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“Gatos” deixam tarifa
de energia mais cara

As ligações clandestinas
de energia elétrica encare-
cem o custo das tarifas
em pelo menos 4%. De
acordo com a Companhia
Paranaense de Energia,
nos cinco primeiros me-
ses do ano foram detec-
tados 1.115 “gatos” na
rede de distribuição de
energia em cidades das
regiões oeste e sudoeste
do Paraná. Um quarto dos
casos foram registrados
em Cascavel. Em todo o
Paraná a Copel identificou
13,8 mil fraudes. O furto
de energia é crime previs-
to no Código Penal e
pode render até quatro
anos de reclusão.
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 Após folgar na 1ª rodada, a se-
gunda metade da Série Ouro do
Campeonato Paranaense de Futsal
começa nesta sexta-feira para o
Cascavel Futsal, que às 19h30 re-
cebe o Palmas no Ginásio da Neva.

Desde seu último compromisso,
quando venceu o clássico com o
Marechal por 2 a 1, também em
casa, o time cascavelense passou
por mudanças. Aquele jogo foi o úl-
timo do pivô Tevez, que se transfe-
riu para o futsal gaúcho. O duelo
também foi o primeiro sem o ala
Rafinha durante o período de recu-
peração de cirurgia de clavícula do
camisa 11. Além disso, alguns dias
antes, o goleiro Alê Falcone havia
embarcado rumo a Portugal.

Com as baixas, - hoje o fixo Ra-
fael é ausência por suspensão - a
diretoria cascavelense aproveitou
os dias sem jogos, cerca de duas
semanas, para reforçar o elenco.
E hoje dois novos jogadores já re-
forçam a equipe comandada por
Nei Victor: o ala Luciano, que re-

torna para vestir a camisa tricolor
depois de seis anos e o ala Mad-
son, ex-Umuarama.

Na classificação da Ouro, o Cas-
cavel Futsal é o sexto colocado com
21 pontos em 12 jogos disputados
e o Palmas é o sétimo com 19 pon-
tos em 13 jogos. Marechal (32 pon-
tos), Marreco (31) e Pato (31) ocu-
pam as três primeiras posições na
tabela. No duelo pelo 1º turno, o
Cascavel foi goleado por 7 a 3 pelo
Palmas, fora de casa.

 Líder invicto do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19, o FC Cascavel desafia o Iraty
nesta sexta-feira, às 15h, em busca de se isolar ainda mais no topo da classificação. A Serpente
Aurinegra lidera o Grupo A com 22 pontos, oito a mais que o segundo colocado Toledo. Já
o adversário nesta rodada, a 2ª do returno da 1ª fase, soma 11 pontos na quinta colocação.
Já o Cascavel CR, penúltimo colocado no grupo com quatro empates e nenhuma vitória em oito
jogos, faz duelo regional com o Foz do Iguaçu na rodada, também às 15h desta sexta-feira. Para
o vice-líder Toledo, o compromisso será com o lanterna Campo Mourão, no sábado, em casa.

Cascavel de volta à Neva
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FC CASCAVEL

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 26 12 8 2 2 21 8 13
2º Avaí 22 13 6 4 3 22 12 10
3º Vila Nova 22 13 6 4 3 12 8 4
4º Figueirense 21 12 6 3 3 19 13 6
5º CSA 21 12 6 3 3 18 13 5
6º Coritiba 19 12 5 4 3 13 12 1
7º Oeste 18 13 4 6 3 15 16 -1
8º Paysandu 17 12 4 5 3 13 14 -1
9º São Bento 17 12 3 8 1 14 12 2
10º Guarani 16 12 4 4 4 17 15 2
11º Atlético-GO 16 12 4 4 4 21 22 -1
12º Juventude 16 13 3 7 3 14 15 -1
13º Ponte Preta 15 12 4 3 5 11 13 -2
14º Goiás 15 13 4 3 6 17 21 -4
15º Londrina 15 12 4 3 5 10 14 -4
16º S. Corrêa 14 12 4 2 6 14 16 -2
17º B. de Pelotas 13 12 3 4 5 11 13 -2
18º CRB 12 13 3 3 7 12 20 -8
19º Criciúma 9 12 2 3 7 12 17 -5
20º Boa Esporte 6 12 1 3 8 7 19 -12

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
Juventude 0x1 Vila Nova

Oeste 1x0 Avaí
Goiás 2x1 CRB

HOJE
18h CSA x Coritiba
19h15 Atlético-GO x B. de Pelotas
21h30 Guarani x Boa Esporte

SÁBADO
18h Figueirense x Ponte Preta
18h Criciúma x São Bento
20h30 Paysandu x Fortaleza

DOMINGO
18h Londrina x Sampaio Corrêa

13ª RODADA

 R$ 10
Os ingressos para Cascavel x

Palmas estão sendo
comercializados antecipadamente

ao preço promocional de R$ 10.
Na bilheteria do Ginásio da Neva,
os valores serão R$ 20 (inteira) e

R$ 10 (meia-entrada).
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OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca
2/7 às 11h 2/7 às 15h

Brasil x México Bélgica x Japão

3/7 às 15h

Colômbia x Inglaterra

3/7 às 11h

Suécia x Suíça

 As oitavas de final da Copa do
Mundo serão abertas com jogo en-
tre França e Argentina, na Kazan Are-
na, às 11h (de Brasília) deste sába-
do, dia que também se enfrentarão
as seleções de Uruguai e Portugal,
às 15h, e também será definido o
primeiro duelo da fase seguinte.

A partir do primeiro dia de dis-
putas pela segunda etapa da com-
petição, serão dois jogos por dia.
No domingo, a Espanha encarará a
anfitriã Rússia, e a Croácia pegará
a Dinamarca.

Na segunda-feira, às 11h (de
Brasília), a seleção brasileira pisa-
rá no gramado da Cosmos Arena,
em Samara, para pegar o México.

 Agora é oitavas
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3
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Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
Suíça 5 3 1 2 0 5 4 1
Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Suécia 6 3 2 0 1 5 2 3
México 6 3 2 0 1 3 4 -1
C. do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 9 3 3 0 0 9 2 7
Inglaterra 6 3 2 0 1 8 3 5
Tunísia 3 3 1 0 2 5 8 -3
Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9

Time P J V E D GPGC SG
Colômbia 6 3 2 0 1 5 2 3
Japão 4 3 1 1 1 4 4 0
Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0
Polônia 3 3 1 0 2 2 5 -3

COPA DO MUNDO
Japão 0x1 Polônia

Senegal 0x1 Colômbia
Inglaterra 0x1 Bélgica
Panamá 1x2 Tunísia

PLACAR DE ONTEM

O confronto das oitavas de final entre Uruguai x Portugal, marcado para as 15h (de Brasília) deste
sábado, é “quase inédito”. Isso porque só ocorrem duas partidas entre as duas seleções na história e
nenhuma pela Copa do Mundo. O primeiro confronto foi em 1966, em Lisboa. Em amistoso
preparatório para a Copa do Mundo aquele ano, Portugal fez 3 a 0 no Uruguai. Destaque para a
presença de Eusébio na seleção portuguesa. Seis anos depois, as seleções voltaram a se enfrentar pela
Copa Independência do Brasil, torneio que reuniu algumas seleções no Brasil em comemoração aos 150
anos de independência brasileira. Jogando no Rio de Janeiro, as duas equipes empataram em 1 a 1.
Agora puxando para os dias atuais, Uruguai e Portugal colocam frente a frente, outra vez, dois rivais do
campeonato espanhol. De um lado, Suárez, camisa 9 da Celeste e goleador do Barcelona. Do outro, o
melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, camisa 7 de Portugal e do Real Madrid.

A fase de oitavas de final da Copa da
Rússia será aberta com um confronto
entre potências. França e Argentina se
enfrentarão às 11h (de Brasília) deste
sábado, na Arena Kazan. Será a primeira
vez que as seleções duelarão pela
competição no continente europeu. Até
hoje, foram apenas dois jogos, ambos em
edições ocorridas na América do Sul, com
vitórias argentinas na fase de grupos.

