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 Os contribuintes cascavelenses pagaram, no primeiro semestre do ano, R$ 148,2 mi-
lhões em impostos, o que representa mais de R$ 818 mil diariamente. A estimativa é do
Impostômetro, ferramenta que contabiliza os tributos arrecadados no Brasil pela União,
Estados e Municípios. Os dados do semestre são 11% maiores do que os registrados no

mesmo período do ano passado, quando a arrecadação chegou a R$ 133 milhões.

Quase R$ 150 milhões
em tributos no semestre
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Procon: mais
de 2 mil queixas
no trimestre
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CRUELDADE
Um homem foi detido durante o fim de semana por

maus-tratos a animais. Na casa dele, no Bairro Coqueiral,
a Polícia Militar encontrou 20 cães com sinais de

agressão. O homem foi encaminhado ao Fórum de
Cascavel onde assinou um Termo Circunstanciado.
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Equipe que está entre as melho-
res do País – foi a terceira coloca-
da na Copa Brasil deste ano -, o
CRC (Clube de Regatas Cascavel)
acaba de obter mais uma vitória,
mas desta vez fora da água. Por
meio de convênio com a Itaipu Bi-
nacional, os canoístas cascavelen-
ses ganharão a instalação de um
pier flutuante e de oito raias no Lago
Municipal de Cascavel.

O espaço dará mais precisão
e estrutura para a equipe casca-
velense treinar e dará à cidade a
possibilidade de sediar competi-
ções nacionais e internacionais
do esporte.

O convênio foi concretizado no

sábado (30), quando
dirigentes e atletas
do CRC se reuniram
com o diretor de Co-
ordenação, Newton
Luiz Kaminski, e o ge-
rente do Depar ta-
mento de Interação
Regional, José Car-
los Santini, da Itai-
pu, que estiveram
em Cascavel em
evento que também
trouxe à cidade a go-
vernadora Cida Borghetti.

“Agradecemos ao apoio da pre-
feitura de Cascavel, na pessoa do
prefeito Leonaldo Paranhos, e da

Vitória da canoagem
CRC

Fundação Municipal de Cultura e
Esporte, dos diretores Léo Mion e
Daniel [Chimia] Scalco”, disse o
presidente do CRC, Marcelo Vergutz.

 Handebol 100% no Estadual FOTOS: LHPR

 O handebol cascavelense fez valer
o fator casa e não deu chances para os
adversários na 2ª etapa da Série Ouro
do Campeonato Paranaense da
categoria adulta, realizada no fim de
semana nos ginásios da Neva e do São
Cristóvão. Na rodada dupla do
Estadual, foram duas vitórias do ACH/
Lanalli/O2 Saúde no masculino e duas
do FAG/O2 Saúde no feminino.

O detalhe é que as equipes, ambas
comandadas por Neudi Zenatti e que
já vinham de vitórias duplas na 1ª
etapa, venceram adversários diretos

MASCULINO
No naipe masculino, o ACH/
Lanalli/O2 Saúde/Cascavel já vinha
de excelentes vitórias na 1ª etapa
do Estadual, quando havia vencido
os times de Jussara (33 a 22) e
Maringá (26 a 21). Desta vez, os
cascavelenses venceram o time de
Assis Chateaubriand (36 a 15) e
o de Saudade do Iguaçu (31 a
20), que também havia deixado a
1ª etapa com duas vitórias.

na disputa pelo título. Com isso, têm
100% de aproveitamento e chegarão
embaladas para a 3ª etapa, que será
realizada nos dias 4 e 5 de agosto em
Saudade do Iguaçu.

Na etapa cascavelense, nesse fim de
semana, o FAG/Cascavel/O2 Saúde teve
pela frente dois adversários que também
haviam vencido duas vezes na primeira
etapa: Matelândia e Maringá. Os
resultados foram vitórias por 42 a 16
sobre as matelandienses e 31 a 29 sobre
as maringaenses. Com isso, o time da FAG
lidera isolado o Paranaense.
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 Após Alemanha e Argentina, on-
tem foi a vez de outra seleção cam-
peã mundial se despedir da Copa de
2018. Após empate por 1 a 1 nos 90
minutos e na prorrogação, a Espanha
perdeu na disputa dos pênaltis para
a Rússia, em confronto válido pelas
oitavas de final, em Moscou.

O herói dos anfitriões da Copa
foi o goleiro Igor Akinfeev. Ele reali-
zou defesas importantes durante
os 120 minutos em que a bola ro-
lou e pegou duas penalidades no
desempate (Koke e Aspas desper-
diçaram suas cobranças).

O jogo come-

Rússia manda
Espanha para casa

çou bom para os espanhóis,
com um gol contra de Ignashe-
vich logo aos 12 minutos. Po-
rém, Piqué cometeu um pênalti
infantil e a Rússia empatou aos
41min, com Dzyuba.

No geral, a Espanha trocou
1137 passes e teve 74% de posse
de bola, porém o duelo foi sonolen-
to, com os russos atuando com
duas linhas de cinco atletas no
campo de defesa.

Carregada de expectativas e com
o maior ataque da Copa do Mundo,
com nove gols marcados na fase de
grupos, a Bélgica terá pela frente
nesta segunda-feira, às 15h (de Bra-
sília), na Arena Rostov, um Japão
determinado a se classificar pela
primeira vez às quartas de final.

A “ótima geração belga”, reche-
ada de jogadores em destaque no
futebol europeu, iniciará o jogo
sedenta por atingir um grande fei-
to após ter sido eliminada pela Ar-
gentina nas quartas de final em
2014, no Brasil, e pelo País de
Gales na mesma fase da Euroco-
pa de 2016, na França.

A equipe treinada por Roberto
Martínez chega à primeira partida
eliminatória amparada pelo faro de
artilheiro de Romelu Lukaku, que se
lesionou na segunda rodada, con-

Bélgica enfrenta Japão e nova
chance de mostrar a sua força

tra a Tunísia, e foi poupado na ter-
ceira, contra a Inglaterra.

Já o Japão apela à motivação para
este jogo. Classificado graças aos
poucos cartões recebidos no desem-
pate com Senegal, a única seleção
asiática a permanecer no torneio ten-
tará superar as oitavas de final pela
primeira vez. A equipe já chegou a
esta fase duas vezes, em 2002,
quando foi anfitriã com a Coreia do
Sul, e 2010, na África do Sul.

AS EQUIPES
Com o retorno de Lukaku,

autor de quatro gols até
agora, a Bélgica terá todos
os convocados à disposição
contra a seleção japonesa e
deve repetir a formação
utilizada nos dois primeiros
jogos na Copa. No Japão, o
técnico Akira Nishino tam-
bém terá todos os convoca-
dos disponíveis para a
partida, mas tem uma
dúvida no ataque. Shinji
Okazaki, o melhor atacante
do país atualmente, pode
ser a aposta da vez. O ata-
cante do Leicester esteve a
ponto de não ser inscrito
para o Mundial e chegou ao
torneio com uma lesão na
panturrilha da perna direita.
Ele se recuperou, jogou
alguns minutos contra
Colômbia e Senegal, e foi
titular contra a Polônia.

Bélgica x Japão – 2/7, às 15h

Courtois; Vertonghen, Kompany
e Alderweireld; Meunier, Witsel,
De Bruyne, Carrasco, Mertens e
Eden Hazard; Romelu Lukaku.
Técnico: Roberto Martínez

Kawashima; Sakai, Yoshida,
Shoji e Nagatomo; Hasebe, Shi-
basaki, Haraguchi, Kagawa e
Inui; Osako. Técnico: Akira
Nishino

O meia Andrés Iniesta anunciou ontem,
após a Espanha ser eliminada da Copa
2018 pela Rússia, que não voltará a
defender a camisa da seleção. “É uma
realidade que hoje é a minha última
partida pela seleção. Em nível individual,
acaba uma etapa maravilhosa. Às vezes, o
final não é como você sonha, mas as
circunstâncias o marcam assim”, disse o
jogador na área de entrevistas do Estádio
Luzhniki, onde a “Roja” perdeu nos
pênaltis para os anfitriões após empate por
1 a 1 no tempo normal.

