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Fumaça e fogo
Cascavel registra, desde o início do ano, 127

incêndios em vegetação. Somente no mês de
julho já são 22 registros. Na tarde de ontem uma
área de mata pegou fogo na Rua Jorge Lacerda

e a região ficou tomada pela fumaça e fogo.
 Pág. 19

 Pág. 07

O aumento de 40% dos casos de gripe contraídos por meio do vírus Influenza em ape-
nas uma semana em Cascavel deixam as autoridades de saúde em alerta. A médica

sanitarista Lilimar Mori diz que os casos estão controlados, mas podem aumentar assim
que as temperaturas caírem. Cascavel registrou duas mortes por gripe neste ano – um
homem de 50 anos e um jovem de 19. A orientação é de que se mantenham as ações

preventivas, especialmente entre aqueles que não foram vacinados.

Expansão do vírus
Influenza preocupa
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Dérbi que em 2019 será dispu-
tado pela primeira vez na elite do
Campeonato Paranaense, o Clássi-
co do Guizo será o destaque no
Estadual Sub-19 neste sábado. O
duelo entre Futebol Clube Casca-
vel e Cascavel Clube Recreativo,
pela 5ª rodada do returno da 1ª
fase, será às 15h no campo da
Associação Atlética Coopavel,
com entrada gratuita.

Será o duelo de opostos do Gru-
po A. A Serpente Aurinegra lidera a
chave com nove pontos a mais que
vice-líder Toledo (29 a 20) e já está
classificada antecipadamente à pró-
xima fase. Aliás, com nove vitórias e
dois empates em 11 jogos, o invicto
FC Cascavel tem a segunda melhor
campanha dentre todos os 23 times
participantes, atrás apenas do Lon-
drina, que está no Grupo B.

Já a Serpente Tricolor amarga a
penúltima colocação na chave e
conquistou sua primeira vitória na

Clássico do Guizo

competição justamente na última
rodada, quando foi a Irati e aplicou
3 a 1 nos donos da casa. Até en-
tão, tinha seis derrotas e quatro
empates em 10 jogos.

Com sete pontos, o Cascavel CR
só tem campanha superior às de
Campo Mourão, lanterninha do Gru-
po A com cinco pontos, e Grecal,
que ainda não pontuou no Grupo C.

Dérbi do primeiro
turno terminou 2 a 1

para o FC Cascavel
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Municipal de Vôlei tem 18 times inscritos
 O Campeonato Municipal de

Vôlei largou na frente dentre as
nove competições que movimenta-
rão atletas em Cascavel neste se-
gundo semestre e registrou a ins-
crição de 18 equipes nas disputas
que deverão começar no dia 29.

“Nove equipes masculinas e
nove equipes femininas se ins-
creveram. O próximo passo é

confirmar a participação de todas
no congresso técnico, que será
realizado na segunda-feira [dia
23] e no qual será realizado o
sorteio dos grupos e acertada a
programação da competição”, ex-
plica o diretor de Departamento
de Políticas de Esportes e Lazer
da Fundação Municipal de Espor-
tes e Cultura, Daniel Scalco.

Masculino
No naipe masculino, os times
inscritos, e seus respectivos
responsáveis, são: Brothers, de
Felipe Schulz Sefrin; Amigos do
Vôlei, de Odair José Sartor;
AAADU (Associação Atlética
Acadêmica de Direito) Univel,
de Guilherme Parra de Sales;
Guarujá/Sicoob, de Cleverson
Pereira Machado; Associação
Atlética Comercial, de Simone
Borges de Souza; Fitness Live,
de Igor Mateus Eugênio da
Silva; Lado Oposto Uniformes,
de Julio Cesar Joppert; Colégio
Estadual São Cristóvão, de
Dorival Sesso Júnior; e SC
Vikigns Voleibol, de Danilo
Cândido de Abreu.

 FEMININO
No naipe feminino, os times inscritos, e seus respectivos responsáveis,
são: APCEF, de Ricardo Gabriel Lorenzetti; AABB Cascavel Vôlei e Vôlei

AABB Cascavel, de Julio César Lopes da Silva; Sicoob, de Cleverson Pereira
Machado; Divas do Vôlei, de Igor Mateus Eugênio da Silva; Associação
Atlética Comercial e Copel Clube Cascavel, de Simone Borges de Souza;

Master Team, de Valmir Gonçalves; e AAADU (Associação Atlética
Acadêmica de Direito) Univel, de Helena Martelli.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Joinville 28 10 9 1 0 38 10 28
2º C. Barbosa 28 11 9 1 1 34 15 19
3º Atlântico 25 11 8 1 2 53 24 29
4º Pato Futsal 22 11 7 1 3 32 17 15
5º Corinthians 19 11 5 4 2 29 25 4
6º Minas 18 10 5 3 2 37 29 8
7º Jaraguá 17 10 5 2 3 28 27 1
8º Marechal 16 10 5 1 4 35 26 9
9º Foz Cataratas 16 11 5 1 5 25 23 2
10º Magnus 16 12 4 4 4 46 34 12
11º Joaçaba 14 10 4 2 4 18 17 1
12º Blumenau 14 11 3 5 3 29 29 0
13º Marreco 12 9 4 0 5 21 26 -5
14º São José 9 10 3 0 7 20 26 -6
15º Tubarão 9 10 2 3 5 23 31 -8
16º Intelli 7 11 2 1 8 28 45 -17
17º Cascavel 7 11 2 1 8 22 42 -20
18º Assoeva 6 10 1 3 6 18 27 -9
19º Shouse 0 11 0 0 11 20 83 -63

LIGA FUTSAL

AMANHÃ
20h15 Carlos Barbosa x Shouse
20h15 Corinthians x Joinville
20h15 Blumenau x Intelli

SÁBADO
19h Cascavel x Foz Cataratas
19h30 Assoeva x Magnus
20h15 Marreco x Marechal

DOMINGO
11h Minas x Tubarão
11h45 Joaçaba x São José

SEGUNDA-FEIRA (23)
19h Jaraguá x Pato Branco

12ª RODADA

A quarta-feira de decisões, ontem, foi de comemoração para as equipes de handebol e voleibol masculino de Cascavel na fase
regional dos Jogos da Juventude do Paraná em Pranchita. Ambas conquistaram o título e o direito de disputar a fase final da
competição, que será de 11 a 17 de outubro em Chopinzinho. Comandado por Cezar Casagrande, o time de handebol
cascavelense venceu o de Santa Izabel do Oeste por 31 a 14 e confirmou a campanha com 100% de aproveitamento, assim
como a equipe de vôlei cascavelense, do técnico Dorival Sesso. A diferença é que no handebol as disputas foram em grupo
único e no voleibol a conquista foi com direito a final, vencida por 3 sets a 1 sobre Capitão Leônidas Marques. Ainda ontem,
o futsal masculino passou por Matelândia na semifinal, por 3 a 1, e hoje disputa o título às 10h15, contra Realeza. No futsal
feminino, as cascavelenses golearam o time de Capanema por 10 a 0 e terminaram em terceiro lugar.

Liga Futsal na Neva
Principal competição do calendá-

rio do salonismo brasileiro, a Liga
Futsal estará de volta a partir deste
fim de semana depois da paralisa-
ção de 40 dias por conta das dispu-
tas da Copa do Mundo Rússia 2018.

A LNF (Liga Nacional de Futsal)
reiniciará a partir da 12ª rodada
com três jogos nesta sexta-feira,
mas para o Cascavel Futsal o com-
promisso será sábado num clássi-
co com o Foz Cataratas no Ginásio
da Neva, às 19h.

Será o quinto jogo seguido do
time cascavelense em casa. Nos
anteriores, todos pela Série Ouro do
Paranaense, acumulou duas vitóri-
as (Marechal e Palmas), uma derro-
ta (São José dos Pinhais) e um em-
pate (Matelândia). A igualdade foi no
fim de semana e a primeira da Ser-
pente no Estadual, e a segunda em
26 jogos na temporada – a outra foi
com o Jaraguá, pela Liga.