Buscando o bi, a França não possui um

A Bélgica poderia ter caminhado
para uma chave teoricamente mais fácil,
mas venceu a Inglaterra por 1 a 0,
ontem, em Kaliningrado, e terminou a
primeira fase da Copa do Mundo no
primeiro lugar do Grupo G, o que significa
que pode ser adversária do Brasil nas
quartas de final. Ontem, o meio-campista
Januzaj marcou o gol do jogo aos 5min
do 2º tempo.

Para que brasileiros e belgas se
enfrentem, no entanto, ambos terão que
passar pelas oitavas. A Bélgica enfrentará

Mais tarde, no mesmo dia, jogarão
Bélgica e Japão.

As oitavas de final têm dez par-
ticipantes da Europa, repetindo o
que aconteceu nas Copas de 1998

e 2006, as últimas a serem dispu-
tadas no Velho Continente. Além
disso, há quatro participantes sul-
americanos, um ligado à Concacaf
e uma representante da Ásia.

de final

retrospecto positivo quando encara a
Argentina. Em Copas, a equipe europeia foi
derrotadas nas duas vezes que se enfrentaram:
Em 1930, por 1 a 0, e em 1978, por 2 a 1.

Agora, apontada como uma das grandes
favoritas ao título, a equipe comandada por
Deschamps terá que apresentar um melhor
jogo coletivo se quiser seguir na competição.
Contando com grandes nomes como
Griezmann, Giroud, Pogba e Mbappé, os
Bleus vão chegar mais descansados, uma

vez que poupou os seus principais atletas
no empate com a Dinamarca em 0 a 0 na
última rodada, e errar é palavra proibida
na equipe.

Já a Argentina chega com grande moral
na fase decisiva do Mundial. Após receber
muitas críticas, a seleção garantiu
merecidamente a classificação contra a
Nigéria, mostrando garra e gana em busca
do resultado. Além do mais, contando com
Lionel Messi em campo, tudo pode acontecer.

 França x Argentina: apenas um passará

SÉRIE B
18h CSA x Coritiba
19h15 Atlético-GO x B. de Pelotas
21h30 Guarani x Boa Esporte

SÉRIE C
21h45 Remo x Juazeirense

COPA DO MUNDO
11h França x Argentina
15h Uruguai x Portugal

SÉRIE B
18h Criciúma x São Bento
18h Figueirense x Ponte Preta
20h30 Paysandu x Fortaleza

SÉRIE C
15h30 Tombense x Luverdense
16h Bragantino x Joinville
16h30 Cuiabá x Botafogo-SP
18h Confiança x Botafogo-PB
18h Náutico x Atlético-AC
20h Salgueiro x Globo

AMISTOSO
21h30 Árabe Unido x Palmeiras

COPA DO MUNDO
11h Espanha x Rússia
15h Croácia x Dinamarca

SÉRIE B
18h Londrina x S. Correa

SÉRIE C
18h Ypiranga x V. Redonda
18h Operário x Tupi
19h ABC x Santa Cruz

SÉRIE D
16h Treze x Caxias
18h30 Imperatriz x Manaus
19h Linense x São José-RS
20h Ferroviário x Campinense

JOGAM HOJE

FIFA

JOGAM SÁBADO

JOGAM  DOMINGO

BÉLGICA 100% E INGLATERRA NO
CAMINHO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

o Japão às 15h de segunda-feira, pouco
tempo depois de o Brasil ter enfrentado o
México, às 11h do mesmo dia.

Já a Inglaterra vai encarar a Colômbia
na terça-feira, às 15h, na primeira
eliminatória da Copa. Se a partida tivesse
terminado empatada, os ingleses teriam
ficado na liderança por terem recebido
menos cartões amarelos na primeira fase
que a equipe adversária (dois para a
Inglaterra e cinco para a Bélgica, que levou
dois ontem à tarde). Mas o critério de
desempate acabou não sendo necessário.
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OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca
2/7 às 11h 2/7 às 15h

Brasil x México Bélgica x Japão

3/7 às 15h

Colômbia x Inglaterra

3/7 às 11h

Suécia x Suíça

 As oitavas de final da Copa do
Mundo serão abertas com jogo en-
tre França e Argentina, na Kazan Are-
na, às 11h (de Brasília) deste sába-
do, dia que também se enfrentarão
as seleções de Uruguai e Portugal,
às 15h, e também será definido o
primeiro duelo da fase seguinte.

A partir do primeiro dia de dis-
putas pela segunda etapa da com-
petição, serão dois jogos por dia.
No domingo, a Espanha encarará a
anfitriã Rússia, e a Croácia pegará
a Dinamarca.

Na segunda-feira, às 11h (de
Brasília), a seleção brasileira pisa-
rá no gramado da Cosmos Arena,
em Samara, para pegar o México.

 Agora é oitavas
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3
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Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
Suíça 5 3 1 2 0 5 4 1
Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Suécia 6 3 2 0 1 5 2 3
México 6 3 2 0 1 3 4 -1
C. do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 9 3 3 0 0 9 2 7
Inglaterra 6 3 2 0 1 8 3 5
Tunísia 3 3 1 0 2 5 8 -3
Panamá 0 3 0 0 3 2 11 -9

Time P J V E D GPGC SG
Colômbia 6 3 2 0 1 5 2 3
Japão 4 3 1 1 1 4 4 0
Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0
Polônia 3 3 1 0 2 2 5 -3

COPA DO MUNDO
Japão 0x1 Polônia

Senegal 0x1 Colômbia
Inglaterra 0x1 Bélgica
Panamá 1x2 Tunísia

PLACAR DE ONTEM

O confronto das oitavas de final entre Uruguai x Portugal, marcado para as 15h (de Brasília) deste
sábado, é “quase inédito”. Isso porque só ocorrem duas partidas entre as duas seleções na história e
nenhuma pela Copa do Mundo. O primeiro confronto foi em 1966, em Lisboa. Em amistoso
preparatório para a Copa do Mundo aquele ano, Portugal fez 3 a 0 no Uruguai. Destaque para a
presença de Eusébio na seleção portuguesa. Seis anos depois, as seleções voltaram a se enfrentar pela
Copa Independência do Brasil, torneio que reuniu algumas seleções no Brasil em comemoração aos 150
anos de independência brasileira. Jogando no Rio de Janeiro, as duas equipes empataram em 1 a 1.
Agora puxando para os dias atuais, Uruguai e Portugal colocam frente a frente, outra vez, dois rivais do
campeonato espanhol. De um lado, Suárez, camisa 9 da Celeste e goleador do Barcelona. Do outro, o
melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, camisa 7 de Portugal e do Real Madrid.

A fase de oitavas de final da Copa da
Rússia será aberta com um confronto
entre potências. França e Argentina se
enfrentarão às 11h (de Brasília) deste
sábado, na Arena Kazan. Será a primeira
vez que as seleções duelarão pela
competição no continente europeu. Até
hoje, foram apenas dois jogos, ambos em
edições ocorridas na América do Sul, com
vitórias argentinas na fase de grupos.

Buscando o bi, a França não possui um

A Bélgica poderia ter caminhado
para uma chave teoricamente mais fácil,
mas venceu a Inglaterra por 1 a 0,
ontem, em Kaliningrado, e terminou a
primeira fase da Copa do Mundo no
primeiro lugar do Grupo G, o que significa
que pode ser adversária do Brasil nas
quartas de final. Ontem, o meio-campista
Januzaj marcou o gol do jogo aos 5min
do 2º tempo.

Para que brasileiros e belgas se
enfrentem, no entanto, ambos terão que
passar pelas oitavas. A Bélgica enfrentará

Mais tarde, no mesmo dia, jogarão
Bélgica e Japão.

As oitavas de final têm dez par-
ticipantes da Europa, repetindo o
que aconteceu nas Copas de 1998

e 2006, as últimas a serem dispu-
tadas no Velho Continente. Além
disso, há quatro participantes sul-
americanos, um ligado à Concacaf
e uma representante da Ásia.

de final

retrospecto positivo quando encara a
Argentina. Em Copas, a equipe europeia foi
derrotadas nas duas vezes que se enfrentaram:
Em 1930, por 1 a 0, e em 1978, por 2 a 1.

Agora, apontada como uma das grandes
favoritas ao título, a equipe comandada por
Deschamps terá que apresentar um melhor
jogo coletivo se quiser seguir na competição.
Contando com grandes nomes como
Griezmann, Giroud, Pogba e Mbappé, os
Bleus vão chegar mais descansados, uma

vez que poupou os seus principais atletas
no empate com a Dinamarca em 0 a 0 na
última rodada, e errar é palavra proibida
na equipe.

