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Inadimplência recua
O número de consumidores incluídos no cadastro do Serviço de Proteção de
Crédito (SPC) teve uma redução significativa em Cascavel. Dados divulgados

ontem mostram que a inadimplência caiu 13% em junho, se comparado ao mes-
mo período do ano passado. Ao todo, 4.792 pessoas foram negativadas no

mês passado, enquanto em junho de 2017 o número chegou a 5,5 mil. Para a
Acic, a redução mostra que o consumidor conseguiu retomar os pagamentos.
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Que o futebol faz parte da vida do brasileiro é
inegável, mas em Cascavel ele está sendo
utilizado em protestos humorados para
chamar a atenção das autoridades sobre

buracos em vias públicas. Em duas ruas em
bairros diferentes, bonecos uniformizados com
camisas de times de futebol foram colocados

nas crateras como forma de protesto.
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 Esporte que nos últimos anos
tem colocado em xeque a máxima
de que o Brasil é o país do futebol,
o vôlei terá mais espaço em Cas-
cavel a partir dos próximos dias,
com a realização do Campeonato
Municipal de Voleibol, nos naipes
masculino e feminino.

A competição, que terá início no pró-
ximo dia 29, tem o intuito de promover
a integração entre os atletas amado-
res da cidade, oportunizando a inser-
ção, o desenvolvimento e o aprimora-
mento do esporte no município.

Para participar do campeonato,
o atleta terá que atender pelo me-
nos um dos critérios exigidos, que
são: ser natural de Cascavel; pos-

MAGNUS TORQUATO/DFOTOS/DIVULGAÇÃO

suir domicílio eleitoral na cidade;
possuir vínculo empregatício regis-
trado na cidade; estudar no muni-
cípio; e, se trabalhador autônomo,
ter Alvará de Licença deste ano.

As inscrições já estão abertas e
podem ser realizadas na Fundação
de Esporte e Cultura, no Teatro Mu-
nicipal Sefrin Filho, mediante a doa-
ção de 2 kg de alimento não perecí-
vel por participante - que serão des-
tinados ao Provopar Cascavel.

Poderão participar da competi-
ção atletas a partir de 16 anos de
idade ou que completem 16 anos
em 2018. A competição será reali-
zada na AABB/Cascavel, com a pri-
meira data no 29 deste mês.

Cascavel, a
cidade do vôlei

 Cascavelenses no
Transcatarina

Competição que é um dos maiores
encontros off-road do País, o rali

Transcatarina chega à sua 10ª edição
neste ano com a expectativa de

receber 250 carros e uma caravana
formada por cerca de 1 mil pessoas,

que percorrerão 800 quilômetros
entre a Serra Catarinense e o Vale do

Itajaí. Dentre os participantes estarão
três representantes de Cascavel:

Rodrigo Tondo, Leandro Miotti Flores e
Claudio Dalmina. Os três competirão
na categoria Adventure e buscarão

adrenalina e experiências
memoráveis que a competição

já tradicional no calendário do
rali nacional proporciona.

Eles visitarão lugares impressionantes,
com obstáculos extremamente difíceis
de serem superados. Ao longo de três

dias, desbravarão trilhas praticamente
impossíveis de serem trafegadas. “Sou
jipeiro há 15 anos e pela primeira vez
estarei no tão falado Transcatarina.
Além de prestigiar o encontro, que é

bem famoso, espero me divertir
bastante, fazer novos amigos e

conhecer lugares com pura lama, que
é o que eu mais gosto”, espera
Rodrigo Tondo. A 10ª edição da
competição organizada pela SC

Racing será realizada na próxima
semana, de terça-feira (10) a sábado

(14), com largada em Fraiburgo e
chegada em Blumenau, pernoitando

em Rio Negrinho.
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 O goleiro islandês Hannes
Halldórsson, que ficou conhecido
após defender um pênalti do as-
tro Lionel Messi na Copa na Rús-
sia, irá jogar a próxima temporada
da Europa por um time do Azerbai-
jão. O anúncio foi feito ontem nas
redes sociais do jogador e do clu-
be FK Qaraba.

Ele assinou contrato de dois
anos de duração com a equipe, atu-
al campeã azeri, depois de passa-
gem pelo futebol da Dinamarca,
onde atuava pelo Randers, 13º co-
locado dentre 14 times na última
edição do campeonato local.

Com 34 anos, o arqueiro viveu
o momento mais marcante de sua
carreira no Mundial na Rússia. Na
primeira participação da Islândia
na história do torneio, Halldórs-
son segurou uma cobrança de
pênalti de Messi, na estreia, con-
tra a Argentina, na fase de grupos.
O jogador foi eleito pela Fifa o
melhor da partida, que terminou
empatada por 1 a 1.

O futebol, porém, nunca foi a
único ramo de atuação profissional
do islandês. Ele já foi diretor de ci-
nema e continua trabalhando, es-
poradicamente, em comerciais de
TV. O goleiro só trocou de área quan-
do foi contratado para jogar fora da

 Data simbólica?
O lateral-direito colombiano Camilo
Zúñiga anunciou a aposentadoria
do futebol nessa quarta-feira,
exatos quatro anos após a falta
polêmica no atacante Neymar, nas
quartas de final da Copa do Mundo
disputada no Brasil. O ex-jogador de
Siena, Napoli, Bologna, Watford e
Atlético Nacional, clube que o
revelou e que defendeu nos últimos
meses, decidiu pendurar as
chuteiras devido lesão no joelho
direito, que o deixou afastado dos
gramados por mais de uma
temporada. “Foram muitos anos
sofrendo, tentando voltar bem. Só
eu sabia o que sentia e, que para
treinar, precisava tomar
antinflamatórios e fazer infiltrações”,
revelou Zúñiga. O curioso é que
joelho que fez o lateral abandonar a
carreira é o mesmo que atingiu
Neymar, em jogo disputado no dia 4
de julho de 2014, no Castelão, em
Fortaleza, durante a vitória do Brasil
sobre a Colômbia por 2 a 1.

URUGUAI
Capitão da seleção do Uruguai, o zagueiro Diego Godín afirmou que
está otimista antes da partida contra a França, marcada para as 11h (de
Brasília) desta sexta-feira em Níjni Novgorod, pelas quartas de final da
Copa 2018. “Queremos vencer este jogo porque nos permitiria jogar
uma semifinal. Todas as equipes que estão aqui querem ganhar a Copa
do Mundo, mas tudo se passa para vencermos. Vemos a importância da
partida contra a França, que nos permite sonhar ainda maior para atingir o

objetivo que todos nós queremos”, disse.

Islândia, onde as empresas deixa-
ram as portas abertas, caso qui-
sesse Halldórsson quisesse reto-
mar a vida como cineasta.

Enquanto morou no país nórdi-
co, até 2014, ele teve o esporte
como segunda profissão, treinan-
do apenas depois do expediente.
Isso perdurou mesmo depois de
ele fazer em 2012 sua estreia
como titular da seleção da Islân-
dia, que tem pouco mais de 300
mil habitantes.

Pegou pênalti de Messi e
foi contratado “para jogar”

FIFA
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Oitavas de final
Uruguai

Portugal
Uruguai

França

Argentina
França

Brasil

México

Bélgica

Japão

Espanha

Rússia

Croácia

Dinamarca

Rússia

Croácia

Suécia

Suíça

Colômbia

Inglaterra

Quartas de final Quartas de final

Semifinal

FINAL

Semifinal
6/7, às 11h 7/7, às 15h

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia

7/7, às 11h

Inglaterra

Veterano jogador da seleção
belga que ganhou espaço na
equipe na Copa nas oitavas de
final contra o Japão, depois de
se recuperar de lesão, o
experiente zagueiro Vincent
Kompany disse que o jogo
coletivo da Bélgica é o maior
trunfo para o jogo de amanhã
com o Brasil. “Se for um jogo
de performances individuais,
nós não temos chances. Mas
como o jogo é coletivo, então
nós teremos chances e é tudo o
que nos importa”, disse o
camisa 4, que nas oitavas de
final viu o Japão abriu dois gols
de vantagem no segundo tempo
e sua seleção conseguir superar
a adversidade para virar o
placar para 3 a 2.

