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Um jovem de 19 anos morreu em decorrência de complicações provocadas por
Influenza A (H3) Sazonal. A morte aconteceu no dia 2 de julho e foi confirmada

ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Este é o segundo caso de óbito por gripe
em Cascavel neste ano. No dia 12 de junho um homem de 50 anos morreu após

contrair o vírus H1N1. Em todo o Paraná 49 pessoas morreram por Influenza.
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Cascavel registra a
2a morte por gripe

Lago fechado
O Lago Municipal de Cas-
cavel foi fechado preventi-
vamente por cinco dias. A
medida é para tentar
capturar uma onça parda
avistada na região. No
início da noite de ontem
foram colocadas jaulas
como armadilhas para
prender o animal.
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Interior ganha
reforço de
maquinário
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 A natação cascavelense que se
destaca a cada evento da modalida-
de desta vez mostrou sua força na
fase final da categoria B (12 a 15
anos) da 65ª edição dos Jeps (Jogos
Escolares do Paraná), que estão sen-
do realizados em Apucarana.

Vinte das medalhas distribuídas
nos Jogos vieram para Cascavel. E
o detalhe: nas mãos de apenas
nove alunos-atletas. Foram dez
medalhas conquistas no feminino
por cinco nadadoras e dez meda-
lhas no masculino obtidas por três
competidores.

Com os resultados, a natação de
Cascavel, comanda pelo técnico Rui
Comin, terminou com o troféu de pra-
ta na classificação geral masculina
e com o de bronze na feminina.

Dentre as nadadoras, desta-
que para Beatriz Garute da Silva,
aluna do Colégio Estadual Mari-
lis Faria Pirotelli e que subiu três
vezes ao lugar mais alto do pódio.
Ela foi ouro nos 200m e nos
400m livre e nos 200m medley.

 Monopólio no pódio
No naipe masculino, as dez medalhas

obtidas pela natação cascavelense nos
Jogos Escolares em Apucarana foram
conquistadas por apenas três atletas.
Destaque para os irmãos Hiuri e Higor

Selzler da Silva, alunos do Colégio
Estadual Marilis Faria Pirotelli e que

conquistaram três medalhas cada, com
direito a duas dobradinhas (foto) no

pódio. Nos 200m livre, Higor foi
campeão e Hiuri ficou em segundo

lugar, enquanto nos 400m livre os dois
inverteram posições, com Hiuri em

primeiro e Higor em segundo,
separados por milésimos de segundo:

4min34s05 contra 4min34s62,
enquanto o terceiro colocado

completou a prova em 4min42s36.
Hiuri também subiu ao lugar mais alto

do pódio nos 50m costas e Higor foi
medalhista de bronze nos 100m costas.
Já João Paulo Zanella Janke (Colégio Santa

Maria) foi ouro nos 100m peito e prata
nos 200m medley, e Felipe Mussinato
(Elite) foi prata nas duas distâncias do

nado borboleta (50m e 100m).

Poucos que valem muito

A representação cascavelense nas piscinas dos Jogos Escolares em Apucarana também foi
engrandecida por Carlos Augusto Alencar de Carvalho, aluno do Colégio Estadual Horácio
Ribeiro dos Reis que superou todas as adversidades para conquistar três medalhas na categoria
ACD (Atletas com Deficiência). Competidor na classe S5, para nadadores com limitações
físico-motoras, ele foi campeão nos 50m peito e nos 50m costas e ficou em segundo lugar nos
50m livre. Ele teve o apoio dos professores Victor Ambrozino e Pollyana Bastos em Apucarana.

Aluna do Colégio Santa Maria,
Rafaela Kupick também voltou para
casa com três medalhas: ouro nos
100m livre e prata nos 50m livre e
nos 100m peito.

Já Bianca Bruna Fernandes, do
Colégio Ideal, foi prata nos 100m
borboleta e bronze nos 50m bor-
boleta, enquanto Mariana Vitoria
Fonseca (Colégio Estadual Mario
Quintana) foi vice-campeã nos
200m livre e Jordana Rinaldini
(Colégio Santa Maria) foi terceira
colocada nos 50m peito.

FOTOS: JEPS

JEPS
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 Arena esportiva no 14 de Novembro

Entusiasta das artes marciais
que há cerca de um mês foi elevado
à graduação de Mestre, Elson de Je-
sus encontrou uma nova maneira de
estimular a prática do kicboxing em
Cascavel ao oferecer aulas gratuitas
da modalidade em uma de suas aca-
demias na cidade. Trata-se do proje-
to social Formando Campeões.

“Participei do chamamento público
para desenvolver o esporte no municí-
pio e percebi que ao invés de investir
na contratação de reforços para a equi-
pe participar de competições é melhor
criar novos atletas aqui mesmo. Esse
é o melhor caminho para Cascavel ter
competidores ‘de ponta’”, diz Elson,
que é presidente do Ciam (Centro Inte-
grado de Artes Marciais).

Por isso, ele abriu as portas da

Academia N1 localizada
na Rua Visconde do Rio
Branco, 3402, no Centro,
para maiores de 15 anos
de idade praticar a arte
marcial de forma gratui-
ta. As aulas sem custos
são realizadas às segun-
das e quartas-feiras às
15h e aos sábados às
10h, e a ideia é em pou-
co tempo disponibilizar
aulas gratuitas também
nas outras três academi-
as da rede.

“Já temos 22 atletas treinando re-
gularmente, sendo a maioria adoles-
cente”, diz Elson, comentando que os
participantes acabam tendo também
aula de muay thai e avisando sobre

Formando Campeões

Prova que não faz parte do calendário de
competição dos ciclistas cascavelense, o
Ranking Noroeste de Mountain Bike
contou com apenas cinco competidores
da cidade na 3ª etapa, realizada no
último domingo em Santa Isabel do Ivaí.
Ainda assim, destacaram-se. Jailton
Menezes (foto, à frente, número 84)
liderou a prova da categoria Pro Sub-30
e se sagrou campeão. Já Aldo Damazio
subiu ao pódio em segundo lugar na
Máster 1 e Peterson Gasparoto em
quinto lugar na Sub-30.

ADRIANA FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

Os moradores do Bairro 14 de
Novembro e da região terão uma arena
esportiva para chamar de sua nos
próximos meses. A praça de esportes será
construída no terreno onde hoje existe o
salão comunitário.

“Não vamos derrubar o salão para
fazer a arena. A obra será edificada no
espaço disponível existente no terreno”,
explicou gestor do Território Cidadão,
José Carlos da Costa, lembrando que o

investimento será de R$ 480 mil. O
secretário de Esportes e Cultura, Ricardo
Bulgarelli, explicou que ao Município
caberá a execução da limpeza,
terraplenagem e gestão do projeto.
“Vamos acompanhar a construção desta
arena para que o projeto seja respeitado
e a comunidade possa usufruir dele da
melhor forma possível”.

Para o presidente da Associação de
Moradores, Daniel Matos, “este é um

sonho, que não ousávamos sonhar, por
considerar difícil de mais de ser realizado.
Agora está se tornando realidade e nós
só temos a ganhar em qualidade de vida
e saúde”. O projeto da construção da
arena contempla uma quadra de
basquete, uma quadra de grama
sintética e uma pista de skate. Há ainda
a possibilidade da instalação de uma pista
de caminhada, um play ground e uma
academia para a terceira idade no local.

