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Apesar de ter sido identificado no Brasil há mais de 60 anos, um vírus que tem como vetor o
mosquito Aedes aegypti e o macaco como hospedeiro começa a preocupar pesquisadores. É que
o vírus Mayaro, que provoca doença semelhante à chicungunya, já foi diagnosticado em animais
de vários estados, inclusive no Paraná. A bióloga Clair Viecelli, em palestra na Acic, disse que o

vírus se espalha de forma lenta e que pode contaminar seres humanos, além de ser letal.
 Págs. 10 e 11

Bióloga alerta sobre
outro vírus do Aedes

Ciclofaixa
Ciclistas terão um espaço
exclusivo na nova Avenida
Tito Muffato, via pública
que passa por ampla
revitalização. A faixa para
bicicletas começou a ser
construída ontem e será
segregada por tachões.

 Pág. 09
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 Um dia depois das vistorias téc-
nicas e administrativas que abriram
a programação da 10ª edição do
Transcatarina, o rali de regularida-
de já famoso e tradicional do calen-
dário brasileiro colocará os 165 ve-

O FC Cascavel recebeu o Toledo, ontem, e venceu por 2 a 1 o Clássico da
Soja realizado na Associação Atlética Coopavel e que encerrou a 3ª rodada do
returno da fase classificatória do Paranaense de Futsal Sub-19. Com o resultado,
o time cascavelense chegou aos 28 pontos e abriu dez de vantagem para o vice-líder
Batel. Já o Porco caiu para a terceira posição, com 17 pontos. Na 4ª rodada, o
desafio do FCC será contra o Batel, sábado, às 15h30, em Guarapuava.

DIVULGAÇÃO

Rali em Santa Catarina

Brasileiro de GR
As principais ginastas do País nas categorias
infantil e adulto estão reunidas em Curitiba
nesta quarta-feira para dar início às
apresentações pelo Campeonato Brasileiro
de Ginástica Rítmica de 2018, que será
realizado de hoje a sábado no Ginásio
Tarumã. Dentre as participantes de 37
equipes de 14 estados estarão cinco atletas
cascavelenses, integrantes do clube Tuiuti.
Comandadas pela professora Margarete de
Oliveira, as ginastas Rafaela Eduarda Trebien,
Giovanna Rafaela Souza, Camila Larissa
Geraldi e Letícia Farias Silva competirão na
categoria infantil (11 a 12 anos).
Já Samara Arcalá Sibin representará a GR
cascavelense na categoria adulto no Brasileiro,
comandada pela técnica Ana Paula Scheffer.
No ano passado, Samara fez parte do grupo
do Tuiuti que terminou o campeonato
nacional da categoria juvenil em terceiro lugar
por equipes. Neste ano, a programação do
Brasileiro prevê o treinamento de pódio de
todas as categorias nesta quarta-feira e as
provas a partir de amanhã. As finais por
equipes e do individual geral serão na sexta-
feira. No sábado, haverá a definição das
medalhistas por aparelhos.

ículos inscritos pra rodar pra valer
nesta quarta-feira, a partir das 14h.

Dentre os competidores de 96
cidades e 12 estados que compe-
tirão por quatro dias nas categori-
as Máster, Graduado, Turismo e

Turismo Light estão quatro repre-
sentantes do automobilismo brasi-
leiro: os pilotos Rodrigo Tondo, Le-
andro Miotti Flores e Cláudio Dal-
mina, e o navegador Robson
Schuinka (que formará dupla com
piloto Dirceu Potrich, de Ipira/SC).

Em poucos dias, os represen-
tantes locais vão acelerar por cer-
ca de 800 quilômetros pelas tri-
lhas de Santa Catarina - entre Frai-
burgo e Blumenau, com pernoite
em Rio Negrinho.

Dos cascavelenses, Schuinka
competirá na Graduados e os de-
mais na categoria Adventure, que
assim como a Passeio Radical terão
trajetos exclusivos são destinadas
aos off-roaders que buscam a prova
por diversão, sem se preocupar com
o relógio; eles têm hora para entrar
na trilha, mas a hora de sair.
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Oitavas de final
Quartas de final

Semifinal
11/7, às 15h

Inglaterra

Quartas de final

FINAL

3º LUGAR

França

Bélgica

Croácia15/7, às 12h

14/7, às 11h

Inglaterra x Croácia – 11/7, às 15h

Pickford; Walker, Stones e Ma-
guire; Trippier, Lingard, Hender-
son, Dele Alli e Ashley Young;
Sterling e Harry Kane. Técnico:
Gareth Southgate

Subasic; Corluka, Vida, Lovren
e Strinic; Rakitic e Modric; Re-
bic, Kramaric e Perisic; Mario
Mandzukic. Técnico: Zlatko
Dalic

 COPA DO MUNDO
França 1x0 Bélgica

PLACAR DE ONTEM

COPA DO MUNDO
15h Croácia x Inglaterra

AMISTOSOS
20h30 Corinthians x Cruzeiro

JOGAM HOJE

O último finalista da Copa
Inglaterra, país que inventou o

futebol e que conquistou um título
mundial em 1966, e Croácia, de
curta história nos Mundiais, medem
forças às 15h (de Brasília) desta
quarta-feira em Moscou em busca
de algo que poucos imaginavam
para os dois países antes do início
do torneio: uma vaga na decisão da
Copa do Mundo da Rússia 2018.

Os ingleses conquistaram a vaga
nas semifinais com uma vitória por
2 a 0 sobre a Suécia, enquanto os
croatas superaram a Rússia nas
quartas de final nos pênaltis (4 a

3), após empate por 2 a 2 no tempo
normal e na prorrogação.

A Inglaterra, liderada pelo arti-
lheiro Harry Kane, autor de seis
gols na Copa, retorna à penúltima
fase da competição 28 anos depois
da façanha obtida na Itália 1990.

A Croácia, que tem como desta-
que o camisa 10 Luka Modric, re-
pete os passos da equipe que ter-
minou em terceiro lugar na França
1998, na primeira participação do
país como república independente
em uma Copa do Mundo.

As equipes
 Na Inglaterra, o técnico Gareth Southgate conseguiu montar uma seleção
equilibrada e com um retorno às raízes do futebol do país: a bola parada e o
jogo aéreo. Oito dos 11 gols ingleses na Rússia nasceram em jogadas de bola
parada: escanteio, falta ou pênalti. E cinco deles foram marcados de cabeça.

Hoje, o elegante treinador inglês contará com todos os jogadores à disposição.
Já a Croácia do técnico Zlatko Dalic funciona ao compasso de Modric e Rakitic
no meio de campo. A nova geração dourada croata tem como característica a

posse de bola e a troca de passe, com rápidas transições. Os croatas terão
desfalque do lateral-direito Sime Vrsaljko, por lesão.

 A França foi mais eficiente contra a Bélgica e
eliminou o algoz da seleção brasileira na Copa
2018 com uma vitória por 1 a 0, ontem,
graças a um gol de cabeça marcado pelo
zagueiro Umtiti (camisa 5), camaronês
naturalizado francês, aos 6min do segundo
tempo. Apesar da derrota, a seleção belga teve
maior volume de jogo durante praticamente toda
a semifinal, com 61% de posse de bola
(contra 39%), 90% de passes certos (contra
86%), e 631 passes realizados (565 certos)
contra 342 (294 certos) da França. Agora,
os Bleus esperam o vencedor de Croácia x
Inglaterra para conhecer o adversário na decisão
de domingo, marcada para as 12h do horário
brasileiro. A Bélgica disputará o terceiro lugar
no sábado, às 11h.

FIFA
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

O Programa Pedalar é uma das
ações previstas pela Prefeitura de Cas-
cavel para qualidade de vida dos servi-
dores, e, além disso, um incentivo a
mais para que eles cuidem da saúde
com a prática de atividade física.

Como parte desse projeto, o
Município firmou contrato com uma
empresa para aquisição de “kits
pedalada”. A intenção é disponibi-
lizar aos servidores além de bikes,
equipamentos de segurança neces-
sários para a locomoção nas ruas.