A Inglaterra enfrentará seu teste
mais duro na Copa do Mundo dian-
te da Suécia nas quartas de final,
uma tarefa mais complicada do que
encarar o favorito Brasil, disse o ex-
técnico inglês Sven-Goran Eriksson.

A Inglaterra garantiu sua vaga
na próxima fase derrotando a Co-
lômbia em uma disputa de pênal-
tis na terça-feira, o que aumenta
a esperança do primeiro título
mundial desde 1966.

“Seria mais fácil para a Inglater-
ra derrotar o Brasil do que derrotar
a Suécia, na minha opinião. Será o
jogo mais difícil que eles [ingleses]
disputaram até aqui, eles podem
apostar nisso. A Suécia hoje é um
time muito difícil de desmontar”,
opinou Eriksson, que levou os ingle-
ses às quartas de final dos Mundi-
ais de 2002 e 2006.

A Suécia alcançou as quartas da
Copa do Mundo pela primeira vez

desde que terminou em terceiro em
1994 após uma vitória apertada
sobre a Suíça na terça-feira.

“A Suécia é muito difícil de des-
montar. Eles são muito firmes e
duros. Se você os acordasse no
meio da noite, eles saberiam cada
posição defensiva. Seus atacan-
tes sabem defender quando é
hora de defender e também con-
seguem defender dentro de sua
própria área”, encerrou.

Suécia é desafio maior que Brasil, diz ex-treinador da Inglaterra

FIFA
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Futuro incerto
Assim que o novo sistema do

transporte público passe a funcio-
nar em Cascavel e que os terminais
leste e oeste sejam desativados,
vendedores ambulantes que hoje
atuam nos espaços terão que pro-
curar outro local para o trabalho.

A maioria deles teme com rela-
ção ao futuro, pois não há garantia
de que possam seguir com as ven-
das nos novos terminais da cida-
de. Atualmente há seis ambulantes
nos terminais leste e oeste, que de-
pendem, sobretudo, dessa renda
para o sustento da família.

“Não consigo nem imaginar o que
vamos fazer e para nós é muito difícil
deixar o local onde trabalhamos há
tantos anos”, afirma Ezequiel de Oli-
veira que administra junto com a mãe
um espaço conquistado por ela há
20 anos no Terminal Leste.

Logo ao lado, está a barraca de
vendas da família de Rosana Apa-
recida do Prado. Ela afirma que a
mãe começou a trabalhar no local
há 19 anos. “Hoje além dela, eu e
mais dois irmãos dividimos horári-
os de trabalho e seguimos com as
vendas até a meia noite”.

A jovem relata que vendedores
dos 12 espaços nos terminais les-
te e oeste tentaram conversar com
o prefeito, mas a reunião se limi-
tou a menos da metade deles. “Fa-
laram que um assessor iria nos
procurar aqui no terminal, mas nin-

Espaço sugerido
A sugestão apresentada aos

vendedores para a transferência
ao Terminal Sul não agradou a

categoria. “Já tem lojas lá e
sabemos que não há nenhum

movimento. Por isso, é inviável
para nós”, comenta Oliveira.

“Poderiam dividir os
trabalhadores entre os cinco

terminais da cidade, assim não
teríamos problema com

concorrência”, afirma Rosana.

 Obras em escola serão inauguradas amanhã
O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Márcia Baldini, entregam nesta sexta-feira (6), às 8h30, à
comunidade escolar do Bairro Alto Alegre, a revitalização e o novo ginásio poliesportivo da Escola Municipal Manoel
Ludgero Pompeu. A unidade escolar está localizada na Rua Graciliano Ramos, 1.099. Além da construção do ginásio
poliesportivo, a escola recebeu reforma em salas de aula, laboratórios, na área administrativa e nos banheiros, além

de adequações na acessibilidade e demais melhorias, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

guém apareceu”, diz ela.
Embora o novo terminal leste já

esteja pronto e até o próximo mês
as obras do oeste também sejam
concluídas, ainda não há previsão
de quando as novas estruturas se-
rão inauguradas.

VENDEDORES ambulantes não poderão atuar nos novos terminais
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O Terminal de Transbordo
Sudoeste, o último licitado den-
tro do PDI (Plano de Desenvol-
vimento Integrado), que fica ao
lado do Estádio Olímpico Regi-
onal, no Bairro Santo Onofre,
está 51% concluído.

Segundo a fiscalização da Se-
cretária de Obras Públicas, o ter-
minal será entregue dentro do pra-
zo e o tempo perdido em razão
das chuvas de janeiro já foi recu-
perado. A previsão de conclusão
é 15 de setembro.

Conforme o departamento, a
Diarc Construções, que está à fren-
te da obra, executa agora o pavi-
mento de concreto das vias inter-

 ESTUDOS
Segundo o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, os estudos para a implantação do
novo sistema de transporte em Cascavel, o BRQ (Bus Rapid Quality –

Ônibus Rápido com Qualidade), devem ser entregues nos próximos 20
dias pela empresa de consultoria especializada em transporte, que foi

contratada pelo Município.
“A empresa vai apresentar linhas, tipo de ônibus mais adequado para a
nossa realidade. É um estudo bem completo para a operação do nosso

novo sistema que será apresentado em breve”, diz.
Ainda conforme o presidente da Cettrans, mesmo com dois terminais

prontos, o Leste e Nordeste e o Oeste quase finalizado, nenhum dos novos
terminais entrará em operação no momento.

Terminal 51% pronto
nas do terminal, rede de esgoto,
construção de guaritas e finaliza a
estrutura metálica do teto.

A construção do Terminal Sudo-
este, como todas as outras do PDI,

recebe recursos do BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvimento)
com contrapartida do Município. O
valor investido na obra ultrapassa
os R$ 4,2 milhões.

TERMINAL Sudoeste será
entregue em 15 de setembro

FOTOS: SILVIO MATOS
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Neste ano de 2018, a procura
pelos cursos de especialização
foi grande na Universidade Para-
naense – Unipar, em todas as áre-
as do conhecimento. Uma das
novidades, que chamou a atenção
de profissionais de toda a região
foi a pós-graduação em História
Contemporânea e do Brasil, ofer-
tada em Cascavel. O curso iniciou
há pouco tempo e conta com al-
gumas vagas, voltadas aos profis-
sionais das áreas de História,
Geografia, Pedagogia, Educação,
Sociologia, Antropologia e Direito.

O curso traz uma matriz curri-
cular envolvente, discutindo as-
pectos como sociedade, política,
economia, cultura, arte, religião,
educação e interdisciplinaridade.
A proposta é contribuir para a qua-
lificação do ensino e formação

dos profissionais de diferentes áre-
as, para entender os mecanismos
da sociedade atual. Também busca
fomentar a produção histórica a par-
tir de rediscussões historiográficas.

A especialização, ainda, visa en-
volver a cultura como um conjunto
de significados partilhados e cons-
truídos pelos homens para explicar
o mundo, como uma forma de expres-
são e tradução da realidade, e refle-
tir sobre os diversos seguimentos
da história, cultura, arte, do simbó-
lico, religião e da educação, atrelan-
do a produção de conhecimento com
temas relevantes da atualidade.

Entre as disciplinas competen-
tes estão: Abordagens contempo-
râneas: tecnologias, mídias e meio
ambiente; Aspectos econômicos
contemporâneos no Brasil e no
mundo; Cultura e relações de po-

der: representação, simbolismo,
imaginário e mito; Direitos Huma-
nos, ética e cidadania, diversida-
de e educação; Educação, interdis-
ciplinaridade e Metodologias para
o ensino de História; História da
Arte Contemporânea; História do
Brasil Contemporâneo; História
do Tempo Presente e Imediato;
História, religião e questões
contemporâneas; Multiplicidade
cultural, arte, diversidade indíge-
na e afro-brasileira; O mundo con-
temporâneo e seus desafios: re-
voluções, movimentos sociais, po-
líticos e ideológicos; Organização
do espaço mundial e geopolítica
contemporânea; Pós-modernida-
de, identidade, memória e educa-
ção; e Teorias da História: concei-
tos, métodos e práticas na produ-
ção do conhecimento.