FIFA
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 Um dia depois de serem elimi-
nados na Rússia 2018, Cristiano
Ronaldo e Lionel Messi voltaram
para casa, ontem, e evitaram falar
sobre o futuro na seleção.

Os dois jogadores desembar-
caram calados em seus destinos
após a Copa. O atacante portu-
guês deixou Moscou com a dele-
gação lusitana direto para Lis-
boa, num voo de cerca de cinco

6/7, às 11 7/7, às 15h

horas.  Ele não deu declarações
na despedida, mas no sábado,
dia no qual Portugal foi elimina-
do pelo Uruguai (2 a 1), disse que
“A seleção seguirá. Haverá opor-
tunidades para falar do futuro.
Não é momento agora”. Aos 33
anos, CR7 pode ter disputado
sua última Copa do Mundo.

Já Lionel Messi, de 31 anos,
não se pronunciou desde a elimi-

nação para a França (4 a 3). Ele,
entretanto, já havia se despedido
da seleção argentina há quatro
anos, quando perdeu o título para
a Alemanha na Copa no Brasil. Ao
contrário de Portugal, a Argentina
liberou seus jogadores para vol-
tar direto para casa da Rússia.
Messi seguiu para Barcelona,
onde desembarcou calado e foi
recebido por sua esposa.

CR7 e Messi voltam para casa em silêncio

Num dia no qual os goleiros foram destaques na Copa, o dinamarquês Kaspel Schmeichel – filho do ex-goleiro Peter
Schmeichel - foi eleito o melhor da partida contra a Croácia mesmo tendo sido eliminado do Mundial. É que ele defendeu
um pênalti de Modric no fim da prorrogação da partida, que havia terminado 1 a 1 no tempo normal, e garantiu que o
vencedor fosse conhecido nas penalidades, nas quais voltou a brilhar com duas defesas. Entretanto, viu o goleiro Subasic, da
Croácia, defender três pênaltis e colocar sua equipe nas quartas de final, para enfrentar a Rússia nas quartas de final.

2/7,
às 11

2/7,
às 15

3/7,
às 11

3/7,
às 15
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Mais de 2 mil queixas no Procon
O Procon (Departamento de De-

fesa e Proteção do Consumidor)
recebeu 2.288 queixas entre os
meses de abril e junho deste ano.
Deste total, 1.122 foram resolvidas
entre o consumidor e o fornecedor,
com intermédio do órgão municipal.

A média de resolutividade de
problemas nas relações de consu-
mo no trimestre foi de 49,1%, con-
forme o coordenador do Procon de
Cascavel, Otto Reis. Os outros
50,9% se dividem entre ações ajui-
zadas ou ainda acordos que envol-
vem negociação de dívidas, especi-
almente com bancos, que não fo-
ram favoráveis ao consumidor.

O maior número de queixas está
relacionado a dois serviços: de te-
lefonia e bancário. No primeiro
caso, foram 688 queixas no trimes-
tre, e responde por 30% do total de
atendimentos do Procon. Maio foi
o mês com a maior demanda, com
243 ocorrências ligadas a este tipo

de serviço. Já os bancos somam
464 reclamações entre abril e ju-
nho e representam 20% das quei-
xas recebidas. “Geralmente, estão
relacionados a problemas com car-
tões [de crédito], negociação de dí-
vidas, planos telefônicos e créditos
para celulares”, explica Reis.

O coordenador diz ainda que o
tempo médio para solucionar os im-
passes entre o consumidor e a em-
presa é de uma semana. “Porém,
dependendo da questão, pode ser
resolvida no mesmo dia em que o
cliente faz a queixa”, afirma. Em algu-
mas situações, o fornecedor pede
um prazo para análise da reclama-
ção, que em média é de cinco dias.
Reis garante que na maioria dos ca-
sos a resposta é positiva ao consu-
midor, que tem seu direito garantido.

COMO
RECLAMAR?
O consumidor que se sentir
lesado em qualquer relação de
consumo pode procurar o Procon
na tentativa de solucionar o
problema. Para isso, deve estar
munido de cópias dos
documentos pessoais,
comprovante de residência e a
nota fiscal ou contrato que
comprove a compra do serviço ou
produto. O Procon fica na Rua
Pernambuco, 1900, e atende em
horário comercial.
Diferentemente do Procon
estadual, o local ainda não possui
atendimento online. Por enquanto
não há data definida para que o
órgão municipal passe a receber
queixas pela internet. Entretanto,
Reis garante que há projeto para
estender esta relação.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

ATENDIMENTOS

Total Resolvidos % resolução
Abril 865 428 49,4%
Maio 810 380 46,9%
Junho 613 314 51%

PRINCIPAIS QUEIXAS

Abril Maio Junho
Bancos 168 143 153
Telefonia 234 243 211

O coordenador do
Procon, Otto Reis
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 A governadora Cida Borghetti, o
presidente da Sanepar, Ricardo So-
avisnki, e o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, assinaram a
ordem de serviço para dar início às
obras de captação de água do rio
São José. O projeto vai dar garantia
ao abastecimento do município,
que é a segunda cidade brasileira
com os melhores índices de sane-
amento, de acordo com o Instituto
Trata Brasil. O investimento nas
obras é de R$ 40 milhões.

“Garantir o acesso da popula-
ção à água tratada representa
mais saúde e qualidade de vida
para as pessoas e mais cuidado
com o meio ambiente”, afirmou a
governadora. “Cascavel já é exem-
plo para o Paraná e para o Brasil
graças ao trabalho da Sanepar,
que garante o acesso à água tra-
tada e a coleta e tratamento de

Nova captação de
água em Cascavel

esgotos para quase a totalidade
da população”, salientou.

O presidente da Sanepar expli-
cou que a companhia hoje faz a cap-
tação do rio Cascavel. “Mas em
tempos de crise hídrica e mudan-
ças climáticas, existe o risco de
escassez de água. A Sanepar está
investindo em mais uma captação
para manter o padrão de atendimen-
to em Cascavel e garantir às pes-
soas o fornecimento de água de
qualidade”, afirmou.

Investimento
na obra
Além do investimento nas obras,
também foram gastos R$ 30
milhões para a aquisição dos
equipamentos para a nova
captação. Com a assinatura da
ordem de serviço, as obras
podem ser iniciadas de imediato
e têm um prazo de 18 meses
para execução.
O prefeito Leonaldo Paranhos
ressaltou que as ações da
Sanepar colocaram Cascavel no
cenário nacional. “Os
investimentos que temos
representam uma demanda do
município, mas com a execução
da Sanepar. Estamos com quase
99% de saneamento e
chegaremos no ano que vem a
100%. Não tenho dúvidas quanto
a isso”, afirmou.

As obras de implantação da
nova estação de captação de
água incluem a construção de
uma barragem no rio São José,
estações elevatórias, um desare-
nador, adutoras, ampliação e
reforma da Estação de Tratamen-
to de Água 3 ( ETA 3), além de
outras ações.

Barragem

FÁBIO DONEGÁ

ASSINATURA da ordem de serviço aconteceu no sábado, em Cascavel
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Domingão com música
 A edição de ontem do Domingão

no Calçadão, evento tradicional com
atividades esportivas e de recreação,
inovou com a primeira Mostra de
Música Gospel na Avenida Brasil.
Nove bandas participaram do even-
to em um palco montado no local.

Promovido pela Fundação de
Cultura e Esportes, a mostra é um
ensaio para o Festival de Música
Gospel que acontece no fim do ano
em Cascavel. O evento de ontem
teve apoio da Opevel (Ordem dos
Pastores Evangélicos de Cascavel).

“Esse evento é a primeira mostra
de música gospel em nossa cidade
e no final do ano vai ter um grande
festival gospel. Nós já estamos tra-
tando disso, é uma forma de ensaio
também”, disse o pastor Daniel Or-
landi, presidente da Opevel.