Essa estatística mostra uma ca-
racterística dos comandados do téc-
nico Nei Victor na temporada, a de
buscar a vitória a todo custo, nem
que lhe cause a derrota. Foi assim
contra o São José dos Pinhais. Quan-
do o placar apontava 5 a 5 os cas-
cavelenses foram de goleiro-linha
para buscar os três pontos e acaba-
ram sofrendo mais dois gols: 7 a 5.

Ontem, o Cascavel anunciou o
reforço do pivô Banana, ex-Marreco
e Marechal.

R$ 10
Para o clássico deste

sábado, os ingressos a preços
promocionais já podem ser

adquiridos antecipadamente a
R$ 10. No dia do jogo, na

bilheteria do Ginásio da Neva,
os valores serão R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia-entrada).

FOTOS: JUJUPS
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Santos x Palmeiras

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

SUL-AMERICANA
19h30 Dep. Cuenca x J. Wilstermann
21h45 Rampla Jrs x Ind. Santa Fé

AMISTOSOS
15h45 Liverpool x B. Rovers
23h Man. United x América/MEX

JOGAM HOJE

No Santos, o técnico Jair Ventura não perdeu ninguém duran-
te a Copa. Pelo contrário, ganhou o reforço de um jogador que

esteve na Rússia, o camisa 10 da Costa Rica, Bryan Ruíz (foto).
O veterano meio-campista, entretanto, não está disponível ainda

para estrear com a camisa do Peixe, que hoje não conta com
Diego Pituca (suspenso) e Daniel Guedes (virose). Já David Braz

é dúvida. Ele treinou ontem depois de desfalcar a equipe por
conta de uma intoxicação alimentar.

 O reinício de Campeonato Brasileiro será em
clima quente para Santos e Palmeiras, que fazem
clássico paulista nesta quinta-feira pela 13ª ro-
dada da competição. O duelo está marcado para
as 20h, no Pacaembu, e opõe o sexto colocado, o
Verdão, contra o 15º da classificação, o Peixe.

Mais regular que o rival na temporada, o Pal-
meiras chega para o confronto com mudanças
no elenco em relação as 12 primeiras rodadas
da Série A. Durante a parada para a Copa do
Mundo, o técnico Roger Machado perdeu os ata-
cantes Keno e Fernando, o meia Tchê Tchê, o
zagueiro Emerson Santos e o goleiro Daniel Fu-
zato, mas em contrapartida ganhou o meia Gus-
tavo Scarpa, livre para atuar pela equipe, o za-
gueiro Nicolás Freire, o também meia Vitinho e
o atacante Gabriel Barbosa.

Além disso, o Palmeiras conseguiu manter o
camisa 7 Dudu, que recebeu duas propostas ofi-
ciais e milionárias para deixar o Brasil. Ele, entre-
tanto, não entra em campo hoje para cumprir sus-
pensão, mesmo motivo dos desfalques do golei-
ro Jaílson, do zagueiro Luan e do volante Moisés.
Já Guerra e Borja estão fora por lesão.

 Depois de figurar entre as pri-
meiras posições na classificação
do Brasileirão nas primeiras roda-
das e depois amargar um jejum de
nove jogos sem vitórias, o que lhe
empurrou para a penúltima posição,
o Atlético-PR reinicia as disputas da
Série A com expectativa elevada
nesta quinta-feira, quando recebe
o Internacional às 21h, na Arena da

 Peixe reforçado

Baixada, pela 13ª rodada.
Tudo por conta da chegada de

Tiago Nunes, que comandou a equi-
pe alternativa do Furacão na con-
quista do Campeonato Paranaense
com 10 vitórias, cinco empates e
apenas uma derrota em 16 jogos.

No Colorado, quarto colocado
no Brasileirão e embalado por oito
jogos sem derrotas até a paralisa-

ção da competição, o reinício do
campeonato também é com expec-
tativa elevada.

Isso porque o Inter foi uma das
únicas equipes que não perdeu joga-
dores do elenco, além de ter se refor-
çado com o atacante Jonathan Alvez
e o meia Martín Sarrafiore. Os dois
não são opções no time titular do téc-
nico Odair Hellmann nesta noite.

Furacão x Colorado
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- ELIAS SANTOS ALVES E ORANDINA RODRIGUES DOS SANTOS

Cascavel, 10 de julho de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

O “Geração Atitude” conquistou
professores e alunos paranaenses. O
programa da Assembleia Legislativa do
Paraná que apoia a formação cidadã
de estudantes da rede estadual de en-
sino registrou um número recorde de
inscritos na edição 2018. Foram ca-
dastradas 500 propostas de projetos
de lei desenvolvidas pelos jovens e que
estão na disputa por uma vaga na
próxima etapa do programa. O nú-
mero é quase 120% maior do que o
registrado na edição anterior.

A elaboração de propostas que
podem se transformar em lei no Pa-
raná é um dos mecanismos utilizados
durante o programa para despertar
nos jovens o interesse pela cidadania
e pela democracia. Até chegar nesta
etapa, os professores trabalham em
sala de aula os conteúdos do “Guia
do Cidadão”, cartilha desenvolvida
especialmente para o projeto sobre
os temas abordados pelo “Geração
Atitude”. Os estudantes também têm

Recorde no “Geração Atitude”
a oportunidade de participar de um
bate-papo com representantes das
instituições parceiras para tirar dúvi-
das e trocar experiências.

Em 2017, foram inscritos 228 pro-
jetos. Este ano, os 500 estudantes
na disputa representam todas as re-
giões do estado. Os 32 Núcleos Regi-
onais de Educação têm, pelo menos,

um aluno na competição. A maioria
das propostas é voltada para as áre-
as da educação, saúde, meio ambi-
ente, segurança e acessibilidade.
Agora uma comissão avaliadora tem
a missão de analisar todas as pro-
posições e selecionar as 32 melho-
res ideias. O resultado será divulga-
do no dia 16 de agosto.

Leis
A proposta ganhadora do “Geração
Atitude 2017” está tramitando no

Legislativo para se tornar lei. O
trabalho do jovem Douglas Froelich,
que na época era aluno do Colégio

Estadual do Campo Helena Kolody, no
município de Cruz Machado, propôs a

criação do Dia e da Semana de
Prevenção ao Bullying com o objetivo

de conscientizar a comunidade
escolar sobre os danos causados

 pela prática.
Já a primeira ideia de um estudante

da rede estadual de educação a virar
lei foi da estudante Ingrid Ribeiro

Serafim de Souza, na época com 16
anos e aluna do Colégio Estadual

Itacelina Bittencourt, de Cianorte. O
projeto transformou o “Geração

Atitude” em política pública
de estado.

PROPOSTAS ESCOLHIDAS
Os autores das propostas escolhidas e também os professores orientadores
avançam para a próxima fase do “Geração Atitude”: a Caravana da Cidadania.
Entre os dias 19 e 23 de novembro eles participam de atividades em Curitiba
para conhecer de perto o funcionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, além do Ministério Público. Os estudantes também terão a
oportunidade de defender suas propostas no Plenário da Assembleia Legislativa
do Paraná, onde será anunciado o grande vencedor.

PROGRAMA Geração Atitude teve 500 propostas cadastradas

SANDRO NASCIMENTO/ALEP
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Cresce emissões de RGs

ORDEM DE CHEGADA
Ao contrário de Cascavel, na cidade vizinha, em Santa Tereza do Oeste, o
atendimento no Posto de Identificação anexo à prefeitura ocorre por ordem de
chegada e não é preciso agendamento. O interessado deve levar uma foto 3x4
para a emissão do documento. O posto está localizado na Avenida Paraná, nº
61 e o atendimento ao público ocorre das 7h às 13h de segunda à sexta-feira.

PRIORIDADE
Idosos com idade igual ou superior
a 60 anos, gestantes, lactantes,
pessoas com deficiência, com
crianças de colo e obesos, devido
à prioridade no atendimento de
acordo com a Lei 10.048/2000,
não precisam realizar agendamento.