As aulas acontecerão em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das

7h30 às 13h30, sob a coordenação
do professor Fausto Alencar

Irschlinger. Inscrições ou
informações estão disponíveis no

site www.unipar.br ou pelo
telefone (45) 3321-1300.

No site, saiba também sobre
descontos especiais

INSCRIÇÕES ABERTAS

Pós-graduação em História Contemporânea
 oferece algumas vagas

Interessados têm até o dia 12 próximo para realizar a inscrição,
 disponível online www.unipar.br; O curso já iniciou
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 05 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Aurelio Pizani Gorri e Kelen Cristina Bragião
2- Jeferson Alcedir Bonatto e Vanessa Cristina Sequinel
3- Samuel Thibes e Elisandra da Silva Santos
4- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
5- Cesar Stedile e Margarida dos Santos Carneiro Gonsiorkiewicz
6- Douglas Willian Lopes e Franciele Veit Sapko
7- Lucas Alexandre do Nascimento e Andréia Borges
8- Juliano de Oliveira e Sirlei de Oliveira
9- Eduardo Vinicius dos Santos e Jhennifer Cristina da Luz
10- Diogo dos Santos Freire e Aline de Cássia Gonzaga

CONSULTAS
As consultas ao sistema também
recuaram em junho. No mês
passado elas chegaram a 46.746
contra 47.918 registradas em
junho de 2017.

BAIXAS
O número de baixas, - o volume de
consumidores que pagaram seus débitos
e deixaram o SPC - permaneceu
estável. Segundo a Acic, foram 3.407
baixas em junho de 2017 contra
3.414 de junho passado.

Dados do SPC (Serviço de Prote-
ção ao Crédito), divulgados ontem
pela Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel) mostram que
mais pessoas pagaram suas contas
e menos consumidores foram inclu-
ídos no sistema no mês de junho.
Ao todo, 4.792 pessoas foram ne-
gativadas no mês passado, enquan-
to em junho de 2017 o número che-
gou a 5,5 mil, representando um
recuo de 13% de um ano a outro.

 De acordo com o diretor do SPC
da Acic, Genésio Pegoraro, a redu-
ção nos registros indica uma reto-
mada nos pagamentos de quem
até então estava inadimplente. “Sa-
ber que mais pessoas estão con-
seguindo pagar suas dívidas é uma
notícia muito boa. O índice de 13%
é muito significativo, principalmen-
te porque viemos de um mês de
maio complicado e bem difícil por
conta da greve dos caminhoneiros,
que afetou inclusive o pagamento
de contas e o ritmo de vendas no
comércio”, explica.

O mês de junho, conforme Pego-
raro, não apresentou ocorrências
graves, facilitando o pagamento de
dívidas em atraso.

Inclusões ao SPC recuam 13%

EM JUNHO, SPC da Acic registrou 4,7 mil inclusões no sistema; número é 13% menor que no mesmo
período de 2017

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Licitação de
uniformes
é retomada

 O processo licitatório
para garantir a compra de
uniformes no próximo ano
aos alunos matriculados
em escolas municipais e
Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infan-
ti l) foi retomado pela
Prefeitura de Cascavel.

Em virtude de questio-
namentos interpostos ao
primeiro edital, os esclare-
cimentos foram prestados
pelo Município e se encon-
tram disponíveis no portal
cascavel.atende.net.

O aviso de novo pregão
eletrônico nº 144/2018 foi

publicado novamente no
Diário Oficial de ontem
para as aquisições, na mo-
dalidade de registro de pre-
ços, pelo prazo de um ano.

O preço máximo previsto
para a compra de peças de
roupas, meias, tênis e san-
dálias é de R$ 6,4 milhões.

No ano passado, con-
trato firmado em outubro
de 2017, como registro
de preços para o exercí-
cio de um ano teve o cus-
to de R$ 3,9 milhões.

A nova data de abertu-
ra da licitação foi transfe-
rida para o dia 17 de julho.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PREÇO máximo previsto para compras é de R$ 6,4 milhões

O Distrito de Rio do Salto, que fica a pouco mais de 40 quilômetros de Cascavel, passou ontem por uma limpeza geral e
pintura de meio-fio em algumas ruas da área urbana. Conforme a Associação de Moradores as ações são frequentes, mas essa
de ontem está relacionada com a 10ª Festa do Agricultor que ocorre no próximo domingo. Como forma de agradecimento, os
garis da OT Ambiental receberam um almoço feito pelos moradores. “A gente serviu o almoço no nosso salão comunitário.
Sempre fazemos essa ação, eles merecem”, disse a presidente da Associação de Moradores, Francieli Fausto.

DIVULGAÇÃO
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Diante de grande público de produtores rurais, engenheiros agrônomos, empresários
e profissionais do agronegócio, o Banco do Brasil promoveu ontem no Sindicato
Rural de Cascavel, o lançamento do Plano Safra 2018/2019 da instituição.
Somente para o Paraná, o BB irá disponibilizar R$ 13,6 bilhões. O crédito
agrícola neste ano em todo o Brasil será de R$ 194,3 milhões.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Gás de cozinha
a quase R$ 80
Gás de cozinha
a quase R$ 80
A Petrobras anunciou ontem re-

ajuste no preço do GLP (Gás Lique-
feito de Petróleo) residencial e tam-
bém empresarial (para embala-
gens acima de 13 quilos), que pas-
sa a valer a partir desta quinta-fei-
ra (5). Conforme a estatal, o au-
mento será entre 4,2% e 4,6% de-

pendendo do polo de suprimento.
Em Cascavel, considerando a mé-

dia de reajuste de 4,4%, o valor do
botijão de 13 quilos passa dos R$
75,83 praticados até 30 de junho últi-
mo para um preço médio de R$
79,16. O novo valor é baseado na
média semanal de preços divulgado
pela ANP (Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Se comparado ao mesmo período do
ano passado, quando o produto era
comercializado a um valor médio de
R$ 71,47, o aumento é de quase 11%.

PRESSÃO
Logo após o anúncio, o Sindigás
encaminhou nota informando
que o ágio praticado pela
Petrobras está em 25,45% em
relação ao preço praticado no
mercado internacional. Com isso,
“o preço do GLP empresarial vai
ficar 57,52% acima do valor
cobrado pelo GLP residencial”. Na
avaliação do Sindigás, “esse ágio
vem pressionando ainda mais os
custos de negócios que têm o GLP
entre seus principais insumos,
impactando de forma crucial as
empresas que operam com uso
intensivo de GLP”, informou.

 ASSESSORIA

O preço do GLP
empresarial vai

ficar 57,52% acima
do valor cobrado
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Um vem do Rio Grande do Sul,
o outro da grande São Paulo, mas
aqui em Cascavel estão juntos na
tentativa de solucionar o mesmo
problema. Moradores dos bairros
Paulo Godoy e Claudete deixaram
a rivalidade dos times de futebol
para cobrar algumas melhorias.

Um boneco vestido com a ca-
miseta do Corinthians, calça jeans
e chapéu, com estrutura feita de
garrafas pet e caixas de papelão,
sinalizava que na Rua Krahos, no
Paulo Godoy, havia um buraco. O
inventor pediu para não ser iden-
tificado, mas conta que depois de
esperar seis meses por uma so-
lução, precisou improvisar.

Por um bem comum
“Ninguém vem arrumar este bu-

raco, mesmo a gente cobrando. Em
dias de chuva, a água tampa [o bu-
raco] e para quem anda de moto
se torna um perigo, pois é impos-
sível vê-lo”, diz o morador.

Representando os gaúchos,
um boneco com a camisa do Grê-
mio também dá o alerta na Rua
Natal, no Claudete. Por lá, o ade-
reço não durou muito tempo, ape-
nas algumas horas, mas galhos
e folhas continuam no meio da rua
para evitar acidentes.

VELOCIDADE
O morador da Rua Krahos
comenta ainda que as más
condições do asfalto não são o
único problema. O desrespeito ao
limite de velocidade é constante.
O próprio denunciante conta que
há alguns meses a sobrinha de oito
anos foi atropelada por conta do
excesso de velocidade.
“Muitos motoristas passam aqui
correndo e não tem nenhuma placa
ou quebra-molas”, lamenta.
Os moradores pedem à prefeitura
a implantação de um redutor de
velocidade para garantir a
segurança no local.