 DOMINGÃO
O Domingão no Calçadão é um evento que já caiu no gosto da população e
acontece todos os domingos das 13h30 às 18h30. Nesse horário, o calçadão

fica fechado entre a Rua Sete de Setembro e Avenida Carlos Gomes. Crianças,
jovens e adultos podem brincar e caminhar livremente com patins, skates e
bicicletas sem se preocuparem com a velocidade dos carros. Com tráfego de

veículos fechado para garantir espaço e segurança, a população pode
aproveitar a tarde de domingo para atividades culturais, esportivas e de lazer.

FÁBIO DONEGÁ

Domingão com música
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 Conciliar compromissos individu-
ais do dia a dia com algo de bom ao
próximo é privilégio de voluntários que
transformam o tempo em momentos
que não há valores que os pagam.

Embora Cascavel não conte
mais com o centro responsável
pelo cadastro daqueles que se en-
quadram nesse perfil, há quem por
conta própria encontre uma forma
de colaborar. A Uopeccan (União
Oeste Paranaense de Estudo e
Combate ao Câncer) até o mês de
março deste ano contava com 209
voluntários cadastrados.

Parte das ações que eles reali-
zam em benefício da instituição é
coordenada por pessoas que ser-
vem de exemplo para os gestos de
solidariedade.

Lurdes Woiciechoksi é uma delas.
Integrante da LFCC (Legião Feminina
de Combate ao Câncer) há nove anos,
ela comenta sobre a mudança na
percepção do voluntariado e fica fe-
liz com o que tem visto.

“A gente percebe uma conscien-
tização de pessoas mais jovens. An-
tes os aposentados eram os mais
interessados e isso mudou”, afirma.

Os esforços dos voluntários so-
maram 16 mil horas de trabalho no
ano passado e entre os resultados
estão os sorrisos de pacientes.

“A LFCC organiza festas em da-
tas comemorativas a exemplo da
última festa junina em que conta-
mos com grupo de voluntários de
Dois Vizinhos para a animação”,
destaca Lurdes.

Gestos como esses também
são levados ao Albergue Noturno
André Luiz em Cascavel. Apesar de
a entidade manter as atividades
com trabalho de funcionários e dos
próprios acolhidos, visitas de quem
quer colaborar são bem vidas.

Inspiração para o trabalho PERUCAS DE LÃ
A dedicação com um projeto

que resgata a autoestima de
pacientes com câncer para que
possam enfrentar o tratamento
com menos sofrimento hoje se
estendeu a uma iniciativa para
crianças com a doença.

Simone Sarolli Braga Côrtes é
quem teve a ideia do Amor em fios
- Kids e reuniu um grupo de volun-
tárias para a confecção de peru-
cas de lã para os pequenos
pacientes da Uopeccan e de
outras instituições do Estado.

“As crianças querem muito as
perucas e as recebem como o
verdadeiro cabelo. É algo que
realmente mexe com a autoesti-
ma e faz o bem a elas. A mãe de
uma paciente comentou que a
filha não quer mais ficar sem”,
comemora Simone.

Já são mais de 20 voluntários
envolvidos nessa corrente do bem
com a produção de perucas,
toucas e lenços. “Nossa intenção
é disseminar esse projeto para
que também seja bem aceito em
outras cidades”, ressalta Simone.

DIMINUIÇÃO
Para o Recanto da Criança o fechamento do CVC (Centro de Voluntários de

Cascavel) trouxe um impacto maior já que a equipe era responsável por
encaminhamentos de pessoas interessadas em ajudar a entidade.

Atualmente um pequeno grupo segue com serviços voluntários. Quem tiver
interesse em conhecer melhor o Recanto e auxiliar, sobretudo, com aulas e

atividades por meio de projetos pode entrar em contato com a diretoria.

Cortes de cabelo
Desde que investiu na

Escola Molina – Formação de
Profissionais, Everson Molina,
teve a iniciativa junto com os
alunos de ajudar entidades
sociais e grupos de pessoas
carentes em Cascavel.

“Duas vezes na semana
realizamos cortes de cabelos
gratuitos para crianças, adultos
e idosos em diferentes locais
na cidade”, comenta. Recente-
mente a Comunidade Terapêuti-
ca Molivi recebeu a visita dos
cabeleireiros. “É uma forma de
fazemos o bem e também dos
nossos alunos adquirirem
ainda mais prática na profis-
são”, afirma o professor.

“Isso ocorre principalmente em
datas comemorativa e voluntários
realizam algum tipo de ação no al-
bergue”, comenta a coordenadora,
Luciane Alves da Costa.

voluntário

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

ESCOLA contribui com entidades e realiza
cortes de cabelo gratuitos

ANIMAÇÃO de festa junina na
Uopeccan foi proporcionada por

voluntários



LOCAL08 HOJE NEWS, 02 DE JULHO DE 2018 LOCAL 09CASCAVEL, 02 DE JULHO DE 2018

 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, 02 DE JULHO DE 2018

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

 Conciliar compromissos individu-
ais do dia a dia com algo de bom ao
próximo é privilégio de voluntários que
transformam o tempo em momentos
que não há valores que os pagam.

Embora Cascavel não conte
mais com o centro responsável
pelo cadastro daqueles que se en-
quadram nesse perfil, há quem por
conta própria encontre uma forma
de colaborar. A Uopeccan (União
Oeste Paranaense de Estudo e
Combate ao Câncer) até o mês de
março deste ano contava com 209
voluntários cadastrados.

Parte das ações que eles reali-
zam em benefício da instituição é
coordenada por pessoas que ser-
vem de exemplo para os gestos de
solidariedade.

Lurdes Woiciechoksi é uma delas.
Integrante da LFCC (Legião Feminina
de Combate ao Câncer) há nove anos,
ela comenta sobre a mudança na
percepção do voluntariado e fica fe-
liz com o que tem visto.

“A gente percebe uma conscien-
tização de pessoas mais jovens. An-
tes os aposentados eram os mais
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última festa junina em que conta-
mos com grupo de voluntários de
Dois Vizinhos para a animação”,
destaca Lurdes.

Gestos como esses também
são levados ao Albergue Noturno
André Luiz em Cascavel. Apesar de
a entidade manter as atividades
com trabalho de funcionários e dos
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“As crianças querem muito as
perucas e as recebem como o
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Escola Molina – Formação de
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cabeleireiros. “É uma forma de
fazemos o bem e também dos
nossos alunos adquirirem
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voluntário

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

ESCOLA contribui com entidades e realiza
cortes de cabelo gratuitos

ANIMAÇÃO de festa junina na
Uopeccan foi proporcionada por

voluntários
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ESTRADAS
O Conselho Distrital de Rio do Salto elencou as principais demandas em um

documento repassado ao Município. Na área de estradas, rodovias e ruas, um
dos pontos é a adequação do acostamento da PR-180, dentro do perímetro

urbano. “A prefeitura faz o projeto, concede ajuda, o DER executa e a Rodovia
das Cataratas asfalta. O prefeito falou que vai pessoalmente ver isso”, explicou

o membro do conselho, Lourival Kuertem.
Conforme o conselho, há cinco anos os moradores esperam essa melhoria.

“Faz tempo que a gente quer essa obra, pois vai ajudar na segurança de quem
caminha nos acessos ao comércio, a obra será um remodelamento, vai dar
outra cara para o distrito. O pessoal que passa na rodovia vai querer parar,

assim movimentando a economia local”, projeta Kuertem.
Ainda na parte de mobilidade, conforme Adelmo Iurczaki, que representa a

educação no conselho, as ruas da área urbana que possuem calçamento serão
asfaltadas. “O prefeito prometeu isso para nós, também disse que as ruas que

são de terra vão receber o calçamento”.
Projetos em algumas estradas rurais do distrito em parceria com a Hidrelétrica
de Itaipu já estão certos e também obras para a abertura da Avenida Ernesto

Caetano Liberali foram apresentados pela prefeitura. No entanto ainda não há
previsão para o inicio de ambas as obras.

