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Mudança no sistema
afetará o “Domingão”
A Prefeitura de Cascavel ainda não sabe qual será o destino das atividades do tradicional “Do-
mingão no Calçadão” após o início da circulação dos ônibus pela Avenida Brasil, previsto para o
mês de novembro. Como os pontos de embarque e desembarque estão localizados no canteiro
central da avenida, será impossível fechar a via pública para as tradicionais atividades recreati-
vas como acontece todos os domingos, das 13 às 18 horas. A coordenação do Domingão irá

discutir o futuro das atividades com o prefeito Leonaldo Paranhos.
 Págs. 04 e 05

 NOVO LAR!
A onça-parda que assustou a população urbana de Cascavel e virou
notícia nacional está em um novo lar. Na madrugada de ontem ela

caiu em uma armadilha e foi levada para uma área de mata na
cidade de Três Barras do Paraná. Preventivamente, a Secretaria de

Meio Ambiente decidiu manter o Lago Municipal de Cascavel
fechado por mais 48 horas, já que haveria outro felino na região.

 Págs. 12 e 13

Alécio é eleito
novo presidente
do Legislativo
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Cascavel tem
dia decisivo
no Jojups
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Composta por 14 integrantes, sendo nove competidores, a delegação da
academia Dojo de Karatê Shotokan Tradicional de Cascavel embarca hoje
para Belém (PA), onde disputará de amanhã a domingo a 5ª edição do
Campeonato Brasileiro da Confederação de Karatê-Dô Tradicional Brasileira.
A competição classificará os três melhores de cada categoria para o Mundial
da modalidade, que será em Outubro no Canadá. Com nove caratecas, com
idade de 8 a 49 anos, Cascavel é uma das cidades com mais representação
na seleção paranaense no Brasileiro. Os cascavelenses competirão em dez
categorias, o que amplia a chance de medalhas. São eles: Isadora Cantu,
Helena Borgonove Hanai, Rafael Trentim Gomes Faria, Wesley Maziero,
Luís Henrique Martins dos Santos, Adelino Luiz Braz Júnior, Hudson Braz
Campos, João Carlos Chiocca Martelli e Volmir Maziero, que além de
competidor é o professor da equipe. “Agradeço aos apoiadores e
colaboradores. Sem eles não conseguiríamos ir ao Brasileiro”, diz Volmir.

 Foram 120 horas vividas com
muita intensidade pelos participan-
tes da décima edição do Transca-
tarina – um dos maiores eventos
off-road do País. De terça-feira (10)
a domingo (14), cerca de 800 pes-
soas só tiveram olhos para seus
4x4 e para as aventuras fora da
estrada entre as cidades catarinen-
ses de Fraiburgo e Blumenau (com
pernoite em Rio Negrinho).

Representante de Cascavel, o

Nas trilhas catarinenses
navegador Robson Schuinka que,
ao lado do piloto Dirceu Potrich,
obteve a 15ª posição da catego-
ria Graduado. “No Transcatarina
estão só os for tes. O nível de
competitividade é muito alto, e
os resultados são definidos nos
detalhes, nos décimos de segun-
dos. Faço questão de participar
deste evento, pois além dos
aprendizados, temos ali uma ver-
dadeira família, o clima é exce-

lente”, comentou Schuinka.
O rali cascavelense também

esteve representado na competi-
ção pelos pilotos Rodrigo Tondo,
Leandro Miotti Flores e Cláudio
Dalmina, que participaram na cate-
goria Adventure 4, que contou com
trajetos exclusivos a off-roaders que
buscaram a prova por diversão, sem
se preocupar com o relógio, pois
tiveram hora para entrar na trilha,
mas não para sair.

 As ginastas cascavelenses representaram bem a modalidade que aprenderam
no município durante as disputas do Campeonato Brasileiro de Ginástica
Rítmica Infantil e Adulto 2018, realizado no fim de semana em Curitiba.
Evidência maior para Samara Sibin, que chegou à final em todos os aparelhos
e terminou como a quinta colocada na classificação geral individual da categoria
adulta. Já a nova geração mostrou que esta no caminho das grandes conquistas.
Pela categoria infantil, Rafaela Trebien (foto) foi quarta colocada no aparelho
bola e a oitava no mãos livres, terminando na oitava colocação geral. Já Giovanna
Souza foi sexto lugar nas cordas e sétimo na classificação geral, enquanto Letícia
Farias Silva foi oitava colocada nas cordas. As jovens foram comandadas pelas
professoras Margarete Oliveira e Ana Paula Scheffer no Brasileiro.

CBG

DIVULGAÇÃO
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Dia decisivo nos Jojups
Para a alegria do diretor de Pro-

moção do Esporte e do Lazer da
Secretaria de Cultura e Esporte de
Cascavel, Cleber Justus da Fonse-
ca, a delegação cascavelense na
fase regional da 31ª edição dos
Jojups (Jogos da Juventude do Pa-
raná) vive dias decisivos em Pran-
chita, onde compete contra repre-
sentantes de outras 20 cidades
em busca de vagas para a fase fi-
nal, onde tentarão subir para a
Divisão A dos Jogos.

Na programação de hoje, des-
taque para o handebol masculino,
que ontem fez uma “final anteci-
pada” contra o time de Corbélia e
venceu nas disputas por 7 metros.
O regulamento dos Jojups não
permite empate, e como apenas
cinco times participam das dispu-
tas do handebol masculino, em
grupo único no qual jogam todos
contra todos, quem vencesse on-
tem colocaria uma mão no troféu.

No tempo normal, a igualdade

prevaleceu com um empate por 19
a 19. Com isso, a partida foi para a
disputa de tiros livres e os coman-
dados do técnico Cezar Casagran-
de levaram a melhor por 4 a 3, sen-
do declarada vencedora do confron-
to por 20 a 19.

Hoje, o handebol masculino cas-
cavelense enfrenta o time de San-
ta Izabel do Oeste na última roda-
da, às 10h. Caso confirme o favori-
tismo e vença o duelo, voltará para
casa com o troféu de campeão e a
vaga na fase final da Divisão B, que
será em Chopinzinho de 11 a 17
de outubro – a Divisão A será de 6
a 15 de setembro em Toledo.

FUTSAL
No futsal, as aparentemente
imbatíveis cascavelenses foram
derrotadas ontem, na semifinal,
pelo time de Boa Vista da
Aparecida. No tempo normal a
igualdade prevaleceu, por 3 a 3, e
nos pênaltis as boa-vistenses
venceram por 4 a 3. Com isso, as
meninas de Cascavel, que até
então haviam marcado 37 gols e
sofrido apenas um em três jogos,
disputam a medalha de bronze
nesta quarta-feira. Já no futsal
masculino a equipe de Cascavel
passou ontem pelas quartas de
final com uma vitória por 3 a 1
sobre Catanduvas e hoje disputa a
semifinal contra Matelândia.
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VÔLEI MASCULINO
O time de vôlei masculino de Cascavel também tem uma disputa valendo
o título de campeão regional nesta quarta-feira em Pranchita. Invicto na
competição com apenas um set perdido em quatro jogos, os comandados

do técnico Dorival “Juca” Sesso fazem a final da modalidade às 13h30
justamente contra a única equipe que lhe foi melhor durante um set: o

Capitão Leônidas Marques. As equipes se enfrentaram na última rodada
da fase de grupos, na segunda-feira, e Cascavel levou a melhor por 2 a 1.
Ontem, pela semifinal, o time cascavelense venceu o de Planalto (2 sets a

0), enquanto o de Capitão despachou o de Céu Azul.
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Será o fim do
Domingão no
Calçadão?

