Oficina escondia duas
toneladas de maconha
A maior apreensão de maconha do ano feita pela Polícia Civil em Cascavel resultou
na retirada de circulação de 2,3 toneladas de maconha, ontem. A droga estava escondida em uma oficina de chapeação mecânica no Bairro Lago Azul. Um homem de
37 anos foi preso e dois veículos apreendidos durante a operação. Os fardos da
droga possuíam o desenho de uma mulher fumando maconha e a inscrição “top”.
z Pág. 19
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SENSAÇÃO!
A tradicional Feira do Teatro de Cascavel inovou ontem nas
ações recreativas. As disputas com carrinhos de rolimã foram
a sensação da manhã do domingo com envolvimento de
adultos e crianças. Também houve “rachas” com carrinhos
movidos por controle remoto.
z Pág. 07

Iscas vivas para capturar onças no lago
z Pág. 12
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Bicampeã mundial
A França se tornou bicampeã
mundial com uma atuação de gala
e uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia no estádio Lujniki, em Moscou
na tarde de ontem.
Foi o placar com mais gols em
finais de Copas do Mundo desde
1966, quando a Inglaterra bateu a
Alemanha, coincidentemente, por 4
a 2 no Wembley em Londres.
Foram duas décadas sem que
uma final chegasse pelo menos a
três gols. A própria França havia
conseguido isso em 1998 ao derrotar o Brasil por 3 a 0 em Paris e
conquistar o primeiro título.
O número de gols ajudou, mas
não foi só isso que tornou a decisão do Mundial da Rússia a mais
animada dos últimos anos. O desempenho das duas equipes tornou o jogo mais agradável do que
as últimas três finais, marcadas
por partidas mais amarradas, tensão e preocupação defensiva.
Em 2017 quando a Alemanha
bateu a Argentina por 1 a 0 somente na prorrogação, os times

arriscaram somente 20 finalizações. Ontem foram 23 apenas no
tempo normal.
A Croácia se lançou ao ataque
desde o começo, com uma marcação adiantada que complicava a
saída de bola dos franceses. A resposta dos “bleus” para chegar ao
bicampeonato foi um jogo de muita
concentração e saída rápida para
definir os lances ofensivos. Ter pontas velozes e habilidosos como An-

toine Griezmann e Kylian Mbappé
permitiu à França adotar esse estilo. E o bom desempenho de Paul
Pogba para lançá-los foi essencial.
A própria partida também correu de forma mais fluida do que
as finais anteriores. Foram somente 27 faltas cometidas. Em
2014, foram 36. Já em 2010, a
Espanha foi campeã ao vencer a
Holanda por 1 a 0 na prorrogação
em confronto com 47 faltas.
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Melhores jogadores
O croata Luka Modric foi eleito o
melhor jogador da Copa do Mundo
de 2018, na Rússia. Ainda segundo
a Fifa, o belga Eden Hazard foi o segundo melhor da competição, à frente do francês Antoine Griezmann.
Modric foi também o melhor jogador
do Mundial de Clubes de 2017, quando atuou pelo Real Madrid.
Camisa 10 do Real Madrid e da
Croácia, ele vive um ano mágico. Há
menos de dois meses ganhava a
Liga dos Campeões com atuações
irreparáveis. O nível foi mantido para
a Copa do Mundo e, apesar do vicecampeonato, conseguiu acertar 19
dos 21 dribles que tentou e ainda
recuperar 31 vezes a bola.
Kylian Mbappé foi eleito o melhor
jovem jogador da Copa do Mundo da
Rússia. O atacante de apenas 19
anos coroou seu desempenho na
competição com um gol no triunfo
da seleção francesa. O gol na deci-

3º e 4º lugares

A Bélgica venceu a Inglaterra por
2 x 0 e ficou com o terceiro lugar da
Copa do Mundo 2018. Em uma partida movimentada, os belgas mostraram superioridade sobre o adversário durante toda a partida. Fize-

CLASSIFICAÇÃO GERAL

são do Mundial o tornou o mais jovem atleta a balançar as redes em
uma final de Copa desde que Pelé
anotou para ajudar a seleção brasileira a faturar o título em 1958.

1 - França
2 - Croácia
3 - Bélgica
4 - Inglaterra
5 - Uruguai
6 - Brasil
7 - Suécia
8 - Rússia
9 - Colômbia
10 - Espanha
11 - Dinamarca
12 - México
13 - Portugal
14 - Suíça
15 - Japão
16 - Argentina

17 - Senegal
18 - Irã
19 - Coreia do Sul
20 - Peru
21 - Nigéria
22 - Alemanha
23 - Sérvia
24 - Tunísia
25 - Polônia
26 - Arábia Saudita
27 - Marrocos
28 - Islândia
29 - Costa Rica
30 - Austrália
31 - Egito
32 - Panamá

Chuteira de Ouro
O atacante Harry Kane, da Inglaterra, levou o troféu Chuteira de Ouro da Fifa, por
ser o artilheiro da Copa do Mundo da Rússia. Autor de seis gols na Copa da Rússia,
Kane deixou para trás o belga Lukaku, o russo Cheryshev, o português Cristiano
Ronaldo e os franceses Griezmann e Mbappé, todos com quatro gols. Depois de 32
anos e pela segunda vez na história, a Inglaterra tem um artilheiro de Mundial.
FOTOS: FIFA

ram um gol logo no início e não tiveram problemas para segurar o ataque inglês. O terceiro lugar em
2018 foi a melhor colocação já alcançada pelo país em uma Copa.
Antes, o melhor resultado havia

sido um quarto lugar em 1986.
Os atletas da Inglaterra não
demonstraram tristeza pelo
quar to lugar e aplaudiram sua
torcida no estádio, antes de deixarem o gramado.
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Empate em casa

Pela Chave Ouro do Campeonato
Paranaense, o Cascavel Futsal recebeu a equipe de Matelândia no Ginásio da Neva na noite de sábado em
partida emocionante e equilibrada.
Logo no início da partida, Geison
abriu o placar para o Matelândia com
passe do goleiro e gol de cabeça.
A Serpente pouco tempo depois empatou com jogada concluída por Adeirton. Matelândia ampliou com Gol de Levi.
No segundo tempo Adeirton chuta
para a defesa do goleiro. Guilherme
passa para Rafael chutar e no rebote
Issamu tenta, mas a defesa afasta.
Ronaldo em jogada individual
dispara mais uma vez contra a defesa. Por pouco ele não consegue
marcar o segundo da equipe cascavelense em jogada ensaiada.
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23 – futsal1
23 – futsal2

Logo na sequência, o Cascavel
teve ainda outra oportunidade, mas
o goleiro do Matelândia defendeu.