Rio do Salto:
Conselho gerencia distrito

DISTRITO
RECONHECIDO
Os três membros do Conselho
Distrital, Francieli Fausto, Lourival
Kuertem e Adelmo Iurczaki, dizem
que a comunidade nunca pensou em
se desligar de Cascavel para se tornar
uma cidade independente. “Nós
queremos ser reconhecidos perante a
cidade e fortalecer o distrito.
Queremos que o nosso povo não saia
daqui. Hoje não teríamos nem como
cogitar a separação, precisamos do
apoio da sede do Município”,
afirmaram em concordância os três.

SAÚDE
Os membros do Conselho Distrital elogiam o atendimento e os investimentos
do Município na área de saúde de Rio do Salto. “São R$ 900 mil para reforma
da nossa Unidade de Saúde da Família. Vai ser uma unidade ampla, com duas
equipes. Hoje o atendimento já é bom e vai ficar melhor. Acreditamos que em

10 meses a obra seja entregue”, disse Francieli Fausto.
 Antônio Milhorança, mora há 50 anos no distrito e disse que nunca pensou

em sair de lá, pela ótima qualidade de vida. “Para nós que somos idosos, aqui
é um bom lugar, tem academia para a gente se exercitar, posto de saúde

bom, é tranquilo, bom para passar a minha velhice. Estou com quase 80 anos,
nunca pensei em sair daqui”, conta.

O Distrito de Rio do Salto conta
com cerca de dois mil habitantes e
fica a quase 40 quilômetros do cen-
tro de Cascavel. Um Conselho Dis-
trital foi formado para discutir e co-
brar melhorias para a comunidade.

Conforme uma das líderes do con-
selho, Francieli Fausto, presidente
da associação de moradores, nes-
se gerenciamento estão reunidas
representatividades da educação,
saúde, igrejas católica e evangélica,
agricultores, feirantes e um membro
de cada comunidade da área rural.
Ao todo são 14 envolvidos.

Esse formato foi escolhido após
o prefeito Leonaldo Paranhos optar
em não nomear subprefeitos para
os distritos. “Buscando ter represen-
tatividade junto à prefeitura, foi a
comunidade que se uniu e montou
esse conselho. Ele está sendo bem
recebido pelo prefeito e serviu para
fortalecer o vínculo da comunidade”,
diz Francieli. Segundo ela, o dinhei-
ro que seria pago ao subprefeito
será investido em compra de maqui-
nário para ajudar a comunidade.

Assim como nos bairros de Cas-
cavel e outros distritos, em Rio do
Salto também há muitos problemas.
Um deles é o das estradas e ruas.
“O produtor precisa ter uma estra-
da rural boa para escoar a safra,
para o transporte escolar rodar bem.
Para o agricultor que mora no interi-
or vir até a sede do distrito, se a
estrada está em péssimas condi-

ções isso interfere diretamente na
área urbana”, conta Francieli.

A diretoria do conselho se reu-
niu com o prefeito de Cascavel para
repassar as principais demandas de
Rio do Salto. “Tivemos o encontro.
Esse mandato é o único que está
dando tanta abertura para o diálo-
go, estamos bem satisfeitos, somos
sempre atendidos”, comenta.

Segurança
Outra questão abordada pelo

Conselho Distrital é a segurança.
Conforme os membros, hoje há só

um posto da Patrulha Rural, que faz
parte da Guarda Municipal de
Cascavel, em Juvinópolis. “Nós

repassamos essa necessidade, há
muitos assaltos, furtos, mas

principalmente o tráfico de drogas.
Precisamos desse posto da patrulha
aqui para garantir a segurança e a

nossa tranquilidade”, aborda Francieli.

 Economia da Câmara para ampliação
A presidente da Associação de Moradores de Rio do Salto, Francieli Fausto,

explica que a reforma e ampliação do salão comunitário do distrito será possível
por meio de R$ 15 mil em materiais de construção que a prefeitura vai destinar à

comunidade. “Esse dinheiro veio da economia gerada pela Câmara de
Vereadores de Cascavel. A prefeitura compra o material, traz para nós e a

comunidade constrói”.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

 R$ 900 MIL serão investidos para reforma da Unidade de Saúde de Rio do Salto

 Reunião
O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos vai marcar uma reunião para
apresentar o que será, e o que não será executado, conforme as demandas
apresentadas pelo Conselho Distrital. Ainda segundo a diretoria de Rio do Salto, no
começo de setembro a comissão da LDO (Leis de Diretrizes Orçamentárias), vai ao
distrito discutir as demandas de São Salvador, Juvinópolis e de Rio do Salto.

TRÊS dos 14 membros do Conselho Distrital.
Da esquerda para a direita: Lourival Kuertem,
Francieli Fausto e Adelmo Iurczaki

AVENIDA Ernesto
Liberali será aberta

ACOSTAMENTO da PR-180 é obra
essencial segundo a Comissão Distrital

10ª Festa do Agricultor de Rio do Salto
Dia: 08/07/2018

Programação:
10h30 - Santa Missa
12h - Churrasco e acompanhamentos
Churrasco de Bovino:
Paleta R$ 45,00
Costela R$ 50,00
Traseiro R$ 60,00
Filé R$ 65,00
Churrasco Suíno: R$ 45,00
13h30 - Bingo e sorteios de brindes
14h - Matinê com a Dupla Alexsandro e Joel

Vendas de churrasco
antecipado e mais
informações pelo
WhatsApp:
(45) 99822-7789
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Você já parou para pensar quan-
to já pagou de impostos neste
ano? Segundo estimativa do Im-
postômetro – ferramenta que
contabiliza os tributos arrecada-
dos no Brasil pela União, Esta-
dos e Municípios, apurando
quanto as esferas de governo
arrecadam na forma de tributos
– somente em Cascavel foram
pagos R$ 148.206.255,53 de 1º
de janeiro até o último sábado
(30). Diariamente, isto represen-
tou mais de R$ 818 mil.

R$ 148 mi em impostos
pagos no semestre

enquete

R$ 1,1 trilhão
Em todo o País, a arrecadação já
chegou aos 15 dígitos. No
semestre, mais de R$ 1,1 trilhão
em impostos foram pagos pelos
brasileiros. Com este total, seria
possível comprar mais de 2,1
bilhões de cestas básicas. Mas se
preferir aplicar todo este dinheiro
na poupança, o rendimento mensal
chegaria a R$ 6,7 bilhões,
conforme a ferramenta.

Você acha que há o retorno esperado dos impostos que paga?

“Tenho muita dúvida para onde vão os
impostos que pagamos. Gostaria de ter
certeza onde os recursos são aplicados,

porém, no nosso País nada é claro”.

 Letícia Machado, artesã

“Não volta. No meu bairro [Neva], por
exemplo, o retorno poderia vir em

investimentos na área da
saúde e segurança”.

Solange Felipe, feirante

“Infelizmente, não sei se há retorno.
A gente paga, mas

tem dúvidas para onde vai o dinheiro”.

 Neida Bonato, feirante

Os dados do semestre são 11%
maiores do que os registrados no
mesmo período do ano passado,
quando a arrecadação chegou a R$
133.003.479,20.

 A previsão para o fim do ano
não é nada positiva aos cascave-
lenses, já que a conta deve dobrar
até dezembro. Conforme o Impos-
tômetro, a arrecadação anual de
impostos será de R$ 302,1 mi-
lhões. Em 2017, o montante foi de
R$ 266,5 milhões, 13% a menos
do que a estimativa atual.  Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Fábio Donegá

No Paraná
A ferramenta também mostra o montante arrecadado em tributos em todo
o Estado. De janeiro a junho foram R$ 65,8 bilhões, quase 10% a mais
do que no primeiro semestre de 2017. No ano passado, a arrecadação
do período foi de R$ 60,2 bilhões, de acordo com o Impostômetro. O
Paraná representa 5,5% de tudo que é arrecadado no Brasil.
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01 de fevereiro de 1959
22 de junho de 2018

TARCISO JOSE SCHERER
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Ajudante incondicional

Oito irmãos
De uma família

com oito irmãos,
fazia o possível

para que os bons
momentos fossem

compartilhados
entre todos.

“Sempre foi preo-
cupado em manter

a união destes,
apesar de muitos

morarem em
outras cidades”,

afirma o filho
Jonatan.