O número de emissões de car-
teiras de identidade teve um au-
mento de 7% em Cascavel no pri-
meiro semestre deste ano. De
acordo com dados da assessoria
de imprensa da Polícia Civil do Pa-
raná, de janeiro a julho de 2017,
foram emitidos de 8.967 documen-
tos enquanto que no mesmo perí-
odo deste ano, 9.576, o que cor-
responde ao percentual citado.

A Carteira de Identidade ou RG
(Registro Geral) é o documento ofi-
cial de identificação expedido para
brasileiros natos, naturalizados e
portugueses que possuam igual-
dade de direitos e tem validade em
todo o território nacional.

Para conseguir o documento
em Cascavel primeiramente é ne-
cessário fazer o agendamento pelo
site www. institutodeidentifica-

cao. pr.gov.br e aguardar a data
para atendimento e retirada do RG.

Após o preenchimento de vagas
disponibilizadas a cada dia, novos
agendamentos serão abertos sem-
pre às 14h do dia seguinte e o so-
licitante é atendido na semana se-
guinte da data escolhida.

Entretanto, em algumas situa-
ções podem ocorrer desistências
e o site disponibiliza a opção para
que o agendamento seja cancela-
do por conta de algum imprevisto.

Conforme a assessoria de im-
prensa da Polícia Civil do Paraná,
a média mensal é de 1.680 agen-
damentos no Instituto em Casca-
vel, que está localizado na Rua Ere-
chim, nº 1646. “O documento es-
tará disponível para retirada em
20 dias úteis”, acrescenta a as-
sessoria.

Valores
1a via: isento
2a via rápida: R$ 29,29*
2a via: R$34,17

* Nesse tipo de solicitação, não
haverá alteração do documento
anterior, apenas a data de expedição
é atualizada.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

EM MÉDIA São realizados 1.680
agendamentos mensais no Instituto de
Identificação de Cascavel

Cresce emissões de RGs
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Boletim epidemiológico da Sesa
(Secretaria Estadual da Saúde), di-
vulgado ontem, aponta um aumen-
to de 40% nos casos de Influenza
em Cascavel em apenas uma se-
mana. Agora, são 14 confirmações,
sete de A H3 Sazonal, seis de A
H1N1 e uma de Influenza B. O Mu-
nicípio registra ainda dois óbitos,
um de A H1N1 – um homem de 50
anos - e outro de A H3 Sazonal –
um jovem de 19 anos.

De acordo com a médica sani-
tarista da 10ª Regional de Saúde,
Lilimar Mori, os casos de Influen-
za, hoje controlados, podem au-
mentar assim que as temperatu-
ras caírem. E segundo o Simepar
(Sistema Meteorológico do Para-
ná) isto deve ocorrer neste sába-
do (21), quando as mínimas che-
gam a 5°C. “É nesta mudança
muita rápida de temperatura que
as pessoas adoecem”, diz Lilimar.

Por conta disso, a orientação
é de que se mantenham as ações
preventivas, especialmente entre

Casos de gripe sobem
40% em uma semana

1111111111 mortes em
sete dias

Apesar do controle da doença no
Município, o panorama estadual é

bem diferente. Até agora, 60
mortes por Influenza foram

registradas no Paraná, 11 delas
somente nesta semana – 29 delas
do subtipo A H1N1, outras 29 de A
H3 Sazonal e duas por Influenza A

não subtipado.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

aqueles que não foram vacinados.
Lilimar reforça algumas medidas
que podem auxiliar no controle da
doença, como lavar bem as mãos,
evitar tocar os olhos, boca e nariz
após contato com super fícies,
não compartilhar objetos de uso
pessoal manter os ambientes
arejados, com portas e janelas
abertas e cobrir a boca e o nariz
ao tossir ou espirrar. “Quem está
vacinado não terá a doença ou se
tiver, será de uma forma mais
branda. Mas, por estarem imuni-
zadas, não a transmitem, o que é
muito importante”, explica.

Lilimar comenta ainda que os
números em Cascavel estão den-
tro do esperado. Porém, alerta que
tudo que for excepcional ao cená-
rio atual pode demandar ações di-
ferenciadas dos serviços de saúde.

Quem está
vacinado não terá a
doença ou se tiver,
será de uma forma

mais branda

NÚMEROS DE CASOS EM CASCAVEL
A H1N1 A H3 Sazonal Influenza B

6 7 1

ÓBITOS

A H1N1 A H3 Sazonal
1 1
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CICLO DE PALESTRAS
Unipar Compartilhando Conhecimento abre inscrições

Atividade diferenciada atrai alunos do ensino médio, interessados em agregar novas
ideias e conhecer a profissão de interesse

Um dia para aprender, trocar
ideias e compartilhar. A Univer-
sidade Paranaense – Unipar lan-
ça a segunda edição do projeto
Compartilhando Conhecimento,
que acontece no dia 9 de agos-
to, simultaneamente em todas
as Unidades. Alunos do ensino
médio e da graduandos da Uni-
versidade estão convidados a
participar do ciclo de palestras,
que acontece nos períodos da
manhã e à noite.

O evento é uma parceria com
o Núcleo Regional de Educação.
A ideia é oferecer palestras em
diversas áreas do conhecimento,
para que os jovens possam des-
cobrir coisas novas, entender a
rotina de uma Universidade e

Confira os temas ofertados em Cascavel:
Empregabilidade: você tem?; Inovação nas Empresas; Cidades Sustentáveis;

Tendência de Design de Interiores, Impressão de Órgãos 3d, Finanças
Pessoais: Ajuste suas contas e ganhe dinheiro; Direitos Humanos; O Direito e a

Cidadania; Cérebro Humano: a anatomia dos cem bilhões de neurônios;
Primeiros Socorros: teoria e prática; A Engenharia e a Sustentabilidade; Obras

Fantásticas da Engenharia; Makeup: novas tendências; Pouco investimento
para uma pele saudável; Minorias Sociais, Bullyng, História e Cidadania;

Narguilé e Piercing Bucal: mitos e verdades; Conversando sobre Psicologia;
Orientação Profissional; Projeto de Vida e Protagonismo; Curtiu?

Compartilhou? Comentou? E Agora?.

aprender um pouco mais sobre a
sua futura profissão.

Cada aluno pode participar de
até quatro palestras diferentes, que
acontecem em salas de aula, labo-
ratórios e em outros ambientes es-
peciais de estudos da Unipar.

 As inscrições já estão dispo-
níveis e podem ser feitas no site
www.unipar.br, via banner do pro-
jeto. Mais informações podem ser
obtidas no setor do Prove (Progra-
ma de Valorização da Educação)
ou pelo telefone (45) 3321-1300.

Acesse o site www.unipar.br e saiba mais



Pneus jogados
na estrada
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 19 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Paulo Veiga de Oliveira e Joseli Costa de Oliveira
2- Mauro Veiga e Isaura Francisca Sandoval
3- Abel Roque e Ana Lucia Gomes Ribeiro
4- Romildo Camargo Nogueira e Cicera Aparecida dos Santos
5- Luiz Gustavo Lopes Meira e Rosangela de Moraes Souza
6- Carlos Ademilson Rodrigues e Vania Santana Farias
7- Jurandir Ferreira da Silva e Diana Vieira Soares
8- Vismar Olávio da Silva e Sonia Maria de Moraes
9- Cesar Gotardo e Luana Aparecida Hang
10- Wilson Antonio da Silva Sagaz e Janete Woytovicz

Novamente o Hoje News flagrou
o descarte irregular de pneus, des-
ta vez em uma área rural de Casca-
vel. A montanha de pneus e tam-
bém vestígios de lixo estão concen-
trados na beira de uma estrada vi-
cinal, distante cerca de 500 metros
da Rodovia PR-486, no Distrito de
Espigão Azul.

A Sema (Secretaria de Meio
Ambiente) foi procurada e o Depar-
tamento de Fiscalização informou
que servidores vão hoje ao local
averiguar a situação. Os pneus se-
rão recolhidos e encaminhados
para uma empresa especializada no
descarte de borracha.

Lembrando que pneus e tam-
bém qualquer tipo de objeto que
acumula água é potencial criadou-
ro do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue, zika e fe-
bre chikungunya.