REMANEJAMENTO
Uma das possibilidades apontadas por Pelissaro seria o remanejamento das
atividades para os bairros ou concentrá-las em frente à Catedral Nossa Senhora
Aparecida. “Vamos ter que ver todos os detalhes. Nem que seja feito algum
desvio curto, em um determinado período de tempo”, diz.
Outro problema na conciliação do sistema de ônibus com o Domingão no
Calçadão é que as maiores estações da Avenida Brasil estão em frente à
Catedral, onde há um fluxo maior de passageiros.
Um estudo apresentado na semana passada pela empresa Datapron, sobre a
implantação do BRQ (Bus Rapid Quality – Ônibus Rápido com Qualidade)
em Cascavel, prevê linhas saindo do Terminal Sudoeste até o Nordeste; do
Oeste para o Leste e do Sudoeste para o Leste. Todos esses trajetos incluem o
corredor da Avenida Brasil e a linha Sudoeste/Nordeste terá ainda em seu
percurso as avenidas Barão do Rio Branco e Tancredo Neves, que também foram
revitalizadas para receber o novo sistema.

Com a proximidade do início
da operação do novo sistema
de transporte público de Cas-
cavel, previsto para o mês de
novembro, um evento que já se
tornou tradicional entre a po-
pulação pode estar com os
dias contados.

O Domingão no Calçadão,
que fecha a Avenida Brasil
das 13h às 18h, no trecho
entre as ruas Sete de Setem-
bro e Carlos Gomes, no cen-
tro da cidade, está bem no tra-
çado dos corredores exclusi-
vos dos ônibus.

Como os novos veículos
que circularão nas avenidas
Brasil, Barão do Rio Branco e
Tancredo Neves terão portas
do lado esquerdo, para o em-
barque e desembarque de pas-
sageiros nas estações dos
canteiros centrais das aveni-
das, fica praticamente inviável
o desvio do itinerário das li-
nhas para as Ruas Rio Grande
do Sul e Paraná, pois nas ave-
nidas os pontos são à esquer-
da, e nas ruas à direita.

A coordenadora-geral do
Domingão no Calçadão, Simo-
ne Soares, disse que a pre-
feitura já estava ciente des-
sa situação, mas como o sis-
tema demoraria para sair do
papel, implantaram o Domin-
gão mesmo assim.

 “Estamos vendo agora com
engenheiros, a equipe técnica
de planejamento e trânsito,
com o prefeito e envolvidos no
projeto uma solução para não
afetar as atividades do Domin-
gão. Estamos tendo uma gran-
de aceitação da população. Va-
mos tentar encontrar uma for-
ma de conciliar o transporte
com o evento”, diz.

EVENTO da Prefeitura de Cascavel já se tornou ponto de encontro das famílias da cidade
ATIVIDADES do Domingão, Calçadão, Fechadão ficam no meio do corredor exclusivo para
 ônibus da Avenida Brasil

DESVIOS das linhas de ônibus, para as ruas Rio Grande do Sul e Paraná, com base no tipo de veículo
dos corredores é inviável

MUDANÇAS
A troca por veículos
convencionais, com portas à
direita, para operar as linhas de
uma forma que possam fazer os
desvios para as Ruas Paraná e Rio
Grande do Sul, no horário do
Domingão, também se torna inviável
por essa questão técnica. Em algum
momento haverá conflito entre o
lado do ponto de embarque e
desembarque de passageiros e o
lado das portas dos ônibus.
Cascavel terá também ônibus com
portas dos dois lados para a linha
Centro/Terminal Sul, que vai
integrar a região Sul com o
corredor da Brasil, mas serão
somente seis unidades adquiridas
pelas empresas de transporte.
Neste caso, mesmo com portas de
ambos os lados, os veículos não
podem ser vistos como opção para
atender o desvio de itinerário no
trecho do Domingão, já que são
poucos coletivos e não
conseguiriam atender a todos os
horários e linhas que passam pele
Avenida Brasil.

COMPRA
REDUZIDA
A compra de ônibus já foi reduzida
para não elevar o custo das
empresas que operam o sistema e
consequentemente não ter reflexo na
tarifa do transporte coletivo. Sendo
assim, a aquisição de mais ônibus
com portas dos dois lados também
não seria viável.
Analisando os projetos do sistema,
e também a forma que hoje o
Domingão é realizado, é possível
concluir que a continuidade do
projeto recreativo e cultural na parte
central da cidade se tornará inviável.
O presidente do IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel),
Cletírio Feistler, também foi
procurado, mas disse que não
poderia falar sobre o assunto, por
se tratar de um tema que está
vinculado somente com à Cettrans.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Qualidade de vida
A coordenadora resalta que não daria para acabar com o projeto, pois já é
parte do fim de semana das famílias cascavelenses. Segundo ela, as atividades
recreativas e culturais se inserem dentro das visões de grandes cidades que
primam por qualidade de vida da população. “Realmente é uma situação muito
complexa, difícil, mas vamos ter que dar um jeito”, disse Simone.
O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), Alsir Pelissaro, disse que ainda não havia analisado essa situação e
afirmou que pretende se reunir com o prefeito Leonaldo Paranhos para
encontrar uma solução.
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Semana Apaeana

TEMAS
No decorrer desta e da próxima semana outros temas serão abordados por
profissionais, como a autoestima e motivação, benefícios e contribuições da barras
acess e uso de medicamentos.
“É uma semana diferenciada na área da saúde, tanto para as crianças, como para
os pais, que têm a oportunidade de buscar um novo aprendizado e conhecer
melhor o trabalho das equipes da Apae”, destaca a psicóloga Cibele Berto
Canola. A Semana Apaena segue até o dia 27 de julho. As oficinas são
realizadas 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h30.

No período de recesso es-
colar alunos da Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos de Excep-
cionais) de Cascavel seguem
com acompanhamentos na
área de saúde de uma manei-
ra diferenciada.

A Semana Apaeana é uma
forma de fazer com que eles
mesmo em clima de férias sin-
tam-se convidados a compare-
cer à instituição para receber
os cuidados dos profissionais
com algo a mais do que o pro-
porcionado no dia a dia.

O sorriso que Pamela Miran-
da, de 16 anos, mostrou ontem
durante a terapia de fonoaudi-
ologia é prova de que a iniciati-
va proposta pela equipe agra-
dou a crianças e adolescentes.

Ela recebeu uma peruca co-
lorida e óculos durante o
acompanhamento das fonoau-
diólogas. São simples agra-
dos, mas que fazem toda a di-
ferença para pacientes que
assim como ela nasceram
com a Síndrome West e têm
comprometidos o desenvolvi-
mento físico e cerebral.

“Ver ela feliz é o que nos
traz alegria e o mais impor-
tante é que, desde o início
dos tratamentos, minha filha
já evoluiu bastante. Agora ela
já até sabe pronunciar algu-
mas palavras”, comemora a
mãe, Silmara Miranda.

Para as crianças a diversão
também foi garantida com ou-
tros acessórios, espaço para
pintura e até mesmo brinque-
dos que fazem bolhas de sa-
bão. O cenário lúdico é esten-
dido às demais oficinas de te-
rapia ocupacional, psicologia
e fisioterapia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Os pais também participam da programação da Semana Apaena. Na
tarde de ontem, alguns deles foram convidados para palestra que abordou
a resolução de conflitos por meio da inteligência espiritual.
“Às vezes a gente entra em conflitos por não saber olhar para si próprio e
isso traz dificuldades entre os relacionamentos”, destaca Nity Marmentini,
que atua na área de comportamento e desenvolvimento humano.

Pais e filhos

OFICINAS nas férias deixa
tratamento mais divertido

 BOLHAS de sabão garantem
alegria das crianças
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Descarte irregular de pneus
 Aproximadamente 30

pneus foram descartados de
forma irregular no Loteamento
Tropical II, região oeste de Cas-
cavel. Na manhã de ontem o
material estava sobre a calça-
da da via pública, em um local
onde não há edificações.