O que diz a Prefeitura
A Secretaria de Obras de Cascavel informou que não tinha
conhecimento destes dois problemas, e que encaminhará uma equipe aos
locais para verificar a situação. Após avaliação tomará as medidas
necessárias. O que a pasta não disse, no entanto, é quando os dois
trechos das ruas Natal [esquina com a Rua Marechal Floriano] e Krahos
[esquina com a Rua Irmã Dulce] devem ser recapadas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

BONECOS VESTIDOS com camisetas de times sinalizam buracos nas ruas de Cascavel
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O Provopar Cascavel (Programa
do Voluntariado Paranaense) está
organizando para a próxima sema-
na (dias 10 e 11 de julho) um bazar
social com produtos que foram do-
ados pela Receita Federal à entida-
de, fruto de apreensões. A ação
beneficente será realizada na sede
da Comunidade Evangélica de Cas-
cavel, localizada na Rua Cuiabá,
491, no Jardim Maria Tereza, das
11 horas às 19 horas. O acesso
aos produtos será exclusivamente
a pessoas físicas, sendo necessá-
ria a apresentação de CPF para efe-
tuar as compras.

Estarão à venda, a preços popu-

Bazar do Provopar Sobre o Provopar
O Provopar de Cascavel é uma
entidade não-governamental e
sem fins lucrativos que depende
da colaboração da comunidade
e de ações beneficentes como
esta para se manter e atender
cerca de 5 mil famílias
cadastradas.
Além de acolher as pessoas
que vão até a sede em busca
de ajuda, o Provopar as acolhe
em suas oficinas (pães e
costuras) e serve diariamente
nas cozinhas do Provopar uma
média de 550 refeições ao dia,
de segunda a sexta-feira, para
acamados, idosos, pessoas em
situação de abandono familiar e
muitas famílias que se
encontram em situação de
vulnerabilidade social.

lares, produtos como roupas, brin-
quedos, artigos de pesca, eletrôni-
cos, carregadores, peças e acessó-
rios para celulares entre outros.
Toda a renda arrecadada com a re-
alização do bazar será revertida
aos projetos e aos serviços manti-
dos pelo Provopar em Cascavel.

SECOM

O prefeito Leonaldo Paranhos, junto com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, vistoriou na manhã de ontem o
andamento de obras importantes que estão em execução pela Pasta.  No Cascavel Velho, foi feito um check-list do que ainda falta para
concluir a segunda fase do CCI (Centro de Convivência Intergeracional) que faz parte das obras do PDI (Programa de Desenvolvimento
Integrado) e que será gerenciado também pela Cultura e Esporte. O secretário de Meio Ambiente, Romulo Quintino, também
acompanhou a vistoria. Como o prazo da empresa que executa o CCI termina em novembro, o prefeito pediu todo empenho da
equipe que acompanha a execução do projeto junto com a construtora. O investimento nesta etapa é de R$ 1.632.061,05.

Serviço
O que:

Rua Cuiabá, 491, Jd Maria Tereza/
Comunidade Evangélica de Cascavel

Onde:

Horário: Das 11 horas às 19 horas

Bazar do Provopar com mercadorias
doadas pela Receita Federal

 A entrada será por ordem de chegada, com distribuição de senhas.
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Cascavel
terá equipe

anticorrupção

Inquéritos
Segundo o secretário de Segurança
Pública, Júlio Reis, a nova estrutura

também dará mobilidade para
receber tratativas de outras

unidades e preparação de operações.
De acordo com ele a Divisão tem

várias atribuições e atividades
já em andamento.

“Existem inquéritos em andamento,
alguns que estavam no Nurce e

outros que surgiram com denúncias.
Nós temos o canal 181 e também a
Controladoria do Estado para que a

população faça as denúncias de
crimes de corrupção e contra a

ordem tributária. Isso proporcionará
uma investigação célere. A fonte do

trabalho de quem investiga é a
informação, por isso precisamos

trabalhar em busca da credibilidade
para que ela chegue o mais rápido

possível para facilitar as
investigações”, afirmou o secretário.

CONHECIMENTO
ESPECÍFICO
A Divisão de Combate à
Corrupção é comandada pelo
delegado Renato Figueroa, que até
então estava à frente Nurce. Para
ele, as parcerias com a
Controladoria Geral do Estado, a
Polícia Militar, Instituto de
Criminalística e a Secretaria da
Fazenda trazem resultados mais
efetivos nas investigações de
combate a corrupção e ordem
tributária.

GOVERNADORA Cida Borghetti inaugura a
seda da Divisão de Combate à Corrupção
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A governadora do Paraná Cida
Borghetti inaugurou ontem a
sede da Divisão de Combate à
Corrupção, no Centro Cívico, em
Curitiba. Criada por decreto da go-
vernadora, em 5 de maio deste
ano, a unidade é da Polícia Civil
do Paraná e integrada, também,
pela Polícia Militar - incluindo a
polícia ambiental e rodoviária,
pela Receita Estadual e Contro-
ladoria do Estado.

O próximo passo agora é ati-
var uma equipe em Cascavel.
Londrina também terá equipes
para atender crimes de corrup-
ção.  O trabalho é o combate a
crimes econômicos e contra a
administração pública.

Cida disse que, com a integra-
ção das forças de segurança e ou-
tros órgãos estaduais e a criação
do espaço para a Divisão de Com-
bate à Corrupção, o Paraná regis-
tra um grande avanço e se colo-
ca como exemplo para o Brasil.
“Não vamos tolerar desvio de
conduta de forma alguma. A po-
pulação está cansada de tantos
desvios e não tenho dúvida de
que vai colaborar muito com a
equipe desta nova Divisão. Onde
vou procuro divulgar os canais de
denúncias. Infelizmente convive-
mos com a corrupção não só no
serviço público, mas também
no privado, e chegou a hora de
dar um basta”, afirmou a gover-
nadora. “É importante salien-
tar que o combate à corrupção
é também a melhor maneira de
buscar equilíbrio financeiro do
Estado”, disse Cida.

A nova divisão engloba o Nú-
cleo de Repressão a Crimes Eco-
nômicos (Nurce) e coordena as
ações de combate a corrupção.
Com a criação da Divisão, dois nú-
cleos no interior foram incorpora-
dos à nova unidade, um em Foz
do Iguaçu e outro em Maringá. O
próximo passo é ativar equipes
em Londrina e Cascavel.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 20
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Um idoso, de 75 anos, foi atro-
pelado na tarde de ontem, na Rua
Juscelino Kubitscheck, perto do
Terminal Oeste em Cascavel.

Segundo informação de popula-
res, o idoso teria sido atropelado
por um veículo do transporte cole-
tivo e o motorista não teria pres-
tado socorro.

Apesar das testemunhas e do
relatório online do Corpo de Bom-
beiros constar a ocorrência como
atropelamento, a Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) que registrou o caso in-
formou, em nota, que o idoso teria
caído sozinho e batido a cabeça no
meio-fio, e que em momento ne-
nhum foi citado o atropelamento.

O idoso passou mal, vomitou e
foi atendido pelos socorristas e
pelo médico do Siate e encaminha-
do para assistência hospitalar.

 Fugiu sem
prestar socorro

Um motorista que
atingiu um ciclista na Rua
Xavantes, quase esquina
com a Rua Bororós, no
Bairro Santa Cruz em
Cascavel, fugiu sem pres-
tar socorro na tarde de
ontem, após o acidente.

Jian Lucas Pinheiro, 22
anos, disse que o motorista
do carro estava mexendo no
celular e bateu nele. “Eu
tentei desviar, mas tinha
um carro do lado, foi quan-
do ele me atingiu”, contou.
A roda da bicicleta entortou
com o impacto da batida.

O rapaz teve ferimentos
leves e foi atendido pelo
Corpo de Bombeiros.

TROCA DE
COMANDO

O coronel Washington
Lee, comandante do 5º
CRPM (Comando Regional
de Polícia Militar) de Casca-
vel, saiu da função por
conta de convites recebi-
dos para participar do
pleito eleitoral deste ano.
Ele é o nome cotado do PSL
para disputar o cargo de
deputado estadual. Ainda
não há nome definido para
substituição do coronel no
comando regional.