Virtudes

Uma semana após ter passado por um cateterismo,
Tarciso precisou ser submetido a uma cirurgia de

revascularização do miocárdio (ponte de safena). Ele
ficou por quatro dias internados na UTI (Unidade de

Terapia Intensiva) do Hospital do Coração, mas sofreu
um infarto e morreu no dia 22 de junho.

O sepultamento ocorreu no dia 23 de junho no Cemité-
rio São Luiz. Ele deixa a esposa e um filho.

Qualidades que faziam do pai, um homem de caráter e exemplar,
são destacadas pelo jovem. “Era bastante benevolente, altruísta,
ajudava incondicionalmente quem procurasse por socorro, fato que
pode comprovar com qualquer morador do bairro”.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

 Tarciso Jose Scherer nasceu no dia
1º de fevereiro de 1959 na cidade de
Matelândia, no Paraná. Foi lá mesmo que
conheceu Delvani Barbosa, ainda na ju-
ventude, que se tornou a sua esposa e
companheira ao longo de 39 anos. O ca-
sal teve um filho, Jonatan Scherer.

No campo profissional, exerceu traba-
lho como técnico em agropecuária e tam-
bém desempenhou a habilidade empre-
endedora administrando a própria micro-
empresa. “Gostava de trabalhar com a

terra. Tinha ideia de implantação de uma
horta comunitária e estava desenvolven-
do esse projeto”, comenta o filho.

Além do comprometimento com o tra-
balho e dedicação pela família, Tarciso
encontrava tempo para defender interes-
ses da comunidade que fazia parte.

Desde 2016 ele esteve à frente da
Associação de Moradores do Bairro Pau-
lo Godoy e durante o tempo nesse cargo
somente recebeu elogios de todos que
tiveram a oportunidade de conhecê-lo.
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Vizinhos denunciam
maus-tratos

Uma colisão com danos de
grandes proporções foi
registrada na tarde de ontem
no semáforo que fica no
cruzamento das ruas Nereu
Ramos e Paraná, no Centro de
Cascavel. Um táxi com placas
de Toledo seguia pela Rua
Nereu Ramos e um Gol pela
Paraná. Ninguém soube
precisar quem furou o sinal. A
motorista do Gol de 26 anos
bateu a cabeça e sentia dores.
Ela foi levada pelo Siate à
UPA da Tancredo Neves.

Investigações de policiais civis de Quedas do Iguaçu e de Cascavel
resultaram na prisão ontem de um homem de 32 anos que estava morando
em Foz do Iguaçu. Ele tem várias passagens pela polícia e responde por
diversos crimes e seria integrante da organização criminosa envolvida nos
homicídio contra o secretário de Obras de Quedas do Iguaçu e de um PM
em Guarapuava, além de ser investigado em mais de dez homicídios em
Quedas e região. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto, um
preventivo expedido pela Comarca de Quedas do Iguaçu e outro da Vara
de Execuções Penais de Cascavel. O suspeito era procurado e ontem foi
preso após uma força-tarefa que o localizou em via pública no bairro
Morumbi, em Foz do Iguaçu. Ele não resistiu à prisão e foi levado à
Carceragem da 6ª SDP de Foz do Iguaçu.

 SITUAÇÃO provocou revolta dos moradores e 13 cães foram resgatados

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

Parada cardíaca
Um homem de 63 anos morreu
ontem pela manhã após os
ocupantes do carro onde ele
estava pedirem socorro no posto
da PRF em Cascavel. O condutor
do Celta chegou ao posto
relatando aos policiais que o
homem de 63 anos apresentava
um quadro de parada cardíaca. Os
policiais tentaram
incessantemente massagem
cardíaca e acionaram
imediatamente os socorristas da
concessionária que administra a
rodovia e o Samu.  Infelizmente o
homem que tinha problemas no
coração entrou em óbito em
seguida.

Cansados de conviver com si-
tuações de maus-tratos que os
animais passavam em uma resi-
dência no bairro Coqueiral, os vi-
zinhos se organizaram neste fim
de semana, foram para frente da
casa e acionaram a Polícia Mili-
tar. Aos policiais o grupo relatou
ações frequentes de agressões e
até a morte de cães, praticadas
pelo morador da residência. No
entorno da casa o que chamou a
atenção são diversas cruzes fin-
cadas. O Pelotão de Choque auxi-
liou na ação dando apoio à entra-
da dos policiais no terreno.

O suspeito de praticar os
maus-tratos, que estava com um
facão, foi algemado e encaminha-
do para o Fórum para assinatura
de termo circunstanciado.  Ao
menos 13 cães foram resgata-
dos. Os voluntários que os res-
gataram pedem auxílio com ra-
ção ou ainda de quem queira
adotá-los. O telefone para conta-
to é o 99912-3102.

FÁBIO DONEGÁ

Extensa  ficha criminal

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência

Atropelada por moto
Uma jovem de 24 anos foi atropelada
e teve ferimentos considerados graves
ainda na noite da última sexta-feira
em Cascavel. O fato que chama a
atenção é que, no local onde ela
sofreu o acidente, não há calçadas
para o trânsito de pedestres, o que fez
com que a vítima trafegasse na lateral
da rua. A moto que a atingiu tentava
desviar de um carro que teria invadido
sua faixa de tráfego. O acidente foi na
Rua Romário Martins, esquina com a
Rua Frei Henrique de Coimbra, no
bairro Pioneiros Catarinenses.  A
jovem foi socorrida pelo Siate e
encaminhada ao Hospital
Universitário. 

Queda de moto
Uma mulher que seguia de moto pela
Rua Santa Maria no jardim Colmeia,
perdeu o controle do veículo e caiu,
atingindo um carro parado. A mulher de
30 anos teve ferimentos leves e foi
levada à UPA Tancredo Neves pelo Siate.

Ensinando a atirar
Guardas municipais foram acionados
na tarde de ontem após receberem
denúncia que havia pessoas caçando
no parque Paulo Gorski, entre o Lago
Municipal e a BR-277. A equipe
localizou então um homem e duas
crianças. O adulto portava uma
espingarda de pressão e um facão e
disse aos guardas que estava
ensinando as crianças a atirar. Ele foi
apreendido e levado para assinar um
termo circunstanciado no
Fórum de Cascavel.

Carro furtado
Um homem que conduzia um veículo
furtado no Rio Grande do Sul na
última sexta-feira foi preso ontem à
tarde após bater o veículo no trevo de
acesso ao distrito de Santa Maria, em
Santa Tereza do Oeste, na BR-163. O
rapaz colidiu o carro contra uma
mureta e, ao atender a ocorrência, a
PRF do posto de Lindoeste
identificou que se tratava de um
veículo furtado. O rapaz preso foi
trazido para Cascavel e o veículo fica à
disposição do dono.

Duas tentativas de homicídio foram
registradas em Cascavel neste fim de
semana. Em uma delas um homem foi
esfaqueado no Bairro Interlagos. Segun-
do relatos, ele estava em um bar quan-
do se envolveu numa uma briga e foi
agredido com os golpes. Ele conseguiu

Duas tentativas
de homicídio

correr e pedir ajuda para moradores que
acionaram a Polícia Militar e o Siate. Os
socorristas identificaram que o rapaz de
20 anos tinha ferimentos na região do
tórax, da face, das pernas e dos bra-
ços. Ele foi levado para o Hospital Uni-
versitário em estado grave.

O segundo caso de tentativa de homicídio foi no bairro Cascavel Velho. As
primeiras informações eram que o homem de 31 anos teria sido baleado e
esfaqueado após uma briga. Apesar das agressões, ele sobreviveu e acabou
por pedir socorro em uma residência, chegando a entrar na casa e dando um
baita susto na família. Os moradores acionaram o Siate que o atendeu
identificando ferimentos graves provocados a princípio por um tiro no peito.
A vítima foi levada ao Hospital Universitário de Cascavel em estado
considerado crítico e com risco de morte.