Os pneus expostos ao tem-
po podem se transforma em cri-
adouros do mosquito Aedes ae-
gypti, o mosquito transmissor
de doenças como dengue, zika
e febre chikungunya.

Conforme o Departamento de
Fiscalização da Sema (Secreta-
ria de Meio Ambiente), a situa-
ção será averiguada e os pneus
recolhidos e encaminhados para
uma empresa especializada, que
faz descarte correto da borracha.

FABIO DONEGÁ

 CRIME AMBIENTAL
O autor do crime ambiental, em muitos casos

não é encontrado devido o descarte ser sempre
feito em local de pouca circulação e afastado da

origem dos pneus, como explicou a Sema.

MUITOS pneus foram
descartados em fim de rua
no Loteamento Tropical II
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O Território Cidadão V, que
envolve os Bairros Morumbi,
Periolo e Cataratas, vai
receber mais uma horta
comunitária. Ontem o gestor
do Território Cidadão, José
Carlos da Costa, e o técnico
agrícola Patrik Tristacci,
visitaram o local, localizado na
Rua Lagoa Araucária, no Lago
Azul, que também faz parte
do Território V.

Reforço ao acervo
O Município de Cascavel desti-

nará recursos para que novas obras
completem o acervo da Biblioteca
Pública Sandálio dos Santos.

Aviso de licitação foi aberto e pre-
vê até R$ 9.987.98 para as aquisi-
ções de títulos nas mais diferentes
áreas do conhecimento. Entre as so-
licitações estão obras de autores
como Antoine de Saint-Exupery, que
escreveu o Pequeno Príncipe, Dan
Brown, Jojo Moyes e John Green.

A abertura das propostas e o
valor do investimento serão divul-
gados no dia 30 de julho.

SECOM

Atualmente são cerca de 85 mil
materiais à disposição de leitura e
pesquisas da população e mais da
metade é composta por livros. Além
disso, há revistas, jornais, CDs,
DVDs e fitas.

O número de usuários cadastra-
dos na biblioteca tem crescido e
hoje já passa de cinco mil.

“Empréstimos variam e no
mês passado foram 536. Este
mês de férias, o movimento está
bem grande, logo o número pode
ser maior”, afirma a Secretaria de
Cultura e Esportes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

DOAÇÕES
De acordo com a secretaria, a
população também pode doar

materiais, com exceção de
livros didáticos, enciclopédias,

altas e dicionários.
“O restante do material que é
recebido passa por triagem.
Os que nos interessam são os
títulos que ainda não temos e

que ficam na biblioteca. Os
demais, repetidos, mais

antigos do que os nossos, ou os
que já temos do mesmo

assunto, doamos pra outras
bibliotecas ou para nossos

usuários”.

LICITAÇÃO prevê compra de novos
livros para a Biblioteca Pública
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 18 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

 A reforma e modernização da
pista de atletismo do Complexo
Esportivo Ciro Nardi em Cascavel,
não ficarão pronta e dentro do pra-
zo inicial previsto.

Conforme termo aditivo ao con-
trato de execução de obra nº 088/
2018, o prazo de vigência que se
encerraria no dia 25 de setembro
foi prorrogado para um mês. As
obras de reforma e modernização da
pista de atletismo serão executadas
ao valor de R$ 50.702,57. Por

As melhorias deverão ocorrer
por etapas e na primeira delas
os investimentos serão destina-
dos à limpeza, pintura e novo
piso em arquibancadas; além de
pintura de vagas para cadeiran-
tes e substituição de luminárias
para uso de lâmpadas led.

Os serviços foram requisita-
dos diante da reivindicação de
pessoas que utilizam o espaço
para atividade física, bem como
dos atletas que aproveitam a pis-
ta para treinamentos.

Contrato prorrogado

REFORMA e modernização terá custo de pouco mais de R$ 50 mil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

ESPAÇO
A expectativa é de que
futuramente o espaço também seja
contemplado com depósito para
armazenar equipamentos, além de
banheiros, vestuários,
almoxarifado e nova casa para
controle de marcação de tempo
em provas.
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Contra a
Poliomielite
e Sarampo

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Poliomielite e Sa-
rampo será realizada de 6 a 31
de agosto. A 10ª Regional de Saú-
de de Cascavel já deu início aos
preparativos no intuito de que cri-
anças de um a quatro anos sejam
imunizadas. “Temos divulgado en-
tre os municípios o período de va-
cinação e a partir de agora segui-
mos com os preparativos da cam-
panha”, afirma o enfermeiro Djai-
me Teixeira de Souza.

Ao contrário do que consta em
mensagens que circulam por gru-
pos em redes sociais não have-
rá necessidade de que adultos
atualizem a vacina. “A vacina trí-
plice viral já é disponibilizada
para adultos que eventualmente
não tenham sido imunizados, em
unidades básicas de saúde do
município, mas a campanha de
agosto é específica para crian-
ças”, esclarece Souza.

Ações específicas para adul-
tos foram realizadas apenas no
norte do País (Roraima e Amazo-
nas) onde já foram confirmados
mais de 400 casos de sarampo e
que inclusive terá o início da cam-
panha antecipado para o dia 3 de
agosto. No Rio de Janeiro tam-
bém houve duas confirmações.

O Dia D da campanha em Cas-
cavel, visto com uma oportunidade
a mais para que pais não deixem
de vacinar os filhos, será realizado
no sábado, dia 18 de agosto.

Por enquanto ainda não há pre-

visão de meta a ser atendida na
cidade e de quantas doses serão
disponibilizadas.

O alerta desde já é para que cri-
anças sejam vacinadas diante da
gravidade das doenças que podem
evoluir e levar a morte.

VACINAÇÃO contra poliomielite e
sarampo acontecem em agosto

A poliomielite ou “paralisia infantil” é uma doença infecto-
contagiosa viral aguda, caracterizada principalmente pela parali-
sação dos membros inferiores. Não existe tratamento específico

e todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas. A
vacinação é a única forma de prevenção.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral,
grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente

contagiosa a pessoas de qualquer idade, mas que também pode
ser prevenida pela vacina. Entre os sintomas está febre alta,
acima de 38,5°C; dor de cabeça e manchas vermelhas, que

surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas.

SURTO
De acordo com o Ministério da
Saúde, o Brasil enfrenta pelo
menos dois surtos de sarampo
– em Roraima e no Amazonas.
Até o dia 27 de junho foram
confirmados 265 casos de
sarampo no Amazonas, sendo
que 1.693 permanecem em
investigação. Já Roraima
confirmou 200 casos da
doença, enquanto 179
continuam em investigação.

 Sobre as doenças

Contra a
Poliomielite
e Sarampo
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Um dia para
ser voluntário
 O McDia Feliz já tem data

marcada para ocorrer. O even-
to, que visa a arrecadar recur-
sos com a venda de lanches
nos restaurantes McDonalds
de Cascavel e Foz do Iguaçu,
será em 25 de agosto. Está à
venda 15 mil tíquetes que cus-
tam R$ 16,50 a unidade. A pre-
visão é de que a ação reúna
R$ 378 mil, revertidos na am-
pliação de leitos da UTI Pediá-
trica do hospital Uopeccan.

Mas para que a festa
aconteça o hospital conta
com o apoio da comunida-
de. Além de adquirir um lan-
che, outra forma muito es-
pecial de ajudar é ser um
voluntário no dia do evento.
Segundo a gerente para as-
suntos institucionais do
hospital Uopeccan, Kelyn Ai-
res, a tarefa que mais ne-
cessita de voluntários é a
montagem dos Big Macs e
a entrega ao público. “Pre-

cisamos de uma média de
80 voluntários entre Casca-
vel e Foz do Iguaçu”, diz.