Sidnei ampliou o marcador para
3 a 1 para o Matelândia. Issamu
jogando de pivô diminuiu para o
Cascavel. Foi ele também que marcou o gol final da partida que terminou em 3 a 3.
Cascavel tem pela frente compromisso contra Toledo e pela Liga
Futsal, contra o Foz Cataratas.
JOGAM HOJE
19h30
20h

20h
21h15

COPA DO BRASIL
Vasco x Bahia
Cruzeiro x Atlético-PR
CAMPEONATO BRASILEIRO
Série D
Ferroviário-CE x São José-RS
Série C
Salgueiro X Náutico

Liderança mantida
A equipe Sub-19 do FC Cascavel entrou em campo para
enfrentar o Batel pelo Campeonato Paranaense e empatou em
1x1 com o time da casa em partida realizada no estádio
Waldomiro Gelinski, em Guarapuava, no sábado.
No primeiro tempo, Lucas abriu o placar para o Batel. Carlos
marcou e empatou para o FCC no segundo tempo.
Mesmo com o placar igual, a equipe cascavelense segue na
liderança do grupo A, e já está classificada para a próxima fase.
Pela categoria Sub-17, o FC Cascavel foi derrotado pelo Foz do
Iguaçu. André Duarte e Pedro Grellman marcaram para o Foz.

DIVULGAÇÃO
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Alerta para a vacinação
O baixo índice de vacinação de
crianças contra doenças foi debatido pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente) de Cascavel na última
reunião que agora mobiliza ação de
conscientização.
A expectativa do Conselho é de
que informações sejam disseminadas como forma de alertar pais e
responsáveis por crianças e adolescentes quanto ao seu papel protetivo e a necessidade de assegurar vacinas que são obrigatórias, por
exemplo, contra sarampo, poliomielite e outras doenças, para evitar
prejuízos à saúde.
“Enquanto criança e adolescente,
não se pode dizer se quer ou não a
vacina, pois elem dependem do seu
responsável. É uma obrigações de
pais e responsáveis garantir que elas
sejam vacinadas e imunes a algumas doenças que já tínhamos a certeza de estarem superadas, mas que
agora corremos o risco de que voltem”, destaca a presidente do CMDCA, Marilia Maria Montiel Coutinho.
O CMDCA destaca a Lei Federal
nº 8.069 de 1990 do ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente) no
que diz respeito à vacinação. “É
obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”, cita o
artigo 14 da lei citada.

CONSELHO orienta
pais para que garantam a
vacinação de crianças e
adolescentes

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Papel protetivo
Ainda segundo o conselho, desta forma, pais ou responsáveis por crianças e
adolescentes que não cumprirem esta obrigatoriedade deixam de garantir o
papel protetivo da família e medidas previstas pelo artigo 101 da Lei Federal
podem ser aplicadas por parte de órgãos competentes, como o Conselho
Tutelar. “Esse debate coincide com a lei no Estado que termina no momento
da matrícula a apresentação da carteirinha de vacinação de alunos até 18
anos incompletos. Se o responsável deixou de levar o documento, terá um
prazo de até 30 dias para comunicar, caso contrário o Conselho Tutelar
será informado”, destaca Marilia.

NEGLIGÊNCIA
Conforme a presidente do
Conselho, apesar de o Município
garantir doses de vacina e todo o
esclarecimento sobre a
importância da imunização, ainda
há muita negligência por parte dos
pais. “Apresentam resistência por
alguns mitos que surgem por
conta da vacinação, por falta de
tempo, esquecimento de
carteirinha, mas é importante que
garantam a vacinação de imediato
quando for preciso, pois isso é
obrigação”, alerta.
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Revitalização de
novo trecho na
Avenida Brasil

REVITALIZAÇÃO prevê demolição parcial do Terminal Leste, urbanização do canteiro central e
implantação de quadra sintética

Panorama do PDI
Iniciado em abril de 2015 e alvo de muitas polêmicas, o PDI garantiu por
meio de financiamento do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) e contrapartida do poder público a revitalização das
avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves, que segue em
construção, além de viaduto de acesso ao Bairro Presidente, na BR 277.
O programa também inclui a construção de quatro novos terminais na
cidade, dois deles já concluídos (leste e nordeste). Os outros dois (oeste
e sudoeste) estão na fase final. Além disso, seguem em execução a
segunda fase do CCI (Centro de Convivência Intergeracional) no Bairro
Cascavel Velho e o Ecopark no Morumbi. O cronograma do PDI prevê
obras até dezembro deste ano.

