeitura, criação de um
minipátio de máquinas
centralizado para atender aos
distritos do Rio do Salto, São
Salvador e Juvinópolis, construção
de Cmei (Centro Municipal de
Educação Infantil) e de praça
com brinquedos infantis.
O município analisará a
possibilidade de que um imóvel
seja alugado para atender a
demanda de pelo menos 60
crianças até que recursos sejam
viabilizados para o Cmei.
Também há garantia de uma
nova USF (Unidade de
Saúde  da Família).
A comissão deverá participar
de reuniões trimestrais para
estreitar o relacionamento
entre lideranças da
comunidade e prefeitura.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Assessoria

COMISSÃO do Rio do Salto se reuniu com o
prefeito para reivindicar melhorias ao Distrito

Reassentamento São Francisco
O prefeito Paranhos também recebeu comissão que representa

famílias do Reassentamento São Francisco. Uma das necessida-
des apresentadas é para conclusão da obra do salão comunitário.
Pelo fato da estrutura estar em terreno que pertence à Copel o
Município fica impedido legalmente de fazer investimentos, mas
fará o encaminhamento no sentido de atender a demanda. Houve
ainda anúncio para melhorias na área de educação e segurança.
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A Avenida Tito Muffato que re-
cebeu um investimento acima de
R$ 5,4 milhões está com as obras
bem adiantadas. Faltando quatro
meses para o prazo de entrega
estipulado em contrato, a aveni-
da já está com mais de 80% con-
cluída nos seus 3,1 km que li-
gam a Avenida Brasil, no Lotea-
mento FAG, à Tancredo Neves na
altura do Trevo do Guarujá.

Conforme o engenheiro Marcos
Almeida, da Sesop (Secretaria de
Obras Públicas), responsável pela
fiscalização, faltam alguns deta-
lhes para o término da obra. “Fal-
ta a ciclovia, a ciclofaixa, fazer al-
gumas travessias elevadas para
os alunos das escolas atravessa-
rem a avenida, os semáforos en-
trarem em funcionamento”, diz. A
empresa que está à frente da re-
modelação da avenida é a SCG
Construtora de Obras Ltda.

Tito Muffato: 80% concluída

Segundo a Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), os novos semáforos
instalados na Tito serão ativados
ainda neste mês, mas sem uma
data especifica até o momento.

Semáforos da Tito
Muffato serão

ativados neste mês
e obras caminham

para reta final com
80% de conclusão

AÍLTON SANTOS

Boa qualidade
A empresária Viviane Bertolino, que possui um estabelecimento próximo ao Estádio Olímpico, aprovou a
revitalização da Avenida Tito Muffato. “Pra gente tá sendo muito bom, o asfalto é de boa qualidade, a

acessibilidade melhorou muito”. Um detalhe que falta para ela ainda é a sinalização. “Ainda não tá
funcionando a sinalização, agora com esse asfalto novo os motoristas tão correndo muito”, relata.

Já Elisangela Silvana Alves, que é proprietária de uma panificadora na avenida, questiona o falto de ter
estacionamento somente em um lado da via. “A gente perdeu muita vaga de estacionamento, quando

forem implantar a ciclo faixa quero ver aonde os empresários e clientes vão estacionar, ficou só um lado da
rua com estacionamento, antes era nos dois. Tem muito carro para poucas vagas”.

Elisangela também elogiou. “Melhorou muito, não posso dizer que não, aqui na frente da minha
panificadora era cheio de buraco”, concluí.

Boletim divulgado ontem pela
Sesa (Secretaria Estadual da Saú-
de) confirma novo caso de den-
gue em Cascavel. Agora, o muni-
cípio possui 26 confirmações,
23 delas autóctones e três im-
por tadas. Há ainda outras 441
notificações, que aguardam re-

sultado de exames laboratoriais.
Já entre os 25 municípios da

área de abrangência da 10ª Regio-
nal de Saúde de Cascavel as con-
firmações chegam a 80, três a mais
do que na semana passada. Des-
tas, 75 são autóctones e cinco im-
portadas. Além disso, a regional

contabiliza ainda 961 suspeitas.
O levantamento, que é sema-

nal, mostra ainda a circulação
dos vírus zika e chikungunya. Em
Cascavel, há 62 notificações de
zika e 58 de chikungunya, este
último com uma confirmação de
caso importado.

CASCAVEL COM 26 CASOS DE DENGUE
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O 2º Congresso Internacional de
Acolhimento Familiar, programado
para os dias 22 a 24 de julho no
anfiteatro Emir Sfair em Cascavel,
deverá ser organizado por empre-
sa contratada pelo município.

O processo de licitação foi
aberto e prevê o pagamento má-
ximo de R$ 259.630,03 pelos
serviços. A empresa que for es-
colhida pela melhor proposta, no
dia 18 de junho, ficará responsá-
vel pela organização, divulgação e
realização do congresso.

Trabalhadores que atuam no Sis-
tema de Garantia de Direitos das

Acolhimento familiar
Crianças e Adolescentes, em espe-
cial no Serviço de Acolhimento Fa-
miliar, juízes de direito, promotores
de Justiça, defensores públicos e
profissionais de áreas afins parti-
ciparão do congresso.

Profissionais da Espanha e Por-
tugal, além de especialistas no
assunto no Paraná foram convida-
dos para as palestras. Devido à
presença de inscritos de outros
países, organizadores deverão dis-
ponibilizar intérpretes para tradu-
ção português/inglês durante os
dias do evento.

“O II Congresso será um impor-

tante espaço de diálogo e troca de
experiências na busca constante
do aper feiçoamento do atendi-
mento nos serviços de acolhi-
mentos na modalidade de acolhi-
mento familiar, com a participa-
ção de vários profissionais inter-
nacionais e nacionais especialis-
tas na temática e Cascavel é re-
ferência nacional nesta modalida-
de de atendimento a crianças e
adolescentes”, destaca o secretá-
rio de Assistência Social, Hudson
Moreschi Junior.

A campanha de conscientização “Pé na faixa” foi instituída entre as ações oficiais do município por meio da lei
nº 6.851, sancionada pelo prefeito Leonaldo Paranhos. Ela deverá ser realizada sempre no mês de maio a cada
ano como uma das ações do Programa Maio Amarelo, promovido pela Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) de Cascavel.Neste ano, o movimento finalizou a programação com o “Pé na faixa” em
frente à Praça da Bíblia, para reforçar a conscientização e o respeito pelo pedestre devido ao alto índice de
motoristas em excesso de velocidade nesse trecho. O encerramento oficial do Maio Amarelo, com todos os
apoiadores e colaboradores da campanha será realizado amanhã (7), às 9h, no auditório da Prefeitura. A
comunidade é convidada a participar.