Kelyn reforça que qualquer
pessoa que queira fazer o
bem pode se inscrever. Qual-
quer pessoa interessada em
fazer o bem. “Precisamos de
pessoas dispostas a traba-
lhar em todas as funções do
restaurante, desde a venda
dos produtos promocionais
do evento, a organização do
restaurante,  a entrega dos
lanches, a organização da lo-
gística de retirada dos lan-
ches no balcão até a entrega
dos tíquetes”, explica.

Quem tem interesse em
ser um voluntário durante o
McDia Feliz deve procurar o
Núcleo Solidário do hospital,
que fica na Rua Potiguaras,
880 ou ligar nos números (45)
2101-7002 ou (45) 2101-
7124. As inscrições devem ser
feitas até o dia 18 de agosto.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

No ano passado, 22 mil
lanches foram vendidos
durante o McDia Feliz
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Depois de sete dias em busca
da onça-parda que apareceu em
Cascavel, as armadilhas deram re-
sultado. Um frango caipira dentro de
uma gaiola foi a isca da vez para
capturar o felino, que caiu em tenta-
ção durante sua caça. O que aquele
animal de três anos de idade, com
41 quilos e 1,62 metros não espe-
rava era que esta seria a sua última
refeição no Lago Municipal.

A onça-parda macho foi resgata-
da por médicos veterinários, repre-
sentantes da Secretaria de Meio
Ambiente de Cascavel, do IAP (Ins-
tituto Ambiental do Paraná) e do
Instituto Onças do Iguaçu, do Par-
que Nacional do Iguaçu, que a exa-
minaram com todo cuidado e zelo

Enfim, em casa!

depois de sedarem o animal com a
aplicação de tranquilizantes. Com
apenas alguns sinais cortes su-
per ficiais, já cicatrizados, prova-
velmente resultantes de disputas
territoriais, o animal já estava
apto para voltar à natureza.

“Foram coletadas amostras de
sangue e sêmen, todas as medidas
do animal e feito exame clínico que
demonstrou que a onça está com
boa saúde”, detalhou o médico ve-
terinário da Secretaria de Meio Am-
biente, Ilair Detoni.

E dentro da gaiola que a captu-
rou, seguiu para uma área de pre-
servação em Três Barras do Para-
ná, denominada Parque Rio Guara-
ni. O espaço, segundo o chefe regi-

onal do IAP, Luiz Carlos Marcon,
pertence ao Governo do Paraná e é
administrada pelo Instituto. A onça-
parda foi levada por técnicos do IAP
com escolta da Polícia Ambiental.

Chegando lá, o felino, um pouco
assustado da viagem e inquieto
dentro da jaula, sentiu que estava
prestes a conhecer um novo lugar,
que agora passou a ser definitiva-
mente o seu lar. Com muita caute-
la e segurança, os responsáveis
abriram a gaiola e imediatamente
a onça-parda, que tanto passeou
em Cascavel, sumiu em meio à
mata. A imagem, que impressionou
até mesmo os técnicos, foi resumi-
da por um deles com apenas uma
expressão: “Que maravilha!”

“Foram coletadas amostras de sangue e sêmen, todas as medidas do animal
e feito exame clínico que demonstrou que a onça está com boa saúde

A ONÇA-PARDA capturada ontem pela manhã no Lago Municipal de Cascavel

Médicos veterinários avaliaram a saúde do animal logo após a captura  Reportagem: Marina Kessler

Um susto durante o trabalho
Florinaldo Souza prestava serviços de limpeza na Rua Terra Roxa, próximo
à região do Lago Municipal, quando avistou, segundo ele, uma onça-
parda. O felino estava em um terreno baldio, e assustou moradores.
“Sai correndo, deixei o trabalho de lado, entrei no carro e fiquei tão
nervoso que nem lembrei de ligar para o bombeiro”, conta. Questionado se
não poderia ter confundido com um cachorro de grande porte, de cor
caramelo, que estava no mesmo local, Souza afirmou: “Era uma onça, sim.
Eu já vi uma no zoológico, tenho certeza”.
Mas, você deve estar se perguntando: a onça-parda já não foi capturada?
É que de acordo com o secretário de Meio Ambiente de Cascavel,
Romulo Quintino, uma segunda onça-parda foi avistada no fim de semana.
O que corrobora a suspeita de mais um felino andando pela cidade,
especialmente na região do Lago, são imagens que mostram um animal
caminhando pelo Caravelli e outro perto do Kartódromo praticamente no
mesmo horário e há três quilômetros de distância cada.

  FOTOS: SECOM

DÚVIDA
Como ainda há dúvidas quanto a

presença de um segundo animal em
Cascavel, o Zoológico Municipal e o

Lago permanecem fechados por mais
48 horas. É um período de atenção

para uma possível captura caso
apareçam novos sinais. As armadilhas

que enjaularam o primeiro animal
permanecem montadas, assim como

o monitoramento por câmeras.
Conforme o prefeito Leonaldo
Paranhos, como o território

cascavelense está em um corredor do
Parque Nacional do Iguaçu “tomamos

a decisão de comprar os
equipamentos necessários para
manter esse monitoramento de

forma permanente e buscar sempre a
maior segurança para a nossa

população, bem como a integridade
destes animais”, afirma.
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A Cettrans instalou ontem abrigos de
ônibus em duas das principais
avenidas da cidade. Um foi colocado
na Avenida Brasil, sentido Trevo
Cataratas, e dois na Avenida Tito
Muffato, sentido Trevo Guarujá. De
acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, a
Companhia realiza constantemente
trabalhos de manutenção dos abrigos
em pontos de ônibus, visando à
melhoria no atendimento dos
passageiros do transporte coletivo,
proporcionando-lhes mais
comodidade ao aguardar o ônibus.

Entrega no fim de agosto

SECOM

SILVIO MATOS

 Uma das obras que integram o
PDI (Plano de Desenvolvimento In-
tegrado), o novo Terminal de Trans-
bordo Oeste está com mais de 90%
das obras concluídas.

Segundo Edson Schmitz, pre-
sidente da Costa Oeste Constru-
ções, empresa responsável pela
execução da obra, o terminal será
entregue até o fim do mês de
agosto, dentro do prazo previsto.
A obra agora entra na fase de aca-
bamentos, pintura, cerâmica, for-
ro, instalação de bicicletários,
estacionamento e conclusão do
pavimento em concreto nas vias
internas do Oeste.

A construção do novo terminal,

SEM DATA
A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) ainda não

possui uma data para o terminal começar a operar. O presidente, Alsir
Pelissaro, comentou que a companhia está vendo as possibilidades e

viabilidades da operação antecipada do Oeste, antes mesmo da implantação
do novo sistema de transporte.

Sistema este que deve começar operar até a primeira quinzena de novembro,
como garantiu o prefeito Leonaldo Paranhos, durante a apresentação da

Datapron que ocorreu na semana passada na Prefeitura de Cascavel.

que fica na Avenida Brasil, ao lado
do atual, está recebendo um inves-
timento de mais de R$ 5,2 milhões.
A obra faz parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) e rece-
be recursos do BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento) com
contrapartida do Município.
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NOTAS
Dólar em baixa
Notícias favoráveis da economia
norte-americana com indicações de
que a taxa de juros do Federal
Reserve (FED), Banco Central dos
Estados Unidos, não subirão como
o esperado, colaboraram para
queda de 0,49% do dólar
comercial, cotado ontem a R$
3,8460 para venda. O cenário
externa otimista também
repercutiu no fechamento do
pregão da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). O índice B3
(principal da Bovespa) fechou em
alta de 1,93%, com 78.130
pontos, representando o maior nas
últimas seis semanas e o quarto
pregão seguido de valorização.