Mais um trecho da Avenida
Brasil, na região do Bairro São
Cristóvão em Cascavel, passará por revitalização. As mudanças correspondem a remanescente de obras por
meio do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).
O trecho onde os próximos
serviços serão realizados é entre as ruas Lins e Capanema,
incluindo o Terminal Leste.
A atual estrutura para o
transbordo de passageiros
será modificada, assim que o
novo terminal entre em funcionamento.
“A revitalização consiste
na demolição parcial do Terminal Leste existente, abertura e pavimentação da Rua Jacarezinho no canteiro central”, explica o Instituto de
Planejamento de Cascavel.
Ainda segundo o Instituto,
outras obras estão previstas
na área da revitalização. “Haverá fechamento de retornos,
implantação de estações de
ônibus, urbanização do canteiro central e implantação de
quadra sintética”.
O valor previsto para o investimento é de R$ 1,7 minhão e
para que as obras sejam executadas, o poder público já solicitou licença ambiental simplificada ao departamento competente. “A preparação da documentação pertinente está em
tramitação no município e a documentação deve estar apta
para publicação oficial até o final do mês de julho”, afirma o
Instituto de Planejamento.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

R$ 1,7
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milhão serão investidos
na revitalização
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Novidades na Feira do Teatro
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

A edição de ontem da Feira do
Teatro trouxe algumas novidades
para o público que costuma visitar
o evento nas manhãs de domingo.
Além das tradicionais barracas com
produtos artesanais, praça de alimentação e exposição de carros antigos, ontem teve pista de rolimã e
competição com carros movidos
por controle remoto. As disputas de
rolimã envolveram adultos e crianças.
Produtos que poderão ser degustado na tradicional Feira do Morango, que acontece em agosto no Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel, também foram expostos
no local. A Feira do Teatro acontece
todos os domingos no estacionamento do Centro Cultural Gilberto
Mayer e do Teatro Municipal Sefrin
Filho, das 8h às 13h.
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O novo sistema de transporte público de Cascavel já tem
data para começar operar. O
prefeito Leonaldo Paranhos garante que na primeira quinzena de novembro os ônibus já
estarão circulando nos três corredores exclusivos das avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves.
A Dataprom, empresa de
consultoria contratada pelo
Município, apresentou o futuro da mobilidade urbana da cidade. A repaginação do sistema de transporte público foi
um dos principais assuntos
da explanação.
Integração temporal, segundo o responsável técnico
de engenharia de trânsito da
empresa de consultoria, Alexandre Zumwinkl, foi à solução encontrada para diminuição da quantidade de veículos comprados. A frota que
anteriormente seria composta de 52 novos ônibus foi reduzida para 27 veículos.
“Não vamos precisar de linhas ligando terminal a terminal. O usuário simplesmente
troca de ônibus em qualquer
ponto da cidade com a mesma
passagem, facilitando para o
passageiro, diminuindo o tempo de transporte, sem sempre
precisar fazer o transbordo nos
terminais”, afirma. Somente alguns trajetos interterminais
serão mantidos.

Alexandre
Zumwinkl detalhou
como ficará
o novo sistema

HOJE NEWS, 16 DE JULHO DE 2018

Novo sistema
ganha forma
Integração temporal
Com a integração temporal, o sistema do cartão ValeSim receberá uma
atualização para o passageiro poder trocar de ônibus dentro de um
determinado período de tempo em qualquer ponto da cidade, sem
descontar uma nova passagem dos créditos.
Em Cascavel, o BRQ (Bus Rapid Quality – Ônibus Rápido de
Qualidade), foi o nome proposto ao novo modal de transporte ainda no
começo deste ano. No sistema os passageiros irão encontrar ônibus
somente com duas portas esquerdas nos três corredores exclusivos das
avenidas que foram reurbanizadas dentro do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).
Já os usuários do Terminal de Transbordo Sul que vão até o centro de
Cascavel, usarão veículos de cinco portas, duas no lado esquerdo, três no
lado direito. “No estudo anterior tinham muitos ônibus para comprar e nem
tinha por que ter tantos veículos com portas dos dois lados. Hoje
sugerimos somente cinco, seis com essa configuração”, diz Zumwinkl.
Conforme ele, são necessários esses coletivos, pois a Avenida Carlos
Gomes continua com os pontos a direita, e para fazer a integração com o
corredor exclusivo, os ônibus precisarão das portas esquerdas.
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Nos estudos da Dataprom,
as pessoas com dificuldade
de locomoção serão
beneficiadas. Os
cruzamentos dos três
corredores exclusivos terão
botoeiras. Os cartões
ValeSim Gratuidade poderão
ser aproximados das
botoeiras e terão mais tempo
para cruzar a via pública de
Esse desenho representa os novos ônibus que circularam nas
um lado ao outro.
Avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves
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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.

1- Oclésio de Paula e Jéssica Vanessa Pronsate Nunes
2- Sandro Vanderlei Mueller e Antonia Gomes da Silva
3- Anderson Parode e Josiane Carmelinda Bueno
4- Luiz Fernando Bonatto e Jordana da Silva Grando
5- Diego Rodrigo Schlieck e Adriana Cardoso Simão
6- Victor Antonio Cancian e Lorena Cristina Romero Palma
7- Marcus Vinicius da Costa e Glacielly de Lima Domingos
8- João Henrique Simão Scopel e Heloiza Lima da Rocha
9-Leandro Luis Ribeiro e Elaine Cristiane dos Santos
10- Thiago dos Santos Cardozo e Viviane de Souza Santos
11- Vanderlei Custódio Matozo e Ana Rosa de Abreu
12- Rafael Guimarães Amaral e Gabriela Bucaneve Guedes
13- Ricardo Quintana Caraça e Aline Aparecida Veado
14- Dhony Fernando Rubio Rigolin e Juliana Ferreira Volpiano
15- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
16- Marcelo de Oliveira Chaves e Fernanda Artigas
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 13 DE JULHO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