 N1

as exigências para os interessados
em participar: “Se for menor de idade
precisa da autorização do responsá-
vel e para todos há a necessidade de
atestado médico liberando para a ati-
vidade física”.
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Território Cidadão no Canadá
O Território Cidadão VIII foi ins-

talado no Bairro Canadá. Equipes
das Secretarias de Meio Ambiente,
Esportes e Cultura, Secretaria de
Obras, Acesc, Cettrans, Secretaria
de Educação, Guarda Municipal, e
Território Cidadão, iniciaram o
atendimento das demandas que
foram apresentadas pelos morado-
res durante o período de sensibili-
zação realizado antes da implan-
tação do Território. O TC também
manteve no campo de futebol, ao
lado da Escola Municipal Teotônio
Vilela, uma unidade móvel para
atender os moradores.

Foram feitos pela Secretaria de
Obras, no primeiro dia de ação, o
desentupimento de bocas de lobo
e substituição de proteção que
apresentava algum problema como
rachaduras ou quebradas. Este tra-
balho foi realizado nas ruas Itaqui,
Itapejara, Vicente Machado e
Alegrete.A Sema fez corte e poda de
árvores nas ruas do bairro e também
dentro do Cmei Vicentina Guisso e
da Escola Municipal Teotônio Vilela.
A escola atende 420 crianças. E, para
fechar com chave de ouro o semes-
tre escolar, os alunos puderam apro-
veitar os brinquedos infláveis insta-

lados pela Secretaria de Esportes
escorregador com piscina de boli-
nhas e o castelo. “Este é um presen-
te para as nossas crianças”, disse a
diretora Cláudia Andrade.

A Secretaria de Cultura e Espor-
tes também levou a pintura de face
e as crianças formaram filas lon-
gas para serem “tatuadas” no
rosto. Para desenvolver a memó-
ria, a criatividade, estimular o ra-
ciocínio lógico e a concentração,
as crianças também puderam
brincar com o Supera Cascavel,
uma atividade que é uma” ginás-
tica para o cérebro.

GABINETE ABERTO
A instalação do território no Bairro Cancelli, que
estava prevista para hoje, foi transferida para sexta
feira (13). Ainda assim, o atendimento das
demandas continuam tendo sequência nos bairro do
Território Cidadão VIII. A partir das 19h30 o
prefeito Leonaldo Paranhos e os secretários estarão
no Salão da Igreja católica do Bairro Cancelli
atendendo a população.

Melhorias
Nas ruas em frente à Escola Municipal Teotônio Vilela, a
Secretaria de Meio Ambiente realizou cortes e poda de
árvores e arbustos, corte de grama no interior do Cmei

Vicentina Guisso que atende 146 crianças, no entorno da
instituição também foi feita a limpeza e varrição. Além disso,
foram pintados meio fios e a Cettrans já estuda a melhoria da

sinalização vertical e horizontal naquela região do bairro,
bastante movimentada em função dos estabelecimentos de

ensino ali existentes. Todo material produzido com as podas e
corte de árvores foi triturado e levado para a Horta

Municipal para ser transformado em adubo orgânico e,
posteriormente, ser usado nas hortas urbanas.

BAIRRO passou por melhorias para receber o Território Cidadão

SECOM



LOCAL06 HOJE NEWS, 12 DE JULHO DE 2018

FILMADA
A onça foi filmada por câmeras de
segurança da Acesc (Administração
dos Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel) na madrugada de terça-
feira (10) caminhando apressada na
praça em frente às capelas mortuárias
na região central da cidade. No vídeo
é possível ver um homem que
participava de um velório fugir
apressadamente ao avistar o felino.
O veterinário Ilai Detoni explica ainda
que o ataque de onça parda a humanos
é “extremamente raro” e que o felino se
alimenta de roedores de médio e
pequeno porte.

O acesso ao Lago Municipal de
Cascavel foi fechado preventivamen-
te por cinco dias no fim da tarde de
ontem. Após avaliação técnica e
ampla discussão, a Secretaria do
Meio Ambiente decidiu fechar o es-
paço para capturar uma onça par-
da que foi vista no local por guar-
das municipais. Também foram en-

LAGO Municipal foi fechado
preventivamente por cinco dias

GAIOLA preparada como armadilha para capturar a onça

FOTOS: AÍLTON SANTOS

contradas pegadas do felino.
“Já foi identificado rastro próxi-

mo a pista do lago. E precisamos
tomar todas as providências que
garantam a segurança dos usuári-
os”, ressaltou o secretário de Meio
Ambiente, Romulo Quintino.

No início da noite de ontem fo-
ram instaladas câmeras com sen-

sores de movimento e armadilhas
(gaiolas) para possível captura da
onça parda.

Ainda segundo Quintino, mesmo
não havendo histórico de ataques
de onça parda, “não podemos cor-
rer o risco de termos um incidente
desagradável; melhor termos a se-
gurança de uma ação preventiva
que corrermos riscos desnecessá-
rios”, destacou.

Acesso ao lago é fechado
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 Os anúncios nas vitrines do co-
mércio de Cascavel são atrativos
para os consumidores que até en-
tão ainda não haviam feito compras
para o inverno. Na loja O Doidão,
por exemplo, a liquidação da esta-
ção oferece descontos de até 50%
em blusas, calças e casacos para
os dias frios.

Antes mesmo do início da esta-
ção mais fria do ano, houve dias
bem típicos de inverno, mas no úl-
timo fim de semana eles se inten-
sificaram. “Começamos com a liqui-
dação durante o período do verani-
co que tivemos na cidade, mas se-
guiremos com ela até o fim de ju-
lho”, afirma o gerente Porto Costa.

A estratégia aliada a mudança
brusca nas temperaturas já surti-
ram resultado nas vendas que até
o momento permaneciam tímidas.
“Ainda não conseguimos mensurar
o aumento nas vendas, mas desde
o início da semana o movimento
melhorou”, cita o gerente.

Além do desconto da Liquida In-
verno, os clientes conseguem par-
celamento. “As compras podem ser
parceladas em até 5 vezes no car-
tão de crédito”, lembra Costa.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Liquidações
de inverno

VITRINES trazem os anúncios
aguardados pelos consumidores

Liquidações
de inverno

Descontos maiores
Em outras lojas do vestuário há anúncios de parcelamentos ainda maiores e

no segmento de calçados, desconto de até mesmo 70% como pode ser
visto na loja Leve. “Normalmente não espero pelas liquidações, pois tenho

filho pequeno e fazemos as compras quando ele precisa, mas sempre é uma
oportunidade de aproveitar o que ainda não levamos com mais desconto”,

comenta o cliente Rafael Machado.
Janice Soares passou pela loja na tarde de ontem, mas apesar do desconto
na vitrine, levaria somente o que vale a pena. “Temos que pesquisar e ver

se o preço realmente está bom”.

Aproveitando
De olho nas ofertas,

Clarice Quintiliano é uma das
consumidoras que não dei-
xam de aproveitar as liquida-
ções. “Vim pagar algumas
contas e pretendo comprar
roupas de inverno nessas
liquidações”, afirma Clarice.