Eleições 2018
Os eleitores que estarão fora do domicílio
eleitoral em outubro podem se cadastrar
para votar em trânsito, de ontem até o dia
23 de agosto. O voto em trânsito pode
ocorrer no primeiro, no segundo ou nos
dois turnos, nas capitais e nos municípios
com mais de 100 mil eleitores. Para votar
em trânsito, o eleitor tem que fazer a
habilitação em um cartório eleitoral,
indicando o local em que estará na data
das eleições. Neste ano, quem estiver na
unidade da federação de seu domicílio
eleitoral poderá votar para presidente da
República, governador, senador, deputado
federal, deputado estadual ou distrital. Os
eleitores que estiverem fora da unidade da
federação de seu domicílio eleitoral só
podem votar para presidente.

Sustentabilidade
O Paraná participa do Fórum de
Alto Nível Político sobre
Desenvolvimento Sustentável, que
acontece em Nova Iorque. O
evento é promovido pelas Nações
Unidas para acompanhar o avanço
da Agenda 2030 e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e reúne representantes de
47 países. Começou no dia 9 de
julho e segue até esta quarta-feira
(18). Ontem, a governadora Cida
Borghetti participou de um painel
sobre inovações locais para
implantação dos ODS e apresentou
as ações promovidas pelo Paraná
para avançar nas metas propostas
pela ONU.

Guerra às fake news
Em meio à baixa cobertura vaci-

nal e pelo menos dois surtos de
sarampo no país, o governo federal
reforça ações de comunicação para
combater as chamadas fake news
relacionadas à imunização. A estra-
tégia do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Comunicação da Pre-
sidência da República e outros ór-
gãos visa a minimizar os prejuízos
causados à população pelo compar-
tilhamento de informações equivo-
cadas sobre efeitos das vacinas.

Por meio de nota, a pasta infor-
mou que conta com uma equipe de
monitoramento responsável por ana-
lisar as principais notícias de saú-
de no meio digital, tanto em portais
de notícias quanto nas redes soci-
ais. Em 2017, foram recebidos mais
de 2,2 mil alertas. Este ano, até o
momento, foram mais de mil.

“Todos eles são analisados pela
assessoria de comunicação e, caso
necessário, é realizada uma inter-
venção ativa para esclarecer o po-
sicionamento do Ministério da Saú-

de”, informou a pasta, por
meio de nota.

De acordo com o ministé-
rio, uma publicação esclare-
cendo que não existe o subti-
po H2N3 do vírus influenza no
Brasil – boato que circulou nas
redes sociais e grupos de apli-
cativos de mensagens no iní-
cio do mês de abril – registrou
22.030 compartilhamentos,
1.580 comentários, 11.890
reações (curtidas e afins) e
alcançou 2,2 milhões de pes-
soas, na página oficial da
pasta no Facebook.

 POST do Ministério da Saúde
no Facebook em que desmente a
existência do subtipo H2N3 do

vírus influenza no Brasil

SARAMPO E PÓLIO
Entre os dias 6 e 31 de agosto, o ministério promove a Campanha
Nacional de Seguimento contra o Sarampo e a Poliomielite. O foco

da vacinação são crianças com idade entre 1 e 5 anos incompletos.

REPRODUÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 24
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 26Em apenas três horas, quatro

acidentes foram registrados entre a
manhã e o início da tarde de ontem
em Cascavel. Todos nas ruas da ci-
dade e que refletem uma realidade
de violência de quem compõe o trân-
sito no município. Neste ano, até on-
tem por volta das 16h – horário em
que o relatório do Corpo de Bombei-
ros foi consultado – foram 1.133
acidentes contabilizados na cidade.
Média de quase seis por dia.

O número é menor que no ano
passado no mesmo período, quan-
do, de acordo com relatório do Cor-
po de Bombeiros, 1.528 foram aten-
didos. Apesar de uma pequena di-
minuição, a quantidade de batidas
ainda preocupa principalmente pela
gravidade dos acidentes.

Na tarde de ontem, um motoci-
clista ficou ferido ao se envolver
em um acidente na Avenida Guaí-
ra, Bairro Tropical. Uma camione-
te vinha de Toledo pela Avenida e

Acidentes em alta

chegou a rotatória que faz esqui-
na com a Rua Pinheiros, onde ba-
teu na moto. O motociclista teve
um corte na cabeça e foi levado
para atendimento hospitalar pelo
Siate com ferimentos leves.

No Bairro São Cristóvão, um jovem de
20 anos ficou ferido em acidente. Ele
também estava de motocicleta e seguia
pela Rua Theobaldo Bresolin quando
atingiu a lateral de um veículo, que seguia
pela Rua Guaraniaçu. Ele foi socorrido e
levado para a UPA Tancredo Neves.

No Centro de Cascavel, uma batida

também envolveu uma motocicleta. O
piloto da moto seguia pela Rua da
Bandeira quando bateu em um Renault
Sandero, que trafegava pela Rua Rafael
Pícoli. O motociclista, de 34 anos, foi
arremessado no para brisas do carro, foi
socorrido pelo Siate e encaminhado para
atendimento hospitalar.

Outro acidente envolveu um ônibus
do transporte urbano. O motorista do
veículo seguia pela Rua Padre Anchieta
quando atingiu um Corolla, que seguia
pela Rua Washington Luiz, no Bairro
Parque São Paulo. Uma mulher, de 50
anos, que estava dentro do ônibus, foi
atendida com ferimentos leves.

Outras colisões

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

MOTOCICLISTA teve corte na cabeça e foi
levado para atendimento hospitalar

JOVEM ficou ferido em acidente de moto na
Rua Theobaldo Bresolin

MOTOCICLISTA caiu no para-brisas do veículo
em acidente no Centro de Cascavel

COLETIVO se envolveu em acidente e uma
passageira ficou ferida
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Giro da
Violência

Apreensão de munições I
Um adolescente com mais de duas mil
munições foi apreendido na
madrugada de ontem na BR-369, em
Ubiratã. O que chama a atenção é que
as munições recolhidas com o
adolescente eram, na maioria,
munições de fuzis e pistolas de calibre
restrito. A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) recebeu uma denúncia de que
um Celta preto, ocupado por dois
homens, estaria fazendo o serviço de
batedor para um veículo Duster, que
era conduzido por um adolescente.
Os policiais conseguiram abordar o
Celta na PRF de Ubiratã e,
assustados, os dois ocupantes do
veículo confessaram que faziam o
trabalho de batedor e que o
adolescente estava em um hotel.

Apreensões de munição II
A polícia seguiu em fiscalização pela
rodovia quando viram o veículo Duster
estacionado em uma estrada vicinal do
município. O adolescente estava no
automóvel e foi abordado. O carro foi
fiscalizado e, dentro, foram
encontradas 2.436 munições de
diversos calibres: 885 munições de
.40; 250 de calibre .45; 600 munições
de fuzil 3,65; 401 de calibre .380 e
300 de calibre 9 milímetros. Mais de
mil reais também foram recolhidos. A
ocorrência foi encaminhada para a
Polícia Civil de Ubiratã e o menor de
idade apreendido.

Acidente na rodovia
Um caminhão tanque tombou na tarde
de ontem na BR-277 em Foz do
Iguaçu. O acidente ocorreu na pista
que vai de Foz do Iguaçu a Curitiba. O
caminhão transportava combustível e
o produto ficou derramado na pista.
Por conta disso, a pista foi
interditada e uma longa fila de
veículos se formou na rodovia. O
trânsito precisou seguir pela marginal.
O motorista não se feriu.

Incêndio em
vegetação

Sem chuva significativa, a região
já está em alerta vermelho para ris-
co de queimadas. O número de ocor-
rências no inverno costuma aumen-
tar por conta do tempo seco e do
sol forte. Qualquer faísca pode to-
mar grandes proporções.

Como o incêndio que foi regis-
trado na tarde de ontem, no Jar-
dim Montreal em Cascavel. Uma

grande área de mata pegou fogo
e a fumaça podia ser vista de lon-
ge. As chamas se espalharam
para vários pontos da extensa
área de vegetação e a mata foi
consumida pelo fogo.