NOVIDADES

Algumas das possíveis linhas a
serem implantadas são:
Nordeste/Sudoeste, Leste/
Oeste, Sudoeste/Leste e Centro/
Terminal Sul. Trajetos esses
pensados após avaliação de seis
meses do sistema atual e do
anteriormente proposto em
2016. “Do ponto de vista
técnico, Cascavel tem o melhor
projeto operacional em
mobilidade urbana do país. Tem
tudo para ser referência”, conta
o representante da Dataprom.
Quanto ao aumento da
passagem, Zumwinkl, com base
nos estudos, diz que não terá
reflexo na tarifa, porém, o
prefeito Paranhos afirma que será
difícil manter o valor atual,
podendo a nova tarifa obter
subsídios do Município ou subir
poucos centavos. “Vamos tentar
fazer o possível para essas
melhorias não pesarem no bolso
da população”.
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Morumbi: problemas
Apesar de o Bairro Morumbi ter
recebido uma das obras mais significativas da gestão do prefeito
Leonaldo Paranhos, o EcoPark,
moradores daquela região pedem
mais atenção a problemas considerados simples, mas que têm
dado muita dor de cabeça, principalmente ao presidente da Associação de Moradores, Marciano
José da Silva.
Ele comenta que praticamente
todas as bocas de lobo do bairro
estão entupidas. Na maioria delas
o que se vê é o mato encobrindo
os bueiros, que já não conseguem
nem ao menos escoar a água da
chuva. Marciano relata que em

dias de temporais, por exemplo, as
ruas alagam. “Sem contar ainda
que quando chove demais entra
barro nas casas, tudo porque os
bueiros, da forma que estão, não
tem serventia”, diz.
Marciano se arrisca em dizer que
99% dos bueiros do Bairro Morumbi se encontram neste estado. Um
deles até é em frente à sede da As-

sociação de Moradores. “É um problema antigo, que a cada gestão
não se resolve. Todos os presidentes [da associação] que passaram
foram atrás desta demanda, mas
infelizmente o poder público não
nos atende”, lamenta.
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá
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antigos e sem solução
E A PONTE?
Não se pode falar no Bairro Morumbi sem lembrar da queda da ponte da Rua
São Roque, em março deste ano, durante um temporal. Desde o ocorrido, a
travessia é feita no improviso. Na foto abaixo uma adolescente caminha sobre
pedras colocadas onde antes era a ponte. E é assim que dezenas de jovens
seguem para a escola todos os dias, conforme Marciano.
“O pessoal que tem que ir à escola tem que passar sobre as pedras até que a
nova ponte fique pronta. É meio complicado, mas é a única forma”, comenta. O
presidente da associação espera que a ponte seja reconstruída em até 30 dias.

FORÇA-TAREFA
Sem respostas e muito menos solução, Marciano reuniu alguns moradores
na tentativa de limpar as bocas de lobo para que então o problema fosse
resolvido. No entanto, sem os equipamentos necessários, especialmente
os de segurança, não há outra opção a não ser esperar. “O sentimento da
população do bairro é de abandono”, reforça.

BUEIROS estão praticamente
cobertos pelo mato e com muita sujeira

O PRESIDENTE da Associação de Moradores
do Bairro Morumbi, Marciano José da Silva

Capela mortuária

12 mil atendimentos
Enquanto em alguns quesitos a
solução demora a chegar, em outros
o Bairro Morumbi vê o problema com
prazo para acabar. É o caso da Unidade Básica de Saúde, que em breve deve começar a ser construída
no local. A novidade foi anunciada
pela governadora Cida Borghetti, em
recente visita a Cascavel. Serão disponibilizados R$ 750 mil para a

edificação da unidade.
Marciano comemora o investimento, principalmente porque hoje
12 mil atendimentos por mês são
feitos em uma estrutura que segundo ele já não comporta mais
tantos pacientes. “O Morumbi
cresceu muito e, consequentemente, isso reflete nos atendimentos da saúde”, afirma.

Porém, o presidente da Associação de Moradores faz um alerta:
“As duas equipes [de saúde] deveriam atender quatro mil pacientes
cada. No entanto, estão acumulando muito mais do que suportam.
O ideal é de que se ampliasse o
número de equipes para pelo menos três. Assim ninguém ficaria sobrecarregado”, pontua.

ADOLESCENTE
se arrisca ao fazer
a travessia

Um ano e meio de espera e um
projeto importante à comunidade
ainda no papel. Marciano cobra a
construção da capela mortuária,
promessa antiga feita à associação,
que por enquanto não tem data para
começar a ser construída.
Ele diz que já há um terreno em vista,
próximo ao Colégio Estadual Olivo
Fracaro, e apesar disso, não há
nenhuma manifestação do poder
público em apoio ao projeto.
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Onça vira piada nas redes

FILMADAS

no lago municipal. O espaço permanecerá fechado pelo menos até terça-feira (17).
Na tarde de ontem algumas pessoas foram até o lago para visitar a
parte de acesso que não foi interditada. O operador de máquinas Alan
Ramos Orízio, que mora na cidade
de Cafelândia, viajou 40 quilômetros
para passar a tarde no lago, mas
encontrou o espaço público fechado. Ele disse que não sabia da presença dos felinos. “Fiquei surpreso
com essa história, mas é perigoso
ter um animal solto aí”, diz.
O lenhador Roney Aparecido Diglio acha exagero o fechamento do
lago. “Se ela não se sentir ameaçada não vai fazer mal a ninguém.
A onça deve estar descansando, só
sai à noite”, observa.
LUIZ CARLOS DA CRUZ

A presença de pelo menos duas
onças-pardas na mata do Lago Municipal de Cascavel é o assunto
mais comentado dos últimos dias
na cidade. Além de assustar frequentadores do lago, principal cartão-postal da cidade e que costuma receber até oito mil visitantes
nos fins de semana, a história dos
felinos têm mexido com a imaginação da população. Nas redes sociais memes bem-humorados brincam com a situação.
“Só vou me entregar na presença do meu advogado”, brinca um
dos memes mais compartilhados
e que traz a imagem de uma onça.
Um evento denominado “Mutirão
de captura da onça de Cascavel”
na rede social Facebook atraiu cerca de quatro mil seguidores.
Por precaução, o lago está fechado e equipes tentam capturar os
animais. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente,
Romulo Quintino, na madrugada de
ontem guardas municipais avistaram uma das onças bebendo água

Na madrugada de terça-feira (10), uma das onças foi
flagrada passando em frente a uma capela mortuária na
região central da cidade. Guardas municipais que fazem
a segurança do parque também filmaram o felino.