Idoso atropelado

VÍTIMA foi atendida por socorristas e médico do
Siate e encaminhada para assistência hospitalar

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

RODA da
bicicleta entortou
com impacto
da batida
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RODA da
bicicleta entortou
com impacto
da batida
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Giro da
Violência
Celulares recolhidos
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu, na madrugada de ontem,
em ação realizada em parceria da
Receita Federal, mais de 200
celulares Iphone, mercadoria
avaliada em R$ 280 mil. Além dos
celulares, outros eletrônicos foram
encontrados em um veículo Dodge
Journey, que foi parado pela polícia
na BR-369, em Ubiratã. A
mercadoria foi encaminhada à
Receita Federal e o motorista do
carro preso e levado para a PF.

Acidente com morte
Um jovem de 18 anos morreu em
um acidente registrado ontem, na
PR-182, em Realeza. Uma
motocicleta e uma carreta se
envolveram na batida. Os veículos
seguiam em sentidos contrários,
quando o motociclista teria
perdido o controle da direção e
foi parar embaixo do caminhão. O
piloto da moto morreu na hora. O
corpo do jovem foi encaminhado
para o IML (Instituto Médico
Legal) de Francisco Beltrão. O
motorista da carreta não se
feriu no acidente.

Morreu no hospital
Carolaine Ferreira da Silva, de 19
anos, que estava internada desde
o dia 27 de junho, vítima de
queimadura, não resistiu e morreu
no hospital de Londrina. Ela
sofreu queimaduras de 1º e de 2º
grau em 20% do corpo e também
nos olhos, enquanto fazia almoço.
Ela foi encaminhada ao HU
(Hospital Universitário) em estado
grave e depois transferida para
Londrina, mas não resistiu aos
ferimentos. O corpo foi
encaminhado para o IML (Instituto
Médico Legal) de Cascavel.

 Um acidente envolveu três veí-
culos na rodovia BR-467 na manhã
de ontem, em Cascavel. O condu-
tor de um veículo Ágile seguia de
Toledo sentido a Cascavel quando
foi fazer um retorno e teria feito uma
manobra irregular.

O automóvel foi atingido por uma
camionete Hillux que estava no sen-
tido contrário. Com o impacto, os

Maconha apreendida
Um veículo carregado com ma-

conha foi apreendido pela polícia
na manhã de ontem. Foi na BR-
163, no trecho do contorno Oes-
te em Cascavel.

Durante ação de rotina, a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) deu or-
dem de parada ao motorista, que
não obedeceu e fugiu. Ele foi per-
seguido e parado depois de oito
quilômetros seguindo pela rodovia.

O automóvel foi vistoriado e,
nele, encontrados 164,7 kg de ma-
conha. O motorista, de 26 anos,
disse que pegou o veículo em Tole-
do e levava para Campo Mourão.
Ele foi preso pela polícia.

carros atingiram um terceiro veículo,
que rodou na pista. O Ágile caiu na
canaleta que divide as pistas da ro-
dovia. Apesar dos estragos, uma pes-
soa ficou ferida. Lais Maria, 71 anos,
teve ferimentos moderados e foi enca-
minhada para atendimento hospitalar.

Acidente na rodovia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

TRÊS veículos se envolveram
na batida, um deles parou na
canaleta que divide as pistas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

DROGA foi encontrada em porta-malas de
veículo e encaminhada à 15ª SDP

TRÊS veículos se envolveram
na batida, um deles parou na
canaleta que divide as pistas
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Goela abaixo?
Tem vereador da base insatisfeito com a condução da
Presidência da Câmara a favor de Alécio Espínola (PSC)
sem uma conversa antes da base. A atitude vem sendo
tratada como imposição. Nem todos da base assinaram

pedido de antecipação da eleição, já que foi
goela abaixo sem conversa.

No gabinete
O suplente Jeferson
Cordeiro já despacha no
gabinete, após posse
ontem com presença do
presidente Gugu Bueno
(PR). No gabinete que era
de Rômulo Quintino,
Cordeiro não sabia ainda se
iria manter o quadro de
assessores.

Aeroporto
Voo direto da Capital traz a
Cascavel hoje a
governadora do Paraná,
Cida Borghetti (PP), para
assinar o decreto de
declaração de utilidade
pública para desapropriar a
área do futuro Aeroporto
Regional do Oeste
do Paraná, às 19h,
na Prefeitura.

Aos otimistas
Não significa que vai
pagar e nem que vai sair
tal obra. Se pensar bem, a
construção dessa
estrutura vai levar por
baixo cinco décadas: isso
se tiver o empenho dos
próximos governadores
que assumirem o Estado.

Retrocesso
Aberta à opinião pública,
a Câmara realizou ontem
audiência sobre
semáforos piscantes nas
madrugadas em Cascavel,
a pedido de Fernando
Hallberg (PPL), Pedro
Sampaio (PSDB) e
Damasceno Júnior (PSDC).
Tráfego livre já
demonstrou que
não funciona.

FINALMENTE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Não é, mas bem que parece. A legislação impede
propaganda política antecipada aos pré-candidatos a
deputado estadual.

 Mas estrelando agradecimentos por novos leitos no HU
está Gugu Bueno em outdoor. Em outro, Misael Júnior
divulga as roupas evangélicas de sua loja.

Após longa espera, a Secretaria de Esporte e Cultura
empossa hoje os membros do Conselho de Cultura 2018/
2020. Será às 13h30, na Prefeitura. A primeira reunião
define a Mesa Executiva, com dois pré-candidatos não-
governamentais: André Dutra e Antonia Marlene Villaca.

Desde ontem, a Câma-
ra de Vereadores de Cas-
cavel tem um novo verea-
dor. Soldado da Polícia
Militar, Jeferson Cordeiro
dos Santos (PSL) assumiu
a cadeira de Romulo Quin-
tino, que pediu licença
para se integrar a equipe
do prefeito Leonaldo Para-
nhos. Quintino passou a
responder pela Secretaria
de Meio Ambiente.

A posse de Jeferson
aconteceu na manhã de
ontem em solenidade
comandada pelo presi-
dente do Legislativo,

Câmara tem
novo vereador

Gugu Bueno (PR).
O primeiro suplente

do PSL, partido que dis-
putou as eleições de
2016 sem coligação, se-
ria Nei Haveroth. No en-
tanto, como Haveroth
ocupa o cargo de presi-
dente da Cohavel (Com-
panhia Municipal de Ha-
bitação de Cascavel),
quem assumiu foi o 2º
suplente do PSL, Jefer-
son Cordeiro dos San-
tos, que tem 48 anos e
é soldado da Polícia Mi-
litar. Ele fez 1.124 votos
e ficou na 33º posição.

POSTURA POLÊMICA
Polêmico, Jeferson costuma postar vídeos em que tenta
passar bom humor nas redes sociais em formato de críticas
contra políticos de esquerda, marginais e a postura da
própria população. Recentemente gravou um vídeo com
críticas a populares que saquearam uma carga de porco
vivo de um caminhão que tombou na BR-163, em Capitão
Leônidas Marques.  “Garanto que você que pegou um
porquinho é um daqueles que colocaram uma faixa [com a
inscrição] ‘eu apoio os caminhoneiros, eu sou contra a
corrupção’, mas na hora de pegar o porquinho você
esqueceu. Hummm, malandrão...”, disse o novo vereador.

JEFERSON tomou posse como vereador na manhã de ontem

FLAVIO ULSENHEIMER
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Diferente de políticas públicas
do passado, a atual gestão munici-
pal caminha em um lado oposto.
Quem mora no Parque São Paulo
recorda do quiosque no centro do
Parque Tarquínio destinado à ven-
da de alimentos e bebidas: a es-
trutura foi derrubada pelo ex-prefei-
to Edgar Bueno (PDT). Se depender
de Leonaldo Paranhos (PSC), atual
prefeito, a construção será refeita.