“Na primeira edição 2018/2019
do Programa Pedalar serão oferta-
das um total de 140 vagas; 70 para
servidores que utilizarão sua própria
bicicleta e 70 que receberão do
Município a bicicleta em regime de
comodato”, explica o departamen-
to de gestão de pessoas.

O investimento por par te do
município é de R$ 127.995,20 den-
tro do prazo de um ano para aquisi-
ção de 80 bikes, dez delas ficarão
como reserva.

“O contrato para aquisição dos
Kits já foi assinado e está em fase
de aguardo da emissão da nota de
empenho, para que então, seja so-
licitada à empresa vencedora da li-

Incentivo à pedalada

citação a entrega dos produtos”.
Para facilitar a adesão ao progra-

ma, o Município deverá adequar es-
trutura no prédio da prefeitura com
bicicletário e banheiros com duchas.

Paralelo à prática da atividade
física, servidores terão acompanha-
mento na área de saúde. “Todos os
participantes serão acompanhados
por uma equipe multiprofissional
composta por nutricionista, enfer-
meiro, técnico de enfermagem e
médico do trabalho, para orientar,
esclarecer dúvidas e realizar avali-
ações durante o programa”, acres-
centa o departamento.

TRIMESTRAL
Segundo o departamento de
gestão de pessoas a avaliação de
saúde dos participantes ocorrerá a
cada três meses. “Isso incluiu o
devido monitoramento da
evolução dos índices de massa
corporal, percentual de massa
magra, colesterol e outros exames
que apontem qual o quadro de
saúde do servidor”.
A expectativa é de que também
ocorram ações voltadas à
comunidade para incentivo da
prática de atividades físicas como
pedaladas em grupos que
proporcionem maior contato entre
os participantes.

PROJETO incluirá adaptações em biciciletários
e duchas nos banheiros

 SORTEIO
Inicialmente serão sorteados 70

servidores que estarão dispostos a
aderir inicialmente ao programa,

entre 500 que trabalham no Paço e
no anexo do antigo Lembrasul. “A
finalidade é incentivar a mudança

de comportamento por meio do
desenvolvimento de hábitos de
vida mais saudáveis, tais como:

prática de atividade física,
reeducação alimentar e também,

maior contato com a natureza”,
ressalta o departamento de

gestão de pessoas.

Composição dos Kits
 1 Bicicleta aro 29 com 21 marchas, suspensão dianteira e freio a disco.
 1 Capacete para ciclismo ajustável
 1 Cadeado para bicicleta
 1 Kit farol e lanterna para bicicleta
 1 Garrafa para hidratação
 1 Par de luvas de ciclismo (metade do dedo).
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FESTA DO MORANGO:

CHOPP
O chopp de morango se mantém na 19ª edição da festa, mas uma Kombi
temática, toda equipada com choppeiras, com ampla diversidade de sabores
também se destaca dentre os expositores.

Aplicação de
 recursos

Conforme o presidente da
Associação do Maria Luiza,

Ibrahim Carneiro, desde que a
atual diretoria começou a
trabalhar com a Festa do

Morango, os recursos arrecadados
são usados na manutenção da

própria associação e também são
destinados a órgãos e entidades

da sociedade.
“Ano passado nos destinamos

recursos para a UPS Norte,
Provopar, albergues, compramos

um aparelho de
eletrocardiograma para a unidade

de saúde do Maria Luiza”, diz o
presidente, que ainda contou que
a associação presta manutenção

ao aparelho.

VOLUNTÁRIOS
Até o dia do evento, os
interessados em ajudar na
organização da Festa do Morango
com trabalho voluntário podem ligar
nos telefones: (45) 99134-0914
e (45) 3224-8539. “Quanto
mais voluntários melhor. São pessoas
para auxiliar no atendimento,
esclarecer dúvidas, orientar e ajudar
os visitantes”, diz o organizador
Ibrahim Carneiro.

CRIANÇAS
Uma atração pensada para as
crianças é o cinema 3D, que além
dos brinquedos já instalados será
uma opção com custo acessível para
interação de até 50 pessoas por
vez. Até o momento não foi
estipulado um valor.

 “A FESTA DO MORANGO é um trabalho,
mas um trabalho com amor”- Ibrahim Carneiro,
organizador da 19ª Festa do Morango

Atividades culturais
As atividades culturais já começam com a abertura do evento. Com
apresentação de corais, de balé, de bandas evangélicas. Ainda serão
realizados desfiles no domingo, Dia dos Pais, e a escolha da menina
moranguinho ocorre no mesmo dia. O organizador da Festa do Morango,
Ibraim Carneiro, está conversando com grupos de motociclistas. “Estamos
vendo também para o pessoal desses grupos de motos montarem um
espaço, onde poderão realizar suas atividades culturais.
Queremos que todos se confraternizem juntos”.
Na edição de 2018, a festa ainda vai prestar uma homenagem aos ex-
presidentes da Associação de Moradores do Maria Luiza, que participaram
de alguma das edições anteriores, como forma de agradecimento.

Faltando exatamente um
mês para a 19º Festa do Mo-
rango, os organizadores espe-
ram movimentar mais de R$
100 mil. A estimativa inicial é
receber 36 mil pessoas entre
os dias 9 e 12 de agosto, ge-
rando R$ 30 mil líquidos para
a associação. O tradicional
evento de Cascavel é realizado
pela Associação de Moradores
do Jardim Maria Luiza.

A preparação da festa está
a todo o vapor. Hoje restam ape-
nas 40% de espaços vagos para
locação. Muitas novidades es-
tão programadas para este ano,
dentre elas a atração que será
o auge da festa. “Este ano es-
tamos trazendo da cidade de
Francisco Beltrão um pessoal
que faz muitas guloseimas de
morango com preço bom. Vão
ocupar uma área de 70 metros
quadrados”, disse Ibraim Car-
neiro, que é o presidente da
Associação do Maria Luiza e or-
ganizador da festa.

Além disso, uma máquina de
costura no valor de R$ 1,5 mil
será sorteada por um exposi-
tor. Cupons serão distribuídos
durante todos os dias do even-
to, e no domingo, 12 de agos-
to, será o sorteio.

Os interessados em expor
podem, por meio do telefone
(45) 99134-0914, solicitar um
espaço e consultar os valores
até dois dias antes da festa.

 DIVULGAÇÃO

ESPAÇO PARA ONGS
Um ponto do evento, destacado por Ibrahim Carneiro, é que a festa tem dado
espaço para as entidades e órgãos beneficentes de Cascavel.  “Esse ano vamos
abrir espaço também para ONGs que trabalham em prol dos animais. Eles vão
poder ir lá, realizar atividades e arrecadar fundos para manter suas atividades”,
diz o organizador da festa.

movimentação de R$ 100 mil

FABIO DONEGÁ
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Um dos temas abordados no
Show Pecuário 2018, que aconte-
ce dos dias 24 a 27 de julho no
Parque de Exposições Celso Garcia
Cid, em Cascavel, serão as doen-
ças reprodutivas em bovinos, um
dos principais problemas do setor.
Bruno Moura, produtor rural, médi-
co veterinário e assistente técnico
do Laboratório Zoetis, falará sobre
o assunto no dia 26, às 14h30.

Entre as principais enfermida-
des estão a IBR (Rinotraqueíte in-
fecciosa de bovinos), a BVD (Diar-
reia viral bovina) e a leptospirose.
A BVD instalada no rebanho pode
ocasionar sintomas reprodutivos
como: abortos, natimortos, má for-
mação fetal e absorção embrioná-
ria. Já a IBR, de origem infecciosa,
causa nos animais acometidos do
rebanho sinais de problemas res-
piratórios, problemas reprodutivos

(aborto, repetição de cio), vulvova-
ginites, balonopostite e encefalite.
Já a leptospirose gera queda de
produção, infertilidade e até mor-
talidade de bezerros.

“Todas elas são alvo de preocu-
pação e causam grandes prejuízos
aos pecuaristas, principalmente de
leite, foco da nossa palestra. Va-
mos ensinar que os melhores ca-
minhos para prevenção são o ma-
nejo e a vacinação. Na leptospiro-
se, por exemplo, o controle do
transmissor, que são os ratos, é
fundamental”, explicou Bruno.