ARMADILHAS

Cinco armadilhas foram montadas
para tentar capturar os animais.
Dentro de jaulas foram colocadas
pequenas gaiolas com iscas vivas –
frangos caipiras e filhotes de
cabritos – para tentar atrair os
animais, mas até agora o artifício
não deu resultados.
O Lago Municipal de Cascavel
está inserido dentro do complexo
do Parque Ambiental Paulo Gorski,
bem próximo ao centro da cidade e
possui uma área de 550 mil metros
quadrados de mata.

LAGO MUNICIPAL de Cascavel seguirá
fechado pelo menos até terça-feira
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Tranquilo e
disposto
“Era um guarda antigo
de carreira, muito tranquilo e prestativo. Sempre
que precisávamos, podíamos contar com ele”,
destaca o gerente da
guarda patrimonial, sargento Leonir Argente.
Assim, ele também era
em casa. Um bom esposo
e bom pai, disposto a
ajudar. “Acima de tudo era
uma pessoa muito boa e
fez o que pode por nós”,
comenta a esposa Marines que também é servidora pública e trabalha
como cozinheira

Júlio Lopes de Lima
16 de junho de 1964
= 05 de julho de 2018

Prestativo guarda patrimonial
O cascavelense Júlio Lopes de Lima
nasceu no dia 15 de junho de 1964.
Foi aqui mesmo na cidade que se casou com Marines Koenig de Lima com
quem viveu por quase 30 anos.
O primogênito do casal foi Jonathan. Depois dele, foram surpreendidos por duas gestações de gêmeos e nasceram Josias e Josnei
e Marlon e Mayne.
Foi por aproximadamente 30

anos que Júlio se dedicou à carreira de servidor público e atuou com
guarda patrimonial. Durante todo
esse período exerceu a função no
Zoológico Municipal, no Ginásio de
Esportes do Bairro São Cristóvão
e atualmente trabalhava na segurança do Cmei (Centro Municipal
de Educação Infantil) Professora
Felisbina Bittencourt no Riviera
por 12 horas diárias.

Religião
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Nas horas vagas, o guarda patrimonial gostava de ir à
missa e também se reunir com a família. “Sempre que possível fazia um churrasquinho aqui em casa e gostava de chamar os parentes”, comenta Marines. A família morava no
Bairro Clarito em Cascavel.

Por conta de um infarto Júlio Lopes faleceu, aos
54 anos, no dia 5 de julho. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens no velório no Salão
Comunitário do Bairro Floresta. O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque São Luiz no Bairro São Cristóvão. Ele deixou a esposa e cinco filhos.

POLÍCIA

CASCAVEL, 16 DE JULHO DE 2018

19

2 toneladas de maconha
A fiscalização está cada vez mais
acirrada e, na semana passada,
duas grandes apreensões retiraram de circulação mais de R$ 6
milhões em drogas, que passariam
pela região Oeste para abastecer
a criminalidade em grandes centros. Foram 100 quilos de cocaína
apreendidos em Lindoeste e quase duas toneladas de maconha recolhidas em Cascavel. Detalhe: a
maconha era mentolada – considerada pura e da melhor qualidade,
com carga avaliada em R$ 500 mil.
Ontem, mais uma grande quantidade de entorpecente foi recolhida pela polícia. Desta vez o traba-

lho foi da Polícia Civil de Cascavel.
Foram 2.340,100 kg de maconha.
A ação ocorreu na Rua Lagoa
Mangueira, no Lago Azul em Cascavel. Por meio de denúncias, uma
equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) seguiu a um barracão, no endereço em que funcionava uma oficina de chapeação.
No local, as toneladas de droga
foram encontradas. O curioso é que
a droga estava dividida em fardos
e, em alguns deles, estampada a
figura de uma mulher fumando e a
escrita “top”, gíria que indicaria que
a maconha é de boa qualidade. Um
veículo Saveiro branco foi apreen-

dido, além de uma camionete Ranger. Sidmar de Jesus Arceles, 37
anos, foi preso por armazenar a droga. A investigação da Polícia Civil
segue para desvendar de quem era
o entorpecente.
A droga e os veículos foram levados
para a 15ª SDP (Subdivisão Policial).
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

ALGUNS FARDOS de maconha estava com um adesivo curioso, com
uma mulher fumando e a gíria top, estampada

ENTORPECENTES foram encontrados em oficina de chapeação

UM VEÍCULO Saveiro foi apreendido no local

UMA CAMIONETE Ranger também foi recolhida pela Polícia Civil
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Cascavel registra
o 24º homicídio
HOMEM foi levado para atendimento hospitalar depois de levar um tiro, no Bairro Alto Alegre
Um homem de 44 anos baleado
no início da noite de ontem no Bairro
Alto Alegre não resistiu aos ferimentos
e morreu pouco tempo depois de ser
encaminhado para o hospital. O crime
aconteceu na Rua Hercílio da Luz.
Ele estava em uma confraternização com amigos, de acordo com
informações colhidas no local do crime. O grupo ingeriu bebidas alcoólicas durante à tarde e, à noite, hou-

ve a confusão.
José Carlos Vaz foi atendido pelos
socorristas do Siate e levado para o
HU (Hospital Universitário) em estado
grave, onde entrou em óbito.
A Polícia Militar também atendeu
a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Motorista embriagado
Um motorista foi preso pela
Polícia Militar na tarde de ontem,
na Rua Adolfo Garcia, no Brazmadeira, em Cascavel.
Um rapaz seguia de moto pela
Rua Adolfo Garcia quando bateu em
um Pálio, que saiu de um estabelecimento sem dar sinal. O motociclista foi atendido pelo Siate com
ferimentos leves e levado para a
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.
A Polícia Militar também esteve
no local porque o motorista do carro tentou fugir. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro
mas, pelos sinais de que estava
embriagado, foi preso pela polícia.