Autores de crimes ambientais,
como esse, dificilmente são encon-
trados, mas a Sema sempre tenta
localiza-los para tomar as providên-
cias cabíveis.

PNEUS estão jogados a céu aberto em beira de estrada da área rural de Cascavel
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Segundo caso
Este é o segundo caso de

flagrante de descarte irregu-
lar de pneus em dois dias
seguidos. Ontem, o Hoje
News mostrou que uma rua
localizada no Loteamento
Tropical II também foi usada
para o descarte de uma
grande quantidade de pneus.

Pneus jogados
na estrada
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É bom estar comemorando o Dia dos Pais não só na data fixada, mas em
todos os dias, sempre fortalecendo os laços e vivendo cada momento juntos.“

Kesia Mendes, Atendente

“

Tanto com nosso pai celestial, Jesus Cristo, como com nosso pai terreno

“Presentinhos”
para os pais

VALE A PENA
O técnico em informática
Renan Wunderwald, pretende
investir R$ 100 com o
presente do seu pai. “Sempre
procuro dar uma coisa que ele
precisa, ou que vejo que ele
quer. Vale a pena cada
centavo, se precisar usar mais
dinheiro vou usar para
velo feliz”, diz.
Renan confessa que sempre
deixa para comprar em cima
da hora, mas já começou o
planejamento financeiro
para poder dar um
presente especial.

O Dia dos Pais se aproxima e
os lojistas já se preparam para
receber os filhos que vão com-
prar aquela lembrança para cele-
brar a data comemorada no do-
mingo, 12 de agosto.

Porém, ao longo dos anos o va-
lor desse presente diminui, é o
que diz a subgerente de uma loja
de roupas, Marli Vanzzo. “Os fi-
lhos não dão mais aquele pre-
sentão, mas sim presentinhos.
Eles gastam cerca de 50 reais.
Nós estamos nos adaptando
para atender essa nova deman-
da, com promoções, kits”.

Marli acredita que  a data neste
ano supere o dia das mães em ven-
das. “Pelo cenário do mercado
acredito que vamos vender mais.
Ano passado a data superou nos-
sas expectativas”, conta. Nesse
segmento o que mais sai são ca-
misas, camisetas, cintos, carteira,
peças intimas e kits.

O presidente do Sindilojas de
Cascavel, Leopoldo Furlan, diz que
o momento é de otimismo para o
mercado e espera uma margem de
crescimento entre 3% e 5% em re-
lação ao ano passado.

“Mesmo que seja um pequeno
percentual, o importante é tentar
aumentar as vendas. Estamos sa-
indo de um período ruim, vamos ten-
tar arrecadar um pouco mais com o
Dia dos Pais”. Conforme o presiden-

te, os segmentos procurados geral-
mente são os de roupas, calçados,
telefonia e supermercados.

Furlan falou sobre a queda do
valor investido pelos filhos nos
presentes. Segundo ele, a média
já chegou a superar os R$ 110, e
neste ano o valor não deve ultra-
passar os 75 reais.

 NECESSIDADE
A atendente Kesia Mendes não estipulou um valor a ser investi-

do na lembrança, pois depende muito do momento econômico que
ela estará passando. “É complicado calcular um valor, já dei várias

opções de presentes para meu pai, como livros, roupas, vai de
acordo com a necessidade dele e a minha condição no momento. O

que vale mesmo é estar com ele, independente de presente”.

 SINDILOJAS estima um crescimento de 3% a
5% nas vendas para o Dia dos Pais deste ano

ARQUIVO
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O pedido feito pela Acadevi (As-
sociação Cascavelense de Deficien-
tes Visuais) foi atendido pela Pre-
feitura de Cascavel que irá disponi-
bilizar um agente administrativo e
três estagiários para auxiliar nos
atendimentos na sede da institui-
ção e na Biblioteca Pública.

A associação aguardava desde
o mês de maio para a renovação
do contrato de cooperação com o
Município. A demanda, no entanto,
recebeu atenção maior após uma
mobilização dos membros da Aca-
devi em frente à prefeitura.

Na ocasião eles foram atendi-
dos pelos secretários de Assistên-
cia Social, Hudson Moreschi e de
Planejamento e Gestão, Edson Zo-
rek e a expectativa é de que até o
dia 20 de julho os estagiários fos-
sem cedidos. No Diário Oficial de
ontem foi publicado o acordo.

“A partir de agora vamos acom-
panhar os desdobramentos buro-
cráticos para que isso seja real-
mente efetivado o mais rápido
possível e pessoas com deficiên-
cia visual não sejam prejudica-
das”, afirma o representante da
Acadevi, Ivan de Pádua.

Demanda atendida
O estágio é destinado a defi-

cientes visuais que cursam al-
gum tipo de graduação. “Precisa-
mos de três estagiários que rea-
lizam trabalhos externos para
atendimento do público que não
faz parte da associação e tam-
bém de um para auxiliar os usu-
ários da biblioteca que necessi-
tam de materiais em braile”, des-
taca Pádua. O agente administra-
tivo ficará responsável por servi-
ços na sede da Acadevi.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto:Fábio Donegá

GRUPO buscou ajuda na prefeitura para contratação de estagiários

 400 pessoas
Atualmente 400 pessoas

fazem parte da associação,
que segundo Pádua, é uma
das pioneiras nos trabalhos

com deficientes visuais.
“Inclusive temos reconheci-

mento por várias outras
associações diante das
ações de reinserções no
mercado de trabalho, em

congressos e de
reintegração social”.
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Após o fechamento do Lago Muni-
cipal de Cascavel devido à presença
de ao menos uma onça-parda no lo-
cal, o cartão-postal da cidade reabre
hoje para visitação do público. O lo-
cal é utilizado para prática de espor-
tes e recreação da população. As ati-
vidades no Zoológico Municipal de
Cascavel também voltam ao normal.

De acordo com o secretário mu-
nicipal do Meio Ambiente, Romulo
Quintino, após a captura da onça-
parda e sua remoção para uma re-
serva estadual na região Oeste,
não foi constatada a possível da pre-
sença de um segundo felino no Par-
que Ecológico Paulo Gorski. A sus-
peita de que havia outro animal foi
levantada pelaprópria secretaria

“Vamos reabrir o lago e também
o zoológico para que a população
volte a contar com estes espaços
tradicionais de lazer e recreação.
Porém, vamos manter o monitora-
mento constante, bem como deixar

as armadilhas e câmeras com sen-
sor de movimento ainda instaladas
na mata dentro do trabalho vigilân-
cia que vai continuar”, completou.

A pista de caminhada no Lago
municipal estará aberta das 6h às
19h. Já o Zoológico Municipal fun-
cionará no horário habitual, das
8h às 17h30.

Fechamento
O lago foi fechado na terça-feira (10), às 18 horas, após a comprovação de
uma onça estava solta na região. O animal, que já havia sido avistado por

populares, foi flagrado por uma câmera de segurança da Acesc
(Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários). No mesmo dia guardas

patrimoniais também avistaram o felino.
A onça foi capturada na madrugada de terça-feira (17) após cair em uma

armadilha montada no meio da mata que margeia o lago. Outras seis
armadilhas foram colocadas no local e ficarão por tempo indeterminado
para que, e caso haja outra onça-parda, ela também seja capturada. A

operação para capturar o felino envolveu, além da prefeitura, equipes do
ICMBIo (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), IAP

(Instituto Ambiental do Paraná), seguindo os protocolos do ICMBio e teve
apoio da Polícia Ambiental.

Lago e zoo
reabrem hoje
Lago e zoo

reabrem hoje

REPERCUSSÃO
A presença dos felinos no
perímetro urbano do município
chamou a atenção e virou notícia
nacional. Agora, com o fim da
interdição, a expectativa é de
que o lago fique lotado por
pessoas que costumam fazer
caminhadas ou corridas na pista
de quase quatro mil metros que
há no local.
O fechamento do espaço dividiu
opiniões, mas a maioria
concordou com a decisão da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, que tomou a medida
por questões de segurança.