Ontem a Comissão de Comis-
são de Economia Finanças e Orça-
mento analisou anteprojeto enca-
minhado pelo Executivo que pro-
põe liberar a construção de quios-
ques em praças, bosques e par-
ques, entre eles pontos estratégi-
cos: Lago Municipal, Zoológico,
Parque Tarqüínio, Parque Vitória,
Praça Parigot de Souza e Praça
Wilson Joffre.

A ideia da Prefeitura não é de-
sembolsar recursos para essas
obras, mas autorizar que a inici-
ativa privada construa e utilize a
estrutura até compensar o cus-
to. Em seguida, processos de con-
cessão seriam realizados para
escolher empresas interessa-
das. Por enquanto não houve de-
limitação do tempo total que as
empresas vencedoras poderiam
ficar nos “futuros” quiosques –
tratativa que dependeria do valor
da obra. “Após a construção, o
quiosque passa a ser incorpora-
do como bem público, então de-
fine-se o período de concessão”,
explica Luciano Braga Côr tes,
procurador Jurídico.

Quiosques de volta

Exploração de espaços publicitários
Em breve, segundo o procurador Jurídico, Luciano Braga Côrtes, a Prefeitura
encaminhará um pedido de alteração da lei municipal que autoriza associações
de moradores utilizarem praças, parques e bosques para fins comerciais. A
ideia é abrir essa possibilidade a toda iniciativa privada, repassando a
responsabilidade pela manutenção desses espaços a quem se interessar pelo
ponto comercial, desde corte de grama até troca de lâmpadas.
Côrtes citou a reportagem do Hoje News sobre o Parque Tarquínio,
publicada ontem, que evidenciou o abandono do local.
Se houvesse essa possibilidade de concessão, o Executivo não teria mais
gastos com a estrutura. Reportagem: Josimar Bagatoli

REUNIÃO na Câmara de Vereadores discutiu a terceirização os espaços

PROPOSTA
A proposta em análise pelas comissões inclui os quiosques já construídos na
Avenida Brasil e também em frente a Biblioteca Pública, contempladas pelo PDI
(Programa de Desenvolvimento Integrado). O processo de concessão vai definir
um valor médio de aluguel praticado na região, que deverá ser apreciado pelo
Concidade (Conselho Municipal da Cidade). A terceirização de quiosques em
áreas públicas gerou questionamentos pelos vereadores sobre a concorrência com
comércio ambulante em eventos, como o Rocão, na Parigot de Souza. Pelo que
indicam os vereadores, a ideia é evitar que o vencedor de uma eventual concessão
tenha exclusividade de vendas no local.

Meio
milhão
ao ano

Avança a proposta da Prefeitura
de terceirizar espaços públicos
de esportes: Estádio Arnaldo
Busatto, Autódromo Zilmar

Beux e Kartódromo Delci
Damian. Só duas dessas
estruturas, autódromo e

kartódromo, custam R$ 500 mil
em manutenção por ano aos

cofres públicos: motivo
suficiente para a prefeitura

pedir aval da Câmara para fazer
um contrato de concessão de

direito de uso, ou seja, repassar
a responsabilidade
a iniciativa privada.

O secretário de Finanças,
Renato Segalla, e o secretário
de Esportes, Ricardo Bulgarelli,

estiveram reunidos com os
vereadores para esclarecer

dúvidas. “Essas estruturas são
onerosas ao poder público.

Precisamos elaborar o edital
dialogando com envolvidos com

as atividades esportivas em
questão para que o certame

seja exequível: que tenha
interessados e que o município
não seja prejudicado”, afirma

Bulgarelli.
Para que seja efetivada a

intenção do Executivo, após
parecer das Comissões Internas,

a maioria absoluta dos
vereadores terá que aprovar a

proposta em plenário – sem
prazo ainda para ser realizada

a votação.
KARTÓDROMO Delci Damian também está na lista dos espaços que
poderão ser terceirizados

ARQUIVO

OUTRO ESPAÇO que poderá ir para a iniciativa privada é o Estádio
Olímpico Arnaldo Busatto

FÁBIO DONEGÁ

FLÁVIO ULSENHEIMER
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pal caminha em um lado oposto.
Quem mora no Parque São Paulo
recorda do quiosque no centro do
Parque Tarquínio destinado à ven-
da de alimentos e bebidas: a es-
trutura foi derrubada pelo ex-prefei-
to Edgar Bueno (PDT). Se depender
de Leonaldo Paranhos (PSC), atual
prefeito, a construção será refeita.

Ontem a Comissão de Comis-
são de Economia Finanças e Orça-
mento analisou anteprojeto enca-
minhado pelo Executivo que pro-
põe liberar a construção de quios-
ques em praças, bosques e par-
ques, entre eles pontos estratégi-
cos: Lago Municipal, Zoológico,
Parque Tarqüínio, Parque Vitória,
Praça Parigot de Souza e Praça
Wilson Joffre.

A ideia da Prefeitura não é de-
sembolsar recursos para essas
obras, mas autorizar que a inici-
ativa privada construa e utilize a
estrutura até compensar o cus-
to. Em seguida, processos de con-
cessão seriam realizados para
escolher empresas interessa-
das. Por enquanto não houve de-
limitação do tempo total que as
empresas vencedoras poderiam
ficar nos “futuros” quiosques –
tratativa que dependeria do valor
da obra. “Após a construção, o
quiosque passa a ser incorpora-
do como bem público, então de-
fine-se o período de concessão”,
explica Luciano Braga Côr tes,
procurador Jurídico.

Quiosques de volta

Exploração de espaços publicitários
Em breve, segundo o procurador Jurídico, Luciano Braga Côrtes, a Prefeitura
encaminhará um pedido de alteração da lei municipal que autoriza associações
de moradores utilizarem praças, parques e bosques para fins comerciais. A
ideia é abrir essa possibilidade a toda iniciativa privada, repassando a
responsabilidade pela manutenção desses espaços a quem se interessar pelo
ponto comercial, desde corte de grama até troca de lâmpadas.
Côrtes citou a reportagem do Hoje News sobre o Parque Tarquínio,
publicada ontem, que evidenciou o abandono do local.
Se houvesse essa possibilidade de concessão, o Executivo não teria mais
gastos com a estrutura. Reportagem: Josimar Bagatoli

REUNIÃO na Câmara de Vereadores discutiu a terceirização os espaços

PROPOSTA
A proposta em análise pelas comissões inclui os quiosques já construídos na
Avenida Brasil e também em frente a Biblioteca Pública, contempladas pelo PDI
(Programa de Desenvolvimento Integrado). O processo de concessão vai definir
um valor médio de aluguel praticado na região, que deverá ser apreciado pelo
Concidade (Conselho Municipal da Cidade). A terceirização de quiosques em
áreas públicas gerou questionamentos pelos vereadores sobre a concorrência com
comércio ambulante em eventos, como o Rocão, na Parigot de Souza. Pelo que
indicam os vereadores, a ideia é evitar que o vencedor de uma eventual concessão
tenha exclusividade de vendas no local.

Meio
milhão
ao ano

Avança a proposta da Prefeitura
de terceirizar espaços públicos
de esportes: Estádio Arnaldo
Busatto, Autódromo Zilmar

Beux e Kartódromo Delci
Damian. Só duas dessas
estruturas, autódromo e

kartódromo, custam R$ 500 mil
em manutenção por ano aos

cofres públicos: motivo
suficiente para a prefeitura

pedir aval da Câmara para fazer
um contrato de concessão de

direito de uso, ou seja, repassar
a responsabilidade
a iniciativa privada.

O secretário de Finanças,
Renato Segalla, e o secretário
de Esportes, Ricardo Bulgarelli,

estiveram reunidos com os
vereadores para esclarecer

dúvidas. “Essas estruturas são
onerosas ao poder público.