Giro da
Violência
Perseguição e acidente
Uma perseguição terminou em acidente
neste fim de semana. Foi na noite de
sexta-feira. Uma camionete foi
abordada pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) na BR-369 que vai de Cascavel
a Corbélia. O motorista desobedeceu a
ordem de parada, seguiu em fuga em
alta velocidade e jogou miguelitos –
objetos feitos com pregos – para
tentar furar o pneu das viaturas. Ele só
parou no Centro de Cascavel, quando se
envolveu em um acidente com outros
quatro carros. Dentro do veículo, foram
encontradas placas de carros que
seriam usadas para tentar burlar a ação
da polícia. Um radiocomunicador foi
encontrado. O motorista foi preso.

Mortes no trânsito I
Um levantamento do Corpo de
Bombeiros de Cascavel revelou que
foram 26 mortes no trânsito desde o
início de 2018 até o dia 07 deste mês.
A contabilização é feita com outros
órgãos de segurança que fazem parte
do Comitê de Trânsito de Cascavel e
que consideram as mortes que ocorrem
no local do acidente e também nos
hospitais, em decorrência das batidas.
O que chama a atenção é de mais de
60% dos acidentes fatais ocorrem nas
ruas da cidade, o que antes era
realidade nas rodovias. O principal
motivo das batidas com vítimas fatais
ainda é a alta velocidade, praticada em
via pública pelos envolvidos.

Mortes no trânsito II

CONDUTOR foi preso por estar com sinais de
embriaguez

Apesar de o número de vítimas fatais
no trânsito ainda assustar em Cascavel,
houve uma diminuição com relação ao
mesmo período do ano passado,
quando 31 mortes foram registradas no
mesmo período. Das vítimas fatais
76,9% eram do sexo masculino.A faixa
etária que mais morreu no trânsito foi
de 40 a 49 anos. Do total de vítimas
fatais, 38% eram ocupantes de veículos
leves e 35% eram motociclistas.
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Futuro da reforma
agrária em debate
A Comissão Senado
do Futuro promove nesta
segunda-feira (16) audiência pública interativa sobre o tema “Qual Reforma Agrária o Brasil Precisa?”. A reunião terá início às 16h na sala 6 da
Ala Senador Nilo Coelho.
As invasões de terra, as
ações dos movimentos
sociais e a realidade dos
assentamentos estarão
no centro do debate.
Para o debate foram
convidados o presidente
do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Leonardo
Góes; o coordenador de
Regularização Fundiária
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José

Dumont Teixeira; e o secretário de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, Thiago Teixeira de Andrade.
A reunião também deverá contar com a participação do presidente
da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), Júlio César
de Azevedo Reis; do conselheiro da Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB-DF), Og Pereira de
Souza; e do representante da Superintendência
de Patrimônio da União
(SPU), Sidrack de Oliveira Correia Neto.
A comissão é presidida pelo senador Hélio
José (Pros-DF).
AGÊNCIA SENADO
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Mais verbas
Os vereadores apreciam hoje pedido de adicional no
orçamento de R$ 400 mil à Secretaria de Planejamento. O
recurso provido do Fundo de Arrendamento Residencial
tem como destino atender as famílias do Conjunto
Residencial Riviera, principalmente no trabalho social. O
plano de trabalho adequado já teve aval da Caixa.

Salários
Também em votação a
autorização para
pagamento de percentual
de reajuste aos
professores de educação
infantil e da rede
municipal, por meio da
alteração da Lei de
Diretrizes Orcamentarias.
O impacto será de R$ 757
mil em 2018, R$ 1,5
milhão em 2019 e R$ 1
milhão 567 mil em 2020.

A oposição não pretende
fazer bate-chapa. São 16
contra cinco.

Definição
Alécio já definiu o vice pelo
perfil político sem
contradicoes: Valdecir
Alcântara (PSL). Aldonir
Cabral (PDT) tende a ser
nomeado secretário. Pedro
Sampaio (PSDB) também
poderá ficar com alguma
vaga na Mesa.

Câmara em disputa Amarrações
Os ânimos estão acirrados
pela disputa da Presidência
da Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores de Cascavel.
Nos bastidores as tratativas
seguem em ritmo intenso.
Alécio Espínola (PSC) se
destaca pela benção de
Leonaldo Paranhos.

Os votos estratégicos para
consagrar a eleição de
Alécio seriam de Misael
Júnior (PSC) e também de
Damasceno Júnior (PSDC).
As conversas nos bastidores
seguem até a votação que
será amanhã após sessão
ordinária.

NOS TRILHOS
Quem assume o comando da Ferroeste é Ricardo Soares
Martins, advogado especialista em economia com larga
experiência em mercado internacional. Indicado pelo
deputado federal Alfredo Kaefer, ele tem como desafio
tirar do papel o projeto de viabilidade econômica para
conseguir investidores.
z O ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, toma
posse hoje como novo coordenador regional do Governo
do Paraná.