VITRINES trazem os anúncios
aguardados pelos consumidores
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Catanduvas: Alunos da pós-graduação
visitam palco da Revolução de 1924

 Tão próximo a Cascavel, episódio
imprimiu destaque ao Oeste do Paraná;
lá hoje tem memorial que agrega armas
e objetos usados nas batalhas.

Os alunos dos cursos de pós-gradu-
ação em História, Arqueologia, Educa-
ção e Patrimônio Cultural, e de História
Contemporânea e do Brasil, da Universi-
dade Paranaense – Unipar, participaram
de visita técnica ao município de Catan-
duvas/PR. O auge foi conhecer o memo-
rial da Revolução de 1924, montado pela
Prefeitura Municipal, Secretaria da Cul-
tura do Estado, Exército Brasileiro, Unio-
este (Universidade Estadual do Oeste do
Paraná) e Museu Paranaense.

A visita técnica contemplou os locais
históricos, envolvendo as batalhas relacio-
nadas ao desfecho da Revolução Tenen-
tista, que ocorreu naquela região. Visitaram,
ainda, cemitérios, onde foram enterrados
os soldados do governo, e moradores, inte-
ragindo com a comunidade local.

À frente da organização esteve o pro-
fessor Fausto Irschlinger. O docente com-
partilha que “o memorial conta com expres-
sivo acervo de imagens e materiais bélicos
envolvendo as terríveis batalhas que ceifa-
ram a vida de milhares de pessoas”.

Na oportunidade, Irschlinger e o pós-
graduando Alberto Rodrigues Pompeu
(pioneiro de Cascavel), explanaram so-
bre a visita técnica e os temas envolven-
do a Revolução e, ainda, sobre a Coluna
Prestes, na região das Cataratas, com-
posta pelos remanescentes dessa Re-
volução. A Prefeitura de Catanduvas pro-

porcionou uma visita ao interior do muni-
cípio, reconhecendo locais de conflitos e
lugares históricos relacionados, além de
recepcionar o grupo com vídeo que resu-
me a trajetória e os conflitos.

Além de aluno da Unipar, Pompeu atuou
na linha de frente para a instalação do memo-
rial, forneceu materiais e objetos que coletou

nas trincheiras e com moradores, estando
sob sua guarda durante 40 anos. Esse acer-
vo inclui armas, munições e diversos obje-
tos utilizados pelos militares no confronto.
“No memorial (museu) existem sítios, onde
encontram-se as trincheiras e vários cemi-
térios restaurados pelo setor cultural de Ca-
tanduvas”, destaca o estudioso.

PROFESSOR Fausto
Irschlinger dá aula em
cenário da Revolução

 GRUPO aprecia museu que retrata a Revolução de 1924

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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, 12 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

Ampliação
do ensino
integral

Edital de chamamento público
nº 02/2018 da Secretaria de Edu-
cação para seleção de OSC (Orga-
nizações da Sociedade Civil) e ofer-
ta atividades em laboratórios da
Educação em Tempo Integral na
rede municipal de ensino segue
aberto até o dia 30 de julho.

A rede municipal conta hoje com
17 escolas em tempo integral – 15
rurais e duas urbanas que atendem
a 1.591 alunos de pré-escola ao 4º
ano (4 a 9 anos). Com o chamamen-
to público será possível ampliar
para 21 o número de unidades com
essa modalidade de ensino.

Entre elas está a Escola Mano-
el Ludgero Pompeu que recente-
mente recebeu melhorias e um
novo ginásio. As escolas Ita Sam-
paio, José Henrique Teixeira e Profº
Ademir Correa Barbosa, também
receberão atividades quando as
obras forem concluídas.

O município disponibilizará R$
2,7 milhões, no período de 11 me-
ses para aulas de dança, artes vi-
suais e cênicas, ginástica, musica-
lização e artes marciais: capoeira
e tae-kwon-do.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Secom

PROPOSTAS
“As atividades terão como intuito estender o tempo do aluno no
ambiente escolar, propiciar o desenvolvimento das relações inter

e intrapsicológicas e evitar o desgaste físico e psicológico dos
alunos”, destaca a Secretaria de Educação.  As propostas devem

ser encaminhadas à Secretaria de Educação. Os resultados
preliminares serão divulgados no dia 11 de setembro.

ESCOLA Manoel Ludgero Pompeu é uma das beneficiadas com projeto de ensino integral
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Boletim da Sesa (Secretaria Esta-
dual da Saúde) confirmou a segunda
morte por Influenza em Cascavel, des-
ta vez pelo subtipo A H3 Sazonal. A
vítima foi um homem de 19 anos, que
faleceu no início deste mês por com-
plicações da doença, conforme a Se-
cretaria Municipal de Saúde.

O jovem apresentou sintomas
como febre, tosse, hipossaturação e

Jovem de 19 anos morre
por gripe A H3 Sazonal

dispneia. Fez uso de Tamiflu e reali-
zou coleta de material naso e orofa-
ringe, conforme determina o protoco-
lo, mas a doença evoluiu e o pacien-
te morreu no dia 2 de julho.

Segundo o informe estadual, o
Município possui 10 casos de In-
fluenza, seis deles do subtipo A
H1N1 – com uma morte –, três do
A H3 Sazonal – também com um
óbito -, e um de Influenza B. Em todo
o Paraná, foram confirmados 365
casos de Influenza e 49 mortes.

VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a
gripe, encerrada na última semana
de junho, imunizou 93.695 pessoas,
segundo a Secretaria Municipal de
Saúde. Entre os grupos prioritários,
os idosos tiveram a melhor adesão,
com quase 32 mil vacinados. Em
contrapartida, as crianças, gestantes
e puérperas ficaram abaixo da
cobertura vacinal estimada.

 Óbito por H1N1
A primeira morte por Influenza no Município foi divulgada no dia 22 de
junho. A vítima foi um homem de 50 anos, que estava internado em um
hospital participar da cidade. A doença evoluiu rapidamente. O paciente

chegou ao hospital dirigindo o próprio carro em 6 de junho, e seis dias depois
faleceu. O resultado apontou Influenza A H1N1 como causa do óbito.

Na época do óbito, a Secretaria Municipal de Saúde fez o alerta para outros
21 casos de gripe A, porém, o número não foi confirmado pela 10ª Regional
de Saúde de Cascavel, que tem como base os dados divulgados pelo Estado.

MAIS de 93 mil cascavelenses foram imunizados
contra a gripe durante a campanha de vacinação

A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) informa que o semáforo instalado na Avenida Tito Muffato com a
Rua Bororós entrou em operação ontem depois de ficar 15 dias em “alerta piscante”, com objetivo de orientar condutores e pedestres
sobre a nova sinalização no local. A via que recebe melhorias e nova sinalização tem velocidade máxima permitida de 60 km/hora.

DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

LANÇAMENTO
da campanha foi feito
ontem, no hospital
Uopeccan

 A campanha McDia Feliz, do Ins-
tituto Ronald McDonald, foi lança-
da oficialmente ontem, no hospital
Uopeccan, em Cascavel. O evento,
que arrecada fundos para o trata-
mento de crianças e adolescentes
com câncer, ocorre em 25 de agos-
to em todo o Brasil.