Já a Argentina chega com grande moral
na fase decisiva do Mundial. Após receber
muitas críticas, a seleção garantiu
merecidamente a classificação contra a
Nigéria, mostrando garra e gana em busca
do resultado. Além do mais, contando com
Lionel Messi em campo, tudo pode acontecer.

 França x Argentina: apenas um passará

SÉRIE B
18h CSA x Coritiba
19h15 Atlético-GO x B. de Pelotas
21h30 Guarani x Boa Esporte

SÉRIE C
21h45 Remo x Juazeirense

COPA DO MUNDO
11h França x Argentina
15h Uruguai x Portugal

SÉRIE B
18h Criciúma x São Bento
18h Figueirense x Ponte Preta
20h30 Paysandu x Fortaleza

SÉRIE C
15h30 Tombense x Luverdense
16h Bragantino x Joinville
16h30 Cuiabá x Botafogo-SP
18h Confiança x Botafogo-PB
18h Náutico x Atlético-AC
20h Salgueiro x Globo

AMISTOSO
21h30 Árabe Unido x Palmeiras

COPA DO MUNDO
11h Espanha x Rússia
15h Croácia x Dinamarca

SÉRIE B
18h Londrina x S. Correa

SÉRIE C
18h Ypiranga x V. Redonda
18h Operário x Tupi
19h ABC x Santa Cruz

SÉRIE D
16h Treze x Caxias
18h30 Imperatriz x Manaus
19h Linense x São José-RS
20h Ferroviário x Campinense

JOGAM HOJE

FIFA

JOGAM SÁBADO

JOGAM  DOMINGO

BÉLGICA 100% E INGLATERRA NO
CAMINHO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

o Japão às 15h de segunda-feira, pouco
tempo depois de o Brasil ter enfrentado o
México, às 11h do mesmo dia.

Já a Inglaterra vai encarar a Colômbia
na terça-feira, às 15h, na primeira
eliminatória da Copa. Se a partida tivesse
terminado empatada, os ingleses teriam
ficado na liderança por terem recebido
menos cartões amarelos na primeira fase
que a equipe adversária (dois para a
Inglaterra e cinco para a Bélgica, que levou
dois ontem à tarde). Mas o critério de
desempate acabou não sendo necessário.
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Projeto voltado às pessoas
com mobilidade reduzida tempo-
rária, o Banco de Cadeira de Ro-
das, promovido pelo Rotary Clube
Cascavel Integração, tem disponí-
veis cadeiras de banho e de ro-
das, muletas e andadores às pes-
soas que necessitam destes equi-
pamentos, porém, não possuem
recursos para comprá-los.

Conforme o coordenador do
projeto no Rotary, Ademir Luiz Or-
tolan, para poder utilizar tempo-
rariamente qualquer um dos apa-
relhos basta apresentar docu-
mento pessoal e comprovante de

Assistência temporária
residência. Ele lembra que o em-
préstimo é válido por 90 dias,
prorrogáveis pelo mesmo período.

“O intuito é atender as pesso-
as com necessidades temporárias
e que tenham dificuldades de ad-
quirir estes equipamentos, especi-
almente as cadeiras de rodas”, diz.
Foi observando este problema que
o projeto surgiu em 1997 e segue

ajudando a comunidade até hoje.
Atualmente, o projeto possui 40

cadeiras de rodas, 29 delas já em-
prestadas, cenário bem diferente
de quando o Banco foi iniciado, com
apenas três cadeiras. Há ainda 18
cadeiras de banho, algumas delas
temporariamente cedidas.

Como emprestar
Quem precisa de qualquer um destes equipamentos deve entrar em
contato com Ademir pelo (45) 98802-4338 ou (45) 98802-
4080 (Eduardo). Já quem pretende contribuir com o projeto doando
cadeiras de rodas ou de banho, muletas e andadores pode entregar os
aparelhos na Rua Rio Grande do Sul, 928, em horário comercial.

 Reportagem: Marina Kessler
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Estudantes da graduação que
desejam ingressar no mundo da
pesquisa científica já podem
participar do processo seletivo do
Pebic (Programa Externo de Bolsas
de Iniciação Científica) da
Universidade Paranaense – Unipar. O
Programa acontece em convênio com
o CNPq e Fundação Araucária, por
intermédio da DEGPP (Diretoria
Executiva de Gestão da Pesquisa e
Pós-Graduação) e edital do Copic
(Coordenadoria de Pesquisa e
Iniciação Científica). Os interessados
têm até o dia 29 de junho para se
inscrever. O Pebic é um programa de
iniciação científica em que o
estudante executa um projeto de
pesquisa, orientado por um professor

PEBIC: Inscrições abertas para programa de iniciação científica
Graduandos podem se inscrever; selecionados receberão

 bolsa para atuar em projeto de pesquisa

pesquisador da Unipar. O projeto dura
12 meses e, durante este período, o
estudante recebe bolsa no valor de R$
400,00, concedida por órgãos de
fomento externo.
Um dos objetivos do programa, que
também é destinado ao
Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (Pibiti), é o de estimular
pesquisadores produtivos a engajarem
estudantes de graduação, despertando

Mais informações sobre inscrições, processo seletivo e funcionamento do programa
podem ser obtidas no site www.unipar.br, nos links:

neles a vocação científica e o
desenvolvimento da criatividade, das
habilidades e competências para a
pesquisa. As inscrições podem ser
feitas no Ipeac, Unidade de
Umuarama, ou nos Nisep’s das demais
Unidades. A divulgação final do
processo de seleção do Pebic/CNPq
está prevista para acontecer no dia 27
de julho, em edital de classificação
publicado pelo Copic.

Pasta Pesquisa
Inscrições

seguem até 26 de
junho e devem

ser feitas no
Ipeac ou Nisep

http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/
e108291652e8b23515894c8d62a14b40.pdf  

http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/
2d4ab2d6bb4de56a60c5b0cdfb185b67.pdf 

http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/
89ae810479d98cc1832603b7628b20ee.pdf 
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

O consumidor que preza em
manter os compromissos em dia
tem um impacto maior no bolso no
momento de pagar a conta de ener-
gia, já que além de reajustes apli-
cados pela companhia o prejuízo
decorrente de furtos encarece pelo
menos 4% o valor das tarifas.

Apesar dos esforços da Copel
com programa permanente de ins-
peções e de combate a fraudes, a
prática tem sido cada vez mais fre-
quente e não somente na área de
concessão dessa companhia.

Na região oeste e sudoeste do
Paraná até o mês de maio deste
ano, foram encontradas 1.115 frau-
des. “Com experiência há mais dez
anos no setor observamos que 25%
pertencem a Cascavel”, afirma o
gerente da Divisão de Inspeção da
Copel, Jorge Vitor Silva de Souza.

Com a descoberta dos casos,
foi possível recuperar em torno de
R$ 3,2 milhões que correspondem
a 5,5 milhões de kWh (quilowatts-
hora). Já no ano passado, nas duas
regiões citadas, a recuperação foi
de 9,5 milhões de kWh, o equiva-
lente a R$ 7,3 milhões, em 2.930
procedimentos irregulares.

A adulteração de medidores
para registrar consumo menor
do que o real é a forma mais co-
mum de fur tar energia, mas há
casos de ligações clandestinas,
em que a energia é retirada di-
retamente da rede.

O mapa das fraudes, no entan-
to, não faz distinção entre centro
e bairros e inclui todas as classes
sociais. “São abordadas unidades
consumidoras do grupo A que re-
cebem energia de alta tensão e do
grupo B, incluindo áreas residen-
ciais, e industriais e comerciais
que correspondem a grande parte
dos casos já que são locais que
necessitam do maior consumo”,
argumenta o gerente.

De acordo com dados da Co-
pel em Cascavel as 140 mil liga-
ções de energia do município de
registraram em 2017 um consu-
mo médio mensal de 49 milhões
de quilowatts/hora.

“Gatos” encarecem tarifa

Conforme o gerente da Divisão de Inspeção da Copel, furtos
identificados com elementos de flagrante são levados ao conheci-

mento da polícia.  “Nosso principal objetivo combater o furto e
fraudes e restabelecer o desvio financeiro, mas há casos de

reincidência que pedem pela instauração do inquérito e conta-
mos com parceria da polícia para investigação”, explica Souza.