 Reportagem: Romulo Grigoli

 DIVULGAÇÃO
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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, 06 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Heber Rodrigo Martini Ferreira e Elizabete Claudina Ramos
2- Marcus Vinicius Uhlmann e Vandressa Cristina Menegott
3- Wanderson Luiz Pereira e Ilana Nayara Johann
4- Cristiano Gomes Strapasson e Werediana Raizer Naschke
5- Marlos Eduardo Blank e Bruno de Oliveira Mello
6- Édson José Missel dos Reis e Fabiane Vanessa de Souza
7- Henrique Mitsu Matsuda e Daniela Cristina de Moura
8- Volnei Seibert e Josieli de Medeiros
9- Nilmar Francisco Vieira e Paula Marli Alves
10- Tiago Pinheiro e Ana Paula de Oliveira
11- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento

Faltando menos de uma semana
para o Dia dos Namorados, comemo-
rado na próxima terça-feira (12), as
vendas no comércio de Cascavel já
começaram. A gerente de uma loja
de confecções, Elenir Breda, conta
que as namoradas estão se adian-
tando na compra dos presentes.

“Ontem [terça-feira] fizemos vári-
os pacotes de presentes”, diz. Na
maioria deles, a escolha era por rou-
pas de lã como moletons e casacos.
“Nesta época do ano é o que mui-
tos preferem. Essa queda nas tem-
peraturas também contribui para
que produtos de inverno sejam os
mais procurados”, afirma Elenir.

A expectativa, segundo a geren-
te, é de que a loja onde trabalha
fature 15% a mais em relação ao
mesmo período do ano passado.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto:  Aílton Santos

OTIMISTAS
O otimismo de Elenir corrobora
pesquisa da Fecomércio-PR (Federação
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Paraná), que vê neste Dia
dos Namorados o melhor dos últimos
três anos em relação às vendas.
De acordo com a sondagem, 64,5%
dos paranaenses devem comprar
presentes aos companheiros até a próxima
terça. Em 2017, eles representavam
54,6%, e em 2016, 58%.
Quem terá movimento adicional são os
que trabalham com vestuário e
calçados. Os itens são os queridinhos
de quem vai presentear e também os
preferidos por quem quer recebê-los.
Perfumes também estão na lista, além
de jantares, viagens e flores.

EXPECTATIVA é de que vendas sejam as melhores dos últimos três anos

NAMORADOS:
comércio deve
faturar mais

NAMORADOS:
comércio deve
faturar mais
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Algumas estações do novo
modal de transporte público de
Cascavel já estão sendo
instaladas ao longo da Avenida
Tancredo Neves. Na foto está o
modelo menor, com cerca de seis
metros. No traçado da via, 16
componentes serão colocados.
Destes, 12 serão como o da
imagem, e outros quatro terão
12 metros, devido a grande
demanda dos locais. Dois deles
serão instalados em frente ao
Forúm / UPA Tancredo e outras
duas estações ao lado do
Hospital Universitário.

Comitê para gestão do CCI

 INVESTIMENTOS
No fim do ano passado o poder público anunciou uma segunda etapa de
investimentos para o Centro. Além da revitalização dos equipamentos

vandalizados, empresa contratada pelo município ficou responsável pelas
obras de pista de skate e estacionamento no valor de R$ 1,6 milhão.

“A segunda fase está dentro do cronograma. No momento são
executadas as obras de infraestrutura da pista de skate, cobertura e

revestimento da sede do CCI. O prazo de conclusão dos serviços é
novembro de 2018”, afirma a Secretaria de Obras.

O espaço público destinado ao
lazer da população no Bairro Cas-
cavel Velho conta a partir de agora
com Comitê Gestor Local para pro-
mover e incentivar a participação da
comunidade no acompanhamento
e gestão dos equipamentos dispo-
nibilizados no CCI – Centro de Con-
vivência Intergeracional.

O comitê é composto por 28
membros: 14 titulares e 14 suplen-
tes, representantes da administra-
ção pública municipal e moradores
da comunidade local. Ele terá suas
atribuições, bem como o funciona-
mento, estabelecidos e regidos por
meio de regimento interno e elabo-
ração de Plano de Ação Anual.

Pela primeira fase, ainda na ges-
tão passada do município, o CCI re-
cebeu quadra de areia, quadra poli-
esportiva, parquinho infantil, vestiá-
rio e ATI - Academia da Terceira Ida-
de. Diante de atos frequentes de van-
dalismo, pouco pôde ser aproveita-
do pela população e o cenário obser-
vado na maioria das vezes era de um
espaço público abandonado.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

ESPAÇO alvo de vandalismo frequente recebe obras
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Cem metros sem asfalto
O Jardim Santo Onofre, locali-

zado na região oeste de Cascavel,
há poucos meses foi asfaltado. As
obras de pavimentação se deram
em dois momentos, com diferen-
ça de alguns anos. Porém mesmo
depois desses projetos o trecho
da Rua Mawes entre as Ruas Ca-
rijós e Itaquatiaras, mais ou me-
nos uns 100 metros, ficou sem
receber a pavimentação.

“Colocaram asfalto no bairro in-
teiro, menos nessa quadra, aqui
tem muito barro, é difícil de andar,
precisamos urgentemente dessa
pavimentação, só sobrou aqui sem
asfalto”, disse Gilmar Fernandes,
que mora na esquina das Ruas
Mawes com Itaquatiaras.

Conforme o engenheiro Mar-
cos Almeida, da Sesop (Secreta-
ria de Obras Públicas), o trecho
estava no último cronograma,
mas não deu tempo para a exe-
cução. “Tivemos contratempos, o
contrato da empresa que estava
trabalhando no projeto de pavi-
mentação do Santo Onofre aca-
bou e aquele trecho da Mawes
ficou sem a contemplação”.

RECUO DE LOTE
Segundo o engenheiro, a rua é estreita e para ficar no tamanho padrão. O
proprietário de uma chácara ao lado da via teria de recuar o limite do seu lote.
“Conversamos com ele já, foi tudo acertado para a rua ficar com a largura certa,
porém não foi executado, mas na próxima oportunidade que surgir um projeto de
pavimentação, a rua será colocada novamente no cronograma” diz.

PAVIMENTADO
O engenheiro disse ainda que o bairro está praticamente todo pavimentado.
“Temos pequenos trechos no Santo Onofre sem asfalto, mas conforme os projetos
que virão em breve, todo o bairro vai estar asfaltado” conclui.
No bairro faltam trechos da Rua Santo Onofre próximo a um posto de
combustíveis e um fim de rua que dá em um rio, conforme Almeida.

PEQUENO trecho da Rua Mawes ainda está sem pavimentação no Santo Onofre

AÍLTON SANTOS
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Coleta de lixo eletrônico
Como parte da programação do Dia

Mundial do Meio Ambiente, comemorado
ontem, a população de Cascavel pode fa-
zer hoje a entrega de lixo eletrônico em seis
pontos da cidade, das 9 às 16h30 horas.