Para participar é fácil. Basta
comprar um ticket do lanche Big
Mac, que custa R$ 16,50 a unida-
de, e pronto. É simples e econômi-
co. O objetivo deste ano é arreca-
dar R$ 378 mil com a venda de 15
mil tickets, para a ampliação da UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) da
oncopediatria. O custo total da
obra, que deve começar imediata-
mente após o evento, é de R$ 400
mil. Os R$ 22 mil faltantes serão
arrecadados por meio da comerci-
alização de camisetas (R$ 35 a
unidade), cadernetas (R$ 5) e ade-
sivos (R$ 2). Os produtos da cam-

McDia Feliz:
recursos
para UTI

panha estarão disponíveis até o fim
deste mês, no hospital.

De acordo com a gerente para
assuntos institucionais da Uopec-
can, Kelyn Aires, a atual estrutu-
ra da UTI é de apenas dois leitos.
Após a campanha, a ideia é au-
mentar para, pelo menos, sete
vagas, com todos os equipamen-

tos de suporte à vida.
E neste ano a campanha do

McDia Feliz ganhou um reforço: o
tigre Beto, mascote que represen-
ta a coragem e a luta das crianças
e adolescentes contra o câncer.

ARRECADAÇÃO
No ano passado, a campanha arrecadou R$ 341 mil com a
venda de 22 mil tickets. Os recursos foram utilizados para
a aquisição de medicamentos que não são fornecidos pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). Em outros anos, o McDia
Feliz proporcionou a implantação de brinquedoteca, sala
de espera, equipamentos cirúrgicos e a capacitação de

profissionais voltadas ao Programa de Diagnóstico
Precoce, que tem reduzido os índices de mortalidade

entre crianças e adolescentes.
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 Assim como as geladeiras so-
lidárias que garantem alimentos
a quem necessita, projetos seme-
lhantes têm ganhado espaço em
Cascavel. O eletrodoméstico que
já não tem mais serventia em
casa também podem transforma-
do em algo que dissemina conhe-
cimento e cultura.

É o caso do projeto que recebeu
o nome de Geladeiroteca. Uma de-
las foi doada ao Ceebeja (Centro
Estadual de Educação Básica para
Jovens e Adultos).

“Basicamente pegamos uma
geladeira que iria para os inserví-
veis e a transformamos numa es-
tante com livros de doação”, comen-
ta Natasha Gouveia Studzinski, co-

ordenadora do Creas II em Casca-
vel, onde o projeto foi idealizado.

A geladeira foi repaginada com
muita criatividade por adolescentes
que cumprem medida socioeduca-
tiva. “Ela foi decorada com textura
de jornal e retalhos de revistas e
os adolescentes também puderam
praticar técnicas de grafite e de pin-
turas abstratas”, comenta Edson
Lacir do Nascimento, oficineiro que
coordenou a ação.

A expectativa é de que o projeto
tenha continuidade. “Já estamos
conversando para preparar mais
uma geladeira, mas precisamos
também conseguir doações de li-
vros para abastecer o projeto”,
acrescenta o oficineiro.

Geladeira repaginada

 Reportagem: Romulo Grigoli

 ADOLESCENTES que cumprem medida
socioeducativa estão envolvidos no projeto da
Geladeiroteca

ARMÁRIO Amigo está instalado na Capitão
Bebidas, na rotatória da Praça da Bíblia

 Armário Amigo
“Doe o que é bom, retire o que
precisa” é a mensagem
expressada no projeto Armário
Amigo, instalado em frente ao
Capitão Bebidas, na rotatória da
Praça da Bíblia.
A iniciativa é de acadêmicas do 1º
ano do curso de direito da Univel.
“A ideia partiu com estudo na
disciplina de fato social e decidimos
abordar a desigualdade social que
atinge toda a cidade”, comenta
uma das idealizadoras, Fernanda
Cristina dos Santos.  A escolha do
ponto onde está o armário atende
aos moradores de rua
frequentemente vistos na região,
mas segundo Fernanda o projeto
não é limitados a eles. “Esperamos
ajudar famílias de baixa renda que
muitas vezes não conseguem
comprar tudo aquilo que têm
necessidade”, explica a acadêmica.
O Armário Amigo pode ser
abastecido com alimentos não
perecíveis, cobertas, brinquedos e
calçados. “É uma troca de ajuda de
quem tem e pode ajudar, para
quem precisa e não tem
condições”, comenta Fernanda.

No ponto de ônibus na Rua
Europa em frente à UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) do Bairro
Brasília, acadêmicas da FAG
também colocaram em prática um
projeto de biblioteca solidária. A
intenção é de que o público
aproveite a espera do ônibus com
a leitura de um dos livros armaze-
nados na geladeira e que ao levar
algum deles, deixe outro no local.

FÁBIO DONEGÁ

DIVULGAÇÃO

S olidariedade
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Quem passou pela Prefeitura de
Cascavel nos últimos dias pôde
conferir de perto a robustez do
maquinário exposto desde sábado
(7) em frente ao Paço.

As seis novas motoniveladoras,
mais conhecidas como “patrolas”,
foram oficialmente entregues na
manhã de ontem à Secretaria de
Agricultura e serão agora incorpo-
radas à frota da secretaria que, em
menos de dois anos - somando os
recursos de convênios e emendas
parlamentares - viu aumentar em
R$ 45 milhões o orçamento que,
suprimindo o valor de folha de pa-
gamento, representam oito anos
de investimentos que serão apli-
cados segundo o prefeito Leonal-
do Paranhos, nos mais diversos
setores da área rural, o que garan-
te “um grande reparo no interior
do Município, que deveria ter sido
feito há muito tempo”.

Novas máquinas em ação
Somente para a compra destas

seis novas máquinas foram inves-
tidos R$ 2.902.800,00, que agora
serão destinadas na melhoria per-
manente das estradas rurais. “Num
breve comparativo com 2016, em
apenas quatro meses foram gastos
R$ 1,4 milhão para pagamento de
horas/máquina. Isso é planejar, é
otimizar recursos, é fruto de econo-

RENOVAÇÃO DA FROTA
O secretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto, explicou durante a entrega
que o maquinário faz parte de uma grande renovação da frota da Pasta, que
representa a maior da história do Município. Já são R$ 8.502.338,46 em
equipamentos nesta gestão, com entrega de novos maquinários para as próximas
semanas. As motoniveladoras, que receberam toda a identificação e o
‘patriomoniamento’ nesses dias que ficaram em exposição, agora seguem para as
frentes de trabalho. São pelo menos mais 44 quilômetros de malha viária que irão
receber pavimentação asfáltica e mais 99 quilômetros de calçamento com pedra
irregular programados para iniciar os trabalhos, dentro dos convênios em
andamento com Itaipu.

“Acreditávamos no senhor e agora acreditamos mais ainda”, disse Paulo Orso, do Sindicato Rural, destacando
o volume de recursos que a Agricultura está recebendo, o qual, segundo ele, “representa a grande valorização
que merecíamos, que nos deixa honrados e felizes, pois o produtor rural estimulado, responde rapidamente.
Agora, com estes investimentos, percebemos que o Município valoriza as famílias do interior e não apenas tira
delas a produção, devolvendo o direito de elas poderem também sair das propriedades com dignidade”.

Valorização

mia determinada nas nossas lici-
tações, pois não há milagres, super-
heróis, mas decisão de governo e
prioridades para conseguir atender
as demandas”, continuou o prefei-
to, que quando assumiu a prefeitu-
ra decidiu “tratar o interior como ci-
dade, pois o agricultor estava acos-
tumado a pedir apenas estradas e,
ainda assim, desacreditado”.