Show Pecuário
O Show Pecuário, organizado pelo
Sindicato Rural de Cascavel e pela

Sociedade Rural do Oeste do Paraná,
foi criado com o objetivo de ser um
grande disseminador de tecnologia,
informação e de novos negócios aos

criadores de animais da
região Oeste do Paraná.

Além da feira, dos expositores, da
indústria, do comércio e da prestação
de serviços, o Show Pecuário 2018 vai
reunir animais entre bovinos de leite e

corte, ovinos e equinos, que vão
participar de leilões, julgamentos e do

balcão permanente de negócios.
Palestras, workshops e reuniões

também serão realizadas ao longo dos
quatro dias da feira.

DIVULGAÇÃO

Prevenção
de doenças
em bovinos

O prefeito Leonaldo
Paranhos, junto com o
presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, e uma
equipe da Companhia de
Engenharia de Transporte
e Trânsito, realizaram
ontem uma visita técnica
nas obras de drenagem
para escoamento de água
pluvial que estão em
andamento no Aeroporto
Municipal de Cascavel.

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, 11 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

Tito Muffato
ganha ciclofaixa

CICLOFAIXA da Tito Muffato já começou a ser implantada, e obras da avenida devem ser entregues
dois meses antes do prazo

Ciclistas terão uma faixa da via
só para eles na nova Avenida Tito
Muffato, que passa por uma ampla
revitalização. Conforme o engenhei-
ro Marcos Almeida, da Sesop (Se-
cretaria de Obras Públicas), a ciclo-
faixa será segregada. Além da pin-
tura em vermelho no asfalto, obje-
tos semelhantes a tachões serão
implantados para separar as bici-
cletas dos outros veículos.

Os motoristas só poderão usar
o espaço caso necessitem acessar
algum imóvel. “Não será permitido
estacionar no local da faixa exclu-
siva dos ciclistas, os motoristas
terão de respeitar quem trafega na
ciclofaixa.”, diz.

A faixa exclusiva terá cerca de
três quilômetros, ligando o Lote-
amento Fag ao Trevo do Guarujá.
“A obra da avenida está bem adi-
antada, é a reta final mesmo, últi-
mos detalhes. Em breve a revita-
lização será entregue”, conta o
engenheiro. Hoje, 85% da reurba-
nização estão concluídos. A Tito
Muffato é uma das principais vias
de acesso a dois centros univer-
sitários, tendo grande movimen-
to durante todo o dia.

As obras que eram esperadas
havia mais de 20 anos pela popu-
lação dos bairros Santa Cruz, Es-
meralda e Conjunto Paulo Godoy,
em uma das avenidas mais impor-
tantes de Cascavel, serão finaliza-
das antes do prazo, segundo o en-
genheiro Marcos.

A SCG Construtora, que executa
o projeto, deve entregar a revitali-
zação dois meses antes do combi-
nado. O valor investido na avenida
foi de R$ 5,4 milhões.

 AÍLTON SANTOS

Tito Muffato
ganha ciclofaixa
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Identificado pela primeira vez no
Brasil em 1954, na região Amazôni-
ca, o vírus Mayaro tem gerado preo-
cupação entre pesquisadores. A bi-
óloga Clair Viecelli é quem fez o aler-
ta, durante o III Seminário Controla-
dores de Pragas Urbanas do Oeste
e Sudoeste do Paraná, na Acic (As-
sociação Comercial e Industrial de
Cascavel), e garante que aos pou-
cos ele avança e pode chegar tam-
bém a Cascavel, já que o vetor é um
velho conhecido: o Aedes aegypti.

A transmissão do vírus ocorre por
meio da picada do mosquito, que
vive geralmente em matas e vegeta-
ções à beira de rios, onde há pre-
sença de macacos – a transmissão
em área urbana não é descartada.

De acordo com o Ministério da
Saúde, quando o mosquito pica um
macaco doente, ele adquire o vírus
e, depois de um ciclo em seu orga-
nismo, se torna capaz de transmitir
a outros macacos e ao homem. É
válido destacar que a doença é trans-
mitida somente pela picada de mos-
quitos infectados com o Mayaro, ou
seja, ela não transmite de pessoa a
pessoa ou de animais a pessoas.

Conforme Clair, exames feitos
em macacos na costa do Paraná e
também de Santa Catarina tiveram
diagnóstico positivo para o vírus.
“Este é um dos vírus novos que o
mosquito está transmitindo. Quase
ninguém fala no Mayaro, que já exis-
te na região Centro-oeste do Brasil,
com confirmação em humanos. O ví-
rus de espalha de forma lenta, e por
enquanto não é tão grave porque no
Paraná ele só foi diagnosticado nos

MAYARO: alerta para mais
um vírus do Aedes

primatas. Porém, com o macaco já
contaminado há a chance de trans-
missão”, explica a bióloga.

De acordo com o enfermeiro da
10ª Regional de Saúde de Cascavel,
Daniel Loss, não há nenhum regis-
tro de circulação do vírus Mayaro –
que provoca doença semelhante à

chikungunya, a Febre do Mayaro – no
município, nem mesmo em prima-
tas. “A gente sabe que é um vírus
antigo, que circula na região Amazô-
nica, na Venezuela, na Guiana, po-
rém, aqui não temos conhecimento
de sua presença, já que o Mayaro
não é endêmico daqui”, afirma.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO
As formas de prevenção da doença são semelhantes as da dengue, já que o vetor
é o mesmo. A orientação é evitar exposição com corpo desprotegido em locais
de mata e beiras de rios, principalmente nos horário de maior atividade do
mosquito – entre 9h e 16h, além do uso de repelentes. Deve-se ainda promover
ações preventivas como evitar o acúmulo de água em recipientes, manter terrenos e
quintais limpos e descartar corretamente o lixo. Não há tratamento específico
contra a Febre do Mayaro, nem vacina para preveni-la. O médico trata apenas os
sintomas característicos, como dores no corpo e na cabeça.

QUANDO o mosquito pica um macaco doente, ele adquire o vírus e é capaz de transmitir a outros
primatas e ao homem

GERENCIAMENTO
Apesar de não haver, por enquanto, registros
da doença tanto em macacos quanto em
humanos, Clair reforça a necessidade de
fazer um plano de gerenciamento e controle
do Aedes aegypti.
“É preciso entender o mosquito para conseguir
controlá-lo. O Aedes tem 60 milhões de anos,
surgiu na Era Jurássica, e é muito evoluído, se
adapta facilmente a qualquer ambiente.
Não podemos menosprezá-lo, é uma questão
de tempo para o Mayaro chegar aos
humanos”, comenta.
Uma sugestão da bióloga é avaliar a saúde
dos primatas nos zoológicos, por exemplo,
com exames sanguíneos.

NÚMEROS
Clair explica que a Febre do Mayaro pode matar,
igualmente como a dengue, zika e chikungunya. No
Brasil, segundo o Ministério da Saúde, registros
de casos suspeitos da doença em humanos
ocorreram entre dezembro de 2014 e janeiro de
2016, com 343 notificações, todas nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com destaque
para Goiás (183), Pará (68) e Tocantins (25).
As pessoas infectadas estiveram ou moravam em
áreas rurais, silvestres ou de mata. Entre as
suspeitas, 29 foram confirmados. “Embora não se
tenham dados no Paraná, temos de lembrar que o
Mayaro é letal”, diz.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

A BIÓLOGA Clair Viecelli faz um alerta para o avanço do vírus Mayaro
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 Reportagem: Marina Kessler
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A BIÓLOGA Clair Viecelli faz um alerta para o avanço do vírus Mayaro



LOCAL12 HOJE NEWS, 11 DE JULHO DE 2018

Há um mês, o Ceonc - Hospital do
Câncer, de Cascavel, oferece
gratuitamente exames de
mamografia. Qualquer pessoa,
mesmo sem encaminhamento
médico, pode procurar o serviço,
independente da idade.
Para ter direito ao exame basta
agendar um horário pelo (45) 3324-
4116. São disponibilizadas duas
agendas, uma pela manhã e outra à
tarde. Os atendimentos ocorrem por
ordem de chegada, das 7h às 16h45.
Todos os dias são atendidos

Na manhã de ontem, ao
abrirem os portões do Parque
Ecológico do Lago Municipal
de Cascavel, guardas patrimo-
niais avistaram um felino de
grande por te, semelhante a
uma “onça parda”. Apesar de
não terem sido feitos registros
fotográficos, o relato dos ser-
vidores foi suficiente para a
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente emitir alerta de pre-
caução à população que fren-
quenta o Lago Municipal. Algu-

mas horas antes, no entanto, câ-
meras de segurança da Acesc re-
gistraram o felino na praça que
abriga as capelas mortuárias.