O flagrante por crime de furto está previsto no art. 155 do
Código Penal brasileiro. No entanto, a pena prevista de um a

quatro anos, pode ser atribuída somente à multa.

O gerente da Divisão de Inspeção da
Copel afirma que ações rotineiras
ocorrem como forma de inibir as
fraudes, mas ressalta o dever da
população. “É importante que haja
denúncias para combater as
irregularidades, pois hoje todos nós
somos responsáveis pelo pagamento da
energia”. O meio para essa finalidade
é o telefone 0800 51 00 116.
“Além disso, ressaltamos problemas
que podem ocorrer no sistema de
proteção e de isolação e até mesmo
acidentes que provocam incêndios e
até mesmo vítimas fatais”.

de energia

AS 140 MIL ligações de
energia registraram em
2017 consumo médio
mensal de 49 milhões de
quilowatts/hora

Investigação policial
 NO PARANÁ

As equipes da Copel identificaram
13.859 mil fraudes de energia em

2017 no Paraná, e recuperaram R$
30,2 milhões, referentes à energia
consumida de modo fraudulento.

Segundo a Companhia, isso é
equivalente a aproximadamente
42 milhões de kWh (quilowatts-
hora). Até o mês de maio deste

ano foram identificadas 5.556 mil
fraudes, somando um valor de R$
14,7 milhões, equivalente a 22,7

milhões de kWh.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Fotos: Aílton Santos

ESTIMATIVA é de 278 casos de fraude e
furto de energia em Cascavel neste ano

Denúncia
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Escute o especialista tem inscrições abertas
Estão abertas inscrições para as palestras do Escute o especialista
de 2018. Serão dois encontros, nas Salas Piquiri e Iguaçu, na Acic,

nos dias 4 e 18 de julho. O primeiro abordará o tema Cinco
maneiras de liderar como um coach da sua empresa, no dia 4 a
partir das 19h30. A segunda será dia 18 de julho, às 8h, sobre

Pesquisa de campo ou fieldmarketing. O investimento é de R$ 20
por palestra. A organização é do Ponto de Atendimento do
Empreendedor, Sebrae, Acic, Sicredi e Garantioeste. Outras

informações pelo telefone 3321-1415, com Matheus.

Oratória
Guilherme Prado vai ser o instrutor do treinamento

Técnicas de comunicação e oratória. Será de 16 a 19 de
julho, das 19h30 às 23h, na associação comercial. O valor

da inscrição é de R$ 230 a associados da Acic e a
estudantes e de R$ 350 aos demais interessados. A

organização é da Universidade Corporativa Empresarial.
Mais informações pelos telefones 3321-1408 ou 3321-400.

Meta forçada
Cristiano Santos é o instrutor
convidado pela Uniacic para

repassar os conteúdos do curso
Meta Forçada, agendado para o

período de 3 a 5 de julho. Os
encontros serão das 19h às 23h,

na associação comercial. O
investimento é de R$ 280 a

associados e a estudantes e de
R$ 420 aos outros interessados

em participar. Informações
adicionais pelos telefones 3321-

1408 e 3321-1400.

Excel avançado
Nos dias 17, 18, 19 e 23 de julho
será realizado o curso de Excel
avançado, das 19h às 23h, na
Acic. O instrutor convidado é

Alexandre Henrique Cardoso. As
inscrições estão abertas: o
investimento é de R$ 350 a

estudantes e a associados e de
R$ 650 aos demais. Outras

informações pelos telefones
3321-1408 ou 3321-1400.

Prêmios
O Sicoob Credicapital lança campanha inédita. Com a finalidade
de ampliar o seu quadro de cooperados (hoje são 20 mil) e de

fortalecer ainda mais a sua carteira de negócios, a cooperativa de
crédito preparou uma promoção que vai sortear, entre outros,

dois carros zero quilômetro, três motocicletas, 21 cartões-
presente (no valor de R$ 1 mil, cada), além de celulares e quatro

mil brindes instantâneos.

 Para não contadores
O consultor Paulo Zatti vai
comandar o treinamento
Contabilidade para não

contadores, agendado para os
dias 25 e 26 de julho na

Associação Comercial e Industrial
de Cascavel. Os encontros serão
das 19h às 23h. O investimento é

de R$ 250 a associados e a
estudantes e de R$ 450 aos

outros interessados. Mais pelos
telefones 3321-1408 e 3321-1400.
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Um trecho da BR-467 no
perímetro urbano de Cascavel
se transforma em uma espécie
de “lago” a cada nova chuva.
O local de concentração de
água é no Km 114, entre os
viadutos da Teobaldo Bresolin
e da Rocha Pombo. O
transtorno é inevitável porque
há dificuldade para drenagem
da água.

AÍLTON SANTOS

3 captações em uma semana
Nos últimos dias a solidarieda-

de e o amor ao próximo estiveram
presentes no Huop (Hospital Uni-
versitário do Oeste do Paraná). Fo-
ram realizadas três captações de
órgãos para doação, de pacientes
internados no hospital. 

Dois pacientes tiveram diagnós-
tico de acidente vascular encefáli-
co e as captações, após autoriza-
ção familiar, puderam ser feitas.
Uma idosa, de 76 anos, teve um
rim captado. Poucos dias depois,
ocorreu nova captação de rins, de
um homem de 70 anos.

Além deles, houve um terceiro

paciente, que após diagnóstico de
insuficiência respiratória aguda, se
tornou doador de córneas. 

Segundo dados da ABTO (Asso-
ciação Brasileira de Transplante de
Órgãos), entre janeiro e março deste
ano, o índice de doações no Paraná
contabiliza 44,2% a cada um milhão
de pessoas. Além disso, o Estado
ocupa o primeiro lugar em doação de
órgãos para transplante no Brasil.

Em contrapar tida, mais de
duas mil pessoas aguardam na
fila de espera por um órgão no Pa-
raná, segundo a Central Estadual
de Transplantes. UM DOADOR pode salvar até sete vidas
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Uniformes para
o 7 de setembro

Trajes próprios
A partir de 1997 professores de escolas municipais passaram a receber
trajes próprios para o desfile de 7 de setembro e com o tempo o repasse foi
ampliado.  “A partir de 2011 iniciou-se o fornecimento aos servidores lotados
nas unidades escolares. A opção da atual gestão em dar continuidade à
aquisição de uniformes escolares para os servidores se dá em razão dos mesmos
serem utilizados posteriormente no trabalho”, justifica a secretaria.

Os preparativos para que alu-
nos e servidores da rede munici-
pal de ensino sigam pela Avenida
Brasil uniformizados no tradicional
desfile de 7 de setembro já come-
çaram. A Prefeitura de Cascavel fir-
mou contrato com duas empresas
especializadas na confecção de pe-
ças de roupas padronizadas e por
meio da modalidade de registro de
preços estão previstos até R$
97.526,80 para as aquisições.

O que se espera dessa vez é
que a entrega dos uniformes ocor-
ra dentro prazo.  No ano passado,
as peças não foram repassadas a
tempo de a equipe desfilar com o
traje, já que os uniformes foram en-
viados meses após a data cívica.

De acordo com o certame pu-
blicado pela prefeitura, 3.465 pe-
ças são previstas para servidores
lotados na Secretaria de Educação
e na rede de ensino, escolas mu-
nicipais, Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil) e mem-
bros de Conselho Escolar.

Serão adquiridos três modelos
de camisa polo em cinco tons de
azul, branco e bordô e calças.

Cada par ticipante receberá
duas peças. “Os uniformes serão
destinados aos servidores que par-
ticiparão do desfile de 7 de setem-
bro e, posteriormente, serão utili-
zados no ambiente de trabalho”,
afirma a Secretaria de Educação.

Alguns professores inclusive já
foram comunicados de que amos-
tras de camisa polo, baby-look e
calça estão disponíveis para pro-
va, de quem deseja participar do
desfile, na Secretaria de Educação
até esta sexta-feira às 20h.

Reuniões também são realiza-
das para definição de escolas e,
na sequência, são estendidos con-
vites para que entidades e colégi-
os estaduais e privados da cida-
de participem do evento.