MÁQUINAS garantirão melhorias nas vias rurais de Cascavel

SECOM
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A presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ministra Lauri-
ta Vaz, negou ontem, de uma só vez,
143 habeas corpus protocolados
por terceiros desde domingo (8),
pedindo a liberdade do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

Na decisão, Laurita criticou os
pedidos, com redação padroniza-
da com o subtítulo “Ato Popular
9 de julho de 2018 – Em defesa
das garantias constitucionais”.
As peças, segundo a ministra,
não tinham “nenhum substrato ju-
rídico adequado”.

STJ nega 143
habeas corpus

A ministra entendeu que, apesar
de ser garantido a qualquer pessoa
o direito de protocolar habeas cor-
pus, essa via processual não se
presta a “atos populares”.

“O Poder Judiciário não pode ser
utilizado como balcão de reivindica-
ções ou manifestações de nature-
za política ou ideológico-partidári-
as. Não é essa sua missão consti-
tucional”, escreveu Laurita Vaz,
acrescentando que as 143 peti-
ções foram entregues em papel, no
protocolo do STJ, sobrecarregando
os servidores da corte.

EM LIBERDADE
Todos os pedidos de liberdade
negados por Laurita Vaz pediam
que fosse garantido a Lula o direito
de recorrer em liberdade contra sua
condenação a 12 anos e um mês
de prisão pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex no Guarujá (SP).
Ao negá-los, a ministra destacou
que a execução provisória de pena
do ex-presidente já foi decidida
tanto pelo STJ como pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
Nenhum dos pedidos tiveram como
origem os advogados que
representam Lula oficialmente.
Na terça-feira (10), Laurita Vaz já
havia negado liminar em um outro
habeas corpus protocolado por um
terceiro em favor de Lula. Na
oportunidade, ela criticou o
desembargador Rogério Favreto,
que durante seu plantão no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), no último domingo (8),
determinou a soltura de Lula.

PRESO
Após uma disputa de decisões
judiciais, o ex-presidente
permanece preso na
Superintendência da Polícia Federal
em Curitiba, onde se encontra
desde 7 de abril. A prisão de Lula
foi determinada pelo TRF4 com
base no atual entendimento do STF,
que autoriza o cumprimento de
pena após condenação em segunda
instância, mesmo que ainda sejam
possíveis recursos a instâncias
superiores.

 MINISTRA LAURITA VAZ criticou os
pedidos de habeas corpus impetrados no STJ

FOTO: STJ
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Solitário e infeliz, buscando
um novo amor na internet,
Drácula é surpreendido com
um presente da querida
filha: férias em um cruzeiro.
Inicialmente resistente à
ideia, ele acaba engajado no
passeio ao se encantar pela
comandante, que, no
entanto, esconde um
segredo nada amigável.

ElencoVozes de:
Adam Sandler,
Selena Gomez,
Andy Samberg,

Genndy
Tartakovsky

Direção: Genndy
Tartakovsky

Roteiro: Michael
McCullers,
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Michelle
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 23
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 23

 Uma camionete carregada
com cigarros contrabandeados
do Paraguai foi apreendida na
tarde de ontem, pela Polícia Mili-
tar de Cascavel. O motorista foi
abordado no Bairro Canadá após
ser perseguido pela polícia na ro-
dovia BR-467.

O motorista e o ocupante ten-
taram fugir, mas foram flagrados
pela PM, que encontrou a camio-

Camionete com cigarros
nete carregada com cigarros . Se-
gundo a polícia, o veículo foi to-
mado em assalto em São José
dos Pinhais.

Depois da prisão, uma equipe
do Serviço Reservado da Polícia
Militar foi até a casa dos dois acu-
sados e, em revista, encontrou
mais cigarros e algumas munições.
A mãe dos rapazes, que estava no
local, também foi presa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Polícia Militar

 Uma operação conjunta da Re-
ceita Federal e da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) resultou na apre-
ensão de uma Van carregada de
cocaína na noite de terça-feira. Fo-
ram 100 kg da droga apreendidos,
entorpecentes que valeriam mais
de R$ 1,5 milhão se vendidos em
grandes capitais.

O veículo foi apreendido em Lin-
doeste. O motorista disse que le-
varia a droga, que estava escondi-
da em um fundo falso do veículo,

para Francisco Beltrão e que rece-
beria R$ 5 mil pelo transporte.

O condutor foi preso e, além da
droga, levado para a Polícia Fede-
ral de Cascavel.

100 kg de cocaína
Droga foi levada

para a Polícia Federal
em Cascavel e

motorista preso
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 CAMIONETE Ranger
tinha registro de roubo em

São José dos Pinhais

CAIXAS de cigarro foram encontradas em veículo
após perseguição policial
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Giro da
Violência

Inquérito concluído
O inquérito da morte do secretário de
Esportes de Assis Chateaubriand, Elder
Franzoi Coutinho, de 29 anos, foi
concluído pela polícia. O homem
morreu na última quinta-feira passada,
ao ser atropelado por uma camionete
enquanto trabalhava no Ginásio de
Esportes do município. O motorista do
veículo, Gilvane Banzanella, de 34
anos, foi indiciado por homicídio
qualificado contra Elder e duas
tentativas de homicídio, contra duas
crianças que ficaram feridas no
acidente. O acusado está preso e
matou, segundo a polícia, por ciúmes,
já que a esposa dele confessou ter
tido um caso extraconjugal com o
secretário de Esportes.

Fundo  falso
A Receita Federal, em parceria do
BPFron e da Força Nacional, apreendeu
na noite de terça-feira uma grande
quantidade de mercadorias em um
fundo falso de um veículo. A ação
ocorreu quando um veículo de placas
paraguaias foi abordado ao atravessar
a aduana. O carro era ocupado pelo
condutor e dentro do veículo foram
encontradas as mercadorias. Diversos
modens roteadores de internet
estavam em um fundo falso no tanque
de combustíveis do carro. A
mercadoria foi avaliada em R$ 2 mil. O
motorista disse que as mercadorias
seriam transportadas para a Argentina.
Ele foi detido.

Idoso ferido
Um idoso, de 77 anos, ficou ferido ao
sofrer um acidente na manhã de ontem,
no Bairro Turisparque. Ele estava em
uma van, que bateu na traseira de um
ônibus. O coletivo havia parado para
os passageiros descerem e foi atingido
pela Van. O idoso foi atendido pelo
Siate e encaminhado para
atendimento hospitalar.

Uma mulher, de 59 anos, foi atro-
pelada na manhã de ontem, no Bair-
ro Universitário em Cascavel. O aci-
dente ocorreu na Rua Universitária,
em frente á Unioeste, quando o
motorista do Fiat Fiorino passava

pela rotatória e não viu a mulher
atravessando a rua.

O Siate foi acionado e a vítima
atendida com ferimentos leves. Ela
foi encaminhada para atendimento
hospitalar.

Acidente
na rodovia

Um casal ficou gravemente fe-
rido em um acidente registrado
na BR-277, no Bairro Turispar-
que em Cascavel.

A batida ocorreu na noite de ter-
ça-feira. Um veículo Courier e um
veículo Prisma se envolveram na
batida. Eles seguiam em sentidos
opostos na rodovia quando o con-
dutor do Prisma tentou acessar o
trevo do Bairro Turisparque e ba-
teu no outro carro.