De acordo com o secretário Ro-
mulo Quintino, esta espécie de fe-
lino tem hábitos noturnos e “o aler-
ta é para que até que seja descar-
tada ou confirmada a presença des-
te animal, que a população evite
frequentar o lago após as 18h”.

Segundo Quintino, a equipe do
Meio Ambiente, sob a orientação
do médico-veterinário Ilair Detoni,

está empenhando esforços para
localizar e, em caso de confirma-
ção, capturar o animal. O secre-
tário lembra ainda que Cascavel
está localizada em um “corredor
ambiental” e a presença de feli-
nos oriundos do Parque Nacio-
nal do Iguaçu pode ser conside-
rado um “fato natural”.

Detoni explica ainda que o ata-
que de Orça Parda a humanos é
“extremamente raro” e que o fe-
lino se alimenta de roedores de
médio e pequeno porte.

Mamografias liberadas
aproximadamente 200 pacientes,
uma média de 25 por hora. A
demanda, apesar de grande, é
suprimida, já que o hospital possui dois
aparelhos de mamografia. No
momento do exame, o paciente
precisa apresentar o Cartão SUS.

PREVENÇÃO
O exame de mamografia serve para
rastrear o câncer de mama em
mulheres e é a melhor maneira de
realizar um diagnóstico precoce,
caso positivo. A orientação é de que

seja feito a partir dos 40 anos,
se não houver histórico familiar
da doença.
De acordo com o Inca (Instituto
Nacional de Câncer), 3.730 casos de
câncer de mama devem ser
diagnosticados até dezembro no
Paraná. A neoplasia só fica atrás do
câncer de pele não melanoma,
com estimativa de mais de
cinco mil casos neste ano em
todo o Estado.

 Reportagem: Marina Kessler

AÍLTON SANTOS
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da Secretaria de
Meio Ambiente é
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frequentar o lago
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Embarque: Guaçu Tur

Documentos necessários: Passaporte original válido (06 meses de validade antes do término da viagem) ou
Documento de  identidade original emitida há menos de 10 anos do término da viagem.
Documento é assunto sério e de responsabilidade única e exclusiva do passageiro, não sendo a  Guaçu tur responsável
por qualquer problema que venha ocorrer nas fronteiras. É obrigatório para todas as idades e deverão estar dentro
das exigências internacionais. Se o passageiro tiver que retornar da fronteira devido ao problema de documentação,
Guaçu Tur  não se responsabiliza por esta situação, de forma que valores pagos para a viagem não serão devolvidos /
restituídos. Nos não assumimos responsabilidade por extravio, furto ou esquecimento de bagagens, bolsas ou objetos
pessoais e informa que não existe COBERTURA DE SEGURO destes itens em viagens rodoviárias internacionais

Saída: 06/09/2018 Horário: 23h

Retorno: 09/09/2018 Horário:16h

 07/09/2018 Sexta-Feira
8h - Chegada prevista em Assunção . Café da manhã no hotel USD 13,00
(opcional)
9h30 - City tour completo da cidade de Assunção, uma cidade com uma
combinação pitoresca de arquitetura moderna e colonial, incluindo o
centro e áreas residenciais, como La Casa de la Independência, a
Catedral, o Palácio do Governo , Estação Ferroviária (visitar a
locomotiva mais antiga de vapor na América do Sul), o Panteão
Nacional dos heróis, onde se encontram os restos dos maiores heróis da
nossa história, Avenida Mariscal Lopez, também conhecida como a
Avenida das embaixadas, terminando em o popular mercado de
artesanato La Recova.
13h -  Almoço
15h - Check in
Noite -  Livre atividades pessoais

08/09/2018 Sábado
Dia livre atividades pessoais
Noite  - Jantar c /show típico Paraguayo - Cabaña La Pascuala  (U$35,00 opcional)

09/09/2018 Domingo
Manhã - Livre
12h - Saída c/ as bagagens para almoço
14h – Saida para visitar ao Santuário de Caacupé
16h -  Retorno cidade de origem

PR
O

GR
AM

AÇ
ÃO

 ASSUNÇÃO - PY

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
 Passagem em ônibus Leito/Leito
 2 diárias c/ café da manhã
 Guia Local
 Traslado para os passeios
 Seguro Viagem

NÃO INCLUSO
 Café extra no dia 07/09

      ( +/-U$ 13,00) Opcional
 Show típico Paraguayo

     (+/- U$ 35,00) Opcional

VALOR DO PACOTE :
POR PESSOA R$ 1.200,00
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Maria José há 19 anos trabalha
como catadora de recicláveis e se-
gundo ela, esta é a fase mais difícil
de sua profissão. A sequência de
furtos na Cootacar (Cooperativa dos
Trabalhadores Catadores de Mate-
riais Recicláveis) é o que tem tiran-
do o sono e a esperança dela e de
outros 60 associados.

O caso mais recente ocorreu no
fim de semana, mas só foi percebido
ontem à tarde, pela própria Maria. O
padrão de luz recém-instalado na sede
da cooperativa, que fica na Avenida Pi-
quiri, no Bairro Brasmadeira, foi furta-
do, além de todos os cabos que o li-
gavam aos postes de energia.

A instalação foi custeada pelo
proprietário do barracão onde fun-
ciona a cooperativa. Porém, Maria
José afirma que por conta do furto,

o dono não irá mais investir no lo-
cal. Agora, quem terá de arcar com
o prejuízo de R$ 5 mil serão os
próprios catadores, já que fazem
parte de uma associação. Os cus-
tos para implantar novamente o
padrão de luz virão descontados
na folha de pagamento, que em
meses de baixa arrecadação não
passa de R$ 300.

“A gente desanima, perde a es-
perança quando chega para traba-
lhar e se depara com uma situação
dessas”, lamenta Maria, que recor-
da problemas semelhantes como

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Alessandra seguiu na tarde de ontem à 15ª Subdivisão Policial (SDP)
para fazer um boletim de ocorrência e diz que vai estudar estratégias para
combater a criminalidade na região de funcionamento da cooperativa, já
que no local não há câmeras de monitoramento.

furtos de botijão de gás, de cestas
básicas que seriam distribuídas
aos trabalhadores e de roupas dis-
poníveis no bazar.

O furto do padrão de luz também
interrompeu um sonho antigo dos
cooperados: a conclusão de uma
cozinha para que os associados
possam fazer as refeições. Segun-
do a assistente social Alessandra
Baldin, para finalizá-la seriam ne-
cessários R$ 3 mil. No entanto, o
recurso a ser utilizado nesta obra
segue agora para cobrir o prejuízo
causado por criminosos.

PADRÃO DE LUZ e cabos de energia foram furtados

Boletim de ocorrência

Cootacar:
prejuízo de
R$ 5 mil

Cootacar:
prejuízo de
R$ 5 mil
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O Brasil ocupou o 64º lugar no
ranking mundial de inovação. O país
ganhou cinco posições em relação
ao ano anterior, quando ficou em
69º na listagem mundial. O índice
é calculado pela Organização Mun-
dial de Propriedade Intelectual e
tem como parceiro local a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI).