PRINCIPAL CARTÃO-POSTAL de Cascavel está reaberto a partir de hoje

AÍLTON SANTOS
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O auditório da Nova Igreja Batis-
ta (NIB) de Cascavel ficou lotado na
noite de terça-feira (17) na estreia
de um clássico do cinema mundial
e da Broadway. A peça “A noviça
rebelde” foi adaptada com mensa-
gens que levaram o público à emo-
ção e lágrimas.

O espetáculo conta a história de
uma jovem que depois de ser man-
dada embora de um convento vai tra-
balhar como governanta na casa de
um homem que tem sete crianças.
Na adaptação, como o pai é muito
rígido com os filhos, a noviça tenta
trazer de volta a alegria para a casa.

São mais de 100 pessoas envol-
vidas na apresentação, todas volun-
tárias, membros da igreja. Além de
interpretação, o espetáculo tem mú-
sica, dança, percussão e fantoches.

A peça dura cerca de 1h15. Os es-
petáculos ocorrerão nos dias 17 a 27
de julho às 20h. Sábado e domingo
haverá apresentações às 17h e 20h.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Estreia com
sucesso

APRESENTAÇÕES
As apresentações acontecerão no
auditório da Nova Igreja Batista,
localizada na Rua Carlos de
Carvalho, 3289, Centro – Próximo
ao Sesc.
A entrada é gratuita! A
recomendação dos organizadores é
para que o público chegue com
antecedência para garantir um bom
lugar, já que as portas são fechadas
quando é atingida a lotação máxima.
Para mais informações, ligue para
(45) 3035-4190, 9-9935-
2261, acesse o site
www.niparana.org ou envie e-mail
para nibpr@hotmail.com.
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Cabo Verde
O presidente Michel Temer
transmitiu ontem a presidência
do Brasil na Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP) ao presidente de Cabo
Verde, Jorge Carlos de Almeida
Fonseca. O mandato é de dois
anos e cobrirá o período de
2018 a 2020. O tema em
discussão será “As Pessoas. A
Cultura. Os Oceanos”.

NOTAS
Investimentos
Nos últimos cem dias, o Governo
do Estado confirmou
investimentos de R$ 5 bilhões
para todas as regiões e áreas de
atendimento à população. Os
recursos asseguram novas obras
e serviços públicos para
moradores dos 399 municípios
paranaenses. A liberação de
convênios com prefeituras soma
R$ 1 bilhão e atende 380 cidades.

Bolsa Família
Os inscritos no Bolsa Família começaram
a receber ontem o benefício com
reajuste de 5,67%. O pagamento será
escalonado até o dia 31 deste mês. A
informação foi divulgada hoje pelo
Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS).  Segundo o ministério, para saber
o dia em que o dinheiro pode ser
retirado, basta que o beneficiário confira
o Número de Identificação Social
(NIS) impresso no cartão.

Dinheiro vivo na mira do TSE
 O Tribunal Superior Eleitoral

(TSE), em parceria com outros ór-
gãos de fiscalização, vai analisar
suspeitas de uso de dinheiro vivo
para caixa 2 nas eleições deste
ano, a condição financeira das
pessoas físicas doadoras e a ca-
pacidade operacional dos fornece-
dores de bens e serviços desti-
nados à campanha.

“O foco não é apenas dinheiro
vivo, é muito além disso. O que o
TSE busca com outros órgãos de
fiscalização do Estado é, a partir
das informações declaradas nas
prestações de contas dos candida-
tos/partidos, analisar a capacida-
de financeira das pessoas físicas
no aporte das doações e a capaci-
dade operacional dos fornecedores

na entrega de bens e serviços des-
tinados à campanha eleitoral”, dis-
se o tribunal, em nota.

A fiscalização da Justiça Eleitoral
será feita a partir das informações
declaradas pelos candidatos nas
suas prestações de contas. Além dis-
so, como ocorrido no último pleito,
haverá um compartilhamento de in-
formações da Justiça Eleitoral com
outros órgãos do Estado, como a

Receita Federal, o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras (Coaf)
e o Ministério Público.

No caso específico do TSE, se-
rão analisadas as contas dos can-
didatos à Presidência da Repúbli-
ca. Candidatos aos demais cargos
terão suas prestações de contas
analisadas pelos juízes eleitorais
e respectivos Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs).

DECLARAÇÃO FALSA
A suspeita com relação a dinheiro vivo é de que candidatos façam declaração
falsa de valores guardados em casa à Justiça Eleitoral e ao Fisco. O objetivo

seria, após a eleição, transformar o dinheiro em sobra de campanha ou incluir
recursos de origem ilícita nos gastos eleitorais. Nas últimas eleições gerais, em

2014, foram declarados R$ 300 milhões em dinheiro por 26.259 candidatos
(7,6% do total). Nas eleições para prefeitos e vereadores, em 2016, 497.697

candidatos (12,28%) declararam possuir R$ 1,679 bilhão em espécie.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 24
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 26

Em grandes proporções, o fogo to-
mou conta de uma área de mata na
tarde de ontem, em Cascavel, na Rua
Jorge Lacerda, proximidades da Ave-
nida Guaíra, Bairro Tropical.

Não se sabe como o fogo come-
çou, mas o mato seco ficou toma-
do pelas chamas, que se espalha-
ram rapidamente, com muita fuma-
ça e calor intenso. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado para atender a
ocorrência e espantar os fogos. Só
ontem à tarde, pelo menos dois in-
cêndios foram registrados. Na tar-
de de terça-feira, uma grande área
de mata também pegou fogo em
Cascavel, no Jardim Montrel.

Já foram 22 incêndios em vege-
tação em julho, de acordo com re-
latório online do Corpo de Bombei-

ros, dados consultados na tarde de
ontem às 15h. Bem mais do que o
contabilizado em junho, quando fo-
ram sete registros de queimadas
em vegetação feitos pelo Corpo de
Bombeiros. Apesar do montante, o
número ainda é menor do que no
ano passado, quando foram 57 in-
cêndios no mesmo mês.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

No ano
Neste ano, até ontem, por volta

das 15h, 127 incêndios em
vegetação foram contabilizados.

No mesmo período do ano
passado, de 1º de janeiro até 18
de julho, foram 128. O inverno é

propício para ocorrências de
incêndio em vegetação por ser
historicamente seco. Segundo o

Instituto Meteorológico Simepar,
não chove significativamente

desde 28 de junho, ou seja, 20 dias
de seca completados ontem. O

alerta é vermelho para o risco de
queimadas

 FUMAÇA
escura
tomou conta
da região

Alerta para
incêndios

Alerta para
incêndios

MATO SECO foi consumido pelo fogo no Bairro Tropical, em Cascavel
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Giro da
Violência
Vítima de estupro
Uma jovem vítima de estupro fez
exames no IML (Instituto Médico
Legal) em Cascavel na manhã de
ontem. Ela passou por exames de
corpo de delito. A vítima, de 23
anos, foi abordada por um
homem armado, na região do
Bairro Cancelli. Ela estava de
bicicleta quando foi abordada
pelo agressor. A jovem passou
por exames para comprovar o
abuso. O laudo do IML será
encaminhado à Polícia Civil, que
investiga o caso.

Apreensão de relógios
A Polícia Federal de Foz do
Iguaçu apreendeu, na
madrugada de ontem, um carro
carregado com caixas de relógios
e um aparelho de ginástica. Os
policiais abordaram o veículo e,
em vistoria, encontraram as
mercadorias que estavam sem
nota fiscal e era de origem
paraguaia. O motorista foi
detido. O veículo e a mercadoria
foram encaminhados à Receita
Federal para as providências
cabíveis.

Carga de pneus
Policiais federais de Foz do
Iguaçu também apreenderam um
veículo carregado com pneus de
caminhão contrabandeados do
Paraguai. O veículo foi abordado
na noite de terça-feira, mas o
motorista fugiu depois de bater
com o carro em pedras e
abandonar o automóvel. O
veículo foi encontrado lotado de
pneus. A mercadoria foi
recolhida pela polícia e o
motorista não foi encontrado.