A Secretaria de Meio Ambiente reco-
lherá materiais como computadores, ce-
lulares, teclados, televisores, mouses,
aparelhos telefônicos, eletrodomésticos
de pequeno porte, impressoras, videoga-
mes, rádios, aparelhos de ar condiciona-
do, câmeras, máquinas fotográficas en-
tre outros equipamentos desta natureza
que caíram no desuso.

Ontem, aconteceu a 17ª Conferência
Municipal do Meio Ambiente no Teatro
Municipal de Cascavel, evento que reu-
niu estudantes de todos os níveis, pro-
fissionais que atuam na área ambiental
e representantes de entidades ligadas ao
meio ambiente que participaram nesta
manhã de várias palestras.

O prefeito Leonaldo Paranhos enfati-
zou a importância das ações de cada um
para que a agressão ao meio ambiente
seja reduzida. “As ações são individuais,
mas a consequência é coletiva. Quando
se trata de Meio Ambiente, há falta de
dimensão do tamanho da nossa respon-
sabilidade. Nosso desafio é despertar a
consciência da sociedade também para
esta área, pois não vemos nas pessoas
a mesma preocupação em denunciar cri-
mes ambientais como sentimos em rela-
ção a reclamações quanto à falta de sa-
las de aulas ou de leitos hospitalares,
por exemplo”, destacou o prefeito.

De acordo com o secretário de Meio
Ambiente, Cletírio Feistler, a conferência
“é uma grande aula de ecologia, como
propõe a ciência, pois promove reflexões
e mudança de mentalidade”. Ele enfatizou
a compromisso da administração em
intensificar as ações e atividades de
conservação do ecossistema, visando ao
bem-estar das futuras gerações.

Pautada no tripé “Semear-Preservar-Evoluir”, a conferência enfatizou a mudança de mentalidade e de
comportamento, que segundo o prefeito precisa ter a mesma importância das demais políticas públi-
cas. Para isso, a atual gestão trabalha para implantar em parceria com a Itaipu Binacional diversos

Ecopontos de recolhimento, processamento e comercialização de materiais recicláveis nos territórios,
que irão organizar o setor, melhorando inclusive a qualidade de vida das famílias que vivem desta

atividade. “Hoje temos duas cooperativas apenas, e há dias em que não temos o que reciclar, por conta
de atravessadores, mas estamos no caminho de moralizar e de promover várias ações nesta parceria”.

Comportamento

Grande aula

  SECOM

CONFERÊNCIA
foi realizada
ontem no Teatro
Municipal de
Cascavel

PONTOS DE ENTREGA DE LIXO ELETRÔNICO:
 Unioeste - hall de entrada
 FAG - hall de entrada
 Irani do Floresta: estacionamento
 Colégio Ideal: hall de entrada
 Unopar - Avenida Rocha Pombo/Lago: hall de entrada
 Catedral Nossa Senhora Aparecida - Calçadão.
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Mercado municipal em terminal
O atual Terminal Oeste de Cas-

cavel será transformado em um
mercado municipal. Apesar dessa
garantia dada pelo Município, não
há detalhes sobre o projeto e de
quando deverá ser executado. An-
tes disso, o terminal deve ser trans-
ferido à nova estrutura para o trans-
bordo de passageiros que segue em
construção no terreno ao lado da
Rodoviária de Cascavel.

A previsão é de que a Cons-
trutora Costa Oeste finalize a
obra neste mês de junho. Res-
tam ainda 40% dos serviços para
serem executados.

Outra mudança prevista pelo
município é com relação ao Termi-

nal Leste na Avenida Brasil. “Inici-
almente seria demolido, mas pas-
sará por estudos, para verificar a
viabilidade do espaço e para que
será utilizado”, afirma o Instituto de

Planejamento de Cascavel ao
acrescentar que não é possível ci-
tar um prazo para que isso ocorra,
pois os estudos ainda estão em
andamento.

TERMINAL LESTE
O Terminal Leste deverá funcionar no Bairro São Cristóvão. A obra de pouco
mais de R$ 3 milhões já foi concluída, mas o início das operações depende
ainda da conclusão no novo Terminal Nordeste no Bairro Brasmadeira e do
Terminal Oeste devido a mudanças no novo sistema do transporte coletivo.

APÓS mudança do Terminal Oeste, antiga estrutura será adaptada para um mercado municipal

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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NOTAS
Reprodução assistida
A governadora Cida Borghetti
lançou ontem edital de
credenciamento para incluir os
serviços de reprodução assistida
pelo sistema público de saúde. O
Paraná é o primeiro a fazer este
atendimento pelo SUS. A medida
pioneira faz parte de uma série de
outras ações que reforçam o
atendimento da saúde da mulher.
Também foi incluída na rede
pública medicamentos para
tratamento de trombose em
gestantes e mulheres que
acabaram de ter bebê (puérpera).

Preço mínimo
O leite poderá entrar na lista de
produtos amparados pela Política
de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM). A medida beneficia os
produtores rurais, sobretudo os
pequenos e médios, que tendem
a sofrer mais financeiramente
com as oscilações de preço do
mercado. O texto do Projeto de
Lei Complementar (PLC) 215/2015)
foi aprovado ontem pela
Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado e segue para o
plenário da Casa com pedido de
urgência na votação.

57 mil vagas
O Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) vai ofertar 57.271 vagas
em 68 instituições públicas de
ensino superior, segundo o
Ministério da Educação (MEC).
As inscrições poderão ser feitas
do dia 12 ao dia 15 de junho.  O
edital com todo o cronograma
do programa foi publicado
ontem no Diário Oficial da
União. Pode concorrer às vagas
quem fez o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) em 2017 e
obteve nota acima de zero em
redação.

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva entrou com novo pe-
dido no Supremo Tribunal Federal
(STF) para que possa recorrer em
liberdade contra sua condenação
na segunda instância por corrup-
ção e lavagem de dinheiro, no caso
do tríplex no Guarujá.

O mesmo pedido foi também
protocolado no Superior Tribunal
de Justiça (STJ), de acordo com a
defesa de Lula. Entre os argumen-
tos utilizados pela defesa, está o
de que Lula é pré-candidato à Pre-
sidência da República pelo PT,
sendo líder em pesquisas de in-
tenção de voto. “Assim, além de
ver sua liberdade tolhida indevi-
damente, corre sério risco de ter,
da mesma forma, seus direitos

políticos cerceados, o que, em vis-
ta do processo eleitoral em cur-
so, mostra-se gravíssimo e irrever-
sível”, escreveram os advogados.

As peças são assinadas pela
equipe de oito advogados do ex-
presidente, entre eles o ex-minis-
tro do STF Sepúlveda Pertence e
Cristiano Zanin Martins, responsá-
vel pela maioria das sustentações
orais em julgamentos de Lula.