A liderança do ranking ficou
com a Suíça. O país foi seguido
por Países Baixos, Suécia, Reino
Unido, Cingapura, Estados Uni-
dos, Finlândia, Dinamarca, Alema-
nha e Irlanda. Entre os países de
renda média-alta, o destaque foi
da China, seguida por Malásia,
Bulgária, Croácia e Tailândia. En-
tre os de renda média-baixa, os
mais bem posicionados foram
Ucrânia, Vietnã e Moldávia. Já nos

Brasil é o 64o

em inovação

INSUMOS DE
INOVAÇÃO
O Brasil subiu no ranking quando
considerados os chamados
insumos de inovação, ficando na
58ª posição. Neste indicador,
são levados em consideração itens
como instituições, capital humano,
pesquisa, infraestrutura e
sofisticação de mercado e
negócio. No ano anterior, havia
ficado em 60º lugar.
Os melhores índices registrados no
país foram nos quesitos de gastos
em educação (23º colocado),
investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento (27º),
dispêndio de empresas em P&D
(22º) e qualidade das
universidades (27º). Os autores
também destacaram a capacidade
de absorção de conhecimento
(31º), pagamentos em
propriedade intelectual (10º),
importações de alta tecnologia
(23º) e escala de mercado (8º).
Já os pontos fracos foram
apontados pelo relatório nas
instituições (82º), ambiente de
negócios (110º), facilidade de
abertura de negócios (123º),
graduados em engenharias e ciências
(79º), crédito (104º) e a
formação de capital bruto (104º).

países de renda baixa, alcança-
ram melhor desempenho Tanzâ-
nia, Ruanda e Senegal.

O Brasil foi classificado na cate-
goria das nações de renda média-
alta, ocupando a 15ª posição neste
grupo. Dentro da região latino-ame-
ricana, o país ficou na 6ª colocação.

Produtos
Já nos produtos da inovação, o Brasil foi para o 70º lugar. Nessa categoria são
considerados produtos científicos e tecnológicos e indicadores relacionados a
eles, como patentes e publicações em revistas e periódicos acadêmicos. O índice
subiu em relação ao ano anterior, quando ficou na 80ª colocação.
No índice de eficiência de inovação, o Brasil pulou para a 85ª posição. Esse
indicador mede o quanto um país consegue produzir tecnologia frente aos
insumos, condições institucionais e estrutura de capital humano e pesquisa. Neste
quesito foi registrada a maior diferente na comparação com 2017, quando a
posição conquistada foi a de número 100.

BRASIL melhorou cinco posições no ranking, mas ainda está distante dos melhores

AGÊNCIA BRASIL



Camarão

 PREPARO
 Lave bem o camarões sete barbas,

     coloque numa panela funda, acrescente
     o óleo, a água, o vinho e o sal

 Tampe a panela e cozinhe em fogo
      médio durante 5 minutos

 Não deixe queimar as cascas para
     evitar cheiro

 Sirva em seguida
 Esses camarões são descascados

     e comidos com a mão.
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 1 kg de camarão sete barbas
     (sem cabeça)

 1 colher de sopa de óleo
 2 colher de água
 1 colher de sal
 3 colheres de vinho branco

     ou conhaque de gengibre

no Bafo

Sirva com molho
tártaro, limão, molho
de pimenta ou outro
de sua preferência DIVULGAÇÃO
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Arrombamento
Uma casa foi alvo de arrombamento no
Bairro Santos Dumont, na tarde de
ontem, em Cascavel. A família
trabalhava quando chegou à residência
e percebeu que a porta de trás estava
arrombada. Dois notebooks, um violino
e uma carteira com documentos foram
furtados pelos bandidos, que fugiram.
A Polícia Militar registrou a ocorrência
e um dos criminosos foi detido logo
depois por populares, e depois foi
recolhido pela PM. Os demais suspeitos
fugiram em um Chevette.

Roubo em residência
A Polícia Militar atendeu a um roubo
que ocorreu em uma residência na
tarde de ontem, na Rua Pio XII, Bairro
Neva em Cascavel. Um homem, armado
com uma faca, invadiu a casa e
ameaçou a moradora. O bandido levou
uma quantia de dinheiro e fugiu a pé,
pulando um muro que dá acesso a Rua
Manoel Ribas. A Polícia Militar
registrou a ocorrência.

Mortes nas federais
No primeiro semestre deste ano, foram
registradas 228 mortes em acidentes de
trânsito nas rodovias federais do
Paraná. O dado é da Polícia Rodoviária
Federal. O número é menor do que o
registrado no ano passado, no mesmo
período, quando 335 pessoas morreram.
O total de feridos também diminuiu: de
4.767 para 4.037 e o número de
acidentes de 5.415 para 4.092. O que
mais causa acidente de trânsito
continua sendo falta de atenção, tanto
do condutor quanto do pedestre, e
excesso de velocidade praticado nas
rodovias federais do Estado.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 24
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 23

Giro da
Violência

 O 2º feminicídio do ano foi re-
gistrado em Cascavel ontem. O cri-
me ocorreu na Rua Prates, Bairro
Universitário e segundo informa-
ções da Delegacia da Mulher de
Cascavel, a vítima fatal identifica-
da como Priscila Leandro da Fon-
seca, de 29 anos, morta por asfi-
xia, tinha um boletim de ocorrência
registrado em janeiro deste ano por
ameaça, que teria sofrido do espo-
so, Alex da Luz Silva. O boletim foi
registrado pela Polícia Militar. Pris-
cila teria sido orientada a procurar
a Delegacia da Mulher, mas não
compareceu ao local.

O marido dela, acusado do as-
sassinato, foi preso pela Polícia
Militar de Corbélia na tarde de on-
tem. Alex é mecânico de máquinas
agrícolas e trabalhava na cidade
vizinha a Cascavel. Segundo infor-
mações da PM de Corbélia, Alex
recebeu carona do concunhado
para trabalhar ontem, e estava com
atitude estranha desde o período
da manhã, quando disse à mãe de
Priscila que a vítima tinha saído
cedo para trabalhar.

Vítima de feminicídio tinha denunciado ameaça

CORPO de vítima foi levado para o IML
(Instituto Médico Legal) de Cascavel

LOCAL foi isolado pela Polícia Militar, que relatou que vítima tinha sinais de asfixia

Os colegas de trabalho de Alex
também perceberam a situação e
o concunhado, ao saber do assas-
sinato, informou à PM de Corbélia,
que prendeu o suspeito no local de
trabalho. Alex foi encontrado com
uma porção de cocaína e a infor-
mação de populares é de que o ra-
paz é usuário de drogas. Ele foi le-
vado à carceragem da 15ª SDP (Sub-
divisão Policial) de Cascavel.

O crime
 O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem, a princípio, com uma
informação de suicídio. Porém, ao chegar à cena, deu conta de que a vítima

tinha marcas de que foi assassinada.
“A mulher tinha marca de asfixia praticada pelas mãos do agressor e ela
possivelmente morta durante a madrugada” afirmou o tenente Renan

Coelho, da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência. A causa da morte será
investigada por necropsia do IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, que

recolheu o corpo da jovem. Priscila Leandro da Fonseca, 29 anos, foi
encontrada morta em cima da cama, no quarto, pela própria mãe, que

recebeu uma ligação da chefe da filha, dizendo que ela não havia
comparecido ao trabalho.  A mãe desconfiou da situação porque, logo pela
manhã, o genro teria dito que Priscila saiu cedo para trabalhar. Ela foi até a

casa da filha, que fica nos fundos, e encontrou o corpo.
Apesar de a casa do casal ser nos fundos, a mãe alega não ter ouvido

agressões, mas relatou que havia suspeita de traição do casal e que a Priscila
tinha medo do marido. A vítima tem um filho, de oito anos.JULHO VIOLENTO