Precisamos elaborar o edital
dialogando com envolvidos com

as atividades esportivas em
questão para que o certame

seja exequível: que tenha
interessados e que o município
não seja prejudicado”, afirma

Bulgarelli.
Para que seja efetivada a

intenção do Executivo, após
parecer das Comissões Internas,

a maioria absoluta dos
vereadores terá que aprovar a

proposta em plenário – sem
prazo ainda para ser realizada

a votação.
KARTÓDROMO Delci Damian também está na lista dos espaços que
poderão ser terceirizados

ARQUIVO

OUTRO ESPAÇO que poderá ir para a iniciativa privada é o Estádio
Olímpico Arnaldo Busatto

FÁBIO DONEGÁ

FLÁVIO ULSENHEIMER
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Acostumamos mal!  Ficar dois dias, como quarta e
quinta feira, sem transmissão de jogo da Copa da Rús-
sia, a sensação é de vazio, ou de fim de férias, da qual,
saudades por ter curtido muito! Parece-me, que esse
é o sentimento até do menos fanático torcedor de fute-
bol. Que, aliás, desmente redondamente a pesquisa
feita por institutos, antes deste megaevento esportivo,
de que o brasileiro não estava interessado em acom-
panhar a Copa do Mundo.

Lógico que, com o alto desemprego, e, quando prin-
cipalmente a um mês do início da Copa, ocorre tam-
bém a estúpida greve dos caminhoneiros, que deixou
empresas sem insumos, e 210 milhões de brasileiros
sem o abastecimento regular de produtos até básicos,
a cabeça do torcedor tupiniquim não reservava espaço
para o futebol, ou Copa do Mundo.

Mas, passado esse trauma, e com a criativa e
competente divulgação pela nossa imprensa, só foi
a bola rolar nos ótimos gramados da Rússia, que a
camisa verde amarela começou orgulhosamente a
tomar conta dos torcedores e circular pelas ruas do
País! E com show da nossa seleção, sob o coman-
do de Tite, já nas quartas de final, e contra a forte
Bélgica, haja churrasco, pipoca, etc., para torcer pelo
Brasil, na próxima sexta-feira!

Oxalá vencendo, chegando a semifinal, e firme a ca-
minho do hexa!  E quem sabe, depois do próximo dia 15
de julho, da grande final, a festa se estenda, contami-
nando também esse nosso “torcedor eleitor” para esco-
lher e eleger o melhor candidato em outubro, para presi-
dir este nosso Brasil, a partir de 2019. Esse é o Brasil
que eu quero! Brilhando no futebol e nas urnas...
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 “A Cettrans está sempre
buscando formas de

melhorar a estrutura e o
conforto para as pessoas
que usam o local, tanto
para quem fica, quanto
para aqueles que estão
apenas de passagem”.

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

A ação solidária
da LBV que
entregará hoje
300 cobertores
para famílias em
situação de risco
na cidade de
Cascavel.

Os constantes
aumentos do
gás de cozinha,
que hoje volta
a ter um
reajuste médio
de 4,4% em
todo o País.

Alsir Pelissaro, sobre a
rodoviária de Cascavel
que ontem completou

31 anos.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba
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CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

14

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Paulo Panossian

AÍLTON SANTOS

 Revisão de leis
Comprovando ser uma
entidade de forte
representatividade no
contexto municipal, a
Areac (Associação Regional
dos Engenheiros
Agrônomos de Cascavel),
recebeu na noite de terça-
feira (3), a visita dos
vereadores Gugu Bueno,
presidente do Legislativo e
Mauro Seibert. Eles
convidaram a associação
para participar da
comissão especial
instituída pela Câmara de
Vereadores de Cascavel
para a revisão geral das
leis do Município.

 Aeroporto Regional
A governadora do Paraná,
Cida Borghetti, estará na
noite de hoje em Cascavel
para concretizar mais um
passo de uma das mais
antigas e importantes
bandeiras da região. Cida
vai assinar o decreto de
declaração de utilidade
pública com a finalidade
de desapropriação da
área do futuro Aeroporto
Regional do Oeste do
Paraná. A solenidade,
que terá a presença de
líderes regionais,
acontece às 19h no
auditório da Prefeitura
de Cascavel.
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gente@jhoje.com.br

As advogadas Angela Favretto e Roberta Perinazzo
comemorando 11 anos de parceria

Toda bela, MARINA DE
LIMA FERREIRA clicada
por Arivonil Policarpo

Nova diretoria
Nesta sexta-feira tem o jantar de posse da nova Diretoria
do Cascavel Rosa. Será às 20h, no Copas Verdes Hotel. O
valor é R$ 70. A animação é por conta do Coral Cascavel

Rosa e do Grupo Musical Rubi.
Confirmação pelo telefone (45) 9 9914-0943.

DIVULGAÇÃO

O aniversariante do dia Merci, da Palotina Esportes, ao lado
do apresentador Neto

Felicidades!

Marta Ramos, Thassália Lima,
Luzia Licieski Joner, Sandra
Maria Dedini, Lucas Sandro

Borsa, Maria Regina
Felisberto, Sônia Maria

Marques, Márcio Cardozo
Freitas e Paulo Ricardo Moura.

"De nada vale o brilho da
inteligência, se o coração

permanece às escuras."

Vida
O Grupo Gesta Cascavel promove mais um encontro hoje.

O tema é Contrações Uterinas, com Priscila Tives, que vai
esclarecer para as futuras mamães como interpretar as

contrações em cada etapa da gestação e
do trabalho de parto.

O evento é gratuito e será realizado na Catedral Nossa
Senhora Aparecida, sala São Rafael, às 19h30.

Bezerra de Menezes

DIVULGAÇÃO
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A seleção brasileira realizou
ontem o último treino no balneá-
rio de Sochi, cidade que foi a base
na Copa do Mundo durante 22
dias, sem o volante Paulinho, que,
segundo a CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol), realizou traba-
lho regenerativo.

Os comandados por Tite embar-
carão hoje pela manhã para Kazan,
local do jogo de amanhã com a Bél-
gica, pelas quartas de final da com-
petição. De lá, a delegação espera
partir, na sequência, para São Pe-

Seleção deixa Sochi
 CBF

tersburgo, palco das semifinais, e
Moscou, onde será a decisão, no
próximo dia 15.

Ontem, os jogadores realizaram
treino tático, sem acompanhamen-
to da imprensa, que só acompa-
nhou 15 minutos da atividade re-
generativa feita com todo o elenco.

Tite ainda não deu pistas sobre
a equipe que entrará em campo no
jogo com os belgas, no qual o vo-
lante Casemiro não poderá atuar,
por estar suspenso. Além disso, a
expectativa é pelo retorno do late-
ral-esquerdo Marcelo, que se recu-
perou de espasmo nas costas.Árbitro sérvio

A Fifa anunciou que o sérvio
Milorad Masic será o árbitro da
partida entre Brasil e Bélgica,
amanhã, às 15h (de Brasília),

pelas quartas de final da Copa do
Mundo na Rússia. O árbitro é o
mesmo que apitou a final entre
Real Madrid e Liverpool na Liga
dos Campeões. Amanhã ele terá

como assistentes os sérvios
Milovan Ristic e Djurdjevic, e o

estadunidense Jair Marrufo.

O Brasil não poderá fazer o reconhecimento da Arena Kazan, palco do
jogo de amanhã, às15h (de Brasília), contra a Bélgica. Para preservar o

gramado, a equipe de Tite treinará hoje, às 11h30 (de Brasília), no
Estádio Central de Kazan, conforme informou a Fifa em comunicado.

Depois, Tite e o atleta que ele escolher para ser capitão darão
entrevistas já no palco da partida. O treino na véspera e a entrevista
coletiva realizadas nos estádios dos jogos são protocolos da Fifa e são

usados para promover a competição e seus patrocinadores.

 Descanso extra
Paulinho recebeu um descanso a mais em
relação aos demais jogadores da seleção
brasileira. Ele não participou da atividade
com bola, ontem, enquanto a presença
dos jornalistas foi permitida em Sochi, no
último treino na cidade que serviu de base
para a delegação na Copa do Mundo da
Rússia. Em princípio, Paulinho não
preocupa para a partida diante dos
belgas, amanhã, às 15h (de Brasília), em
Kazan. Ele foi o único jogador substituído
por Tite nas quatro partidas do Brasil na
Copa do Mundo na Rússia. Há uma
cautela da comissão técnica em relação ao
volante do Barcelona, que emendou
temporadas na China e na Espanha e está
há quase dois anos sem férias.

Reconhecimento de campo

Seleção deixa Sochi
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Desafio entre o conforto de situações
conhecidas e o anseio por mudança,
nativo de Áries. Cuidado com atitudes
egoístas, intempestivas, rebeldes e im-
pulsivas. Cor cinza.