A defesa quer que as apelações
contra a condenação, destinadas
ao Supremo e ao STJ, tenham efei-
to suspensivo sobre a execução de
pena, o que resultaria na liberta-
ção de Lula. Tal efeito suspensivo
foi negado, no início do mês pas-
sado, pela vice-presidente do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4), ministra Maria de Fá-
tima Freitas Laberrère.

Lula quer
recorrer em
liberdade

LULA está preso na Superintendência da
Polícia Federal em Curitiba

ARQUIVO



Jambalaya

 PREPARO
1. Tempere os camarões a gosto com sal e
pimenta moída, acrescente o suco de limão
e  Reserve.
2. Em uma paellera ou panela de ferro
derreta a manteiga com um pouco de azeite
e doure levemente o frango.
3. Adicione à calabresa, cebola e alho, frite até
doura-los levemente então adicione o aipo, a
pimenta, o pimentão e o cominho. Cozinhe
movendo-se com frequência por uns 10  min ou
até que estejam  macios.  Adicione o arroz e
deixe cozinhando.

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

Sirva
acompanhado
de vegetais

 ¼ xícara (60 ml) de azeite
 1 (+/- 200g) linguiça calabresa defumada reta. Cortada em cubinhos
 200g de peito de frango cortado em cubinhos
 2 colheres (sopa) de manteiga
 1 cebola roxa grande, finamente picada
 2 dentes de alho finamente picados
 ½ cabeça de aipo, picada finamente (reserve as folhas para decorar)
 1 pimentão vermelho, sem sementes e picado
 ½ colher de chá de pimenta em pó ou a gosto
 1 colher de chá de cominho em pó
 1¼ xícaras (250 g) de arroz de grão longo
 400 g de tomate picado
 1 colher de sopa de tomilho fresco picado
 300g de filé de peixe branco firme, sem pele, em quatro pedaços
 8 camarões limpos cozidos e descascados
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4. Escorra os tomates em uma peneira
sobre um copo medidor ou uma tigela
refratária; reservar. Ferva a água em um
bule de chá. Adicione os tomates ao arroz,
polvilhe o tomilho por cima, misture bem e
abaixe um pouco a chama.
5. Aumentar o suco de tomate para 1 litro
com água fervente, despeje na panela e
mexa bem. Deixe ferver, abaixe o fogo, cubra
ligeiramente e cozinhe por 10 minutos.
6. Tempere o arroz a gosto e coloque o peixe
por cima. Continue cozinhando
parcialmente coberto por 5
minutos. Misture com cuidado o arroz e o

peixe; adicione o camarão. Com a tampa
entreaberta, cozinhe por 5 minutos ou até os
camarões ficarem  rosados, o peixe cozido e o
arroz macio. O guisado deve estar úmido.
7. Retire do fogo, cubra bem e deixe
descansar por 5 minutos. Polvilhe as folhas
de aipo e salsa e sirva com fatias de limão.

 2 colheres de sopa de salsa picada
 200 ml de suco de limão
 4 fatias de limão (em segmentos)
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 17

A Polícia Civil investiga um incên-
dio registrado em um barracão em
Santa Maria, distrito de Santa Te-
reza do Oeste, cidade vizinha a Cas-
cavel. Não há informações de como
o fogo começou. A reportagem do
jornal Hoje News esteve com ex-
clusividade no momento em que as
chamas consumiam o local e pelo
menos três carros que estavam
dentro da estrutura.

O fogo se espalhou rapidamen-
te e a fumaça podia ser vista de
longe. O Corpo de Bombeiros foi aci-
onado para fazer o rescaldo. De
acordo com populares, o incêndio
pode ter sido criminoso. A Polícia
Civil investiga o caso.

Incêndio em barracão

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

CORPO de Bombeiros foi acionado, mas local foi
destruído pelas chamas

VEÍCULO
RECUPERADO

Um veículo foi recuperado na
noite de segunda-feira, em Lin-
doeste. Foi durante ação de fis-
calização da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) na BR-163. Os
policiais deram ordem de para-
da para um veículo Renault San-
dero. O motorista parou e a
polícia constatou que o carro
estava com placas falsas. O ve-
ículo foi furtado em Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul.

O motorista, de 28 anos, foi
preso por receptação. Ele dis-
se que pegou o carro em Capi-
tão Leônidas Marques e traria
até Cascavel.

 Durante a madrugada, a polí-
cia apreendeu 39,2 quilos de ma-
conha e 3,105 quilos de cocaína.
Foi na base da Operação Muralha,
em São Miguel do Iguaçu, ação
que é realizada em conjunto de di-
versas forças policiais.

O total foi recolhido em três
abordagens distintas a ônibus.
Quatro coletivos foram parados VEÍCULO foi encontrado pela polícia na BR-163

PRF

Maconha e cocaína apreendidas

PRESOS pela polícia foram abordados em São Miguel do Iguaçu
BPFRON

pela polícia. Duas mulheres e um
homem foram presos, e um adoles-
cente apreendido.
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Giro da
Violência
Prisão revogada
A Justiça Militar revogou a prisão
do tenente-coronel Fernando
Dias, conhecido como Fernando
Bacana. Ele estava preso desde o
dia 26 de maio, por denúncias de
suspeitas de abuso. O tenente-
coronel é médico da Polícia
Militar e a defesa entrou com
pedido para que ele fosse solto.
O oficial atende em uma sala
designada para consultas
médicas no 6º Batalhão de
Polícia Militar.

Preso por homicídio
Na noite de segunda-feira, a
Polícia Civil de Cascavel abordou
na Rua Niveles, Bairro Tarumã,
em Cascavel, Leandro Maia dos
Santos, 20 anos, durante
trabalho de rotina de
fiscalização. Com o rapaz, nada
foi encontrado, mas, contra ele,
havia um mandado de prisão,
expedido em Catanduvas, por um
homicídio praticado no
município.  Ele foi preso e
encaminhado à 15ª SDP.

Arrombamento
Uma loja de venda de tintas foi
alvo de ladrões na madrugada de
ontem. Foi na Avenida Papagaios
no Bairro Floresta. Esta é a
segunda vez que o local é alvo de
ladrões, que desta vez não
encontraram nada de valor, mas
destruíram as portas e os vidros.
No local, há câmeras de segurança,
e as imagens foram entregues para
a polícia, que investiga o caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Uma casa abandonada pegou
fogo na tarde de ontem, no Jardim
Veneza, em Cascavel. Foi na Rua
David Mascarello. O local estava
abandonado e pegou fogo apesar
do chuvisco que caia na tarde de
ontem. A suspeita é de que o incên-

RECAPTURADO
PELA POLÍCIA

Um foragido da Penitenciária
de Curitiba desde 2014 foi pre-
so pela polícia na manhã de on-
tem, em Cascavel. Ele estava
em uma casa na Avenida das
Pombas, Bairro Floresta, região
norte da cidade.