O mês de julho começou violento e
já registrou três vezes mais
homicídios que junho. No mês
passado, um assassinato foi
contabilizado em Cascavel, de um
adolescente de 17 anos que
morreu vítima de facadas no Bairro
Cascavel Velho. Neste mês, a
morte de Priscila já é o terceiro
assassinato registrado em quatro
dias. Além das três vítimas
assassinadas, uma quarta pessoa
morreu no hospital no fim de
semana: Rafael Padilha, de 19
anos, estava internado desde o fim
de maio, quando foi atingido por
disparos de arma de fogo, e não
resistiu aos ferimentos, entrando
para as estatísticas das mortes
violentas de Cascavel. A morte de
Priscila foi o segundo feminicídio de
Cascavel neste ano. O primeiro foi
registrado no dia 02 de março.
Caline Alves, de 20 anos, foi morta a
tiros pelo companheiro no Bairro
14 de Novembro. No ano passado,
apenas no primeiro semestre, três
feminicídios foram registrados
na cidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Um Golf bateu em uma motocicleta e fugiu do local do acidente na manhã de
ontem, em Cascavel. A moto seguia pela Rua Aparecida do Norte quando foi
atingida por um carro, que estava na Rua Romário Martins e furou o sinal vermelho.
Dois jovens, que estavam na moto, tiveram ferimentos leves.
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Arrombamento
Uma casa foi alvo de arrombamento no
Bairro Santos Dumont, na tarde de
ontem, em Cascavel. A família
trabalhava quando chegou à residência
e percebeu que a porta de trás estava
arrombada. Dois notebooks, um violino
e uma carteira com documentos foram
furtados pelos bandidos, que fugiram.
A Polícia Militar registrou a ocorrência
e um dos criminosos foi detido logo
depois por populares, e depois foi
recolhido pela PM. Os demais suspeitos
fugiram em um Chevette.

Roubo em residência
A Polícia Militar atendeu a um roubo
que ocorreu em uma residência na
tarde de ontem, na Rua Pio XII, Bairro
Neva em Cascavel. Um homem, armado
com uma faca, invadiu a casa e
ameaçou a moradora. O bandido levou
uma quantia de dinheiro e fugiu a pé,
pulando um muro que dá acesso a Rua
Manoel Ribas. A Polícia Militar
registrou a ocorrência.

Mortes nas federais
No primeiro semestre deste ano, foram
registradas 228 mortes em acidentes de
trânsito nas rodovias federais do
Paraná. O dado é da Polícia Rodoviária
Federal. O número é menor do que o
registrado no ano passado, no mesmo
período, quando 335 pessoas morreram.
O total de feridos também diminuiu: de
4.767 para 4.037 e o número de
acidentes de 5.415 para 4.092. O que
mais causa acidente de trânsito
continua sendo falta de atenção, tanto
do condutor quanto do pedestre, e
excesso de velocidade praticado nas
rodovias federais do Estado.
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De novo
As mesmas máquinas expostas desde a semana passada em
frente a Prefeitura serão entregues hoje às 9h30. São seis

motoniveladoras adquiridas pelo Município, no valor de R$
2.902.800. Sábado o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) e o

secretário de Agricultura Agassiz Linhares Neto teriam
“apresentado” os equipamentos e agora será a “entrega”. Já

a exposição causou comentários na tribuna na Câmara –
inclusive da base. “Tem que por as máquinas para trabalhar
e não deixar na frente da Prefeitura”, disse Jaime Vasatta,

ainda na segunda-feira.

Expectativa
Roberto Requião, senador, deve
oficializar retirada de campo na
candidatura ao governo do
Estado. Está marcada a
Convenção Estadual do MDB
Paraná, dia 21, na Sede do
Partido em Curitiba, início às
9h, para indicação de vice
pelo MDB.

Convocação
Membros foram convocados
para deliberação sobre
coligações para composição
de chapa majoritária para o
Governo do Estado. Requião
teria tentado uma união
com Osmar Dias e sem êxito
chegou declarar apoio a
Cida Borghetti.

Debate
Falta ele definir se será ou
não candidato. Espera-se
para o primeiro debate no
Estado, na Band Curitiba,
em 16 de agosto, às 22h:
Doutor Rosinha (PT), Cida
Borghetti (PP), Professor
Piva (PSol), Ratinho Júnior
(PSD) e Osmar Dias (PDT).

Empresários
Quem marca presença no
encontro empresarial da
Acic amanhã é Ratinho
Junior: o pré-candidato ao
governo paranaense vai
falar sobre geração de
emprego, desenvolvimento
econômico do Oeste do
Estado.

NEM CHEIRO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Além de frequentes homenagens, os parlamentares
têm aprovado seguidos dias de conscientização, além de
inclusão de campeonatos de rolimã no calendário,
denominação de prédio público.

 A bola da vez é o bem-estar animal: será definida uma
semana para a causa.

A baixa produtividade da Câmara de Vereadores tem se
percebido pela falta de projetos que partem diretamente
do Legislativo. Há um bom tempo as discussões estão
restritas aos encaminhamentos do Executivo. Pouca
coisa tem origem dos gabinetes.

A aplicação do ICMS
Ecológico (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços) gera dúvidas
em Cascavel e é questio-
nada pelo vereador Celso
Dal Molin (PR). No Paraná,
os municípios que possu-
em unidades de conserva-
ção, aldeias indígenas, áre-
as de preservação perma-
nente e reservas legais
têm uma contribuição dife-
renciada de tributos - a
questão é saber para onde
o recurso está sendo usa-
do, visto que duas das uni-
dades beneficiadas, o Par-

Cadê o ICMS
Ecológico?

que Ambiental e a Ponte
Molhada, estão em estado
de abandono. “É um recur-
so importante e queremos
saber quanto e como ele
está sendo usado em Cas-
cavel”, afirma o vereador.

Entre os questiona-
mentos encaminhados ao
Executivo está ainda so-
bre desde quando o Mu-
nicípio vem recebendo o
tributo e se ele é destina-
do ao Fundo Municipal de
Meio Ambiente ou vai ao
caixa direto.

RESPOSTAS
Em breve uma comissão de vereadores vai averiguar a
situação do Lago Municipal de Cascavel: se há ou não
ligações clandestinas de esgoto. Ontem Dal Molin recebeu
documento que atesta não existirem irregularidades no
cadastro municipal – porém, a situação será analisada pelos
parlamentares. A vistoria deve ocorrer durante o recesso
administrativo da Câmara, entre 18 e 30 de julho –
quando apenas as sessões estarão suspensas, os trabalhos
internos serão mantidos.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

DAL MOLIN cobra explicações sobre a aplicação do ICMS Ecológico
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 Reunida na manhã de ontem,
a Comissão de Justiça e Redação
da Câmara analisou o Projeto de
Lei nº 81/2018 que autoriza a con-
cessão de direito de uso, a título
oneroso e mediante licitação, para
exploração dos bens públicos de-
nominados de autódromo Zilmar
Beux de Cascavel e Kartódromo
Municipal Delci Damian.

O voto dos três vereadores inte-
grantes da comissão – Damasceno
Júnior, Pedro Sampaio e Fernando
Hallberg – foi pela aprovação da pro-
posta. “Esse projeto é de suma im-
portância para a nossa cidade e se
assenta, primeiramente, no princípio
da supremacia do interesse público,
pois indica como principais objetivos

Bens públicos à
iniciativa privada

NOTAS
Bem-estar animal
Proposto pelo vereador Serginho
Ribeiro (PPL), foi aprovado ontem
o Projeto de Lei 63/2018 que
institui a Semana de
Conscientização do Bem-Estar
Animal no calendário oficial do
município. A semana será
realizada na última semana do
mês de novembro de cada ano e
tem os seguintes objetivos:
incentivar a guarda responsável;
prevenir o abandono de animais;
esclarecer que a prática de maus-
tratos é crime e mobilizar os
responsáveis por animais
domésticos para que realizem o
controle populacional por meio
de castrações.

Evasão escolar
Desde o ano de 2011, Cascavel
possui um Programa de Prevenção
e Combate à Evasão Escolar,
através de um esforço coletivo
entre o Ministério Público,
município e estado. “Durante estes
oitos, este programa já realizou 22
mil atendimentos em toda rede
pública tanto municipal como
estadual, porém, ainda hoje este
programa está à espera de um
projeto de lei que o regulamente e
o transforme de programa em
política pública municipal, de
forma institucionalizada”, destacou
o presidente da Comissão de
Educação da Câmara Municipal de
Cascavel, Paulo Porto.