 O Complexo Ciro Nardi foi
alvo de bandidos na madrugada
de ontem em Cascavel. O geren-
te da Divisão de Espaços Espor-
tivos e Culturais da Secretaria de
Cultura e Esportes do Município,
Orlando Paulo Anzoategui, encon-
trou a caixa de energia que fica
atrás do ginásio vandalizada.

Os ladrões levaram os fios de
energia de alimentação das qua-  Reportagem: Tatiane Bertolino

Furto de fios
no Ciro Nardi

dras de tênis e das luminárias do
Centro de Economia Solidária, que
é anexa do Ciro Nardi.

Segundo a Secretaria, aproxi-
madamente 40 metros de fios fo-
ram furtados. As providências ca-
bíveis foram tomadas, o boletim de
ocorrência foi registrado e a Guar-
da Municipal foi acionada.

Um capotamento foi registrado na
tarde de ontem, na BR-369, em Cor-
bélia. Uma camionete S10 ultrapas-
sava uma carreta quando o condutor
perdeu o controle da direção e atin-
giu a parte da frente da carreta.

A camionete capotou e o veí-
culo foi parar às margens da ro-
dovia. Dois ocupantes da camio-
nete tiveram ferimentos leves e
foram encaminhados para aten-
dimento hospitalar.

PORTAL CORBÉLIA

 VEÍCULO foi parar no meio do mato, às margens da rodovia, e ficou destruído

 Capotamento BR-369

Guarda solto
 Foi solto o guarda patrimonial acusado de um duplo homicídio

registrado no Reassentamento São Francisco em Cascavel, em março
deste ano. A soltura foi determinada ontem à tarde, durante audiência.
O guarda e o outro acusado pelo crime prestaram depoimento, além de
três testemunhas. Os acusados alegam ter agido em legítima defesa e
agora o processo segue para alegações finais. Depois, será definido se

os dois serão levados ou não a júri popular.
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Para publicidade
Após suspender a licitação para contratação de empresa

de publicidade há cinco meses, hoje a Prefeitura de
Cascavel publicou novo edital. O valor continua o mesmo:

R$ 6 milhões para serem divididos entre os meios de
comunicação. A empresa contratada será responsável por

atividades de estudo, planejamento e execução de
materiais – distribuição entre veículos,

inclusive a internet.

Sem prejuízos
Após Toledo cancelar a feira
agropecuária, o presidente
da Sociedade Rural do Oeste,
Adani Primo Triches, garante
que esse vento da crise não
vai atingir Cascavel: a feira
está mais que garantida e
com novas atrações.

Estratégico
Após sucessivos prejuízos,
Triches tirou do vermelho a
Expovel, que chegará a 39ª
edição, de 9 a 15 de
novembro. Para alavancar o
público haverá mais
máquinas, leilões e shows –
um deles possivelmente será
aberto ao público, no
aniversário de Cascavel: isso
vai depender da negociação
com o município.

Investigação
Está fervendo a situação da
10ª Regional de Saúde:
após saída de Miroslau
Bailak, o secretário de
Estado da Saúde, Antônio
Nardi, pediu rigor na
investigação de denúncias
sobre médicos da Unidade
de Regulação de Leitos que
supostamente não cumprem
a carga horária.

Resultados
A comissão de sindicância
terá apenas 15 dias para
apresentar o resultado da
investigação. O caso veio a
tona pelo vereador
Fernando Hallberg (PPL),
que encaminhou denúncia
aos órgãos competentes em
janeiro deste ano.

SESSÃO ITINERANTE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Tribunal Superior Eleitoral promete rigor na
investigação das doações de campanha neste ano.

 Dados dos doadores serão cruzados com informações da
Receita Federal para saber se a pessoa tinha condições de
fazer a doação.

Hoje será realizada a segunda sessão itinerante promovida
pela Câmara de Vereadores, no ano. Serão tratados assunto
de interesse do Periolo, São Francisco e Jardim Colmeia,
além de outras comunidades. O evento inicia às 19h, no
salão anexo à Capela Nossa Senhora da Aparecida.

O Paraná é o segundo
estado brasileiro com o
maior número de ade-
sões ao Pacto Global, ini-
ciativa da ONU que bus-
ca mobilizar a comunida-
de empresarial internaci-
onal para a adoção, em
suas práticas de negóci-
os, de valores aceitos nas
áreas de direitos huma-
nos, relações de trabalho,
meio ambiente e comba-
te à corrupção. Até agora,
126 empresas paranaen-
ses aderiram ao Pacto
Global, mas a meta é
ampliar este número para
250 até setembro.

O desempenho do Es-

Paraná adere
ao Pacto Global

tado foi apresentado pela
governadora Cida Borghet-
ti ontem, em Nova Iorque,
a investidores e financia-
dores internacionais que
participam de um evento
paralelo ao Fórum de Alto
Nível Político sobre De-
senvolvimento Sustentá-
vel, promovido pelas Na-
ções Unidas. O painel Pla-
nos dos Países para ODS:
Um Roteiro para Investi-
mentos Privados discutiu o
envolvimento dos gover-
nos, da ONU e da iniciativa
privada no avanço dos ODS
e reuniu representantes do
Brasil, Equador, Índia, Co-
lômbia, Espanha e Polônia.

DESAFIO
“O desafio é tornar a rede do Paraná a maior do Brasil e
ajudar a alavancar o País para que conquiste a segunda
posição no ranking mundial”, afirmou a governadora. “O
número significativo de adesões e o bom posicionamento do
Paraná vão dar visibilidade ao nosso Estado, impulsionar
negócios, além de influenciar na obtenção de recursos
vinculados à ONU”, avaliou Cida Borghetti. “Estamos
comprometidos em implementar e dar suporte aos ODS no
Paraná. Entendemos que o sucesso desta iniciativa requer
investimentos públicos e privados”.

GOVERNADORA CIDA BORGHETTI está em Nova Iorque onde
apresentou o desempenho do Estado

SECS
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Empresas
notificadas

Cardápio nutricional
Durante um semestre inteiro o Município precisou replanejar o cardápio
nutricional das escolas, com mais de 31 mil estudantes. “Tivemos que
adequar as proteínas na merenda, complementar com carnes de porco, frango
e peixe. A empresa colocou o preço abaixo e se recusou de entregar o bife
bovino. Notificamos a empresa e ela está impedida de participar de
qualquer licitação”, explica Márcia Baldini, secretária de Educação.
O mesmo vem ocorrendo na Secretaria de Assistência Social – abrigos e a
Casa de Passagem estão sem parte de alimentos entregues por uma empresa
contratada pela prefeitura: os produtos em falta são presunto e queijo.
Aos poucos, os produtos chegam, mas são considerados insuficientes para
atender a demanda

Os atrasos nas entregas de
mercadorias por empresas ven-
cedoras de licitações da Prefei-
tura responderão administrati-
vamente por quebra de contra-
to e nos casos mais severos po-
derão ser impedidas de partici-
par de novas disputas de con-
corrência pública.

Dois casos mais graves fo-
ram registrados pela Secretaria
de Planejamento e Gestão: um
relacionado a Secretaria de Saú-
de, onde a empresa contratada
deixou de repassar alimentos
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento). Um processo ad-
ministrativo está aberto e a em-
presa receberá notificação por
deixar de cumprir com o que
está previsto em contrato.  “O
caso já foi resolvido há duas
semanas. Tivemos problemas
com a alimentação dos paci-
entes e imediatamente entra-
mos em contato com a empre-
sa que responderá a proces-
so administrativo”, diz Edson
Zorek, secretário de Planeja-
mento e Gestão.

A empresa chegou a justifi-
car que os preços estabeleci-
dos na licitação estavam abai-
xo do valor praticado no mer-
cado, por isso, teria deixado de
fornecer ao Município.

No entanto, outro caso na
Secretaria de Educação trouxe
graves consequências à meren-
da escolar: apesar de antecipar
a licitação de compra de bife bo-
vino, durante um semestre in-
teiro o Município não recebeu
o produto previsto no cardápio.
Outra empresa vencedora de li-
citação se recusou entregar o
produto, pois o valor estava
muito abaixo do praticado.