To
ur

o

Rebelar-se contra situações que limi-
tam a sua singularidade é uma ten-
dência agora. Cuidado com atitudes
que possam se voltar contra você.
Cor vermelho.

G
êm

os

Lua em contato com Netuno simboliza
a possibilidade de ilusões e idealiza-
ções, geminiano. Que as palavras e
as atitudes reflitam o que está em seu
coração.  Cor pink.

C
ân

ce
r Nada de ter aquela velha opinião for-

mada sobre tudo. Hora de repensar.
Em questões que envolvem lar, senti-
mentos, família e imóveis não apresse
decisões. Cor azul.

Le
ão

Lidar com imprevistos e situações inusi-
tadas faz parte dos desafios atuais, leo-
nino. Tende a se sentir inquieto. Mas
deve evitar atos rebeldes, que podem
se voltar contra você. Cor verde.

V
ir

ge
m

Rompimentos e mudanças são fortes
tendências no atual momento. Você
deve agir com mais autonomia, mas
sem desconsiderar a importância do
carinho e da intimidade.  Cor cinza.

Li
br

a

Desafios envolvendo relacionamentos,
família e carreira. Momento tenso, mas
interessante. Nas relações é necessário
agir de uma forma muito diferente do que
em outros momentos.  Cor amarelo.

E
sc

or
pi

ão Mudanças, inovações necessárias.
Grandes desafios de evolução emoci-
onal e de superação de velhos trau-
mas e bloqueios. Intuição auxilia a to-
mar decisões difíceis. Cor vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Mudanças afetivas necessárias. Pos-
sibilidade de rupturas ou separações.
Desafio de agir com mais independên-
cia e autonomia, sem deixar de culti-
var laços afetuosos.  cor azul-claro.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Fortes conflitos envolvendo a família,

parcerias e relacionamentos, capricor-
niano. Respeitar a individualidade, mas
também cultivar o carinho que as rela-
ções pedem é o desafio. Cor branco.

A
qu

ár
io

Urano, o regente aquariano, está em
contato com o Sol. Mudanças, desafios,
surpresas. Situações que fogem ao con-
trole e onde você deve tomar rápidas
atitudes e decisões. Cor verde.

 P
ei

xe
s Pode se surpreender com situações

afetivas e financeiras. Esteja atento, pis-
ciano. Tende a se sentir agitado, ner-
voso, o que pode dificultar ações cons-
cientes. Preste atenção. Cor bege.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • GLOBO  • ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO
Maria Alice conversa com Rosália

sobre a situação de Alex. Rafael fala
com Márcio sobre sua relação com
Gabriela. Marcelo conversa com Gabri-
ela sobre sua separação. Maria Alice
cobra explicações de Alex sobre a noi-
te em que foi detido. Verena, Jade, Mi-
chael e Tito sugerem que Flora faça
uma exposição no Le Kebek. Maria Ali-
ce termina o namoro com Alex.

DEUS SALVE O REI
Diana se oferece para procurar Virgí-

lio. Augusto aceita o convite para ingres-
sar na companhia de teatro. Afonso co-
menta com Gregório que não queria ter
um filho com Catarina. Lucíola espalha
na cozinha que Catarina está grávida.
Rodolfo confisca o tesouro de Orlando e
Petrônio através de um decreto. Virgílio
se oferece para ajudar Amália a encon-
trar Augusto. Betânia e Teodora combi-
nam uma forma de aproximar a cozinhei-
ra de Ulisses. Diana descobre que Ca-
tarina está grávida de Afonso. .

SEGUNDO SOL
Rosa e Valentim reatam o namoro.

Maura conversa com Nice. Remy re-

 Lady Margareth decide conversar com Olegário. Ofélia não deixa Lídia contar
a descoberta para o pai. Rômulo e Edmundo se divertem na cachoeira. Nicoletta
fica arrasada com a saída de Fani de sua casa. Darcy e Elisabeta invadem a
casa de Madame Ivete à procura de Uirapuru. Camilo descobre que Julieta con-
tou para Jane sobre seu trabalho. Lady Margareth intimida Olegário. Cecília faz
um pedido a Mariana. Ofélia se desespera ao saber quem é o pai do filho que
Lídia está esperando. Olegário resgata Charlotte. Cecília anda de motocicleta
com Mário/Mariana. Ofélia procura Rômulo. Lady Margareth dopa Briana. Char-
lotte revela seu plano contra Uirapuru. Edmundo fica abatido com a volta de Fani
à Mansão do Parque. Darcy recebe um telefonema de Lady Margareth. Camilo
começa a trabalhar na fábrica. Susana confirma que Olegário passou a noite
com Briana. Brandão surpreende Mário/Mariana com Cecília.

gistra em vídeo seu romance com Ka-
rola. Luzia encontra Beto e afirma que
os dois precisam se afastar. Karola pro-
põe fugir para São Paulo com Remy.
Beto pede que Karola lhe dê uma nova
chance e beija a mulher. Rochelle é
expulsa do casarão e rompe o relacio-
namento com Acácio. Zefa desabafa
com Severo sobre Roberval. Edgar,
Severo e Rochelle questionam Karen
sobre seu novo trabalho.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Gleyce vê Ciro na escola e enquan-

to conversam, Gabriela passa e cum-
primenta ele. Gleyce estranha os dois
se conhecerem. Ciro diz que conhece
a menina por ser filha do dono da trans-
portadora. Mário, Gael e Benício dei-
xam uma câmera ligada na escola para
tentar filma o fantasma. Sr. Pendleton
vai até a empresa O11O para conhecer
tudo no local. Ele é o investidor que Otto
havia avisado Roger. Durante a visita,
Roger diz ser muito amigo de Otto. Sr.
Pendleton fica encantado em conhecer
Sérgio e Joana. Roger fica inconforma-
do que antes do homem ir embora diga
não lembrar seu nome. Marcelo para-

beniza Luigi pelo filme feito pelo meni-
no. Ruth chama Filipa até a diretoria,
conversa com ela e faz uma carta de
reclamação que ela deve trazer assina-
da pelos pais.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
“Franco” tenta fazer Gardênia enten-

der que gosta dela como uma irmã e
que esse sentimento nunca mudará.
Gardênia diz que sempre o amou e por
isso não poderá mais trabalhar com ele.
Steve conta para Vênus que acabou o
joguinho com Camilo e não haverá mais
casamento. Vênus diz a Marina que
está apaixonada por Steve, mas ele nem
repara nela.

LIA
Jacó conta com a ajuda dos filhos e

esposas para arrumarem todas as coi-
sas. Saul se recusa a partir com Jacó
e se despede do amigo. Zilpa ajuda Lia
na arrumação. Raquel rouba um dos
ídolos de Labão. Laila trata Lia com
carinho. Jacó e os seus partem rumo à
Canaã. Durante o caminho, Jacó é avi-
sado sobre a aproximação de Labão e
seus homens. Raquel esconde a esta-
tueta que roubou do pai.

 • RECORD

Felisberto encontra
Ofélia e Lídia desmaiadas

DIVULGAÇÃO
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CINEMA
SALA 2

Diariamente
às 18h30

e 21h

SALA 3
Diariamente

às 14h20,
16h40 e

19h (dub)
21h20 (leg)

Após ter ajudado o
Capitão América na

batalha contra o
Homem de Ferro na

Alemanha, Scott Lang (Paul
Rudd) é condenado a dois anos

de prisão domiciliar, por ter
quebrado o Tratado de Sokovia.

Diante desta situação, ele foi obrigado
a se aposentar temporariamente do

posto de super-herói. Restando apenas três
dias para o término deste prazo, ele tem um

estranho sonho com Janet Van Dyne (Michelle
Pfeiffer), que desapareceu 30 anos atrás ao entrar

no mundo quântico em um ato de heroísmo.
Ao procurar o dr. Hank Pym (Michael Douglas) e sua filha
Hope (Evangeline Lilly) em busca de explicações, Scott é

rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los
em sua nova missão: construir um túnel quântico, com o objetivo

de resgatar Janet de seu limbo.

JL SHOPPING