Gabinete Aberto
O Gabinete Aberto do Território VIII,
quando o prefeito Leonaldo
Paranhos reúne todos os secretários
e diretores para receber as
demandas da própria população,
acontecerá na próxima sexta-feira
(13), às 19h30, no salão da Igreja
Católica do Bairro Canceli. O
Gabinete Aberto vai ouvir os
moradores dos bairros daquela
região. Eles poderão falar
diretamente ao prefeito seus
pedidos de melhorias na comunidade
onde residem. Na hora, eles obterão
respostas às suas reivindicações,
como acontece sempre quando a
administração municipal
descentraliza o atendimento.

a geração de emprego e a promoção
de lazer para a comunidade, dois di-
reitos fundamentais garantidos pela
nossa Constituição”, explica Damas-
ceno, presidente da comissão.

De acordo com ele, a concessão
de uso, por meio de licitação, na

modalidade de concorrência, garan-
tirá esporte e lazer ao povo cascave-
lense, sem onerar os cofres públicos.
“Esse projeto tem o meu apoio e deve
ter o apoio de todos que desejam que
os cascavelenses tenham mais em-
pregos e mais lazer”, finalizou.
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Vivemos uma realidade que por muitas ve-
zes aprisiona o homem moderno, onde se vê
somente sombras de suas ações ou a estagna-
ção de ações que impede reações. Platão, filó-
sofo grego, escreveu sobre o Mito da Caverna,
onde homens foram aprisionados a correntes
no interior de uma caverna e viam somente o
que lhes era permitido ver. Até que certo dia é
dado a permissão para que um vasculhe o local
e ali descobre que eram manipulados, e que
havia muito mais a se ver, conhecer.

Refletindo sobre o Mito da Caverna de forma
contemporânea, será que realmente conseguimos
ver o todo que nos cerca? Ou será que consegui-
mos enxergar o que nos é permitido enxergar?

Somos vítimas de manipulação em larga es-
cala, onde num mesmo momento de norte a sul
somos levados a crer que determinada situa-
ção foi tal qual mostrada, numa caverna onde
vemos sombras de uma possível verdade.

O universo é muito maior do que alguns cen-
tímetros quadrados, basta sairmos de nossa li-
nha de conforto, buscar conhecimento além dos
muros televisivos.

Cidadania é um ato de romper com o comodismo.

DA CAVERNA AO COMODISMO
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“Autoridade manifestamente
incompetente, em situação

precária de Plantão
Judiciário, forçando a

reabertura de discussão
encerrada em instâncias
superiores, por meio de

insustentável premissa”.

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

O 29º Festival de
Música que
começa no
próximo
domingo no
Teatro Municipal
Frederico Sefrin
Filho, em
Cascavel.

O desembargador
Rogério Favretto,
do TRF-4, que
começou a ser
investigado pelo
CNJ após
mandar soltar
Lula no
domingo.

Ministra Laurita Vaz, do STJ, ao
negar habeas corpus para Lula e

criticar decisão do
desembargador Rogério

Favretto, que no domingo
mandou soltar o ex-presidente.
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  DIVULGAÇÃO/STJ

Gelvana Cristina de Assis Schmidt
Assistente Social

 Expovel 2018
A SRO (Sociedade Rural do
Oeste do Paraná) já tem
data definida para a 39ª
edição da Expovel. A feira
será realizada de 9 a 15 de
novembro no Parque de
Expo Toledo Celso Garcia
Cid em Cascavel. Ao
contrário de Toledo, onde a
exposição foi cancelada,
em Cascavel a organização
segue a todo vapor.
“Esperamos que essa seja a
melhor de todas”, afirma o
presidente da SRO,
Adanis Triches.

 Segunda votação
Ontem, em segunda
votação na Câmara de
vereadores, foi autorizado
à Prefeitura o empréstimo
de R$ 12 milhões do Banco
do Brasil para 135 mil
metros quadrados de obras
de adequação, 60 mil
metros qudrados de obras
de cascalhamento, 98 mil
metros quadrados de obras
de calçamento poliédrico e
48 quilômetros de obras de
pavimentação asfáltica
sobre calçamento
poliédrico.
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gente@jhoje.com.br

Lixo eletrônico
Dia 30 de julho tem a

Ação Ambiental no Salão
Paroquial da Catedral Nossa

 Senhora Aparecida.
Serão coletados monitores
de computador, pilhas,
impressoras e outros

aparelhos eletrônicos.
A promoção é do

Movimento de Cursilhos de
Cristantade do Brasil. (MCC)

RODRIGO DASSIE FOTOGRAFIAS

Felicidades!

Cuidado por onde
andas, que é sobre os

meus sonhos que
caminhas.

Carlos Drummond
 de Andrade

Acessibilidade
cultural

Pela primeira vez na
história do Festival de

Música de Cascavel, duas
oficinas serão voltadas

especificamente à pessoa
com deficiência visual, que
trabalham ou se interessam

pela área.

oOo
As oficinas serão de
musicalização com

Fundamentos do Braille e
Musicografia Braille e serão
ministrada pelo professor

Luiz Amorim, de Curitiba. O
29º Festival de Música

será de 15 a 22 de julho de
2018. As duas oficinas serão

de 16 a 20 de julho, na
Unopar, unidade do Lago.

As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo site
https://www.even3.com.br/

fmc, pelo email
festivaldemusica

decascavel@gmail.com ou
diretamente no setor de

Música, no Teatro
Municipal.

Anjos de Resgate
Com 18 anos de estrada,
um 1 milhão de cópias

vendidas, sete discos de
ouro e dois de platina, a

Anjos de Resgate é a
primeira banda católica a

receber a premiação de DVD
de ouro na história.

A Banda se apresenta em
Cascavel dia 27 de julho, às
21h, no Teatro Municipal de
Cascavel. Os ingressos estão
à venda no Bearded Império
Barbearia, na Leve Sports,

no Teatro Municipal,
no JL Shopping (Totem)

e pelo site
mantovanipromocoes.com.br.

Em momento de pura
alegria, o casal Larissa
Sousa e Rafael Marcos

Larissa Maggi, Fiorela
Marcos dos Anjos,

Marcos Paulo Fontes,
João da Matta Godói e
Sérgio da Luz Pereira.

NATHIELE E RAFAEL BRITTOS, fotografados por Vera e Grasi
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Cristiano Ronaldo na Juve
Uma nova era começa a ser es-

crita a partir de agora no futebol
mundial. Depois de nove anos, Cris-
tiano Ronaldo não é mais jogador
do Real Madrid. O craque portugu-
ês acertou a saída do clube espa-
nhol, que anunciou sua transferên-
cia para a Juventus, da Itália. Pou-
co depois, o alvinegro também con-
firmou a contratação.

Eleito o melhor jogador do plane-
ta por cinco vezes (2008, 2013,
2014, 2016 e 2017), o astro já ti-
nha acertado as bases do acordo
desde junho. Pelo acordo, Cristiano
Ronaldo vai receber 30 milhões de
euros por ano (R$ 136 milhões/ano).
Já os espanhóis receberam 100 mi-
lhões de euros (R$ 456 milhões) para
liberar o jogador de 33 anos.

No Real, o salário de Cristiano
Ronaldo era considerado defasado
em relação ao de outros ídolos
como Neymar e Messi. Na Espanha,
o português recebia por ano 21
milhões de euros. Neymar tem gan-
ho de 38 milhões por temporada,
enquanto o de Messi chegaria a 55

milhões de euros.
Cristiano Ronaldo deu os primei-

ros passos na carreira profissional
pelo Sporting, de Portugal. Não de-
morou e acertou a sua transferên-
cia para o Manchester United. De-
pois do êxito na Inglaterra, foi para
o Real em 2009, sendo na época a
maior transação do futebol, por 80
milhões de libras.

 EFE

“ O Real Madrid, atendendo à vontade e pedido expressos pelo jogador Cristiano
Ronaldo, concordou em transferi-lo para a Juventus. Além dos títulos e troféus conquistados
e os sucessos alcançados no campo de jogo durante nove anos, Cristiano Ronaldo se tornou

o artilheiro da história do Real Madrid, com 451 gols em 438 jogos. No total, 16 títulos,
incluindo 4 Liga dos Campeões, 3 deles consecutivos e 4 nas últimas 5 temporadas.