Tiro no peito

CASO foi registrado no Bairro Interlagos

FÁBIO DONEGÁ
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Eliezer é exonerado
Demorou, mas o Estado, enfim, tomou uma posição e

exonerou Eliezer José Fontana do cargo em comissão de
coordenador do Núcleo Regional da Casa Civil no

município de Cascavel. Decisão tomada sexta-feira pela
governadora Cida Borghetti (PP) e pelo chefe da Casa

Civil, Dilceu Sperafico. Ação que atende a uma
determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Nepotismo
A decisão é do ministro
relator Marco Aurélio e atende
medida cautelar ajuizada por
Clóvis Bombarda, ex-prefeito
de Corbélia. O ministro
considerou prática de
nepotismo a nomeação de
Eliezer como coordenador
uma vez que sua esposa,
Lizmari Vieira, já ocupava
cargo comissionado no
Estado.

Agora vai
Com muita cautela a
sociedade civil organizada
aguarda a decisão final da
governadora a respeito da
desapropriação da área
para a construção do
Aeroporto Regional. Os
apontamentos eram de que
as indenizações aos
agricultores serão
depositadas em juízo.

Calma
Embora esteja correndo
vento afora, membros de
associações e entidades só
acreditam vendo. Cida disse
que volta quinta-feira a
Cascavel para falar sobre o
assunto. Pela lei eleitoral
esse é o último dia para
anúncios públicos de obras.
Depois, é período de
campanha.

Motivos
Tudo indica que a inclusão
de Rômulo Quintino no
cargo de secretário de Meio
Ambiente não seria uma
medida a bom-gosto. Tal
ação seria uma estratégia
para tê-lo como aliado,
visto os fortes indícios de
Quintino ser eleito
presidente do Legislativo:
fator que poderia dar mais
dor de cabeça ao Executivo.

PROGRESSISTAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Definidas as estratégias regionais para manter a
representatividade do Oeste do Estado pela bancada do
PP (Partido Progressista), com lançamento oficial de
Alfredo Kaefer, a pré-candidato a deputado federal.  Os
membros analisam possíveis pré-candidatos para
deputado estadual na região pela sigla.

 Hoje a sessão ordinária da Câmara de Vereadores foi
alterada para às 14h30.

 Devido o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo
o expediente vai das 8h até às 10h e só retorna às 14h.

Câmara repudia
governo federal

Diante dos cortes de
repasses aos incentivos
ao espor te e a cultura
pelo fundo das loterias,
a Câmara de Vereadores
vota hoje manifesto de
repúdio ao governo de
Michel Temer (MDB). A
União decidiu, por meio
da Medida Provisória
841, de 12 de junho de
2018, retirar recursos fi-
nanceiros púbicos, que
seriam destinados ao
esporte e a cultura, para
abastecer o Fundo Naci-
onal de Segurança Públi-
ca, em funcionamento a
partir de 2019.

O documento tem
como destino o ministro
Chefe da Casa Civil do
Governo Federal, Elizeu
Padilha, e também, o pre-
sidente do Congresso,
Rodrigo Maia.  Hoje 3% da
arrecadação com jogos
em loterias são destina-
dos ao Fundo Nacional de
Cultura, que receberá de
1% a 0,5%. O Fundo Naci-
onal da Cultura foi criado
pela Lei 8.313/1991, a

DESRESPEITO
Na nota de repúdio, os parlamentares apontam que a medida
é um desrespeito com o esporte. “Sem dúvida não há uma
preocupação em cuidar de políticas públicas voltadas ao
esporte”. Os parlamentares argumentam que o governo federal
deveria retirar de outros lugares as verbas para repassar a
segurança: “Por que não cortam verbas públicas, como por
exemplo: dos cartões corporativos, nas verbas de gabinetes,
das centenas de auxílios que são concedidos a Ministros,
Deputados, Senadores entre outros?”

Fim dos
sonhos
Os parlamentares
pontuam o prejuízo
causado a programas
sociais implantados nos
municípios e que
dependem desse
recurso. “Com essa
atitude está o Governo
acabando com o sonho
de muitas crianças e
jovens em nosso país,
pois, são valores altos
que serão retirados  do
Ministério do Esporte
para serem aplicados no
Fundo Nacional de
Segurança Pública”.

Lei Rouanet. Ele deve ga-
rantir a oferta de apoios
financeiros em linhas de
incentivo que se compro-
metam com a descentra-
lização regional, setorial
e estética, abarcando as
mais variadas expressões
culturais brasileiras, po-
tencializando toda a rede
produtiva e promovendo a
liberdade de criação.
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Com o remanejamento de algu-
mas sessões eleitorais, mudanças
de nomenclatura de zonas, uma op-
ção para os eleitores se atualiza-
rem e não errarem o local de vota-
ção nas eleições 2018 é o E-título,
documento digital com a mesma
validade do impresso, desenvolvi-
do pela Justiça Eleitoral Brasileira.

A diretora do Fórum Eleitoral de
Cascavel, Andreia Schmitt, conta
que há muitos benefícios nessa
nova ferramenta. “Está disponível
nas lojas de aplicativos de todos
os smartphones. Não precisa mais
do papel, agora é muito mais fácil
e prático para o eleitor”. O aplicati-
vo foi lançado no fim do ano passa-
do e já conta com mais de cinco
milhões de downloads.

O E-título diz o local exato da

Eleições 2018:
conheça o e-Título

sessão, com endereço. “No títu-
lo impresso está somente os nú-
meros da zona e a sessão, com o
aplicativo o eleitor vê o endereço,
o nome da escola, para facilitar a
localização. Além de que nessa
modalidade o título sempre vai
estar atualizado se houver algu-
ma mudança”, diz.

Com a apresentação do título di-
gital, como já possuí foto, o eleitor
usará um QR Code dentro do apli-
cativo para a validação na zona elei-
toral, e poderá votar tendo em mãos
apenas o documento digital.

Porém, conforme Andreia, a tec-
nologia só funciona com quem já fez
a biometria. Os eleitores que ain-
da não regularizaram os documen-
tos só poderão atualizar os seus
cadastros em novembro.

  APLICATIVO E-título substitui documento impresso

MUDANÇAS
Conforme a diretora do Fórum
Eleitoral, Andreia Schmitt, houve
uma mudança de nomenclatura
das zonas eleitorais, as antigas
184 e 185, se tornaram
respectivamente 143 e 068.
“Tivemos essa mudança, mas
nada que interfira para os
eleitores. Porém tivemos alguns
remanejamentos de sessões
eleitorais”. Por exemplo, na
antiga zona 184, atual 143,
foram remanejadas sessões de
nove colégios eleitorais para
outras escolas.
Para verificar o local de votação,
os eleitores, além do aplicativo
E-título, podem procuram a sede
do fórum que fica na Rua Indira
Gandhi, 551, no Bairro Alto
Alegre, entre as 12h e às 19h,
ou ainda ligar nos telefones:
(45) 3226-6822 e (45)
3226-8571, que possuem o
mesmo horário de expediente.
Outra forma é acessando o site:
www.tre-pr.jus.br, que já abre a
página “Serviços ao eleitor”.
Ainda no dia da eleição, os
locais extintos estarão
identificados com faixas
orientando os eleitores ao novo
endereço da sua sessão.

MESÁRIOS
O Tribunal Regional Eleitoral
divulgou a lista completa dos
eleitores convocados para
trabalhar como mesários nas
eleições gerais de 2018 em
Cascavel. As cartas
convocatórias já foram
encaminhadas e os eleitores têm
até o dia 9 de junho para
comparecer ao Fórum Eleitoral
de Cascavel para assinar a
convocação e marcar a data de
treinamento. A lista pode ser
consultada no site
www.oparana.com.br.

REPRODUÇÃO
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“Não podemos condenar
essas pessoas por usarem
drogas, mas sim, oferecer

oportunidade
de vida nova.”

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

A Mostra de Música
Gospel que

aconteceu ontem no
calçadão, uma

prévia do Festival
Gospel que

acontecerá no fim do
ano em Cascavel.