HÉLIO José preside a comissão Senado do Futuro

z Albino Cantini, pai do apresentador Valdomiro Cantini
morreu ontem. Ele completaria 97 anos em setembro.
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UMA MÉTRICA PARA RELIGIÃO
Dizem que toda religião é boa! Mas será que isso é verdade mesmo? Outros dizem que basta ter uma religiosidade
própria, independente de religião! Isso é suficiente? Cada
um criando e praticando sua própria religiosidade pode produzir um bom fruto? Se formos comparar religiões ou práticas religiosas, precisaremos ter uma métrica. E uma métrica
que seja objetiva. Achando a métrica certa, poderemos ver
quais as religiões e práticas religiosas são boas e quais são
ruins. Penso nisso há anos.
Uma boa métrica, penso, seria verificar as bênçãos que
um seguidor de uma religião ou prática religiosa recebe.
Essa é a métrica que se deduz do Antigo Testamento. Como
podemos ver em diversos textos, especialmente no Livro de
Jó. Dali podemos tirar como bênçãos a saúde, a felicidade,
as riquezas, os filhos. Mesmo essas métricas seriam subjetivas, por exemplo, quanto dinheiro torna alguém rico?
De qualquer foram, o próprio Jesus Cristo já rechaçou
essa ideia do Antigo Testamento, afinal, era pobre, não foi
reconhecido pelos seus, teve uma morte terrível. E seus apóstolos e muitos discípulos também tiveram destino cruel. Assim, não podemos considerar como bênçãos adquirir bens
materiais e outras benesses semelhantes.
Creio que exista uma métrica em que as pessoas não
enganam a si mesmas: taxa de suicídio. Suicídio e comportamentos suicidas, como dirigir em altas velocidades, consumir
muita bebida alcoólica e drogas, brigar demais etc. Veja-se
que riqueza e cultura de um povo não são suficientes para que
alguém queira viver, Japão e Dinamarca são exemplos disso.
Observa-se que a ausência de religião é fator poderoso
para dar fim à própria vida. Há estudos que mostram que a
religião tem grande peso na juventude como prevenção, tanto de suicídio como de comportamentos perigosos.

Renato Segalla, secretário
de Finanças de Cascavel
sobre o aumento da
arrecadação no primeiro
semestre.

NOTAS

z Desabastecimento z Opção de lazer
A Sanepar fará a
substituição de um registro
em um dos reservatórios de
água do Centro de
Reservação Gramado. O
serviço tem início amanhã
às 23h e previsão de
finalização às 6h da quartafeira (18). Este serviço pode
afetar o fornecimento de
água nos bairros Gramado,
Cataratas, Pacaembu,
Nova York, Jardim
Presidente, Veneza,
Cascavel Velho, Periolo,
Morumbi, Brasília e
Floresta, entre outros.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Com o Lago Municipal
fechado por conta de uma
ação preventiva da
Secretaria do Meio
Ambiente devido a
presença de pelo menos
duas onças-pardas no
Parque Ecológico Paulo
Gorski, uma boa opção de
lazer neste domingo foi o
tradicional “Domingão no
Calçadão”. O programa
fecha a Avenida Brasil no
trecho do antigo
“calçadão” garantindo
amplo espaço para prática
de exercícios físicos, lazer.
O desinteresse
de muitos
trabalhadores
por qualificação
profissional que
tem levado
muitos ao
desemprego em
todo o País.

A seleção
francesa de
futebol que se
tornou bicampeã
mundial ao
vencer a Copa
da Rússia em
jogo contra a
Croácia ontem.

Mario Eugenio Saturno é Tecnologista
Sênior do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e congregado mariano

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

AÍLTON SANTOS

“O aumento da arrecadação
é resultado da credibilidade
administrativa: são
diferentes obras simultâneas
em bairros e no centro. A
população tem visto a
Prefeitura investindo:
recapes, benfeitorias e
construções.”

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Segunda

Terça

Segunda

Terça

K 26 L 15

K 26 L 18

K 26 L 11

K 21 L 15

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

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

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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gente@jhoje.com.br

Noite da Sopa
Dia 20 de tem a 3a Noite da Sopa. No cardápio agnoline,
caldo verde e canja e feijão. A promoção é da Associação
Olhar Down Cascavel. O evento será realizado na Churrascaria
Gandin. O valor é R$ 30. Crianças até 10 anos não pagam.
Mais informações pelo telefone (45) 99125-3700.

Pelas lentes de Rodrigo Dassie, o casal Marina e Tiago

Férias com Leitura
Nesta quinta e sexta-feira tem mais uma edição do Férias
com Leitura. As histórias de Ricardo Azevedo e de Ruth
Rocha serão contadas de uma maneira muito divertida pela
equipe da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos. Não
percam. A entrada é franca e o horário é às 15h.
Amanda e Ari Junior fotografados por Vera e Grasi

Felicidades!
Quando damos um passo
na direção de Deus,
ele dá sete passos em
nossa direção.
Provérbio hindu

Paulo Alexandre Marte,
Lucas Periotto Sanches,
Maria Aparecida dos Sato,
Lucas Molini de Paula,
Henrique Maia dos Anjos e
Sérgio Luiz Maido.

Oportunidade
Se você tem uma ideia,
ou quer fomentar
sua empresa e precisa de
de uma ajuda, não
perca esta oportunidade.
Estão abertas as
inscrições para o Edital de
Incubação 2018!
Mais informações no site no
www.fundetec.org.br.
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Áries

O momento é de imprevistos, reviravoltas e situações de mudança. O planeta Urano, em movimento pelo seu
signo, está em contato desafiador com
o Sol. Cor verde.

Touro

Talvez as coisas saiam muito diferentes do que você havia imaginado. Terá
que contar com imprevistos e com situações inusitadas e inconvencionais,
taurino. Cor azul.

Gêmos

É um momento em que você terá que
ser muito flexível para mudar de ideia
e agir de uma forma diferente. Possíveis surpresas no âmbito doméstico que
podem lhe preocupar. Cor verde.

Câncer

O Sol, em movimento pelo seu signo,
faz contato desafiador com o planeta
Urano. Há a necessidade de você
mudar um planejamento anterior e ser
mais flexível. Cor vermelho.

Leão

É hora de romper com o que tem lhe
aprisionado emocionalmente, leonino.
É preciso agir com maturidade no âmbito afetivo e na relação com crianças.
Cor cinza.

Virgem

Momentos de preocupações ligadas
às finanças ou às amizades. É uma
fase em que deve contar mais com os
próprios recursos, sendo mais autônomo. Cor verde.

Libra

Momento de confronto entre família,
carreira e relacionamentos. Você terá
que romper com velhos padrões e agir
de forma mais versátil. As pessoas
podem lhe surpreender. Cor cinza.