Neste ano, de acordo com rela-
tório online do Corpo de Bombeiros,
já foram 119 incêndios em vegeta-
ção registrados em Cascavel.

INCÊNDIO podia ser visto de longe e tomou grandes proporções

FUMAÇA tomou grandes proporções por conta do fogo na mata

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Um susto na tribuna
O vereador Alécio Espínola (PSC) precisou ser abanado pelo

vereador Jorge Bocasanta (Pros) com uma rápida
“brincadeira” do presidente Gugu Bueno (PR) ao iniciar a

sessão de eleição da Mesa Diretora biênio 2019/2020.
“Temos duas chapas inscritas”, disse Gugu, que logo corrigiu:
apenas uma chapa estava inscrita. Um alívio para Alécio, visto

que poucos minutos antes a apreensão era grande sobre a
possibilidade de uma nova chapa ser composta. Inclusive o
Paço esteve representado no Legislativo para averiguar se

tudo estava de acordo com o previsto.

SUSPENSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Câmara de Vereadores passa agora por recesso
administrativo a partir de hoje.

 As sessões ordinárias só voltam ao normal a partir de
31 de julho.

Em breve a Defensoria Pública terá novo endereço em
Cascavel: sai da Barão do Cerro Azul e vai para outro
prédio a poucas quadras, na Rua São Paulo, 346 – onde
a Procuradoria do Trabalho. Devido a mudança, o
atendimento será suspenso de 25 de julho a 3 de agosto.

Votos favoráveis
Embora sabe-se que em
política os embates de
ideias sejam frequentes, o
voto de Fernando Hallberg
(PPL) soou quase que
contraditório na tribuna.
Mas são “ossos do ofício”.
Teve o agradecimento
nominal do futuro
presidente.

Consenso
Não teve nem chance para
a oposição se manifestar e
bater de frente com o
grupo formado com
influências de Paranhos e
Gugu. “Trabalhamos pelo
consenso para que
tenhamos uma mesa que
represente todas as forças
políticas”, disse Gugu.

Antecipação
A eleição antecipada na
Casa de Leis não agradou a
todos: se dependesse do
vereador Olavo Santos (PHS)
seria no fim do ano. Gugu
garante que houve um
respeito à democracia que
decidiu pela antecipação
do pleito.

Campanha
Gugu agora se dedica as
eleições na esfera estadual:
é pré-candidato a
deputado. O mesmo ocorre
com o vereador Policial
Madril (PMB) e Misael
Júnior (PSC). Olavo também
é pré-candidato a deputado
federal. Todos poderão se
manter no legislativo,
mesmo em campanha.

Situação ganha
a Presidência
Por unanimidade, o vere-

ador Alécio Espínola (PSC)
presidirá a Câmara de Cas-
cavel no biênio 2019/
2020. A votação antecipa-
da ocorreu ontem e contou
com a presença de todos
os parlamentares. A opo-
sição não se manifestou
contrária a composição da
chapa e nem se dispôs a
enfrentá-la.

Espínola, que iniciou a
trajetória política como re-
presentante do Conjunto
Habitacional Paulo Godoy
e o Bairro Santa Cruz, foi
eleito vereador com
1.635 votos em 2016 e
logo no primeiro mandato
ganha espaço de desta-
que, atribuído também a
sua aliança com o prefei-
to Leonaldo Paranhos
(PSC). Ele atua como lide-
rança de governo na Casa
de Leis. Em discurso após
eleição, o futuro presiden-
te garantiu respeito a to-
dos os membros – inclu-
sive a oposição. “Serei
um presidente que respei-
tará todas as prerrogati-
vas: que saberá lidar com
todos os vereadores, tan-
to de posição quanto opo-
sição, pois todos temos
a vontade de vencer os
desafios e devemos saber
que cada um tem um jei-
to de trabalhar”.

MESA DIRETORA
A Mesa Diretora empossada em 1º de janeiro de 2019 terá
Roberto Parra (1º vice), Valdecir Alcântara (2º vice),
Aldonir Cabral (1º secretário) e Paulo Porto (2º secretário).
Espínola pretende manter as sessões itinerantes, aproximando
os parlamentares da comunidade e em seu discurso na tribuna
garantiu transparência. Em decorrência do cenário político
nacional – com escândalos de corrupção e desvio de recursos
públicos – Espínola ressaltou a importância da renovação
representativa. “Nossas instituições estão desmoralizadas.
Mas precisamos fazer com que entendam que nós somos
passageiros e nossas instituições ficam. Por isso, devemos fazer
nossa parte. Sou um homem simples, humilde, mas que tem o
idealismo de ver uma cidade melhor”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

ALÉCIO será o presidente da
Câmara a partir de 2019



RADAR02 HOJE NEWS, 18 DE JULHO DE 2018

É MELHOR NÃO ESPECULAR

NOTAS

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

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

“Graças a Deus e a
todo trabalho

realizado, foi um
desfecho totalmente

tranquilo”.

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

O trabalho técnico
desenvolvido pela
Secretaria de Meio

Ambiente para
capturar a onça-

parda que
assustou Cascavel
nos últimos dias.

A bandeira vermelha
nas tarifas de luz

mantidas em julho
e que

consequentemente
acarretará em

cobrança extra a cada
100 quilowatts-hora.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,

sobre a captura da onça
na região do Lago

Municipal.
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 ARQUIVO/HOJE NEWS

Muita coisa estranha deve ocorrer nos bastidores do
mundinho político brasileiro que a gente nem é capaz de
imaginar. Muita...

Dias atrás uma mui “filosófica filósofa” havia dito que o
Lula seria o crush da mulherada desse triste país. Pergun-
tei pra várias senhoras e senhoritas e, invariavelmente ouvi
um “credo” como resposta.

Creio que a dama filosofante estava “tiburciamente” ima-
ginando que todas pensam, sentem, a vida como ela.

Motivado por esse sensual anúncio dialético delirante,
lembrei-me que, não faz muito, o ex-ministro da educação,
Fernando Haddad, havia declarado numa manifestação pró-
molusco que ele, o Lula, seria o tesão do Brasil e que, inclu-
sive, o viagra deveria deixar de ser azul para ser vermelho
para, desse modo, render-lhe uma singela homenagem.

Pois é. E depois o louco sou eu.
Loucuras à parte, fico cá com os meus alfarrábios a

matutar: o que será que orientava esse senhor quando es-
tava a frente do ministério da “ensinação”. O que?

Será que tais orientações íntimas podem nos auxiliar a
compreender a danação da educação brasileira? Não sei.
Aliás, quem sabe?

E tem outra: o que será que passa pelo cocuruto da
distinta filósofa? Da filósofa que diz saber como conversar
com um fascista, mas, como todos sabem, ela não sabe
como prosear amigavelmente com um rapaz numa ratea-
da radiofônica e, se isso já não bastasse, crê, candida-
mente, ser a porta-voz de todos os secretos desejos in-
confessáveis do mulherio brasileiro. O que?

Eu hein! Melhor nem tentar especular muito sobre es-
sas coisas. Vai que a gente descobre e acabe perdendo o
pouquinho que resta do tal do respeito que a gente ainda
tem por essa turma, não é mesmo?

Tô fora!

Dartagnan da Silva Zanela

Palestra
A Associação dos
Engenheiros e Arquitetos
de Cascavel (Aeac) dá
sequência hoje ao ciclo
de palestras iniciado no
mês passado. A partir
das 19h o conferencista
José Rafael de Medeiros
Filhos irá abordar o tema
“Gestão do tempo e
produtividade na
engenharia”. O evento
acontece na sede da
entidade, na Rua
Presidente Bernardes,
1910, no centro de
Cascavel. As vagas são
limitadas.