Marcelo da Silva Pereira, 31
anos, foi detido pelos policiais
militares da UPS (Unidade Para-
ná Seguro) e levado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial). Ele
estava com mandado de prisão
expedido por homicídio desde a
época da fuga e, preso, respon-
dia por outros crimes.

ACUSADO foi levado para a 15ª SDP de Cascavel

Casa incendiada

dio tenha sido criminoso.
No local, havia restos de madeira

e de construção, o que fez com que
as chamas se alastrassem, mesmo
com tempo chuvoso. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e, como o local
estava abandonado, ninguém se feriu.

ESTRUTURA
pegou fogo no
Jardim Veneza,
em Cascavel

ESTRUTURA
pegou fogo no
Jardim Veneza,
em Cascavel
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Trânsito no papel ou real?
Os membros do Conselho Municipal das Cidades estarão
reunidos hoje, às 9h, na Prefeitura, para debater um

assunto polêmico relacionado ao Programa de
Desenvolvimento Integrado. Após todas as obras, o

trânsito terá a implantação do novo sistema de
transportes, que estava estabelecido inicialmente pelos

engenheiros? A resposta terá que vir da Cettrans.

Fala o que quer...
Fernando Hallberg e
Damasceno Júnior trocaram
farpas ao discutir o projeto
Promover. Olhando ao
celular, Damasceno
provocou a discussão ao
dizer que votou primeiro
de maneira favorável.
“Depois alguns vereadores
que eram contra pularam
dentro da ‘carreta’. Quero
parabenizar os vereadores
‘caroneiros’ que agora estão
com a gente”.

...ouve o que não quer!
“Damasceno quando falar
pra mim, fale olhando pra
mim ‘rapaz’. Não lhe concedi
a palavra. Entendo essa
dificuldade para distinguir
o que é CCJ, plenário,
parecer e projeto... entendo
que você está evoluindo.
Está de parabéns!”,
respondeu Hallberg.

Ninho da Cobra
Repassar os direitos do
Ninho da Cobra ao Futebol
Clube Cascavel pelos
próximos 50 anos em troca
de uma reforma de R$ 10
milhões não tende a ser
uma boa alternativa ao
esporte amador. Único
espaço disponibilizado a
esses esportistas agora
estaria nas mãos
particulares, deixando o
Olímpico de lado.

Preocupação
O vereador Pedro Sampaio
(PSDB) analisa essa
proposta com
preocupação. “Com isso
deixaríamos apenas o
Olímpico ao uso nos
fins de semana?
Não haveria espaço ao
esporte amador. Além disso,
tornaríamos o Olímpico um
elefante branco”.

TRANSPARÊNCIA?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

  Mas muitos vereadores alegaram que as famílias teriam
constrangimento ao ver o nome divulgado na lista, onde
apenas mostra a destinação dos recursos públicos.

 Votaram contra a transparência Damasceno Júnior
(PSDC), Jorge Bocasanta (Pros), Josué de Souza (PTC),
Alécio Espínola (PSC) e Romulo Quintino (PSC).

A barreira foi grande para apenas garantir a transparência
dos recursos públicos por meio do Promover. Emenda
propôs a divulgação mensal dos beneficiados pelo auxílio
financeiro de R$ 100 para evitar fraudes.

Regularização
fundiária

A Cohapar (Companhia
de Habitação do Paraná)
em parceria com as pre-
feituras está assinando
ordens de serviço para a
regularização de imóveis
sem documentação em
todo o Estado. No Paraná,
serão até 47.040 imóveis
regularizados, sendo 12.
094 já contratados e 34.946
em licitação, com investi-
mento estimado de R$ 42
milhões pelo Programa Mo-
rar Legal Paraná, por empre-
sas especializadas contrata-
das via licitação pelo crité-
rio de menor preço.

Cascavel terá 452 imó-
veis regularizados. O in-
vestimento é de R$ 327
mil. Em toda região Oes-
te serão 4.602 imóveis
regularizados: montante
de R$ 3,8 milhões. “Os
municípios disponibiliza-
ram áreas com demanda
de regularização. Em todo

o Estado estão em anda-
mento vários processos”,
explica o coordenador
Regional da Cohapar, Se-
verino Folador.

Para serviços técnicos
de 1.217 títulos regulari-
zados em áreas urbanas
nos municípios de Casca-
vel, Guaíra, Cafelândia e
Santa Tereza do Oeste a
empresa vencedora é a
Formata Assessoria Urba-
nística e Ambiental que
vai receber R$ 880 mil. O
prazo de execução do ser-
viço é de 18 meses após
a assinatura das ordens
de serviços. Os recursos
investidos no programa
são oriundos do Fundo
Estadual de Combate à
Pobreza que, somados ao
modelo de contratação,
oferecem condições faci-
litadas e custos reduzi-
dos para as famílias que
aderirem ao serviço.

ÁREAS SOLICITADAS
Cascavel solicitou a regularização de áreas no Bairro Floresta
(10 famílias), Bairro Interlagos – Jardim Paranaguá/
Loteamento Dona Laice (31), Bairro 14 de Novembro (40),
Bairro Brazmadeira (70), Bairro São Cristóvão (20), Distrito
de São João (64), Bairro Santa Felicidade (64) e Cidade
de Lindoeste (70). Com a regularização feita com preços
muito abaixo dos praticados pelo mercado as famílias terão o
reconhecimento de propriedade de seus imóveis, e poderão
contrair financiamentos, comercializar ou transferir o bem.

Responsabilidade
Pelo contrato firmado, as empresas ficam responsáveis

pela execução do trabalho social e cartográfico,
elaboração de documentos técnicos, administrativos e
jurídicos, licenciamento junto aos órgãos competentes,

cadastramento dos imóveis e das famílias a serem
atendidas e, por fim, registro dos imóveis regularizados

em nome dos proprietários junto aos cartórios.
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Os problemas dos
moradores da Rua Mawes,
no Jardim Santo Onofre só
aumentam. Como já
noticiamos o que preocupa
a população da via é a
existência de buracos
fundos chegando até a rede
de esgoto. “Quando vocês
[Hoje News] vieram aqui
havia só dois buracos, agora
abriu mais um, o mau cheiro
aumentou, os riscos
também, queremos uma
solução”, disse Rafael
Aparecido. Conforme o
Setor de Engenharia da
Secretaria de Obras,
estudos estão sendo feitos
para sanar a demanda.

Vigias dos gastos públicos
Poupar recursos públicos e ga-

rantir que as empresas contratadas
cumpram com o que está estabe-
lecido em contrato. São essas as
maiores premissas dos integran-
tes do OSC (Observatório Social de
Cascavel) que enfrenta uma dificul-
dade em particular: conseguir no-
vos adeptos a iniciativa. Ativo há dez
anos, os membros apartidários
sentem um desinteresse dos jo-
vens com o bem comum. “Não há
um engajamento da juventude no
monitoramento dos gastos públi-
cos. Se analisarmos a faixa etária
dos integrantes do Observatório, a
maioria tem mais de 50 anos. Já
fizemos inúmeras mobilizações
para atrair jovens – em faculdades
e escolas – mas não há interesse”,
diz o presidente do OSC, José Ale-
xandre Polasek.