O Siate foi acionado para
atender a ocorrência. Duas pes-
soas foram atendidas com feri-
mentos leves e encaminhadas
para assistência hospitalar.

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) atendeu a ocorrência e contro-
lou o trânsito, que ficou lento nas
proximidades.

Mulher atropelada
ESTILHAÇOS
do veículo ficaram
espalhados pelo chão

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

CARROS ficaram danificados após batida

FÁBIO DONEGÁ
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Poltronas do Teatro
Quando construíram o espaço da plateia do Teatro

Municipal de Cascavel esqueceram de verificar as normas
técnicas do espaço adequado entre as poltronas: agora

não resta alternativa, a não ser uma reforma geral. O
projeto foi aprovado pelo Executivo e já está definido.
Entre janeiro e março para tudo para que seja feita a
adequação. Haverá redução de 62 poltronas. Hoje o
espaçamento entre elas é de 75 centímetros, após a

reforma será de 1,15 metro.

Cópias
Já questionado pela
oposição do Legislativo, o
gasto com cópias de
arquivos deve continuar
elevado no Paço. Foram
destinados R$ 1,5 milhão
a esse serviço no
Município. A novidade
agora é a terceirização.

Terceirizado
Agora uma empresa
especializada terá que
fornecer equipamentos em
regime de comodato para
impressão, cópia e
digitalização, incluindo
serviços de instalação e
configuração local, todos
os insumos e acessórios
necessários, além de
suporte técnico.

Onças
Poucos dias a frente da
Secretaria de Meio
Ambiente, Rômulo
Quintino está agora de
olho na “onça”. O vereador
licenciado trocou o
ambiente político por
outro um pouco mais
selvagem – ou não.

Selvagem
Inclusive, Paranhos não
deixou passar despercebido
o calote da Construtora
Onça, que deixou as obras
do terminal de passageiros
pela metade, em edital
herdado pelo ex-prefeito,
Edgar Bueno (PDT).
“Prefiro essa [onça] que
aquela do aeroporto”,
disse Paranhos.

ECONOMIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na solenidade de entrega de máquinas ontem, o
prefeito Paranhos pediu a Agassiz Linhares para ficar mais
tempo na pasta da Agricultura.

 Linhares entrou na administração com prazo para sair
e sua permanência no governo deve ser encerrada em
setembro.

O prefeito também reafirmou o comprometimento em
conter desperdícios. Em 2016, em quatro meses, a
Prefeitura gastou R$ 1,9 milhão para locação de
máquinas; agora são R$ 3 milhões em seis patrolas novas,
com vida útil de 20 anos.

Embora não esteja en-
tre as metas estipuladas
no Plano de Governo da
“Nova Cascavel” do prefei-
to eleito Leonaldo Para-
nhos (PSC), a arte ganha
um incentivo: o Programa
Cultura em Ação – resulta-
do do empenho do secre-
tário de Esporte e Cultura,
Ricardo Bulgarelli, que está
há três meses no cargo.

A meta do Município é
contratar até 20 instruto-
res por meio de concor-
rência pública, pregão ele-
trônico, para escolher
uma empresa para forne-
cimento de profissionais
nas áreas de artes visu-
ais, dança, música e tea-

Cultura em Ação
tro, e instrutor de ilumina-
ção e sonorização. O va-
lor global será de R$ 712
mil da licitação: cada fun-
ção tem um valor definido
por hora/aula, que varia
entre R$ 28,86 e R$ 43.
São regentes de corais
infantil e adulto, orques-
tras de violões e flautas,
grupos de danças urba-
nas, folclóricas e ballet –
além de outros instruto-
res. “É um passo impor-
tante para transformar o
perfil da cultura: vamos
ofertar cursos em diferen-
tes regiões da cidade”, diz
Bulgarelli.

TRÊS MIL ALUNOS
Inicialmente serão três mil alunos atendidos em espaços
públicos de cultura e até associações de moradores. A
Secretaria de Cultura vem mobilizando possíveis
interessados em atuar nos projetos, para que participem
da disputa. “Pretendemos trabalhar agora na formação de
público: aproximar as atividades da comunidade. Antes
esse trabalho era feito com estagiários e agora terá apoio
de profissionais”, completa Bulgarelli. Após a contratação
dos profissionais em licitação marcada para dia 23 de
julho, o Município vai mobilizar os moradores para
participarem das atividades.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

BULGARELLI diz que é importante transformar o perfil da cultura
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As Conferências Livres da Políti-
ca Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente terão início
neste mês de julho, com base no
tema “Proteção Integral, Diversida-
de e Enfrentamento às Violências”.

Cada conselheiro responsável
por um território terá entre as atri-
buições articular serviços em de-
fesa das crianças e dos adolescen-
tes. “Por isso é importante que
eles participem e digam o que es-
peram do município para que a po-
lítica de serviços garanta todos os
direitos”, afirma a presidente do
CMDCA (Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e o do Adolescen-
te), Marilia Maria Montiel Coutinho.

As conferências livres serão re-
alizadas em 13 diferentes territóri-
os que abrangem os bairros e dis-
tritos da cidade.

Os eventos são preparatórios

para a VII Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, que será realizada no mês
de outubro.

O primeiro deles ocorrerá no
Cras Riviera no dia 27 de julho, das
14h às 16h45, e a programação se
encerrará dia 05 de outubro na Pra-
ça CEU, no Bairro Santa Cruz, no
mesmo horário.

Conferências
preparatórias

 Reportagem: Romulo Grigoli

 Reposição de profissionais

ACESSIBILIDADE
A participação de crianças e
adolescentes dentro de suas
limitações nas pré-conferências é um
dos direitos assegurados pelo CDMCA
que solicitou à Secretaria de
Assistência Social intérpretes de libras
nos encontros em cada território.
“Entendemos que a comunicação
deve ocorrer independente da forma
e apesar do município não contar com
servidores específicos para esse cargo,
há necessidade dos profissionais que
também buscam por esse
reconhecimento”, avalia Marilia.
A Secretaria de Assistência Social
informa que o município está avaliando
a forma como proceder para buscar
atender ao pedido do conselho, bem
como está discutindo com as
secretarias afins, a possibilidade de
futuramente abrir concurso especifico
para esta finalidade.

A reposição desses profissionais no CAS (Centro de Capacita-
ção de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas

com Surdez) e CAP (Centro de Atendimento Pedagógico às
Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida) também será atendida

pelo município. “A licitação que está em processo inicial cumpre
a finalidade de contratar empresa para oferta do curso de

Libras”, afirma a Secretaria de Educação.

SECOM

O programa Agricultura
Urbana segue cumprindo
com seu objetivo, que é a
transformação de espaços
públicos vazios em
produtivos. A próxima
horta a ser instalada no
Município está localizada
no Bairro Brazmadeira
(Território Cidadão II), em
um terreno da Copel, em
frente ao Colégio Estadual
do Bairro e ao Cmei Reino
Encantado. O preparo da
terra já começou.
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Observando nossa história, percebe-se com alegria que bravas
mulheres se fazem presente. Ilustramos nossa afirmativa, trazendo para
vocês as palavras do renomado historiador Jorge Caldeira que afirma
serem as mulheres uma estrutura invisível em terras do Brasil.