ALUNOS
As compras irão contemplar 1.498 alunos que participam de projetos
desenvolvidos pelas escolas conforme oferta da educação em tempo integral.
“Salientamos que os uniformes serão fornecidos aos alunos que participarão do
desfile de 7 de setembro, porém, nem todos irão com uniforme do município.
Algumas escolas poderão optar por levar os alunos para desfilar com os
uniformes próprios da instituição de ensino”, ressalta a secretaria.

PARTE das crianças receberá traje do município e outras desfilarão com uniformes da escola

 Reportagem: Romulo Grigoli

 SECOM
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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- LUIS HENRIQUE RIBEIRO TESSER E BRUNA CAROLINA BARON
02- ENRIQUE MANUEL ALVAREZ PINTO E PATRICIA KUNRT
03- FERNANDO HENRIQUE DA COSTA SILVA E BRUNA HELENA DOS SANTOS
04- JUAN PABLO DA SILVA PETRIK E THAYSLENE SOST RODRIGUES
05- RICARDO DA SILVA E JAQUELICE DE FREITAS SANTOS
06- MICHEL JOSÉ BEZERRA E FRANCIELI APARECIDA DE MELLO FERNANDES
07- ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA E FABIANA RODRIGUES DA SILVA
08- KLERISTON GAVLIK PESSÔA E ALINE SCHMITZ
09- REINALDO RIBEIRO DA SILVA E SILMARA DOS SANTOS
10- MATEUS RAMOS E ALICE MEDEIROS AUGUSTO
11- VALMIR LOURENÇO ASSUNÇÃO E TATIANE FERREIRA
12- JOCIEL DE SOUZA ALVES E ROSIANE DOS REIS
13- PAULO ROBERTO BESPALHOK JÚNIOR E ANA PAULA DA SILVEIRA
14- ROQUE DOS REIS DA CONCEIÇÃO E GISELEM MACANHÃO
15- ROBSON BATISTA RODRIGUES E RENATA BARBOZA
16- GEOVANE RODRIGUES E GISLAINE BALDUINO DOS SANTOS
17- PEDRO HENRIQUE COSTA BIZZOTTO E LUANE NORONHA DOS SANTOS

Cascavel, 29 de junho 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 presidente do TSE, ministro
Luiz Fux, participou de solenidade
em que os documentos foram assi-
nados ontem. No início deste mês,
ele firmou acordo semelhante com
representantes de partidos políti-
cos, que se comprometeram a “man-
ter um ambiente eleitoral imune de
disseminação de notícias falsas”.

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) assinou ontem um memoran-
do de entendimento com o Face-
book e o Google para evitar a proli-
feração de notícias falsas (fake
news) no período eleitoral.

As empresas se compromete-
ram a “combater a desinformação
gerada por terceiros”, observando
para isso o cumprimento a normas
internacionais de direitos humanos
e às boas práticas da indústria.

O documento de apenas duas
páginas, no entanto, não detalha
nenhuma iniciativa nesse sentido,
dizendo apenas que o combate se
dará por meio de “prevenção de
práticas dolosas de desinformação,
projetos de fomento à educação
digital e iniciativas que promovam
o jornalismo de qualidade”.

Outro memorando foi assinado
também com a Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Tele-
visão (Abert), com o mesmo objeti-
vo de combater as fake news.

Contra as
fake news

FÁBIO DONEGÁ

TSE e  redes sociais querem evitar a proliferação de notícias falsas

Acordos



POLÍCIA 19CASCAVEL, 29 DE JUNHO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

O trânsito de Cascavel, que es-
tava relativamente mais calmo, vol-
tou a ser palco de diversos aciden-
tes. Ontem, em apenas seis horas
durante a manhã, 10 vítimas de
acidentes foram reguladas para in-
ternamento pelo Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência).
Neste mesmo intervalo de horas,
foram seis acidentes registrados
na cidade, de acordo com relatório
online do Corpo de Bombeiros.

Em um dos casos, uma mulher
ficou ferida em um acidente que
envolveu dois carros no Centro de
Cascavel. Foi na Rua Presidente
Kennedy, esquina com a Rua Sou-
za Naves. De acordo com popula-
res, o Kia Sportage seguia pela Pre-
sidente Kennedy quando, na esqui-
na com a Rua Souza Naves, foi atin-
gido por um Celta. A motorista do
Celta, de 40 anos, foi atendida e
levada para a UPA (Unidade de Pron-

10 vítimas em 6 horas

to-Atendimento) da Tancredo.
Na quarta-feira, sete pacientes

vítimas de acidente, que necessi-
tavam de atendimento de ortope-
dia, foram encaminhados pela re-
gulação do Consamu. Ao contrário
do que foi percebido em maio, no
mês de junho a dificuldade com fal-
ta de macas para internamento e,
consequentemente, a retenção
de macas das ambulâncias nas
unidades hospitalares, é pontu-
al. Ontem, uma paciente de uma
queda de mesmo nível registra-
da dentro de um ônibus foi leva-
da para a UPA Brasília. A unida-
de estava sem maca disponível
por conta da grande demanda
neste período de inverno e a pa-
ciente foi regulada novamente
para a UPA do Jardim Veneza.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

ACIDENTE foi registrado no Centro de Cascavel; ao todo, foram seis colisões
registradas em seis horas ontem

REGULAÇÃO
A regulação está fluindo melhor do
que no mês passado, de acordo
com o Consamu, e uma das causas
pode ser a abertura da ala G2 do
HU (Hospital Universitário) em
plena capacidade. São 30 leitos
no local e, segundo a assessoria do
Hospital, ontem eram 20 pacientes
internados no espaço. Porém, o
pronto-socorro e a sala de
emergência estavam lotados. Os
dois somam espaço para 25
pacientes, mas 27 estavam
internados.
A ala G2 do HU foi aberta com a
esperança de transferência de quem
espera por leito nas UPAs e
também nas unidades de toda a
região atendida pelo HU, nas
especialidades disponíveis, isso se
o número de vítimas de acidentes
diminuísse.
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Giro da
Violência

Veículos apreendidos
Em fiscalização realizada no Centro da
cidade na noite de quarta-feira, a
Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), a Guarda
Municipal e a Polícia Militar
apreenderam 17 carros e 12 motos. Ao
todo, 94 condutores foram abordados
e notificados por apresentarem
irregularidades no veículo. A ação
ocorreu na Avenida Brasil, esquina
com a Nereu Ramos, Centro de
Cascavel. Um homem foi preso por
dirigir embriagado e encaminhado à
15ª SDP (Subdivisão Policial) e o
veículo foi apreendido; 14 motoristas
foram flagrados dirigindo sem
habilitação e seis com a CNH suspensa.

Embarcações apreendidas
Duas embarcações carregadas de
cigarros de origem paraguaia foram
apreendidas pela Polícia Federal na
madrugada de ontem. A polícia estava
em uma fiscalização que faz parte da
Operação Fronteira Integrada quando
notou uma movimentação estranha em
um porto clandestino às margens do
Lago de Itaipu. A polícia se
aproximou e viu os suspeitos fugindo
com veículos carregados de cigarros.
Eles conseguiram escapar, mas a
polícia apreendeu duas embarcações e
aproximadamente 60 caixas de
cigarros que foram encaminhadas à
Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Atropelou e fugiu
Um homem foi detido pela polí-

cia na noite de quarta-feira, após
fugir do local em que atropelou
uma mulher de 58 anos.

Ela seguia em cima da calçada na
Rua Pernambuco quando foi atingida
por um Gol. O condutor fugiu sem
prestar socorro. Populares o seguiram
até a casa dele e chamaram a polícia.

Ele passou pelo teste de bafômetro,
que indicou 1,07 miligrama de álcool
por litro de ar expelido, e foi preso,
encaminhado para a 15ª SDP (Sub-
divisão Policial) de Cascavel.

Ana Cândida da Silva, que foi
atropelada, teve ferimentos mode-
rados e foi encaminhada ao HU
(Hospital Universitário).