Para integrar o OSC o voluntá-

rio não deve ter ligação alguma
com partidos para manter isen-
ção do trabalho. Em Cascavel a
fiscalização é intensa em rela-
ção aos gastos maiores do poder
público. Quando há alguma cons-
tatação de irregularidade, o ges-
tor é comunicado e em última ins-
tância o caso é levado à Promo-
toria Pública. “Se levarmos em
consideração o município de cas-
cavel o orçamento é de R$ 1,2
bilhão ano, qualquer 1% econo-

mizado representa mais investi-
mentos em saúde, educação e in-
fraestrutura”, diz Polasek.

A atuação do voluntário consis-
te basicamente em vigiar o poder
público por meio dos tramites lici-
tatórios: verificar os valores dos
itens, a destinação e conferir se o
produto adquirido será o entregue.
“Em casa é possível fazer esse tra-
balho. É um serviço de bem comum
que precisa de novos adeptos, prin-
cipalmente jovens”, afirma Polasek.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Novo presidente será eleito
O Observatório tem como função acompanhar a correta

aplicação de recursos públicos. Neste mês, dia 20, às 18h,
haverá eleição da nova diretoria. Apenas uma chapa se

inscreveu para representar a entidade: o advogado Rui Dias da
Rosa é candidato a presidente para o biênio 2018/2020. Aos
63 anos, o gaúcho formado em Química mudou-se ao Paraná
onde atuou por 34 anos na Sanepar, onde também cursou
Economia, Administração e Direito. A eleição será na Acic

(Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

AÍLTON SANTOS



POLÍTICA 05CASCAVEL, 06 DE JUNHO DE 2018

O vereador Fernando Hallberg
(PPL) protocolou uma representa-
ção na última junto ao TCE-Tribunal
de Contas do Estado a respeito da
taxa de lixo do município de Casca-
vel. Na análise do vereador, a co-
brança é abusiva e poderia ser re-
duzida em até 23%. Além disso, o
parlamentar deve apresentar ao
Ministério Público nos próximos
dias uma denúncia pedindo o can-
celamento do contrato da prefeitu-
ra com a OT Ambiental.

O documento pede a revisão
geral dos aumentos desde 2010
bem como a suspensão através de
liminar do reajuste da taxa de lixo
em 3,9% constante na Lei 6.807/
2017; percentual que serviria para
recompor parcialmente o déficit de
R$ 10,5 milhões apurados no
exercício financeiro de 2017. O Exe-
cutivo alegava que a arrecadação
seria de R$ 24 milhões de reais,
entretanto o custo do serviço para
o Município era de R$ 34,5 mi-
lhões. “No entanto, os serviços

Pedido de investigação ao TC
que deveriam realmente ser cobra-
dos –  coleta residencial, coleta
seletiva, manutenção do aterro –,
custariam R$ 18 milhões, permi-
tindo a redução da taxa”.

A denúncia questionou ainda a
legalidade da cobrança de varrição
manual e varrição mecânica no
mesmo contrato da coleta de lixo.
O parlamentar citou a súmula vin-
culante 19, do Supremo Tribunal
Federal, “que já firmou jurisprudên-
cia sobre a questão, advertindo
que a taxa de limpeza pública não
preenche os requisitos de especi-
ficidade e divisibilidade, exigidos
para cobrança do lixo”.

Outro ponto é o valor cobrado por quilo em cada região. Para a
classe que menos produz menos lixo o quilo custa R$ 1,13 e para a
classe residencial com maior consumo, de até 800 kg, localizadas,
por exemplo, no Loteamento Lago Dourado, Brisa Do Lago, Golden
Garden, Centro e Country, o valor do quilo é de apenas R$ 0,66.
“Nosso levantamento mostrou que não apenas os valores
cresceram exponencialmente nos últimos anos, deixando a conta
sempre para a população, como cobrou mais das pessoas
mais pobres e que geram menos resíduos”, criticou o
vereador, que pediu ainda a pesagem dos detritos, cuja
quantidade é calculada por “amostragem”.

Por quilo

Providências
Neste caso, o órgão pode tomar
uma série de providências, tais
como fazer auditoria externa,
intimar a prefeitura para
conceder explicações,
responsabilizar
administrativamente ou pode
suspender repasses estaduais,
por exemplo.
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HALLBERG protocolou pedido para que o
Tribunal de Contas do Paraná investigue
o contrato do lixo
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Desinformar tem sido ardilosamente uma
moda perigosa nos grupos de WhatsApp.
Como diz apropriadamente o tecnólogo Aviv
Ovadya, chefe do Centro de Responsabilida-
de de Mídias Sociais da Universidade de Mi-
chigan (EUA), vivemos a Era do Infocalipse, o
“apocalipse da informação”.

A desinformação, ou a “fake-news”, frag-
menta a realidade e afeta o comportamento das
massas. Não permite o contraditório, não é
uma “”praça pública digital”, como o Facebook,
sites, blogues e outras redes. O WhatsApp é
um condomínio fechado, um canal naturalmen-
te sensacionalista, portanto.

Compartilhar desinformações pelo Whats
é muito grave porque as mensagens são crip-
tografadas e, portanto, não passam por uma
natural e espontânea verificação de qualidade
ou análise de conteúdo por parte do público
geral. É grave, muito grave!

A solução, a longo prazo, passa pelo neces-
sário aculturamento das massas conectadas e
pela Educação, mas a pergunta do momento é:
como combater e eliminar isso já?

É uma pergunta.

A ERA DO INFOCALIPSE
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 “Aos 17 ou 18 anos, eu
estava aqui em um
comício na Avenida
Presidente Vargas,

vivíamos um momento
diferente no País. Estava
lá usando um boné e uma
camiseta no seu nome”.

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

A liberação de
R$ 100 milhões
para investimentos
em saúde em
69 municípios
anunciada
ontem pela
governadora
Cida Borghetti.

O ex-governador
Beto Richa,
delatado por ex-
assessores que
garantem que ele
recebeu propina
oriunda de
recursos desviados
do Estado.

Juiz Marcelo Bretas, ontem
durante depoimento de Lula em

um processo contra o ex-
governador do Rio, Sergio

Cabral, em que o ex-presidente é
testemunha de defesa.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

20
Quarta

Curitiba

10 17
Quinta

15
Quarta

16
Quinta

11119

Fases da lua
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

Nublado com
 chuva e trovoadas

Nublado com
 chuva e trovoadas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Marcelino Jr
Jornalista, pós-graduado em “Comu-

nicação Organizacional: Gestão
Estratégica (UEL)”, Londrina-PR

ARQUIVO

 Cascavel Rosa
Acontece nesta quinta (6) e
sexta-feira (7) um bazar em
prol do projeto Cascavel
Rosa e do Cemic. Serão
comercializadas peças
novas e seminovas de
roupas, calçados,
acessórios, móveis e
utensílios. O evento
acontece na sede do Cemic,
na Rua Maceió, 118, Bairro
São Cristóvão, em
Cascavel. Quem quiser
pode fazer doações para o
bazar. Telefone para
contato 99808-6181 (Marí)
ou 99915-0272 (Mary).