Conta-nos o autor que Brites de Albuquerque, esposa de Du-
arte Coelho, primeiro capitão donatário da Capitania de Pernambu-
co é um desses pilares que estruturaram o nosso País. Nascida em
berço de ouro, Brites chegou a Pernambuco em 9 de março de
1535, acompanhada de seu marido, instalando-se então na Capi-
tania. Muito jovem e habituada ao conforto da corte, Brides teve a
coragem para aventurar-se em terra distante e primitiva e por ela
lutar. Junto às praias de areia cristalina beijadas pelas ondas, onde
floria o vermelho do pau-brasil, havia também selvagens imprevisí-
veis, mercenários e os franceses à espreita.

Por volta de 1553, por ocasião do retorno do seu marido à Portu-
gal, acompanhado dos seus filhos, Dona Brites assume temporaria-
mente o governo da capitania, porém quando da sua morte um ano
depois ela assume o comando de modo definitivo.

Dona Brites adotou a terra pernambucana como sua pátria e
por quase meio século acompanhou de perto a vida da capitania
que viu nascer, desde os primeiros, difíceis e atribulados anos até
a expansão verde dos canaviais, e o florescer dos coqueiros que
seu marido introduziu no Brasil e que deram nova fisionomia às
praias pernambucanas.

Certamente tratava-se de uma mulher líder, superinteligente e am-
biciosa que soube fazer uma estratégia para vencer e desenvolver de
modo superior a si mesma e o seu ambiente próximo.

Dona Brites é conhecida como a mãe dos pernambucanos, aquela
inteligência que trouxe progresso e robustecimento à capitania que
mais se desenvolveu naquele período.

Uma brava mulher!

A líder
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“Um governo
precisa agir em

todas as áreas. No
interior, antes

esquecido, estamos
fazendo o maior
investimento da

história.”

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

Os preparativos
para a Festa do
Morango 2018,
que neste ano terá
uma série de
novidades e
acontece no
Centro de Eventos
de Cascavel.

As ações
criminosas e de
agressão contra
mulheres que ainda
provocam mortes
em Cascavel, como
aconteceu nesta
semana.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,

sobre a entrega de seis
motoniveladoras ontem.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

19
Quinta

Curitiba

20
Sexta

14
Quinta

16
Sexta

446

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
12/07 - 23h49

6

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Alice Schuch
Doutora em educação e gêneros,

escritora e palestrante

 ExpoConstruindo
As empresas que integram
o Núcleo Setorial Rede
Imóveis Cascavel vão
participar pela primeira
vez da ExpoConstruindo,
feira agendada para o
período de 26 a 29 de julho
no Centro de Convenções e
Eventos. O núcleo vai
ocupar um balcão em uma
área estratégica da feira e
então contatar os
presentes. A finalidade é
fortalecer o nome e a
atuação da Rede, formada
para integrar e dar
ainda mais dinâmica a
um segmento.

 Regularização
O processo de
regularização fundiária do
Reassentamento São
Francisco, em Cascavel,
está próximo de ser
concluído. Nas últimas
semanas, a Copel acelerou
as ações internas visando a
entrega definitiva dos
títulos das terras para
aproximadamente 250
famílias de pequenos
agricultores que vivem no
local. As informações sobre
a conclusão dos trabalhos
foram repassadas nesta
semana ao deputado
Marcio Pacheco (PPL).

 SECOM



No estilo
Neste domingo tem a
2ª Feira Coletiva de

Brechós. A feira surgiu com
a intenção de unir os

brechós da região em um
evento só para atingir
todos os públicos que

poderão garimpar muita
roupa linda, de qualidade
e, claro, com preço justo,

além de incentivar o
consumo consciente.

O encontro será das 14h
às 18h, no Lava Car, Rua

Recife, em frente
ao Posto Acapulco.
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gente@jhoje.com.br

Festa do Morango
A Associação de Moradores do Jardim Maria Luiza já está

em ritmo de muito trabalho para a 19ª edição da Festa do
Morango, que será realizada de 9 a 12 de agosto,

no Centro de Eventos de Cascavel.

Enzo apagou a primeira
velinha recentemente, ao
lado dos pais  Crislaine e
Gilberto. O registro é de

Michelle Galvão

Patrícia Reis e Inez Dellavechia, chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel

AÍLTON SANTOS

Felicidades!

Marlon Santos Ferreira,
Sidney Trancoso Veias,
Paula Lumim Santos,

Sandra Maria Bega, Soraya
Benves dos Reis e

Marinalva Médice de Souza.

"O que você pensa de si
mesmo é muito mais

importante do que o que os
outros pensam de você."

Sêneca

Dia  do Rock
Para comemorar o Dia

Mundial do Rock, o
Hooligans Pub Cascavel
fará uma programação

para lá de especial nesta
sexta-feira. Tem Guns
N’Roses Cover, com a
Banda Criminal Love e

também a Banda Scope,
que fará um especial aos
clássicos do rock. É só
chegar a partir das 23h.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Oitavas de final
Quartas de final

Semifinal
11/7

Inglaterra

Quartas de final

FINAL

3º LUGAR

França

Bélgica

Croácia15/7, às 12h

14/7, às 11h

Croácia

Inglaterra

COPA DO MUNDO
Inglaterra 1x2 Croácia

PLACAR DE ONTEM

A Croácia disputará uma final de
Copa do Mundo pela primeira vez em
sua história. Ontem, na semifinal, a
equipe virou sobre a Inglaterra na pror-
rogação por 2 a 1, em Moscou, e se
garantiu na decisão como adversária
da França, uma velha conhecida.

Os ingleses abriram o placar
logo aos 5min de jogo com Trippier,
num golaço de falta, e conseguiram
segurar o resultado até os 23min
do segundo tempo, quando Perisic
foi mais esperto que os defenso-
res adversários e empatou, levan-

do o jogo para o tempo extra.
E no tempo adicional brilhou a

estrela de Mandzukic, que tinha fei-
to partida apagada durante os pri-
meiros 90 minutos. O heroico gol da
vitória foi marcado logo no início do
segundo tempo da prorrogação.

Agora a Croácia disputará o títu-
lo com uma velha conhecida. Os
franceses foram os responsáveis

 UM JOGO A MAIS
A Croácia chegará para a decisão com a pequena desvantagem de ter jogado

três partidas com prorrogação. Somando os 90 minutos de tempo extra que os
croatas encararam até aqui, é possível dizer que jogaram “uma partida a mais”
que os franceses. As duas seleções, porém, pouparam atletas na última rodada
da fase de grupos. Mesmo quando ainda era Iugoslávia, a nação croata tinha o

quarto lugar em 1930 e 1962 como seus melhores resultados. Ou seja, com a ida
à final, a Croácia já atinge seu melhor resultado em Copas da história.

Croácia na final da Copa
por derrubar o sonho croata em
1998, na semifinal. Vinte anos de-
pois, as duas seleções se reencon-
trarão para disputar o título às 12h
(de Brasília) deste domingo.

Já a Inglaterra, com a derrota,
teve seu sonho do bicampeonato
frustrado, mas terá a chance de
brigar com a Bélgica pelo terceiro
lugar do torneio no sábado, às 11h.
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 • REDE GLOBO

 • SBT

 • GLOBO  • SEGUNDO SOL

MALHAÇÃO
Maria Alice e Alex se reconciliam.