QUESTIONAMENTO
O vereador Carlinhos Oliveira (PSC) cobrou explicações da Secretaria de
Educação sobre valores de carnes adquiridas para a merenda escolar. A carne
moída bovina teve um custo de R$ 17,99 o quilo e a carne suína R$ 17,64
o quilo – preços acima do praticado normalmente. “Os produtos da merenda
escolar seguem um controle rígido, muitas exigências da Vigilância Sanitária. No
caso da carne de porco ela chega as escolas cortada em cubos, sem pele e sem
osso – embalada a vácuo. Além disso, há todo um processo de logística para
entrega desses itens, visto que são várias escolas que devem ser abastecidas
diariamente”, diz o secretário Edson Zorek.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

MÁRCIA BALDINI
diz que empresas
notificadas não poderão
participar de licitações
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FELIZ POR REALIZAR OU REALIZANDO
POR SER FELIZ?

A vida é feliz realizando!
Quanto mais algo produz, mais evidencia a vida que

possui em si mesmo. A vida escolhe e celebra a si lá na-
quela árvore onde a primavera resplandece repleta de flo-
res e frutos. “A vida diz a cada um de nós: ama-te como eu
te amo”, pois se existimos é porque fomos desejados, con-
vidados e amados pela força do Universo, ilustra o filósofo
Antonio Meneghetti.

Todo o ser humano, conforme Maslow, possui dentro
de si dois conjuntos de forças. O primeiro grupo prioriza a
segurança, a defesa, a regressão, o passado e o receio de
se desenvolver e frutificar já o segundo impulsiona para a
própria totalidade e individualidade, para o funcionamento
pleno dos dons pessoais, para a confiança em face ao
mundo e para a aceitação amorosa de si.

Portanto, podemos considerar o processo de crescimen-
to como uma série interminável de situações de livre esco-
lha em que cada uma de nós se defronta cotidianamente ao
longo da vida quando precisa decidir entre o prazer da segu-
rança ou do crescimento, da dependência ou da indepen-
dência, da regressão ou do sucesso. O crescimento porta
consigo as suas angústias e os seus prazeres.

Se uma nova experiência tiver de fazer parte daquela
pessoa ou não é ela quem deve decidir. Não podemos for-
çar alguém ao progresso, é possível apenas instiga-la para
que o faça, ninguém pode tomar a decisão em seu lugar, é
ela quem deve querer, gostar e agir.

Quando queremos algo devemos realizar ações con-
cretas para consegui-lo e, uma vez que se atingiu aquele
propósito seguimos em frente. E se por acaso aquela fase
chegou ao fim, partimos em busca de novas conquistas,
sempre cientes de que por meio de tragédias e cobranças
perdemos a estrada.
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“Celebramos hoje os 100
anos de Nelson Mandela.

Suas contribuições
continuam como exemplo
para nortear o combate à

injustiça, à intolerância e à
opressão. Sua luta é

inspiração a todos e muitas
vidas foram salvas pela

renúncia ao ódio”.

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

A adaptação do
clássico do cinema
“A noviça rebelde”

para uma peça
teatral que está em

apresentação na
Nova Igreja

Batista.

Os incêndios
ambientais cada

vez mais frequente
e , em alguns

casos, provocados
por descuido da

própria
população.

Michel Temer,
presidente da

República, ontem em
uma rede social.

AGÊNCIA BRASIL

Alice Schuch: doutora em educação
e gêneros, escritora e palestrante

Conexão Acic
Associados da Acic podem
adquirir seu passaporte
para o Conexão Acic 2018
com preço especial até o
fim da tarde desta sexta-
feira, (20). O valor é de R$
225 com direito aos
ingressos para as três
palestras de um dos mais
destacados ciclos
organizados no Paraná.
Depois dessa data, o valor
do passaporte sobe para
R$ 250. O preço pode ser
parcelado em até três
vezes nos cartões de
crédito ou débito.

Nova captação
A Sanepar reuniu os
moradores do distrito de
São Salvador, em Cascavel,
para passar orientações
técnicas sobre as obras de
implantação da nova
captação de água no Rio
São José. O encontro serviu
ainda para esclarecer as
dúvidas dos agricultores
que integram a bacia do
manancial que vai
abastecer os moradores de
Cascavel. O evento reuniu
cerca de 30 moradores da
localidade, gerentes e
técnicos da Sanepar.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
Quinta

Curitiba

26
Sexta

26
Quinta

24
Sexta

158105

Fases da lua

Fo
nt

e:
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im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
12/07 - 23h49

14

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

O casal Marcelo e Jaqueline Rocha, à espera de Maria Helena, que
 chega no fim deste mês para alegria da família

Lidi Rufino e
Adelar Valdameri,

cutindo férias
na Grécia

ADRIANA TONELLI

Pedro José Santos,
Maurício Fontes de

Almeida, Luís Carlos Popi,
Luísa Mattos Saia, Sandra

Maria Geri, Madalena Pereira
Barboza e Lúcio
Rodrigues Mello.

Sinfonia
Hoje o Festival de Música

de Cascavel apresenta o Coro
da Camerata Antiqua de
Curitiba, sob a regência

de Mara Campos. A
apresentação será no Teatro
Municipal de Cascavel, às
20h. A entrada é gratuita.

Jazz
Samurai Também Chora -

Jazz Duo - é o show que
promete movimentar o
InnBaia Hostel neste

sábado. O evento faz parte
da programação paralela do

Festival de Música de
Cascavel. A entrada é o valor

simbólico de R$ 8. Mais
informações pelo telefone

(45) 3326-5329.

Quando damos um passo
na direção de Deus, ele dá

sete passos em nossa
direção.

Provérbio hindu

Mexa-se!
O Centro de Artes e

Esportes Unificados (CEU)
de Cascavel está com
inscrições abertas,

gratuitamente, para as
oficinas de hip-hop, teatro,

artes do circo, grafite,
futsal, informática (inclusão

digital), música/violão,
balé, contação de histórias,

yoga, rugby, cross-teen,
capoeira e arte e mídia. O
CEU fica no Bairro Santa
Cruz, Rua Caiçaras, 401,

esquina com a Tito Muffato.
Mais informações pelo

telefone
(45) 3902-2498.

Férias terminando...
Ainda dá tempo de aproveitar o Sesc Brincando nas

Férias. Hoje e amanhã tem muitas atividades e brincadeiras
para os pequenos aproveitarem o finalzinho do descanso. O

horário é das 13h30 às 17h30.
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 Balanço divulgado na tarde de
ontem pelo Ministério da Saúde
mostra que o Brasil tem 677 casos
confirmados de sarampo. Segundo
a pasta, atualmente, o país enfren-
ta dois surtos de sarampo – em
Roraima e no Amazonas. Até terça-
feira (17), foram confirmados 444
casos de sarampo no Amazonas, e
2.529 permanecem em investiga-
ção. Roraima confirmou 216 casos
da doença e 160 continuam em
investigação.

O ministério informou que, des-
de fevereiro, quando começaram a
surgir os casos de sarampo, foram
registradas três mortes: duas em
Roraima e uma no Amazonas. Em
Roraima, um caso suspeito de
morte pela doença ainda está em
investigação.

De acordo com o balanço, os
surtos estão relacionados à impor-
tação. “Isso ficou comprovado pelo
genótipo do vírus (D8) que foi iden-
tificado, que é o mesmo que circu-

Brasil tem 667
casos de sarampo

la na Venezuela”, diz a nota.
Ainda segundo a pasta, alguns

casos isolados e relacionados à
impor tação foram identificados
nos estados de São Paulo (um),
Rio Grande do Sul (oito); e Rondô-
nia (um). Até o momento, o Rio de
Janeiro informou ao Ministério da
Saúde, oficialmente, sete casos
confirmados.

“Cabe esclarecer que as medi-
das de bloqueio de vacinação, mes-
mo em casos suspeitos, estão sen-
do realizadas em todos os esta-
dos”, diz o ministério.