 Wilson Joffre
A APMF (Associação de
Pais, Mestres e
Funcionários) do Colégio
Estadual Wilson Joffre
promove, no próximo
sábado (9), um bazar na
sede da instituição de
ensino. O evento acontecerá
das 9 horas às 17 horas e
terá produtos a partir de R$
1. São peças de roupas e
calçados novos seminovos
que serão comercializados.
Todo o valor arrecadado
será revertido em prol
da própria instituição
de ensino.
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gente@jhoje.com.br

Amor em fios
Hoje tem o jantar beneficente do

Projeto Amor em Fios. No delicioso
bufê, salmão com alcaparras grelhado

na manteiga, leitão desossado e
recheado, mignon com champignon,
conchiglione recheado com cabotiá e
ricota, arroz e saladas. O Projeto Amor
em Fios visa aumentar a autoestima de
pacientes que estão em tratamento de

câncer e perderam os cabelos.
Ingressos (45) 99921-7400.

Bazar Rosa
Quinta, sexta e sábado tem o bazar em
prol do Cascavel Rosa e do Cemic. São

peças novas e seminovas, roupas,
calçados e acessórios.

Na quinta e na sexta-feira, o horário é
das 13h às 20h. E no sábado, das 9h à

16h.  O Cemic fica na Rua Maceió,
118, São Cristóvão. Será aceito cartão

de crédito. E quem quiser fazer
doações para o bazar,  pode
ligar para: Mairí 99808-6181
ou para a Mary 99915-0272.

Pinhão
De 8 a 10 de junho será realizada a 6ª Festa do Pinhão em Ibema. O evento é

em comemoração ao 29º aniversário de emancipação político-administrativa do
Município e tem o objetivo de mostrar a agricultura local

e o que a região produz de melhor.
A programação do aniversário começa um dia antes, no dia 7 de junho, com a
peça de teatro “Terapia Familiar”, uma comédia que será apresentada a partir

das 19h30, no Centro Cultural.

Maria Lúcia do Roccio, Juliano Sandro
Ferreira, Mercedes Tocco de Andrade,
Marisa Luiza Mocci, Pedro Henrique

Dolle e Paulo Rogério Donati.

Felicidades!

 MARIA LETÍCIA, comemorando seus 15 anos
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FALTAM

08
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

A Copa do Mundo 2018 se apro-
xima e a apresentação da seleção
brasileira pelo Hoje News também
“acelera”. Agora é a vez do trio de
volantes: Fernandinho (foto), Pau-
linho e Casemiro. Destaque para o primeiro, londri-
nense de 33 anos, ele é remanescente da Copa 2014,
assim como o paulistano Paulino, de 29 anos. Já o
paulista Casemiro, de São José dos Campos, dispu-
tará seu primeiro Mundial.

Após um dia de folga, na segun-
da-feira pós-vitória no amistosos de
domingo com a Croácia, a seleção
brasileira se reuniu novamente na ma-
nhã de ontem, no CT do Tottenham,
em Londres, para dar prosseguimen-
to à preparação para a Copa do Mun-
do Rússia 2018, que começará na
quinta-feira da semana que vem com
Rússia x Arábia Saudita.

Para os comandados do técnico
Tite, a estreia será no dia 17 (do-
mingo) contra a Suíça, às 15h do
horário brasileiro. Antes, entretan-
to, a Canarinho irá a campo neste
domingo (10), quando desafiará a
seleção da Áustria no último teste

De volta aos treinos
CBF

BRASILEIRÃO
19h30 Vitória x Chapecoense
19h30 Botafogo x Ceará
21h Sport x Atlético-PR
21h Corinthians x Santos
21h45 Cruzeiro x Vasco
21h45 Grêmio x Palmeiras

AMISTOSOS
10h Nigéria x Rep. Tcheca
14h Noruega x Panamá
15h45 Bélgica x Egito

JOGAM HOJE

antes do Mundial. A viagem para Vi-
ena está marcada para sexta-feira,
e até lá as atividades seguirão con-
centradas em Londres.

Ontem, a atividade no gramado
ficou marcada pela participação de
Douglas Costa, que voltou a traba-
lhar com o grupo sem limitações após
a lesão na coxa esquerda. E também
pela ausência de Renato Augusto, que
segue entregue à fisioterapia.

O problema preocupa a comis-
são técnica, que, neste momento,
está confiante em não precisar cor-
tar o meia. Caso seja necessário,
qualquer alteração pode ser feita na
lista final de 23 jogadores até a vés-
pera da estreia do Brasil na Copa, ou
seja, até o dia 16.

FRED FECHA COM
UNITED E
INTER E GALO
COMEMORAM
Fred é jogador do Manchester
United oficialmente. O meio-
campista da seleção brasileira
assinou contrato de cinco anos e se
apresentará ao seu novo time após a
Copa do Mundo. O clube inglês
fez o anúncio no fim da manhã de
ontem. O negócio com o Shakhtar
Donetsk custou 55 milhões de euros
(R$ 240,8 milhões).
Com isso, dois clubes brasileiros
lucram alto, por conta do mecanismo
de solidariedade da Fifa:
Internacional e Atlético-MG. No
Brasil, o primeiro clube da carreira
de Fred foi o Galo. Foram seis anos
na base atleticana. Por conta disso,
o clube mineiro tem direito a 1,8%
do valor de negociação dele, cerca
R$ 4,3 milhões.
Em seguida, Fred foi para o
Internacional, onde completou a
base, profissionalizou-se e cresceu
no cenário nacional. Por conta do
período, o Colorado tem direito a
1,7% do valor total da venda,
cerca de R$ 4 milhões.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

São Paulo    0 x 0 Internacional

Série B
Juventude   2 x 2  Atlético-GO

Figueirense   1 x 1    Londrina
Criciúma   4 x 1   Paysandu
Coritiba   1 x 0  CRB

Boa Esporte   2 x 2    São Bento
CSA   1 x 2  Guarani

S. Correa   1 x 1    Avaí
Ponte Preta   2 x 1   Goiás

Oeste   0 x 0 B. de Pelotas
Vila Nova   0 x 0      Fortaleza

SÉRIE OURO
Foz Cataratas  4 x 4 Pato Futsal
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Boa parte da sua atenção vai se voltar
para a família hoje. Se está procuran-
do emprego ou precisa de uma grana
emprestada, conte com o apoio dos
parentes. Cor: azul-marinho.