Matrículas
As matrículas para o Ceebja
Joaquina Mattos Branco
estão abertas até dia 20 de
julho. Para o Ensino
Fundamental é necessário
ter 15 anos completos e
para o Ensino Médio 18. A
documentação necessária é
histórico escolar, RG, CPF,
certidão de nascimento,
comprovante de Residência
(Copel). Horários: manhã
das 8h às 12h. À tarde das
13h às 17h e à noite das
18h às 21h50. Informações
pelo telefone 3224-6455.
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gente@jhoje.com.br

  Linda Sacomori,

Felicidades!Quando falares, cuida para
que tuas palavras sejam
melhores que o silêncio.

A diretora da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos,
Teresinha Braga, recebendo exemplares do livro “Enigma da
Verdade”, do escritor Leandro Silva, lançado recentemente

A distância
O Sitema Único de Saúde

(SUS) está com inscrições
abertas para curso  de
Plantas Medicinais e

Fitoterápicos.
Qualquer pessoa que tenha
interesse pelo tema pode

se inscrever.
Os temas abordados serão
a importância do uso

correto de plantas
medicinais e fitoterápicos

e orientações sobre a
preparação e o uso de

remédios caseiros.
As inscrições devem ser
feitas no site https://
avasus.ufrn.br/local/
avasplugin/cursos/

curso.php?id.

Provérbio indiano

Novidades
A 4ª da ExpoConstruindo

será realizada de 26 a 29 de
julho, no Centro de

Convenções e Eventos de
Cascavel. A feira vai reunir o

melhor da construção,
arquitetura e decoração,
com opções variadas para
quem busca novas ideias

para construir ou reformar.
A entrada é franca.

Exposição
Os trabalhos do professor Luis Fernando Frandoloso e

alunos do 3º período do Curso de Fotografia do Centro
Universitário FAG resultaram na exposição “À Cor da Pele”,
que poderá ser vista pelo público até dia 27 de julho, na

Sala Verde da Biblioteca Pública de Cascavel.

Férias com Leitura
Amanhã e sexta 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.

Musical
O musical “A Noviça

Rebelde”, promovida pela
Nova Igreja Batista.

As apresentações seguem
até dia 27 de julho, às 20h.

Sábado e domingo tem
sessões às 17h e às 20h. A

entrada é gratuita. O
endereço é Rua Carlos de
Carvalho, 3.289, Centro.

Lindalva Oliveira, Ginalva
Maciel, Silvana Leite da
Silva, Samanta Incerti,
Cláudia Costa e Silva.

ISABELA
SBIERSKI,

pelas de lentes de
Arivonil Policarpo

Diversidade
30 de setembro tem a

6ª Parada pela Diversidade
de Cascavel.

O evento será realizado
na Praça Wilson Joffre.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 27 12 8 3 1 21 7 14
2º Atlético-MG 23 12 7 2 3 24 17 7
3º São Paulo 23 12 6 5 1 18 11 7
4º Internacional 22 12 6 4 2 15 8 7
5º Grêmio 20 12 5 5 2 11 5 6
6º Palmeiras 19 12 5 4 3 18 11 7
7º Sport 19 12 5 4 3 15 15 0
8º Cruzeiro 18 12 5 3 4 8 7 1
9º Botafogo 17 12 4 5 3 16 14 2
10º Corinthians 16 12 4 4 4 12 9 3
11º Vasco 15 11 4 3 4 17 18 -1
12º Fluminense 14 12 4 2 6 14 17 -3
13º América-MG 14 12 4 2 6 14 18 -4
14º Chapecoense 14 12 3 5 4 14 19 -5
15º Santos 13 11 4 1 6 14 16 -2
16º Vitória 12 12 3 3 6 16 23 -7
17º Bahia 12 12 3 3 6 10 17 -7
18º Paraná 10 12 2 4 6 7 16 -9
19º Atlético-PR 9 12 2 3 7 10 15 -5
20º Ceará 5 12 0 5 7 7 18 -11

HOJE
19h30 Ceará x Sport
21h Vitória x Paraná
21h45 Flamengo x São Paulo
21h45 Corinthians x [Botafogo
21h45 Grêmio x Atlético-MG

AMANHÃ
19h30 Cruzeiro x América-MG
19h30 Chapecoense x Bahia
20h Vasco x Fluminense
20h Santos x Palmeiras
21h Atlético-PR x Internacional

SÉRIE A

13ª RODADA

Equipe a ser batida até a pausa do
Brasileirão durante a Copa do Mundo
Rússia 2018, o Flamengo recebe o
São Paulo nesta quarta-feira no Ma-
racanã, às 21h45, pela 13ª rodada.

Líder do campeonato com 27 pon-
tos, o Rubro-Negro carioca tem qua-
tro de vantagem para o vice-líder Atlé-
tico-MG, o que lhe permite seguir no
topo da classificação independente-
mente do resultado do duelo com o
Tricolor paulista, terceiro colocado com

JOGAM HOJE

BRASILEIRÃO
19h30  Ceará x Sport

21h Vitória x Paraná Clube
21h45  Flamengo x São Paulo
21h45 Corinthians x Botafogo
21h45  Grêmio x Atlético-MG

SUL-AMERICANA
19h30 D. y Justicia x Nacional/EQU
21h45Sol de América x Nacional/URU
21h45  Dep. Cali x Bolívar

Mantém o “segue o líder”?
os mesmos 23 pontos do Galo mineiro.

Para o retorno pós-Copa, o Fla-
mengo deste segundo semestre é
outro em relação as 12 rodadas antes
da pausa na Série A. As mudanças
começaram pelo banco de reservas.
Maurício Barbieri foi, enfim, efetivado
como treinador, o que lhe dá mais tran-
quilidade e esfria as especulações so-
bre uma possível substituição.

Já Ederson (sem clube), Felipe Vi-
zeu (Udinese), Jonas (Al Ittihad) e

Vinícius Júnior (Real Madrid) deixa-
ram o grupo flamenguista. O único
reforço foi o do atacante colombia-
no Fernando Uribe, que estava no
Toluca mexicano.

Para o jogo desta noite, o Fla não
poderá contar com Cuéllar e Henri-
que Dourado que estão suspensos.
Já a diretoria aguarda uma posição
da Justiça sobre a possibilidade de es-
calar Paolo Guerrero.

Já o São Paulo, que tem um bom elenco e aproveitou o recesso do
Brasileirão para recuperar os jogadores que estavam entregues ao
departamento médico, também tem novidades para o reinício da
competição. As principais são as chegadas do lateral Bruno Peres e do
meia-atacante João Rojas, que deverá ser titular nesta noite. Já as baixas
no elenco ficaram pelos meio-campistas Petros e Cueva. Para hoje, Rodrigo
Caio, que se recupera de lesão, e Lucas Fernandes, suspenso, não estão à
disposição do técnico Diego Aguirre.

Tricolor paulista

Separados por apenas três
pontos na classificação, Grêmio e
Atlético-MG medem forças
nesta quarta-feira, às 21h45, em
Porto Alegre, pela 13ª rodada
do Brasileirão, a que marca o
reinício da competição pós-Copa
2018. O Imortal conseguiu
segurar boa parte do seu plantel
de antes do Mundial, contando
apenas com a perda do meio-
campista Arthur para o
Barcelona. Entretanto, as lesões
de Kannemann e Maicon
impedem força máxima nesta
noite. No Galo, as baixas
causaram mais estrago, com as
saídas dos titulares Bremer, Yago,
Otero, Cazares e Roger Guedes
(foto), artilheiro do Brasileirão
com nove gols.

 LUCAS UEBEL
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • GLOBO  • MALHAÇÃO

Kavaco afirma a Janete que não perdoará a avó por ter expulsado Amanda
de sua casa. Todos se preocupam com o sumiço de Amanda, que não res-
ponde às mensagens do namorado. Márcio propõe acampar com Pérola.