 VACINA
Oferecidas gratuitamente pelo Ministério da Saúde para todos os estados, as

vacinas tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e tetra viral (sarampo,
rubéola, caxumba e varicela) fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação
e estão disponíveis ao longo de todo o ano nos postos de saúde em todo o país.

“É importante ressaltar que não há necessidade de corrida aos postos de
saúde, já que as ações para controle do surto da doença, como bloqueio
vacinal, nas localidades acometidas por casos de sarampo estão sendo

realizadas com rigor”, diz  nota divulgada pela pasta.

CERTIFICADO
DE ELIMINAÇÃO
Em 2016, o Brasil recebeu da
Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas) o certificado de eliminação da
circulação do vírus do sarampo.
Segundo o ministério, o Brasil está
empreendendo esforços para
interromper a transmissão dos surtos e
impedir que se estabeleça a transmissão
sustentada. “Para ser considerada
transmissão sustentada, seria preciso a
ocorrência do mesmo surto por mais de
12 meses”, diz a pasta.

 DIVULGAÇÃO

VACINA contra
sarampo, rubéola,
caxumba e varicela
são oferecidas
gratuitamente em
todos os estados



VARIEDADES 15CASCAVEL, 19 DE JULHO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um belo dia para as amizades, o con-
tato com grupos e um senso maior de
parceria. É um momento em que você
deve agir com base no coração e na-
quilo que lhe entusiasma e faz vibrar.

To
ur

o

A Lua se encontra hoje no setor profis-
sional e de realizações dos taurinos. É
um momento interessante para você
se envolver mais emocionalmente e
criativamente com aquilo que faz.

G
êm

os

O dia favorece o contato com pessoas e
com lugares distantes. Questões éticas,
jurídicas e educacionais estão enfatizadas.
É uma fase oportuna para estabelecer
contatos mais promissores e amistosos.

C
ân

ce
r Momento muito interessante para es-

tar mais consciente de suas emoções
e de questões financeiras. Pode ocor-
rer o retorno material em contratos e
situações associadas ao trabalho.

Le
ão

O momento é muito importante para os
sentimentos e relacionamentos dos na-
tivos deste signo. Há favorecimentos
nas questões afetivas, educacionais e
que envolvem crianças ou filhos.

V
ir

ge
m

As atividades e tarefas em equipe ga-
nham um incentivo neste dia. A fase é
muito importante para você refletir so-
bre como tem se comportado emocio-
nalmente.

Li
br

a A Lua recai sobre o setor amoroso dos
librianos. O dia é importante para com-
preender a importância da amizade,
do amor e do companheirismo.

E
sc

or
pi

ão Preste mais atenção nos seus sentimen-
tos e em questões relacionadas às suas
bases e alicerces emocionais. Esta pode
ser uma fase de reconhecimento profis-
sional e de bons contatos de trabalho.

Sa
gi

tá
ri

o Um dia de natureza mais entusiasta e con-
fiante aos sagitarianos. Você vem passan-
do por fortes desafios e pode contar com o
apoio de amigos. É necessário ter confian-
ça na sua visão interior, sagitariano.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia é interessante para negociações

e para parcerias e contratos. É impor-
tante estar mais ciente do modo como
você tem lidado com o poder, a sexu-
alidade e as finanças.

A
qu

ár
io A Lua em movimento pelo seu signo

faz oposição a Vênus, aquariano. O
dia é muito interessante para a amiza-
de, o amor, as parcerias e relaciona-
mentos.

 P
ei

xe
s O dia contém uma natureza intuitiva e

sensível aos nativos de Peixes. For-
tes pressentimentos e participação im-
portante em projetos coletivos.
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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  • SEGUNDO SOL

MALHAÇÃO
Amanda confessa a Kavaco que não

quer mais morar com Janete. Rosália
permite que Pérola vá para o hotel com
Márcio. Paulo decide acompanhar Alex
e Flora na viagem. Alex insiste para que
Maria Alice os acompanhe, mas a me-
nina afirma que precisa estudar. Rosália
desconfia do comportamento de Maria
Alice. Jade e Érico viajam juntos e ten-
tam se aproximar um do outro.

ORGULHO E PAIXÃO
Brandão beija Mariana. O supervi-

sor da fábrica acusa Ernesto pela ex-
plosão. Luccino se espanta ao ver Ma-
riana com Brandão. Ema se desespera
ao saber da acusação contra Ernesto.
Brandão estranha o comportamento de
Luccino. Ernesto tenta acalmar Ema.
Jorge se preocupa com a greve na fá-
brica. Otávio não consegue terminar seu
noivado com Lídia. Darcy incentiva Er-
nesto a fugir. Susana ouve as instru-
ções de Lady Margareth a Kléber e
manda Petúlia seguir o delegado. Ce-

 Ícaro comenta com Rosa o que descobriu sobre Laureta e Galdino. Rosa
pede ajuda para Maura. Edgar é hostil com Karen. Cacau mente para Roberval
para justificar sua ausência. Maura e Rosa descobrem o segredo de Galdino.
Valentim critica Laureta para Karola e encoraja Beto/Miguel a revelar seu segredo
publicamente. Rosa consegue o endereço da mãe de Galdino e o surpreende.
Luzia/Ariella vai ao estúdio atrás de Ícaro, quando Beto/Miguel chega. Galdino
revela a Rosa o que Karola e Laureta fizeram com Luzia/Ariella. Luzia/Ariella se
emociona ao ouvir a conversa que Beto/Miguel tem com Ícaro. Narciso tenta
cuidar de Manuela. Roberval visita Severo na cadeia. Karen enfrenta Edgar. Ma-
nuela questiona Narciso sobre sua família. Galdino atenta contra a vida de Rosa.

cília conta para Mariana sobre Uirapu-
ru. Brandão decide conversar com Luc-
cino. Ernesto foge com Ema. Darcy
cuida de Elisabeta. Olegário se assus-
ta com Petúlia.

DEUS SALVE O REI
Afonso dá ordens a Romero sobre

Catarina e alerta a rainha sobre seu jul-
gamento. Afonso conta a Tiago que
Catarina foi pega em flagrante e pede
ao irmão de Amália que retorne ao exér-
cito de Montemor. Afonso planeja uma
forma de derrotar Otávio. Betânia des-
confia de Naná. Glória e Lucrécia bri-
gam por Rodolfo. Enoque chega ao cas-
telo e é socorrido por Brumela e Rome-
ro. Afonso avisa a Gregório que precisa
encontrar Augusto e Amália antes de
Otávio. Diana insinua a Gregório que o
filho que Catarina está esperando pode
não ser de Afonso. Afonso reencontra
Amália e Augusto.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Artêmio diz a “Franco” que a fortuna

e a vitalidade que tem é produto do ódio
que sente pela família Elizalde. Eduar-
do tenta convencê-lo de que Gonçalo é
inocente de todo mal que lhe fizeram.
Artêmio responde que Gonçalo é her-
deiro e sua arma é que ninguém saiba
de sua existência e afirma que Liliana,
que tem o diário em seu poder, só sairá
morta de sua casa. Vladimir comenta
com Aníbal que Priscila está apreensi-
va, lembra que aceitou ajudá-lo, porque
prometeu se divorciar e lhe entregar o
bebê, deixando claro que o mata se não
cumprir com o prometido.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa lembra de quando Marcelo

terminou o namoro com ela no passa-
do por um desentendimento deles, uma
armação de Débora. Roger começa a
tratar Claudia bem, por acreditar que Sr.
Pendleton é da família dela. Éric e Hugo
mostram seu projeto contra o bullying
com a ajuda de Helô. A proposta será
cada um dos alunos passar uma tarde
com outro aluno que seja diferente dele.
Após isso deverão fazer uma redação
valendo nota para entregar para ela.

Manuela foge de Luzia
DIVULGAÇÃO
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SALA 1
Diariamente

às 13h40,
15h35, 17h30

e 19h25

SALA 1
Diariamente às
19h10 e 21h20

 Férias
Monstruosas

SALA 3
Diariamente

às 14h, 16h30,
19h e 21h30

Os Incríveis 2