VEÍCULO RECUPERADO
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo roubado na noite de
quarta-feira, durante o atendimento de um acidente registrado na BR-163, em
Marechal Cândido Rondon. Uma carreta carregada de amido tombou na pista e
uma equipe da PRF realizava a sinalização e o registro da ocorrência quando o
motorista de uma camionete Oroch não reduziu a velocidade e desobedeceu a
ordem de parada da polícia. O condutor foi perseguido pela polícia, e fez
diversas manobras irregulares, colocando outros motoristas em risco. O motorista
conseguiu abandonar o veículo e fugir. A camionete estava com placas falsas e
tinha registro de roubo do dia 11 de junho deste ano, em Colombo.

AÍLTON SANTOS

MOTORISTA foi preso pela polícia

MULHER ficou caída em cima da calçada
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Rômulo assume Meio Ambiente
Após desistência da pré-candidatura a deputado estadual,

o vereador Romulo Quintino (PSL) vai se licenciar do
cargo para assumir cargo de secretário de Meio Ambiente

a convite de Leonaldo Paranhos (PSC). A pastar era
ocupado por Juarez Berté (DEM), exonerado do cargo

após denúncias sobre a construção do EcoPark.

Medidas
A vaga na Secretaria de
Meio Ambiente estava
aberta desde março. Quem
estava a frente do setor era
Cletírio Feistler, da Casa
Civil. Rômulo ainda não
definiu a equipe, que tem
como diretora – por
enquanto – Marlise da Cruz.

Facada
Não foi bem aceita a
decisão pelo DEM, que tinha
cadeira cativa na Secretaria
de Meio Ambiente, devido
apoio nas eleições
municipais a Paranhos.
“Mais uma vez ele tomou a
decisão sem ouvir o DEM,
que está abandonado pelo
prefeito”, desabafa Berté,
que garante não
guardar mágoas.

Vaga disponível
A vaga no Legislativo fica
agora à disposição de Nei
Haveroth (PSL), que fez
1,5 mil votos. Como
Haveroth está na
presidência da Cohavel ele
ainda não sabe se
assumirá a vaga: ficou de
se reunir com Paranhos
para ver a vontade do
prefeito, “ele quem
vai decidir”.

Outro suplente
Caso rejeite e a vaga, quem
assume é o soldado Jeferson
Cordeiro dos Santos (PSL),
que fez 1,1 mil votos na
última eleição, também do
PSL. Apesar de uma reunião
ter sido feita ainda ontem,
nada decidido pelos
membros da sigla.

CEDO, MAS NEM TANTO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em encontro na Amop, durante visita de Geraldo
Alckmin (PSDB), pré-candidato à Presidência o discurso
era compartilhado entre todos: fora Bolsonaro.

 Não esperam super-heróis: “Não podemos deixar essa
eleição virar um picadeiro: não deixaremos ser um circo”,
disse Paranhos.

Quintino era um dos mais cotados para presidir a Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores. Como se licencia do
cargo, abre uma lacuna no Legislativo. Já o vereador
Alecio Espínola (PSC) volta a crescer dentro da Casa. Ele
só terá grupo da oposição na contramão.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

JOVANE diz que percentual fixo
contaria a legislação federal

Na Justiça contra
a Prefeitura

 Para interromper o atu-
al formato de cobrança de
ISS (Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza),
os empresários decidem
hoje se acionam a Justiça
contra a Prefeitura de Cas-
cavel. A alteração ocorreu
após aprovação da Lei
Complementar 14/2017,
em vigor desde 1º de janei-
ro de 2018.

Em assembleia-geral
extraordinária convocada
pelo Sescapar (Sindicato
das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento,
Perícias, Informações e
Pesquisas no Paraná), às
9h, será apreciada a pro-
posta de ingressar com
medida judicial, contra o
Decreto 14.009 de 29 de
janeiro de 2018, que revo-
gou a tributação do ISS na
modalidade fixa para as
sociedades profissionais.

O valor do ISS Fixo pas-
sou a ser de 2% sobre o
faturamento mensal, o que
segundo a categoria, vai
contra a legislação federal.
“Hoje há um pagamento
mensal sobre o faturamen-
to do escritório”, comple-
menta Jovane Borges, de-

ARGUMENTAÇÃO
O argumento da categoria foi de que os profissionais liberais
e as sociedades profissionais não podem recolher o ISS com
base no faturamento, porque gozam do sistema de tributação
fixa, conforme determina legislação federal. Após
encaminhamento de projeto do Executivo, uma lei
complementar passou pela Câmara restabelecendo tributação
fixa para sociedades profissionais e liberais autônomos. O
objetivo agora é que o mesmo ocorra em Cascavel.

legado do CRC (Conselho
Regional de Contabilidade).

A proposta inicial é que
seja providenciado um
mandado de segurança
aos associados que ade-
rirem para depositar os
valores em juízo até o jul-
gamento do processo. Em

Em outras cidades do
Estado, contabilistas já aci-
onaram a Justiça contra a
mudança. É o caso de Foz
do Iguaçu, que em março
obteve liminar favorável, de-
terminando que o Município
mantivesse tributação fixa.
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 Ainda em um processo de ade-
são e apoio do chamado “centro”
de partidos com convicções e obje-
tivos semelhantes, Geraldo Alck-
min, 65, percorre estados brasilei-
ros para lançar pré-candidatura à
Presidência, após renunciar ao go-
verno do Estado de São Paulo. Em
visita a Cascavel na manhã de on-
tem, Alckmin enfatizou que a cons-
trução do grupo só será entre 20
de julho e 5 de agosto, quando ter-
minam as convenções partidárias.
Por enquanto tem já confirmado
apoio de cinco partidos.

Ontem a Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná)
recebeu oficialmente o primeiro
presidenciável. Fato que não pas-
sou despercebido foi o fechamen-
to da Rua Pernambuco, em frente à
entidade, com forte esquema poli-
cial: ação considerada desneces-
sária, após baixíssimo público que
prestigiou a visita de Alckmin,
acompanhado do ex-governador
Beto Richa (pré-candidato ao Sena-
do) – réu na Justiça Federal - e Val-
dir Rossoni (pré-candidato a depu-
tado), investigado na Justiça Esta-
dual por supostos funcionários fan-
tasmas enquanto presidiu a Alep
(Assembleia Legislativa).

O primeiro apontamento esteve
relacionado ao agronegócio: obras
necessárias para expandir a atua-
ção do setor no País e também no
mercado externo. “Precisamos es-
timular mais modais de transpor-
te e integrar esses modais. No Pa-
raná já existe a ferrovia de Casca-
vel a Guarapuava, que deve seguir
de Guarapuava até o Porto de Pa-
ranaguá. Estarei em Dourados,

Alckmin em Cascavel

Mato Grosso do Sul, onde está em
andamento um estudo de uma PPP
[Parceria Público Privada] de ferro-
via até o Paraná”, disse Alckmin,
que também defendeu a implanta-
ção de aerovias. Outra cobrança do
Estado apontada pelo pré-candida-
to estava relacionada a defesa sa-
nitária. “Há um pleito de área livre
de aftosa sem vacinação: devemos
modernizar a defesa sanitária”.

Para mudar os índices negativos
da economia, Alckmin ressaltou a
necessidade de reformas estrutu-
rantes. “Entre elas a tributária para

simplificar o modelo atual. O mun-
do vive um protecionismo, temos
que ter uma política externa ativa,
saber jogar o jogo do século XXI, de-
fender mercado. Precisamos de
uma abertura comercial com agen-
da de competitividade”.

Sobre possível anseio de já de-
finir vice, Geraldo negou que tenha
feito convite, por meio de Paulinho
da Força (presidente do Solidarie-
dade), para que Aldo Rebelo assu-
ma a vaga. “Não está decidido e
não tem convite. Isso será um fru-
to de entendimento no fim do ano”.

O ex-governador do Paraná,
Beto Richa (PSDB), evitou pole-
mizar a afirmação do juiz Sérgio
Moro, responsável pelas ações
da Lava Jato em primeira instân-
cia, que ao enviar à Justiça Elei-
toral o processo que envolve o
tucano declarou que o caso não
se trata de “mero caixa dois”.

Em Cascavel (oeste do Paraná),
onde acompanhou na manhã des-
ta quinta-feira (28) o pré-candidato
tucano à Presidência da República,
Geraldo Alckmin, Richa disse que
não comenta questões judiciais.

“É uma decisão da corte superi-
or, por unanimidade, e vai para a [Jus-
tiça] Eleitoral, eu não discuto deci-
são judicial”, resumiu o ex-governa-
dor e pré-candidato ao Senado.