Os maus-tratos a
animais que

ainda acontecem
em Cascavel,

como evidenciou
um flagrante da
polícia durante o
fim de semana.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel, ao

assinar o decreto que cria o
Programa Municipal de

Prevenção ao Uso e Abuso
de Drogas e Recuperação

de Dependentes Químicos.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Segunda

Curitiba

24
Terça

24
Segunda

21
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CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

15

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

 DIVULGAÇÃO/SECOM

As férias escolares estão chegando. Muitas famíli-
as aproveitam esse período para viajar, e entre as que
têm um animal de estimação algumas dúvidas são co-
muns. Por desconhecer os cuidados necessários para
levar um bichinho para a viagem, alguns donos têm re-
ceio e optam por deixá-los em um hotel próprio ou sob
os cuidados de alguém de confiança. Tudo para evitar
“situações estressantes”.

Preservar os animais é correto, mas em muitas si-
tuações, permitir que eles passem um tempo em um
ambiente diferente é saudável para os pets. Com algu-
mas precauções, é possível proporcionar alegria a to-
dos sem desconforto algum.

O primeiro cuidado está relacionado ao transporte. Se
a viagem for de avião, é fundamental planejar vacinas e
providenciar os atestados de saúde e segurança exigidos
pelas companhias aéreas. Nesses casos, cada uma de-
las tem a sua cartilha.

Quando o percurso é realizado de automóvel, o confor-
to também deve ser considerado. Entre as opções dispo-
níveis no mercado, há a caixa de transporte, o cinto de
segurança, a cadeirinha e até mesmo um cercado pareci-
do com o que usamos nas portas de casa, para delimitar
território. Cabe ao tutor analisar qual reflete melhor a per-
sonalidade de seu pet e escolher o que vai deixá-lo mais
confortável e seguro.  Ver cães ou gatos soltos, com a
cabeça para fora de um carro, é bonitinho, mas aumenta
o risco de acidentes e representa infração de trânsito. Além
disso, é recomendável que se faça uma parada a cada
duas horas para descanso e necessidades básicas.

Por último, mas não menos importante, um alerta deve
ser feito: algumas regiões do Brasil são endêmicas de
dirofilariose (doença conhecida como “verme do coração”,
que pode levar o pet à morte).

René Rodrigues Junior é médico veterinário

Fiscalização
O ministro Vital do Rego,
do Tribunal de Contas da
União, deu parecer
favorável ao pedido feito
pelo deputado federal
Alfredo Kaefer(PP-PR),
através de uma Proposta
de Fiscalização e
Controle (PFC), para que
sejam realizadas
auditorias em obras de
escolas no Estado do
Paraná. A proposta
requer apuração das
suspeitas de desvio de
dinheiro público no
âmbito da Operação
Quadro Negro.

Cheque
Desde ontem estão em
vigor as novas regras para
uso do cheque especial.
As medidas, elaboradas
pelo conselho de
autorregulação da
Federação Brasileira de
Bancos (Febraban),
determinam a oferta de
alternativas para o
pagamento do saldo
devedor com juros
menores e condições
mais vantajosas, além de
ampliar a transparência e
o detalhamento de
informações sobre o uso
desse tipo de crédito.

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

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

O casal Luiz Fernando e Sonia Taube Linero (governadora 2018-19) com o casal Hilaide e
Eduardo Katsusi Toshimitsu (governador 2017-18), na transmissão de comando para o
novo ano rotário do Distrito 4640

REINALDO SANTOS SANTANA

Missa e show
O Padre Reginaldo

Manzotti estará em Cascavel
dia 18 de agosto. Ele fará

missa e show
no Estádio Olímpico de

Cascavel, às 19h.
A promoção é da Rádio

Colméia.

Férias e crianças
Não sabe o que fazer com

a garotada durante as férias
escolares? A dica é a Colônia

de  Férias do Clube
Comercial, que será realizada

de   de 16 a 20 de julho,
das 13h30 às 17h30.
Muitas brincadeiras e

animação estão sendo
programadas para os

pequenos. Mais informações
no departamento de
esportes do clube.

Agnoline
Dia 7 de julho tem a 10ª Noite da Sopa de Agnoline promovida

pelos jovens da Missão Evangélica União Cristã. O valor é
R$ 30 e será realizado na Rua Olívia Kucinski, 357, Vila

Toletino. Mais informações pelo telefone (45) 9970-4854.

Felicidades!
O mundo é um lugar

perigoso de se viver, não
por causa daqueles que

fazem o mal, mas sim por
causa daqueles que

observam e deixam o mal
acontecer.

Albert Einstein

Jantar solidário
Dia 28 de julho será

realizado o Jantar Amigos
da Uopeccan. Será às 20h,
no Clube Comercial. Além

do jantar delicioso, haverá
sorteio uma viagem para o

Nordeste com acompanhante
e uma TV 42.

Mais informações
pelo telefone

 (45) 2101-7022.

Maraina Palhada Meres,
Sandro Musscini, João

Pedro Santos, Maria Paula
Mello, José Paulo Marques,
Josefa Dias Reis, Manoela
Speranto Gomes, Paulo

Roberto Seccci
e Felipe Molla.
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COPA DO MUNDO
11h Brasil x México
15h Bélgica x Japão

JOGAM HOJE

Brasil x México – 2/7, às 11h

Allison; Fagner, Miranda, Thia-
go Silva e Filipe Luís; Casemi-
ro, Paulinho e Philippe Couti-
nho; Willian, Neymar e Gabriel
Jeses. Técnico: Tite

Ochoa; Álvarez, Ayala, Salce-
do e Gallardo; Guardado, Her-
rera e Layún; Vela, Lozano e
“Chicharito” Hernández. Téc-
nico: Juan Carlos Osorio

Brasil decide vaga hoje cedo
Sem saber o que é ficar fora das

quartas de final de Copa do Mundo
desde 1990, a seleção brasileira
buscará mais uma vez a vaga entre
os oito melhores nesta segunda-
feira, às 11h (de Brasília), na Cos-
mos Arena, e terá como adversário
o México, que caiu nas oitavas nas
últimas seis edições.

A Copa disputada há 28 anos
na Itália, na qual os então tricam-
peões mundiais foram elimina-
dos logo na segunda fase, pela
Argentina, foi a última sem a par-
ticipação dos mexicanos. Desde
então, a seleção brasileira con-
quistou dois títulos, foi vice-cam-
peã uma vez, quarta colocada em
outra e ainda acumulou duas
quedas nas quartas.

Já os representantes da Con-
cacaf viveram a chamada “maldi-
ção das oitavas”. Nos últimos
anos, o México se tornou uma
pedra no sapato da seleção pen-
tacampeã mundial, com triunfos
em três finais: na Copa América
de 1999, na Copa Ouro de 2003
e nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, em 2012, adiando em qua-
tro anos o sonho do ouro inédi-
to, obtido apenas no Rio 2016.

O México também levou a me-
lhor na Copa América em 2001 e
2007 e na Copa das Confedera-

ções de 2005, mas nessas duas
últimas os brasileiros não têm
motivos para lamentar, já que fi-
cou com o título.

Já em Copas do Mundo o domí-
nio é verde e amarelo. O Brasil en-
frentou a equipe da América do Nor-
te quatro vezes, todas em fases de
grupos, somou três vitórias (1950,
1954 e 1962) e um empate (2014)
e não sofreu um gol sequer.

NEYMAR
Mundo afora, a expectativa em
relação à equipe do técnico Tite
para este jogo é a atuação de
Neymar, que tem no Mundial a
chance de enfim chegar ao trono de
melhor do mundo após as
eliminações de Lionel Messi e
Cristiano Ronaldo neste sábado.

 As equipes

 CBF

Para este jogo, Tite recebeu a boa notícia da liberação do late-
ral-direito Danilo, recuperado de uma lesão no quadril, mas confir-
mou que Fagner continuará como titular. Já o lateral-esquerdo Mar-
celo, que sentiu espasmo na coluna contra a Sérvia, na última quar-
ta, ficará fora, com Filipe Luís ocupando a vaga. E o meia Douglas
Costa ainda não foi liberado para jogar, devido a uma lesão no
músculo posterior da coxa direita. No México, Juan Carlos Osorio
tem apenas uma baixa para o duelo, o zagueiro Héctor Moreno, que
cumprirá suspensão devido ao segundo cartão amarelo e provavel-
mente será substituído por Hugo Ayala.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aprendizados de maturidade, respon-
sabilidade e reconhecimento dos seus
limites, ariano. Questões afetivas e que
envolvem filhos ou crianças represen-
tam importantes desafios. Cor azul.