Kavaco acredita que Amanda esteja a caminho de Florianópolis, para realizar
seu sonho de conhecer o sul do país. Hugo sugere que o motorista de seu pai
leve Kavaco até Amanda. Paulo se anima com a nova vida de solteiro. Kavaco
encontra Amanda e os dois se reconciliam. Hugo convida Amanda e Kavaco
para passar um tempo em um hotel no caminho do Rio. Iohanna sugere que

Hugo convide seus amigos da escola para o hotel. A turma comemora o
convite de Hugo. Maria Alice hesita em acompanhar Alex ao hotel. Kavaco

garante a Amanda que ela não precisará voltar para Recife.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana se enfurece com Julieta e

promete vingança. Olegário revela a Eli-
sabeta que Petúlia está morando com
ele. Ofélia tenta aproximar Ágatha de
Vicente. Cecília segue Josephine e vê
quando a sogra entra na casa de Uira-
puru. Lady Margareth confabula com
Kléber contra Elisabeta. Mariana pro-
cura Luccino. Olegário ajuda Elisabeta
a fazer a cobertura jornalística da mani-
festação dos operários da fábrica. Ema
e Jane se preocupam com a seguran-
ça de Ernesto e Camilo. Susana e Pe-
túlia ouvem a conversa entre Lady Mar-
gareth e o delegado Kléber. Cecília
questiona Josephine sobre Uirapuru.
Julieta pede para Darcy e Charlotte con-
tinuarem vivendo em sua mansão. O
supervisor da fábrica provoca Ernesto,
e Elisabeta tenta acalmar o amigo. Uma
explosão ocorre dentro da fábrica e to-
dos se agitam. Mário/Mariana se reve-
la para Brandão.

DEUS SALVE O REI
Afonso faz um pedido a Virgílio, que

se nega a revelar o paradeiro de Amá-
lia. Otávio comunica a Rodolfo que or-
denou o corte do fornecimento de
água para Montemor. Lucrécia incen-
tiva Rodolfo a fazer as pazes com Afon-
so. Afonso revela a Gregório e Diana
seu plano contra Catarina. Afonso diz
a Catarina que Delano foi preso por
suspeita da explosão da mina. Afon-
so e Gregório conseguem capturar Ca-
tarina em uma armadilha

SEGUNDO SOL
Agenor se enfurece com Rosa. Beto/

Miguel ensina Ícaro a tocar violão. Va-
lentim se desculpa com Luzia/Ariella por
ter divulgado sua música. Zefa visita
Severo na cadeia e deixa Roberval re-
voltado. Cacau e Edgar se amam. Age-
nor escorraça Rosa, e Nice se deses-
pera. Manuela tem uma crise e procura
Narciso. Ícaro e Acácio ajudam Rosa.
Doralice conta para Ionan sobre Rosa
e ele sai apressado de casa. Valentim
se desespera ao saber da humilhação
sofrida pela namorada e vai atrás dela.

Ícaro se preocupa com a irmã. Luzia
flagra Manuela vendendo drogas.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica recebe um telefonema de

que Guilherme está no hospital, mas
antes de ir, pede para Arlete terminar
de pintar a sua unha. Roger e Verôni-
ca chegam ao hospital público para
ver o filho. Os dois acham que o hos-
pital que ele está é terrível. Sr. Pend-
leton descobre a câmera que os me-
ninos colocaram em seu cachorro e
quebra o equipamento. Iuri começa a

espionar Sophie por desconfiar que ela
não tem um noivo. Gleyce discute
com Ciro por ele não ter pago a conta
de luz, que é cortada. Glória vai falar
com Débora e diz que não acredita
que ela seja a mulher que vai fazer
Marcelo feliz. Glória diz para a mu-
lher ser merecedora do esforço de
Marcelo e provar que realmente ama
o homem. Luísa, Claudia e Joana se
deparam com Marcelo e Iuri em um
restaurante e acabam sentando todos
juntos. Roger fica surpreso ao saber
que Sr. Pendleton é avô de Yasmin (o
que não é verdade). Débora reclama
com Marcelo sobre a mãe dele ter ido
chamar a atenção dela.

Kavaco afirma  que não
perdoará a avó por ter expulsado

Amanda de sua casa
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje temos a Lua cheia que se reflete
sobre o setor de carreira dos arianos.
É um momento em que você percebe
a consequência de questões ligadas à
família, à casa e ao trabalho.

To
ur

o

A fase lunar cheia representa um im-
portante momento de conscientização
aos taurinos. Questões ligadas à comu-
nicação, a estudos, viagens e expan-
são de horizontes estão enfatizadas.

G
êm

os

A fase lunar cheia requer dos gemini-
anos a prática do desapego emocio-
nal e material. É um bom período para
se dar conta de como você tem lidado
com o dinheiro.

C
ân

ce
r A Lua regente canceriana está em sua

fase cheia, representando um ápice
emocional. Este é um momento muito im-
portante para todos os tipos de relacio-
namentos que os cancerianos cultivam.

Le
ão

É tempo de revisar os seus hábitos afim
de ter mais qualidade de vida. É um mo-
mento que favorece uma consciência mais
profunda sobre os seus sentimentos e a
necessidade de maturidade emocional.

V
ir

ge
m

A fase lunar cheia recai sobre o setor
afetivo e criativo dos virginianos. É uma
bela oportunidade de você estar mais
consciente de como tem vivenciado as
suas energias emocionais.

Li
br

a

A Lua cheia recai sobre o setor familiar
e privado dos librianos. Acontecimen-
tos importantíssimos envolvendo a car-
reira e também questões ligadas à
casa, sentimentos e imóveis.

E
sc

or
pi

ão A fase lunar cheia, que ocorre hoje,
representa o ápice do atual ciclo. É um
momento importante para estudos, co-
nhecimentos e contatos de natureza
pessoal e profissional.

Sa
gi

tá
ri

o A fase lunar cheia recai sobre o setor
material dos sagitarianos. É um bom
momento para colher o resultado do
modo como você tem expressado os
seus talentos.

Ca
pr

ic
ór

ni
o É em seu signo que temos hoje a fase

lunar cheia, capricorniano. O momen-
to é muito marcante para os seus rela-
cionamentos e para as questões fami-
liares e emocionais.

A
qu

ár
io A fase lunar cheia intensifica a neces-

sidade de cuidados com a saúde dos
aquarianos. É um momento importan-
te para descansar, repor energias e
se organizar interiormente.

 P
ei

xe
s A fase lunar cheia recai sobre o setor de

projetos, metas e esperanças dos piscia-
nos. É um momento muito interessante
para trabalhos em equipe e responsabi-
lidades.



Camarão Harumaki

 PREPARO
  Em um refratário, misturar o alho, limão,

coentro, sal e pimenta-do-reino e pimenta-
tailandesa. Adicionar os camarões e deixar
marinar por 10 minutos.

  Colocar um camarão no lado esquerdo de
uma triângulo de massa, deixando a cauda
para fora Enrolar o camarão firmemente na
massa até a metade.

  Pincelar a massa com a mistura de amido e
água e continuar a enrolar firmemente.

  Repetir com o resto dos camarões.
  Fritar a 180° até dourar e o camarão

estiver cozido, por cerca de 3 minutos.
  Servir com a geléia de pimenta.
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 1 dente de alho picado
 1 pimenta-tailandesa picada
 Suco fresco de 1 limão
 1 colher de sopa de coentro picado
 Pitada de sal e pimenta-do-reino
 12 camarões grandes (pistola) com

    cauda, descascados
 6 massas de rolinho primavera, cortadas

   na diagonal
 1 colher de sopa de amido de milho
 4 colheres de sopa de água fria

com geléia de pimenta

 Óleo para fritar
 Geleia de pimenta

DIVULGAÇÃO