O despacho de Moro que enca-
minhou o inquérito envolvendo Ri-
cha para a Justiça Eleitoral foi assi-
nado na última segunda-feira (25).

“Não há alternativa a este Juízo
se não remeter os autos à Justiça
Eleitoral para que profira sua avali-
ação, esperando-se, respeitosa-
mente, que devolva os autos opor-
tunamente para o prosseguimento

das investigações por crime de cor-
rupção, lavagem e fraude à licita-
ção, como, aliás, também se posi-
cionaram o MPF e a autoridade po-
licial”, disse Moro na sentença.

Richa foi citado em delação pre-
miada, em 2014, por suposto cri-
me de corrupção em sua gestão
como governador. Uma delação de
2014 apontou que o governo es-
tadual recebeu R$ 4 milhões da
Odebrecht. O valor seria uma tro-
ca com a empreiteira para que ela
vencesse uma licitação para a du-
plicação da PR-323.

 Tempo na televisão pode guinar desempenho
Em visita ao Oeste, Geraldo Alckmin comentou o baixo desempenho em

pesquisas eleitorais encomendadas pelos partidos que o apoiam, atribuindo ser
cedo para comentar o cenário eleitoral. “A campanha só vai começar quando
começarem as propagadas no rádio e televisão. Gosto de campanha curta: é
boa. Agora o povo vai amadurecendo. Hoje nem sabem ainda quem é ou não

candidato. Esperamos boa aliança e bom tempo na televisão”. Alckmin já teve o
sabor amargo da derrota a candidatura presidencial em 2006, quando obteve
39,17% dos votos no segundo turno, sendo derrotado pelo ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (PT), preso por corrupção neste ano.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Fábio Donegá

Defesa da fronteira
O pré-candidato pelo PSDB defende a ideia de revisão do Pacto Federativo,

com aumento dos índices do FPM. “Sou ex-prefeito e sou favorável a
descentralização: o que o município puder fazer, o estado não deve fazer; o

que o estado pode fazer, a União não deve fazer e o que a sociedade e o setor
produtivo puder fazer, o governo não deve fazer”, afirma Geraldo Alckmin.

Para a segurança nacional, a proposta é melhorar o suporte de
inteligência nas fronteiras, com implantação de uma Agência Nacional,
unindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e

estados para o combate de drogas, armas, contrabando e descaminho,
com ampliação do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de

Fronteiras), além de criar uma Guarda Nacional.

 Richa evita polêmica

“

“

 Não está
decidido e não

tem convite. Isso
será um fruto de

entendimento
no fim do ano
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A imagem mais conhecida de Pedro é aquela em que
o Apóstolo está com chaves nas mãos. E diante dessa
figura surgiram lendas, crenças populares, e até mesmo,
algumas anedotas.

Bem, a verdade é que as chaves apontam justamente o cha-
mado do primeiro dos apóstolos, do pescador de peixes, que se
tornou – por graça de Deus – o pescador de homens. (Mt 4,19)

Jesus instituiu a Igreja sobre São Pedro e os Apóstolos:
“Tu és Pedro, e sobre esta Pedra edificarei a Minha Igreja; Eu
te darei as chaves do Reino dos céus; tudo o que ligares
sobre a terra será ligado no céu; e as portas do inferno nunca
prevalecerão sobre ela” (Mt 16,16-19).

As chaves simbolizam a autoridade que Pedro recebeu de
Jesus Cristo, exercida não pelo poder, mas por meio do servi-
ço, do pastoreio, do ensinamento. Não se trata de deter para si
“as chaves”, mas salvaguardar a Igreja de Cristo. O Pontífice é,
portanto, a máxima autoridade no pastoreio dos fiéis católicos.

A data em que São Pedro é homenageado - 29 de junho -
não tem origem exata, mas alguns autores defendem que o
apóstolo foi martirizado em junho de 64, em Roma. A soleni-
dade de São Pedro (e de São Paulo) é uma das mais antigas
da Igreja, anterior até mesmo à comemoração do Natal. No
século IV havia a tradição de, neste dia, celebrar três missas:
a primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano; a segunda
na Basílica de São Paulo Fora dos Muros e a terceira nas
catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos após-
tolos estavam escondidas para preservação da profanação
durante a perseguição aos cristãos.

Celebrar o dia de São Pedro é celebrar a promessa de
Cristo à sua Igreja, de que ela permanecerá em pé, mes-
mo diante das mais fortes contrariedades. Além de home-
nagear aquele que o próprio Cristo escolheu para confiar e
encorajar os seus irmãos.

AS CHAVES QUE LIGAM O CÉU À TERRA
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“A pior política é a
omissão, então a gente

deve estimular que
novas lideranças

venham trazer sua
contribuição.”

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

Os investimentos
que estão sendo

feitos para
melhorar as

estruturas das
Unidades Básicas

de Saúde em
Cascavel.

Os constantes
furtos de veículos,

principalmente
caminhonetes, que

ainda são uma
realidade negativa

em Cascavel.

Geraldo Alckmin,
pré-candidato à

Presidência da
República, que esteve

ontem em Cascavel.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Sexta

Curitiba

24
Sábado

24
Sexta

22
Sábado

151214

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

14

Nublado com
pancadas de chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
pancadas
de chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

FÁBIO DONEGÁ

Liliane Borges é jornalista e missionária da
Comunidade Canção Nova

 Uniformes
A abertura de propostas
de empresas
participantes da licitação
da compra de uniformes
para o próximo ano aos
alunos matriculados em
escolas municipais e
Cmeis (Centros
Municipais de Educação
Infantil) deveria ocorrer
ontem, no entanto, o
certame foi cancelado. A
decisão ocorre, segundo
a Prefeitura, devido a
questionamentos que
surgiram em relação ao
edital e a necessidade
de adequações.

Progressistas
A diretório dos
Progressistas em
Cascavel realiza um
encontro hoje, a partir
das 19h30. Na pauta do
encontro, que acontece
na Rua Rio de Janeiro
559, estará as eleições
de outubro. O partido é
presidido em Cascavel
pelo empresário Vilmar
Melo e tem com o vice o
também empresário
Helio Laurindo. O
deputado federal
Alfredo Kaefer, que
integra o partido,
confirmou presença.
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Festa julina
Dia 7 de  julho o CEI São Francisco de Assis promove uma
grandiosa festa julina. Vai ter muita dança, comida boa,
pescaria, concurso de sinhazinha e sinhozinho e muita
diversão. Será às 14h30. O endereço é Rua Samambaias,
1.701. Mais informações pelo telefone (45) 3228-1402.

Maria Paula Santos Meigui,
Mariana Sérgio Crianci,

Paula Malecci, Fernanda de
Almeida Melo e Sandra

Mariana Sanches.

Picadeiro
A Trupe Kacirco vai apresentar amanhã o espetáculo

Universo Circense, na CasaNoz, às 20h. A Companhia, que
já montou vários espetáculos, este ano está em turnê por

vários estados do Brasil.  Apresentando-se em praças,
ginásios e teatros, a Trupe Kacirco conta com toda a

estrutura de palco, picadeiro, som, iluminação e base para
aparelhos de aéreos. Vale a pena conferir.

O valor do ingresso é R$ 5.

 Jacqueline Peasson, no clique de Arivonil Policarpo

Carros
Neste domingo tem o Encontro Fiat 147 Clube Cascavel. O

evento será no estacionamento do Teatro Municipal,
durante a Feira do Teatro, das 9h às 15h. Regiane Lima, em visita ao Parque Ecológico de João Pessoa

DIVULGAÇÃO

O sucesso é um professor
perverso. Ele seduz as pessoas

inteligentes e as faz pensar
que jamais vão cair.

Bill Gates
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Marcelo
apresenta
melhora

A comissão técnica da seleção
brasileira afirmou na manhã desta
quinta-feira (28) que o lateral Mar-
celo apresentou “boa melhora”. O
jogador foi substituído logo no iní-
cio da partida contra a Sérvia por
causa de dores nas costas.

“Após a chegada e o descanso,
Marcelo está em tratamento, apre-
sentou boa melhora, seguirá em

acompanhamento e assim como os
demais atletas terá folga mais tar-
de”, disse o comunicado da CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol).