Individualmente, com a camisa do Real Madrid, ele ganhou 4 Bolas de Ouro, 2 prêmios The
Best (melhor do mundo), entre muitos outros

(Trecho do comunicado oficial do Real Madrid)

“

“A Juventus anuncia
que chegou a um acordo
com o Real Madrid para a

aquisição definitiva do
direito aos serviços desporti-

vos de Cristiano Ronaldo
Dos Santos Aveiro por uma

taxa de 100 milhões de
euros, pagável em dois

anos, além da contribuição
de solidariedade exigida

pelos regulamentos da Fifa
e encargos acessórios de 12
milhões de euros. A Juven-
tus assinou um contrato de
desempenho esportivo de
quatro anos com o jogador

(Trecho do comunicado oficial
da Juventus)

“

até 30 de junho de 2022

 Estes anos no Real Madrid e nesta cidade de Madrid
foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Só

tenho sentimentos de enorme agradecimento ao clube, à cidade
e aos adeptos. Só posso agradecer o carinho que deles recebi.
No entanto, chegou o momento de abrir uma nova etapa na

minha vida e por isso pedi ao clube que aceitasse transferir-me.
Peço a todos e muito especialmente aos nossos adeptos, que me

compreendam. [...] Hala Madrid!

“

(Trecho da carta de despedida de Cristiano Ronaldo)

“
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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

MALHAÇÃO
Rafael se prontifica a ajudar Alex.

Todos participam do ensaio da banda.
Paulo culpa Gabriela pelo sofrimento
dos filhos e ela decide terminar o rela-
cionamento com Rafael. Pérola doa o
dinheiro que ganhou da mãe. Amanda
não consegue tocar e o suposto produ-
tor vai embora. Paulo manipula Gabrie-
la. Todos tentam consolar Amanda. Tito
fala animado com Pérola e Maria Alice
sobre a alta doação que a ONG rece-
beu. Kavaco tenta animar Amanda.
Gabriela e Paulo não se entendem. Vi-
nícius tenta consolar Rafael. Maria Ali-
ce elogia a atitude Alex.

DEUS SALVE O REI
Afonso pede a Olegário que des-

cubra quem é responsável pela venda
de pólvora. Larissa sugere que Augus-
to vá com o grupo de teatro para outra
aldeia. Ulisses avisa aos pais que está
namorando Teodora. Gregório. Cons-
tância afirma a Amália que Gregório
se interessa pela filha. Otávio parte
com seu exército para invadir Artena.
Lucrécia entra no castelo de Lastrilha
à procura de Glória.

SEGUNDO SOL
Valentim e Luzia/Ariella se aproxi-

mam. Manuela conta para Ícaro sobre
a conversa com Luzia/Ariella. Groa de-
cide levar Luzia/Ariella até Pai Didico.
Beto/Miguel pensa em Luzia/Ariella,
enquanto namora Karola. Beto/Miguel
incentiva Valentim a compor uma mú-
sica. Luzia compõe uma letra para a
música de Beto/Miguel. Cacau se re-
concilia com Roberval. Rochelle elogia
Edgar por destratar Karen. Manuela
confirma com Zefa a história de Luzia.
Ícaro reclama das cobranças de Laure-
ta. Clóvis teme que Gorete descubra que
Beto Falcão está vivo.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Maricruz chega à casa de Clemen-

tina e conhece Afonso. Simone recebe
um telegrama com o endereço de Mari-

cruz. Joaninha diz a Maricruz que acre-
dita que Otávio não recebeu o telegrama
com seu endereço. Otávio e Afonso se
encontram casualmente em uma cafete-
ria e se cumprimentam como velhos ami-
gos. Clementina diz a Maricruz que dará
uma festa e pede que escolha um vestido
à altura do evento, pois assim ficará ainda
mais fácil encontrar um bom partido. Afon-
so diz a Otávio que conheceu uma grande
mulher e o convida para também conhe-
cê-la. Otávio não aceita e diz que está pro-
curando por Maricruz e sua filha. Clemen-
tina diz a Afonso que Maricruz ocupa seus
dias livres cuidando de uma velha tia que
está muito doente.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Joana vai até a escola falar com

Helô sobre os meninos que estão per-

seguindo Luigi, mas não percebe que
esses meninos são Éric e Hugo. Mar-
celo pede para os alunos tirarem fo-
tos de alguém que seja especial para
eles. Guilherme descobre que foi Bren-
da quem fez a página falsa de “Bran-
ca Bolada” e faz a garota apagar a
página. Luigi e Poliana ajudam Gabi
a gravar o programa de eleição da sua
chapa. Na escola as crianças pen-
sam que o fantasma é de um garoto
que desapareceu no passado e se
chama “Vitinho”. Poliana descobre
o esconderijo de João na escola
onde o menino está morando. Filipa
vai até a casa que Yasmin diz ser
dela (de Sr. Pendleton) e descobre
que ela não mora lá. Yasmin inventa
que aquela é a casa de seu avô e
que ele não gosta de visitas.

DIVULGAÇÃO

Amélia cobra a Ema a promessa que ela lhe fez. O Barão decide se mudar
para São Paulo. Elisabeta ouve o depoimento de Ernesto contra a fábrica de
tecidos. Ema leva o namorado para jantar na casa de Jorge. Mário/Mariana sai
escondido da casa de Brandão. Uirapuru encontra Josephine. Julieta tira satis-
fações com Darcy sobre o andamento da construção da ferrovia. Amélia se
incomoda com a presença de Ernesto em sua casa. Lady Margareth manipula
Olegário. Uirapuru vê Brandão e Josephine se beijando.

 • SBT

Lady Margareth fala mal
de Darcy para Julieta

 • GLOBO  • ORGULHO E PAIXÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O bom aspecto do dia aponta para o
convívio afetivo, o contato humano e
as experiências criativas, intelectuais
e artísticas. Bom momento para a ex-
pressão da amorosidade.

To
ur

o

Você terá energia e disposição para
cuidar das questões financeiras, ma-
teriais e domésticas, de modo a supe-
rar os problemas e chegar a bons re-
sultados.

G
êm

os

Facilidade para colocar algumas idei-
as em prática. As boas relações, a fa-
cilidade de comunicação e contato hu-
mano torna o dia bastante movimenta-
do, e bem produtivo.

C
ân

ce
r Bom momento para negócios e aquisi-

ções materiais. Boas ideias reorgani-
zam seu trabalho, inclusive conseguin-
do superar obstáculos que lhe abor-
reciam.

Le
ão

Dia estimulante para viagens, aventu-
ras e toda atividade que leve a novos
horizontes e possibilidades. As rela-
ções de amizade lhe são hoje bem
estimulantes e agradáveis.

V
ir

ge
m

O bom aspecto do dia favorece a su-
peração de problemas no trabalho e
as conquistas materiais. Suas melho-
res realizações utilizam o sentido es-
tratégico e a inteligência.

Li
br

a

As relações humanas estão de vento
em popa. As viagens também, assim
como os estudos e as atividades cultu-
rais. Um dia de muita movimentação
para você.

E
sc

or
pi

ão Você poderá contar com a participa-
ção e o apoio de outras pessoas. Um
dia favorável para o trabalho, assim
como para alcançar bons resultados
concretos em suas parcerias.

Sa
gi

tá
ri

o Os planos com a pessoa amada po-
dem ser bastante bem sucedidos. As
ações conjuntas resultam em conquis-
tas que beneficiem a ambos As via-
gens estão favorecidas.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Belas melhorias podem ser feitas em

seu ambiente de trabalho, pelo con-
curso de boas condições. Um dia mo-
vimentado nas tarefas de rotina, em
sua casa e no trabalho.

A
qu

ár
io Um dia positivo para as atividades de

lazer, especialmente aquelas junto aos
que lhe são queridos. Momento de
movimentação e diversão junto às
pessoas queridas.

 P
ei

xe
s Um dia de muita atividade e dinâmica.

O bom aspecto do dia beneficia o co-
mércio, o trabalho e a produtividade
em geral. O conforto material também
está favorecido.