Sagitário Escorpião

É um momento em que deve aliar mais
a teoria e a prática, escorpiano. Certas turbulências no ambiente profissional ou relacionadas à saúde. Seja prudente em investimentos. Cor azul.
Lua e Saturno fazem contato desafiador com Júpiter e Netuno, sagitariano.
O momento é de muitas tensões e você
deve agir com maturidade e responsabilidade. Cor vermelho.

Capricórnio

Tensões entre a individualidade capricorniana e as demandas da família
e das relações. Hora de mudar velhos padrões e de buscar caminhos
inusitados. Cor lilás.

Aquário

Momento que pode ser de aborrecimento, por isso, aja com muita consciência.
Pode haver dificuldades envolvendo as
amizades, as finanças ou questões relacionadas à saúde. Cor azul.

Peixes

horóscopo

Possibilidade de incômodos no âmbito
afetivo ou financeiro, pisciano. Lições
de autonomia, independência e individualidade aos nativos de Peixes. Cor
verde.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Amanda aceita o convite de Kavaco
para morar com ele. Gabriela e Paulo
decidem se separar e conversam com
os filhos. Amanda se instala na casa
de Janete, e Kavaco inicia as adaptações necessárias para a chegada da
namorada. Janete se preocupa com as
mudanças em sua rotina por conta de
Amanda. Gabriela conta para Rafael
sobre sua separação e os dois se beijam. Marli apoia Paulo. Márcio confronta Rafael e Gabriela. Hugo comenta
com Alex que está sofrendo com a hostilidade da turma. Getúlio e Brigitte trocam indiretas românticas. Paulo muda
o visual. Amanda sofre um acidente na
casa de Janete.
ORGULHO E PAIXÃO
Luccino ajuda Mário/Mariana a despistar Brandão. Camilo rompe com Julieta. Fani se emociona com as cartas
encontradas. Josephine manipula Uirapuru. Josephine e Rômulo impedem
Edmundo de brigar com Tibúrcio. Ema
se preocupa com Ernesto. Brandão procura Mariana. Tibúrcio deixa a Mansão
do Parque. Ofélia flagra Brandão e Mariana se beijando. Ema tira satisfações
com Elisabeta. Petúlia se instala no
cortiço. Aurélio consola Julieta. Ema
leva o Barão para dormir no quarto
de Ernesto com ela. Darcy e Elisabeta se amam. Julieta vai ao quarto
de Aurélio. Lady Margareth faz intriga de Darcy para Julieta. Brandão fica
perturbado na presença de Mário/
Mariana e eles se beijam.
DEUS SALVE O REI
Amália e Selena se oferecem para
proteger Augusto de Delano. Augusto
demonstra a Amália seu medo de ser
novamente capturado por Catarina. Aires ameaça Enoque, mas o pai de Héber consegue fugir. Afonso e Romero
estranham a confiança de Otávio em
lutar contra o exército de Montemor.
Amália revela a Augusto os crimes cometidos por Catarina. Afonso deduz que
Rodolfo ajudou Otávio a recrutar mer-

cenários e decide recuar com seu exército para não ser derrotado pelo adversário. Brice descobre que sua filha foi
vendida. Augusto faz uma revelação a
Amália sobre Catarina. Catarina se surpreende ao ver Brice.
• SBT
AS AVENTURAS DE POLIANA
Filipa e Yasmin brigam com Éric e
dizem que ele não deveria ter assumido seu lugar no debate da chapa. Marcelo vê Afonso sendo mulherengo e se
incomoda. Kessya e Luigi ensinam para
Poliana o que é rede social e como utilizar a ferramenta. Vini aproveita que
Dona Branca dorme para ir ao quarto

de Mirela atraído pela voz da amiga, que
canta sozinha. Mirela fica surpresa, pois
nunca nenhum garoto entrou em seu
quarto. Marcelo vai até a casa de Luísa
e diz que precisa alertar ela sobre Afonso. O professor diz que Afonso é mulherengo e não merece ela. Luísa responde que a vida é dela e ele não deve
cuidar de sua vida, mas sim da vida de
Débora. Marcelo pede desculpa e diz
que ela tem razão. Dona Branca vai até
o quarto de Mirela e começa a procurar
Vini, mas não encontra o garoto, que
está escondido na janela. Poliana mostra para João sua rede social. Mirela
conta para Raquel o que aconteceu e a
menina sugere que Vini pode estar interessado nela.

• GLOBO • SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

Cacau
pede que
Edgar se
afaste
Cacau pede que Edgar se afaste. Rosa volta para casa e discute com
Agenor. Ionan procura Maura, e Selma sente ciúmes. Naná se emociona com
Nestor. Ionan descobre o esquema de Remy e passa mal ao saber que Dodô
está sendo chantageado por ele. Cacau fala para Luzia/Ariella que esteve com
Edgar. Rochelle procura Roberval. Ícaro diz a Manuela que irá atrás de Luzia/
Ariella. Valentim avisa a Luzia/Ariella que divulgou a música composta por ela
em parceria com Marçal, o novo nome artístico de Beto Falcão. Karola se
anima com a repercussão positiva da música de Beto/Miguel e
Luzia/Ariella. Laureta briga com os funcionários do bordel.
Ícaro procura Luzia/Ariella e fica atordoado. Laureta fala com Nestor, que a
expulsa de sua farmácia. Karola discute com Valentim. Beto/Miguel convida
Ícaro para trabalhar no estúdio e Karola se surpreende.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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O lindo MURILO SILVA, pelas lentes de Vera e Grasi Fotografias
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

ARIELY MAGNAGNAGNO FERRAZ, que apagou
oito velinhas dia 13 de julho. Felicidades!
DIVULGAÇÃO

FRANCISCO RIBEIRO, só curtindo a brincadeira
VAMOS COLORIR?

O pequeno BENJAMIN RODRIGUES
PEREIRA, de apenas uma semana de vida

QUER VER SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