Marcelo aconselha Gabriela. Alex con-
ta para todos que Gabriela e Rafael ter-
minaram. Getúlio agradece pelas au-
las de Brigitte. Paulo decide se afastar
do Le Kebek e Marli se preocupa. Alex
estranha a tristeza de Gabriela. Gabri-
ela faz uma sugestão para ajudar Aman-
da com sua caligrafia. Pérola pede para
Márcio tentar melhorar seu comporta-
mento com as pessoas. Hugo é igno-
rado pelos amigos. Amanda tem uma
crise de riso quando vai falar com Kava-
co. Alex e Flora se preocupam com o
clima ruim em família.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth descobre o segre-

do de Susana. Darcy se reconcilia com
Julieta. Josephine conta a Brandão so-
bre seu envolvimento com Uirapuru. O
Barão chega ao cortiço e encontra Esti-
lingue. Josephine mente para Edmun-
do. Uirapuru descobre a identidade do
Motoqueiro Vermelho. Julieta foge de
Aurélio. Todos comemoram a primeira
edição do jornal de Elisabeta e Venân-
cio. Camilo lê a matéria sobre Julieta e
decide se reconciliar com a mãe. Bran-
dão conta a Mário/Mariana que Uirapuru
voltou para o Vale do Café. Olegário re-
vela o segredo de Susana para Julieta.

DEUS SALVE O REI
Amália enfrenta Catarina, afirman-

do que conseguirá provas contra a rai-
nha. Afonso manda Romero interrogar
todos os alquimistas indicados por Ole-
gário. Amália diz a Tiago que Virgílio irá
ajudá-la a desmascarar Catarina. Tia-
go descobre que Dráuzio recebeu um
bracelete como pagamento de um car-
regamento de pólvora. Eva permite que
Tiago leve o bracelete para descobrir
o assassino. Catarina manda Delano
procurar Augusto nas companhias de
teatro de Cália. Agnes decide procu-
rar o casal que adotou a filha de Brice
e pede a Levi para acompanhá-la.
Agnes consegue visualizar que o casal
entregou a filha de Brice para um ho-

 Maura chama ajuda para afastar Viana de Ionan. Pai Didico consulta os
búzios para Luzia. Karola reclama de Valentim ter mostrado a música de Beto/
Miguel para Luzia/Ariella. Doralice não gosta de ver Maura cuidando de Ionan no
hospital. Selma tira satisfações com Viana e acaba presa. Luzia/Ariella mostra
para Valentim a letra que criou para a música de Beto/Miguel. Edgar pede para
Karen deixar o emprego na casa de Roberval. Luzia/Ariella e Valentim desco-
brem afinidades. Roberval tenta ser gentil com Zefa. Laureta pune Rosa depois
de comentar que esteve com Karola, e Ícaro se irrita. Rochelle descobre onde
Severo esconde seu dinheiro e chantageia o avô. Beto/Miguel gosta da letra
composta por Luzia/Ariella para sua música e deseja conhecer a DJ. Nestor
cuida de Dodô. Gorete diz a Clóvis que fez um novo contato sobrenatural com
Beto Falcão. Ionan discute com Doralice por causa de Maura. Viana revela a
Agenor que Maura namora Selma.

mem, mas não consegue identificá-lo.
Afonso avisa a Catarina que seu brace-
lete foi encontrado na casa do alquimis-
ta assassinado.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Bárbara, impactada por ter sido des-

coberta, pergunta a Fernanda o que pre-
tende fazer com essa informação. Fer-
nanda diz que não contará nada a seu
pai por que o mataria. Adriano diz a
Aurora que não vai lhe acontecer nada
de mal, mas tem alguém muito interes-
sado em conversar com ela. Ele se
propõe a contar quem é a pessoa se
em troca ela lhe contar por que fugiu
da fazenda dos Elizalde. Aurora con-
ta que foi violentada por Camilo e que

Bárbara a expulsou. Surpreso, ele diz
que alguma coisa está acontecendo
com bárbara pois foi ordem dela tirá-
la do convento.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Glória diz para Marcelo que não

consegue gostar de Débora. Sr. Pen-
dleton vai até a O11O e diz para Ro-
ger que Otto pediu para que ele mes-
mo acompanhasse de perto todo de-
senvolvimento do novo projeto. Raquel
e Mirela pedem para Jeferson ajudar
elas em segredo a descobrir quem
fez a falsa conta de “Branca Bola-
da”. Eles descobrem ser Brenda a
responsável. O nariz de Verônica vol-
ta a ser como antes. Raquel manda
Brenda deletar a página e diz que está
fora da chapa dela

Ícaro fica
 perturbado

com a
revelação
de Rosa

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Os cuidados básicos não deveriam ti-
rar tanto assim o sabor do convívio com
as pessoas queridas, em especial com
a família. A tendência maior é restringir
sua disposição afetiva. Cor azul.

To
ur

o

O trabalho profissional pode ter que ser
feito sem estar apreciando o que lhe é
imposto. Pense em manter a disposição
em nome de metas maiores, enquanto
cumpre sua rotina.  Cor verde.

G
êm

os

Um dia para plantar, não para usufruir
os frutos. Para o que você deseja fa-
zer, os recursos são insuficientes. Não
é tempo de usufruir como gostaria, mas
de conter gastos. Cor cinza.

C
ân

ce
r Não brinque com o que é importante,

em especial, nas situações vinculadas
à sua segurança e o sentido de digni-
dade pessoal. Saiba respeitar sua casa
e sua família.  Cor vermelho.

Le
ão

Os contatos podem ser impedidos ou
dificultados. Um dia de restrições na
mobilidade e na comunicação, talvez
mesmo contra a sua vontade e fora do
esperado. Cor amarelo.

V
ir

ge
m

As condições materiais terão um papel
de desmancha-prazeres neste dia.
Talvez tenha que abrir mão de um
gosto pessoal em nome de realizações
de longo prazo. Cor cinza.

Li
br

a

É tempo de disciplinar seus desejos,
ou estes podem levar a frustrações ou
desvios de rota. As responsabilidades
tendem a se impor sobre os desejos
pessoais. Cor verde.

E
sc

or
pi

ão É melhor tomar logo as decisões difí-
ceis, já que será obrigado a fazê-lo.
Mas não abandone seus interesses, e
espere o momento adequado para
passar a vivê-los. Cor amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o É tempo de administrar as limitações,
mais do que se revoltar contra elas.
Certas pressões tendem a se impor
sobre qualquer tentativa de satisfazer
sua natureza. Cor cinza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O aspecto tenso de Saturno dificulta

encontrar satisfação no trabalho. O con-
vívio afetivo tende a ser feito de obriga-
ções. Mas estas podem dar maior força
às relações afetivas. Cor cinza.

A
qu

ár
io Procure equilibrar as tensões do dia.

Os afazeres tendem a ser obstáculo
para as atividades filosóficas e cultu-
rais, cujo desenvolvimento é importante
neste período. Cor verde.

 P
ei

xe
s A amorosa Vênus em conflito com Sa-

turno indica que o amor é hoje uma
espécie de desafio, como se a lhe exi-
gir ceder de você para se unir à pes-
soa amada. Cor amarelo.