To
ur

o

Esta terça promete ser movimentada. Bom
dia para resolver assuntos e pendênci-
as fora do local de trabalho. Mostre suas
ideias e amplie suas chances de se des-
tacar em qualquer área. Cor: azul.

G
êm

os

Os astros favorecem as finanças; pres-
te atenção a qualquer oportunidade
de engordar o bolso. Melhor não co-
mentar sobre as suas conquistas ma-
teriais. Cor: lilás.

C
ân

ce
r Explore suas qualidades, que estarão

em evidência, e corra atrás dos seus
interesses. Mas precisa ter cautela
para não bater de frente com alguém
no trabalho. Cor: marrom.

Le
ão

Nesta quarta, esconder o jogo será a
melhor estratégia para ter sucesso.
Agindo nos bastidores, será mais fácil
impressionar um superior e dar um em-
purrão na carreira. Cor: vinho.

V
ir

ge
m

É hora de ampliar seus horizontes e
viver novas experiências. Se preci-
sar de conselho, procure um amigo
de confiança. Mas tenha cautela ao se
reunir com a turma. Cor: amarelo.

Li
br

a

Você vai se importar mais com a ima-
gem que passa aos outros - cuidados
com a saúde vão se refletir no visual. A
carreira também recebe a proteção das
estrelas. Cor: prata.

E
sc

or
pi

ão Hoje, estará com mais otimismo, o que
melhora o relacionamento com as pes-
soas próximas. Aproveite para ampli-
ar seus interesses e aprender mais.
Cor: azul-turquesa.

Sa
gi

tá
ri

o É hora de encarar as mudanças com
coragem e se livrar do que incomoda.
Aproveite para procurar um novo
emprego ou fazer algumas mudanças
na carreira. Cor: lilás.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Os relacionamentos estão em destaque

e você vai se sair melhor juntando for-
ças, seja na vida profissional ou pesso-
al. Boa fase para estreitar os laços com
os amigos. Cor: azul-marinho.

A
qu

ár
io

Para dar conta das suas responsabilida-
des e cumprir as tarefas, você fará até
alguns sacrifícios. Talvez não se entusias-
me muito na conquista, ainda mais se aca-
bou de conhecer a pessoa. Cor: verde.

 P
ei

xe
s Hoje, você tem tudo para conseguir o

que deseja sem fazer muito esforço. Aposte
no magnetismo pessoal para atrair as pes-
soas e fazer bons contatos, sejam pesso-
ais ou profissionais. Cor: lilás.
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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

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • BAND

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Amália fica chateada com Afonso por ele não ter contado a verdade. Naná
espalha a notícia de que os reis de Cália não emprestaram dinheiro a Monte-
mor por causa de Amália. Afonso avisa a Catarina que ela não irá mais para o
Palácio de Inverno, já que ele terá que vendê-lo. Catarina conta a Lucíola seu
plano de usar Virgílio para tirar Augusto de Lastrilha. Lucrécia flagra Rodolfo e

Glória abraçados. Amália ouve a conversa entre Afonso e Gregório. Amália
questiona Afonso sobre a possibilidade de ele se casar com Catarina.

MALHAÇÃO
Ana e Bia incentivam Pérola a ema-

grecer. Brigitte aconselha Gabriela a se
aproximar de seus pais. Rafael desco-
bre que Márcio saiu com sua motoci-
cleta e pede ajuda a Vinícius. Tito reve-
la a Jade que está namorando Flora.
Estela e Roberto vão à casa de Gabrie-
la e Paulo. Rosália e Maria Alice se pre-
ocupam com a falta de alimentação de
Pérola. Isadora e Getúlio tentam encon-
trar uma forma de ganhar dinheiro para
não precisar trabalhar.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta e Darcy descobrem que

foram enganados. Ofélia desconfia dos
trajes de Mariana. Edmundo revela a
Ema que é apaixonado por outra mu-
lher. Olegário dá aulas de sedução a
Randolfo. Ofélia Otávio e Randolfo or-

ganizam a festa de Julieta. Brandão se
oferece para treinar ao lado de Maria-
na/Mário. Cecília comenta com Fani
que desconfia de que Tibúrcio é quem
a assusta. Jane questiona os hemato-
mas de Camilo.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella conforta Manuela, que

se preocupa com Edgar, Karen e Ro-
chelle. Severo jura vingança contra Lau-
reta. Viana orienta Ionan e Maura a in-
vestigar Laureta. Dodô descobre a pre-
sença de Remy em sua casa. Laureta
flagra Ícaro e Rosa juntos. Ionan e Mau-
ra chegam à casa de Laureta. Maura
descobre o segredo sobre o trabalho de
Rosa. Laureta ofende Maura, que lhe
dá voz de prisão. Valentim mostra sua
nova música para Luzia/Ariella e a con-
vida para sua apresentação no casa-
rão. Lourival se desespera quando Sel-
ma confirma ao marido seu amor por

Maura. Lourival sofre um acidente em
sua casa. Luzia/Ariella encontra Karo-
la no casarão e descobre que ela é mãe
de Valentim.

AS AVENTURA DE POLIANA
Ruth questiona Poliana sobre levar

um menino de rua para dentro da esco-
la e a menina explica o que aconteceu.
Éric coloca um vídeo de Poliana, Kes-
sya e Luigi cantando e todos na sala
riem deles. Afonso chama Durval para
sair. O professor Iuri, que aparece ca-
racterizado de idoso, começa a aula de
teatro e divido os alunos em duplas para
um exercício de siga o mestre. O carro
de Claudia para de funcionar, Durval
aparece e ajuda a mulher.

APOCALIPSE
Ricardo visita a redação do telejor-

nal. Benjamin conclui a gravação do ví-
deo. Ricardo é entrevista por Arthur e
Bárbara. Dudu assiste ao vídeo feito por
Benjamin. Arthur questiona a audácia
de Bárbara. Dylan teme a fúria de Ri-
cardo. Alan dá satisfação ao vilão. Dylan
estranha a presença de Dimitri ao lado
de Uri. Bárbara noticia o fracasso da
sonda e avisa que haverá uma chuva
de meteoros. André lamenta o ocorri-
do. Bárbara discute com Arthur. Ricar-
do dá uma nova chance a André e pede
para falar com Uri.

AMOR PROIBIDO
Nilay e Behlul planejam a lua de mel.

Bihter presenteia Behlul e Nilay com uma
viagem romântica em alto mar. Firdevs se
encontra com Peyker e faz algumas per-
guntas sobre o passado de Behlul. Adnan
fica bravo ao saber que Nihat foi visitar Saït
na cadeia. Besir entrega a chave do cofre
do banco para Süleyman. A pedido de Fir-
devs, Katya mexe no celular de Behul
escondido e liga para um antigo amor.
Bülent escuta uma conversa suspeita en-
tre Firdevs e Bihter e fica triste.

Lucrécia
flagra

Rodolfo
e Glória

abraçados
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