Em entrevista depois da partida,
o médico Rodrigo Lasmar afirmou
que Marcelo havia sofrido um espas-
mo na musculatura estabilizadora
da coluna. De acordo com ele, o pro-
blema poderia ter tido relação com

o colchão do hotel em que a sele-
ção brasileira se hospedou.

Com pouco tempo de intervalo
para o próximo jogo, Marcelo é dú-
vida para as oitavas de final, con-
tra o México, às 11h (de Brasília)
da próxima segunda-feira (2).

Marcelo
apresenta
melhora

CBF

PRECAVIDOS
A Bélgica se precaveu contra

possíveis lesões lombares e decidiu
levar colchões personalizados para

a Copa da Rússia. A decisão de
enviar colchões de acordo com as
características de cada jogador

belga foi tomada para evitar
problemas físicos semelhantes ao
do lateral Marcelo, que deixou o

campo na vitória por 2 a 0 do
Brasil contra a Sérvia, quarta-

feira, por dores na região cervical.
Segundo o médico da seleção

brasileira, Rodrigo Lasmar, a dor
de Marcelo pode ter surgido
devido ao colchão do hotel.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Questões de intimidade, financeiras e
emocionais estão evidenciadas e pe-
dem mudança. Boa fase para iniciar
novos relacionamentos seja de ami-
zade ou no campo afetivo. Cor rosa.

To
ur

o

Mudança de conceitos e visão da rea-
lidade. Não dá mais para ver as coisas
como antes. Possibilidades positivas
envolvendo finanças, trabalho, parce-
rias, acordos e contratos. Cor verde.

G
êm

os

Estabilização e concretização de ques-
tões afetivas ou que envolvem relações
e filhos. Desapego, mudanças emocio-
nais. Finais que precedem um recome-
ço de vida, geminiano. Cor cinza.

C
ân

ce
r Profundas transformações nos relaci-

onamentos. Percepção do que antes
era inconsciente. Bom momento para
compreender importantes ensinamen-
tos espirituais nas relações. Cor azul.

Le
ão

Aprendizados importantes relacionados
à saúde e à percepção das próprias li-
mitações. Percepção de velhos padrões
de comportamento, que precisam ser
modificados para evoluir.  Cor cinza.

V
ir

ge
m

Intensidade emocional que pode le-
var a reações compulsivas e controla-
doras. Você lida com tabus e com situ-
ações que desafiam sua maneira ha-
bitual de agir. Cor amarelo.

Li
br

a

Mudanças em família. Transformações
nas bases e alicerces de sua vida, li-
briano. Enfrentamento de situações li-
mite. Poder interior de lidar com ad-
versidades e superá-las. Cor verde.

E
sc

or
pi

ão Um início de semana intenso. Perceba
que você cria a realidade com seus pen-
samentos. Importantes questões relativas
à intimidade, negócios e à percepção de
sua riqueza interior. Cor lilás.

Sa
gi

tá
ri

o Dia que favorece a percepção de ta-
lentos ainda não lapidados e utiliza-
dos. Perceba a ligação existente entre
questões materiais e emocionais. In-
seguranças a superar. Cor preto.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Percepção das mudanças às quais você

resiste por insegurança e medo do des-
conhecido. Um dia importante para se
conscientizar do que precisa ser trans-
formado, capricorniano. Cor azul.

A
qu

ár
io

Dia introspectivo aos aquarianos e com
constatações importantes. Algumas si-
tuações, independente de sua vonta-
de, estão sendo finalizadas. Faz parte
de sua evolução. Cor cinza-claro.

 P
ei

xe
s Importantes situações envolvendo

amigos e instituições. Intensidade emo-
cional e tabus que podem estar sendo
vivenciados nas amizades, nativo de
Peixes. Cor verde.
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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

 • BANDMALHAÇÃO
Hugo fica com Carol. Clarissa se

insinua para Alex. Flora consegue se
entender com Gabriela. Rafael não con-
segue conversar com Márcio. Garoto
lamenta ter perdido o contrato com Davi.
Clarissa passa seu contato para Alex.
Uma vizinha vê Alex chegar em casa
alterado. Gabriela vai ao apartamento
de Rafael. Todos se animam quando Tito
anuncia que Garoto estudará no Sapi-
ência. Alex provoca Gabriela.

DEUS SALVE O REI
Amália se surpreende quando Vir-

gílio lhe conta que foi Catarina quem
mandou atear fogo à cabana onde eles
estavam. Catarina sente indisposição.
Amália desabafa com Diana. Afonso
constata que o povo continua tendo
grande admiração por Catarina. O ca-
sal que adotou a filha de Brice mente
para ela, dizendo que a criança mor-
reu. Catarina desconfia quando não vê
Afonso em seu quarto. Uma moça indi-
ca o Capitão Pizarro para ajudar Rodol-
fo a recrutar um exército.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella salva Manuela de um

atropelamento. Remy implica com

Lady Margareth se enfurece ao ver Venâncio ser aplau-
dido pelos funcionários ao deixar o jornal com Elisabeta.
Julieta exige que Susana se desculpe com Aurélio. Mari-
ana questiona Luccino sobre o beijo que deu em Mário.
Xavier recebe uma carta de Susana. Josephine chega à
casa de Brandão e Mário/Mariana se apavora. Rômulo e
Cecília saem para passear. Fani se recusa a falar com
Edmundo. Ema e Elisabeta se reencontram. Lídia se en-
contra com Otávio no hotel. Josephine pede para conver-
sar com Cecília. Lady Margareth se apresenta a Julieta.

 • REDE GLOBO  • ORGULHO E PAIXÃO

Dodô por causa de Gorete. Luzia avisa
a Edgar que está com Manuela. Seve-
ro cogita a ideia de internar a neta.
Manuela diz a Luzia/Ariella que não quer
mais se aproximar da mãe biológica.
Edgar enfrenta Severo. Cacau fala de
Roberval para Luzia. Karola pede a aju-
da de Galdino. Cacau faz uma propos-
ta para Roberval. Karola convida Roche-
lle para o aniversário de Valentim. Se-
vero faz um acordo com Laureta. Ícaro
conversa com Manuela. Rosa é contra-
tada para um trabalho fora da Bahia e
desconfia.

ONDE NASCEM OS FORTES
Betânia encontra Maria caída na

cela e avisa a Cássia. Plínio repreende
Angelines, que ironiza a rival. Cássia
vai com a filha para o hospital. Ramiro
culpa Plínio pelo atentado. Hermano
mente para Valquíria e vai para o hospi-
tal. Maria é operada. Ramiro desconfia
quando vê Hermano no hospital. Sim-
plício se desespera por não conseguir
notícias de Maria. Rosana conta para
Valquíria que Hermano está no hospi-
tal. Maria chama por Hermano durante
a cirurgia. Cássia avisa a Maria que ela
não voltará para a cadeia. Rosinete se
preocupa com Ramirinho. Clécio enfren-
ta Plínio para defender Aurora. Joana
não aceita as escolhas de Samir. Sim-
plício tenta fugir com Maria do hospital.

Pedro se encontra com Cássia. Rosi-
nete convida Ramiro para ir à sua casa.

AMOR PROIBIDO
Deniz diz para Adnan que precisa

contar um segredo. Behlul diz para
Bihter que não quer mais ficar com ela
e Deniz os observa de longe. Firdevs
tenta conversar com Bihter, que se tran-
ca no quarto. Adnan anda sozinho e
pensa em Bihter. Bihter desabafa com
Firdevs. Durante sua despedida de sol-
teiro, Behlul fica pensativo enquanto
Nilay se diverte com as amigas.

AMANHA É PARA SEMPRE
Aurora conta para Madre Superiora

que Santiago não sabe de sua gravidez
e diz que talvez ele não acredite quan-
do souber que ela e Camilo tiveram re-
lações. Diante da reação da religiosa,
ela conta que Camilo a dopou, em se-
guida Bárbara os encontrou e a expul-
sou da fazenda. Lovely propõe a Cami-
lo que se casem para que ela consiga
sua liberdade e depois lhe dará o divór-
cio e entregará 50% de toda sua fortu-
na, assim os dois ficarão livres. Ele
conta que não conheceu seus pais e
vivia com Dominga.

Ema e Elisabeta
se reencontram

DIVULGAÇÃO
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