To
ur

o

Vênus, seu regente, está pressionado
por Saturno. Pressão para amadure-
cer emocionalmente. Percepção das
restrições existentes em seus relacio-
namentos e em família. Cor verde.

G
êm

os

Restrições envolvendo pessoas próxi-
mas ou questões de saúde e trabalho,
geminiano. Tendência à melancolia.
Respeite o que está sentindo, mas não
perdure em velhos padrões. Cor cinza.

C
ân

ce
r Reflita se está agindo de acordo com

seus valores emocionais e a real origem
de seus medos. Limitações afetivas ou
materiais mostram a necessidade de ser
autônomo, de cuidar mais de si. Cor azul.

Le
ão

Em seu signo Vênus está em contato
com Saturno. Dificuldades emocionais
e familiares. Enfrentamento do que an-
tes você negligenciou. Medo de ficar
só. Maturidade é o desafio. Cor pink.

V
ir

ge
m

Clara percepção de que não há contro-
le sobre situações que estão acima da
vontade pessoal. Perceba como as ve-
lhas formas de amar e se relacionar não
têm mais sentido, virginiano. Cor verde.

Li
br

a

Vênus, seu planeta regente, em conflito
com Saturno, mostra um momento deli-
cado, libriano. Confrontos emocionais
e materiais. Medo de não ter o suficien-
te ou de se sentir só.  Cor cinza.

E
sc

or
pi

ão Cuidado com o orgulho, o egocentris-
mo, os conflitos de poder e de autori-
dade, escorpiano. Desafios envolven-
do a vida pessoal e profissional. En-
frente o que tem lhe limitado. Cor azul.

Sa
gi

tá
ri

o Maturidade é viver na prática o que
tanto você prega em teoria, sagitaria-
no. Desafios relacionados à diferença
entre o ideal e a realidade. Sensação
de frieza emocional. Cor verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Saturno, seu regente, está em contato

com Vênus. Confronte suas limitações,
capricorniano. Momento delicado para
as questões afetivas e financeiras. Aja
com maturidade. Cor cinza.

A
qu

ár
io

Dificuldades envolvendo relaciona-
mentos e questões profissionais. Con-
frontos, aquariano. O orgulho e o re-
ceio de admitir o sentimento de inade-
quação dificulta as coisas. Cor preto.

 P
ei

xe
s Percepção da influência das emoções

sobre a saúde e a qualidade de vida,
pisciano. Tendência a se sentir restringi-
do ou limitado pelas circunstâncias. Qual
sua responsabilidade nisso? Cor marfim
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 • REDE GLOBO

 • SBT

 • BAND
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MALHAÇÃO
Gabriela sai de casa e Paulo sofre

com a separação. Amanda prova bebi-
da que Carol ofereceu a Hugo. Amanda
passa mal e Alex, Hugo e Carol a so-
correm. Paulo repreende Alex ao vê-lo
chegar em casa tarde. Márcio provoca
Gabriela durante a aula. Paulo procura
Gabriela na escola para falar de Alex.
Kavaco acusa Alex de ter tido um com-
portamento irresponsável com Amanda
e rompe sua amizade com o menino. .

ORGULHO E PAIXÃO
Darcy expulsa Briana de seu quar-

to. Camilo se reconcilia com Julieta.
Mário deixa a casa de Mariana a pedi-
do de Brandão. Ema relata para Elisa-
beta seu encontro com Ernesto. Bran-
dão beija Mariana. Josephine pede para
dormir na casa de Brandão. Aurélio ten-
ta seduzir Julieta. Camilo descreve a
Jane o encontro que teve com Julieta.
Amélia pede que Mariko leve Ema até
sua casa. Luccino vê Josephine e Bran-
dão dormindo juntos.

SEGUNDO SOL
Beto afirma a Cacau que a polícia

está atrás de Luzia. Rosa termina o
namoro com Valentim e Laureta casti-

Diana convoca Lupércio ao saber que Catarina está sozinha com Afonso.
Rodolfo concorda em se aliar a Amália contra Catarina. Tiago nota a tensão de
Diana e se oferece para cuidar de Afonso com ela. Lucrécia se oferece para
ajudar no plano contra Catarina. Augusto se emociona com a apresentação tea-
tral. Glória comenta com Otávio que Rodolfo se casou com Margô. Delano conta
a Catarina que Selena lhe perguntou sobre a morte de Constantino. Diana enfren-
ta Catarina. Diana decepciona Amália ao revelar que foi ela quem contou a Cata-
rina e Virgílio que a feirante estava escondida na casa de Brumela. Catarina
segue Afonso e descobre que o marido ainda se encontra com Amália.

ga Galdino por ter ajudado Karola a se-
parar os dois. Rochelle tenta se aproxi-
mar de Acácio. Roberval ameaça Laure-
ta, que afirma não ter medo do empre-
sário. Rochelle e Acácio se beijam na
frente de Manuela, que decide usar dro-
gas novamente. Luzia/Ariella tenta afas-
tar Manuela de Narciso, mas a menina
ofende a DJ. Luzia afirma a Groa que
Beto seria um bom pai para seus filhos.

AMOR PROIBIDO
Bülent diz a Nilay que Firdevs ligou

para Behlul. Antes do casamento de
Nilay, Adnan procura Besir para escla-
recer algumas dúvidas sobre Behlul e
Bihter. Adnan encontra Bihter e Behlul
juntos. Bihter e Besir tem um final trá-
gico. Nilay entra em choque. Behlul se
lamenta por Bihter.

LIA
Labão diz que Jacó aceitou o trato.

Ele avisa que Raquel poderá se tornar
sua esposa depois que o rapaz cum-
prir uma lua com Lia. Zilpa ajuda Lia
nos afazeres. Jacó diz ter olhos ape-
nas para Raquel. Labão humilha Laila.
Lia prepara a tenda para receber Jacó.

Raquel demonstra ciúmes. Jacó trata
Lia com frieza e rejeita o jantar. Eliabe
e Hananias roubam a comida prepara-
da por ela. Lia se queixa da noite com
Jacó e Zilpa diz que ela precisa se arru-
mar mais. Jacó fala mal de Lia para
Raquel. Laila agradece pela comida tra-
zida pelos filhos. Lia vê Jacó tratando a
irmã com carinho e fica triste. Zilpa aju-
da Lia a se vestir melhor. Jacó chega
em casa e percebe que a esposa está
mais bonita. Raquel despreza a serva
Bila. Jacó se deita com Lia de maneira
fria. Raquel fica agoniada ao saber que
sua irmã está passando a noite com
seu amado.

AS AVENTURA DE POLIANA
Luigi agradece Poliana, Kessya e

João por terem ajudado na gravação do
filme dele. Mário, Gael e Benício deci-
dem aceitar Lorena no clube deles. Je-
ferson vai até a casa de Dona Branca
para arrumar o computador de Mirela.
Dona Branca convence Jeferson ensi-
nar ela a mexer no computador em al-
gumas aulas. Durval diz para João que
ele não precisa mais trabalhar na pada-
ria, mas sempre que estiver com fome
pode ir até lá. Claudia leva Yasmin até
a casa de Luísa para pedir desculpa e
devolver o celular de Poliana.

 • RECORD

Rodolfo concorda em se
aliar a Amália contra Catarina
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Ravi, de 6 meses, encanto da mamãe  Delis Tondo

MICHELLE GALVÃO

Miguel, em clima de festa junina

MICHELLE GALVÃO

Pedro Henrique Borges Franzao. Quem resiste a tanta fofura!

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Alice  Seibert, com oito dias de vida. O registro é de  Vera e Grasi Fotografia

Encotre os sete
erros nas
imagens.


