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Arrecadação aumenta
quase 5% em Cascavel
A arrecadação municipal no primeiro semestre do ano cresceu 4,8%, segundo números da Secre-
taria de Finanças de Cascavel.  Nos seis primeiros meses entraram R$ 406,5 milhões nos cofres
do Município, enquanto que no mesmo período do ano passado foram R$ 387,6 milhões. Recei-
tas com dívidas ativas e IPTU turbinaram a arrecadação com aumento de 74% e 17%, respectiva-

mente. Por outro lado, houve redução de impostos importantes como o ICMS e Fundeb.
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A fase regional da 31ª edição dos
Jojups (Jogos da Juventude do Para-
ná) terá início nesta sexta-feira e
prosseguirá pelos próximos seis
dias em 12 cidades do Estado. Para
os cascavelenses as disputas se-
rão em Pranchita, cidade do Sudo-
este localizada na fronteira com a
Argentina e a cerca de 170 km de
distância da Capital do Oeste.

Lá a delegação de Cascavel
será a maior dentre as 21 cida-
des participantes. Serão 80 atle-
tas cascavelenses, mais 18 pes-
soas entre dirigentes, técnicos e
motoristas, na disputa de quatro
modalidades: futebol, handebol e
voleibol (todos no masculino) e fut-
sal (feminino e masculino).

“Viajamos nesta sexta-feira
para a fase regional em Pranchita
e até a próxima quinta-feira [dia 19]
tentaremos buscar vagas para a
fase final da Divisão B, que será
em Chopinzinho, de 11 a 17 de
outubro. Quem avançar da fase fi-

nal estará classificado para a Di-
visão A, na qual já temos nossas
equipes de basquete masculino,
handebol feminino e vôlei femini-
no, e que será realizada de 6 a 15
de setembro em Toledo”, explica

o chefe da delegação de Cascavel
nos Jojups, Derli Stein.

No geral, participarão dos Jogos
em Prachita 750 atletas de 53 equi-
pes em cinco modalidades (basque-
te, futebol, futsal, handebol e vôlei).

VOLEIBOL
Competição que tem todo

o regulamento detalhado no
site da prefeitura – a única
dentre as nove modalidades
anunciadas com campeona-
tos municipais por Secretaria
de Cultura e Esporte e
Fundação de Esporte de
Cascavel – o voleibol prosse-
gue com as inscrições
abertas apenas até segunda-
feira (16). Podem participar
da competição atletas a
partir de 16 anos de idade
ou que completem 16 anos
em 2018. A competição será
realizada na AABB/Cascavel
e tem previsão de início para
o dia 29 deste mês.

 Líder e único invicto no Grupo
A do Campeonato Paranaense de
Futebol Sub-19, e já classificado
para a próxima fase, o FC Cascavel
desafia o Batel às 15h30 deste sá-
bado pela 4ª rodada do returno da
primeira fase, no Estádio Waldomi-
ro Gelinski, em Guarapuava.

O time guarapuavano é o vice-
líder do grupo com 18 pontos, dez
a menos que a equipe cascave-
lense, que terá pela segunda vez
seguida um compromisso contra
o segundo colocado.

Na rodada passada o Toledo

ocupava a posição, até ser der-
rotado por 2 a 1, na terça-feira,
na associação da Coopavel.
Desta vez fora de casa, o FC Cas-
cavel pode ajudar o Porco a re-
cuperar a vice-liderança, caso
vença o Batel e os toledanos ven-
çam em casa o quarto coloca-
do Prudentópolis, também às
15h30 deste sábado.

Já o Cascavel CR, que acumu-
la seis derrotas em quatro jogos
e amarga a lanterninha do gru-
po, visitará o Iraty também às
15h30 deste sábado.

Jogos da Juventude

ASSESSORIA

FC Cascavel desafia vice-líder do Sub-19



 na Neva
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A cidade de Londrina sedia a 5ª
etapa do Campeonato Paranaense
de Tênis de mesa neste fim de
semana, no Ginásio Professor Darcy
Cortez (Moringão). Cascavel estará
representada na competição por 30
mesatenistas, nos naipes feminino e
masculino, nas categorias pré-mirim,
mirim, infantil, juvenil, juventude,
adulto, veterano e estreante.

 Derrotado por 7 a 5 pelo São
José dos Pinhais na Associação
Atlética Coopavel no fim de sema-
na, o Cascavel Futsal voltará a atu-
ar no Ginásio da Neva neste sába-
do, quando receberá, às 19h, o time
de Matelândia pela 4ª rodada do
returno da fase classificatória do
Campeonato Paranaense.

Será o quarto jogo seguido do
time cascavelense como mandan-
te. Antes do revés, os comandados
do técnico Nei Victor haviam venci-
do o Marechal e o Palmas com atu-
ações convincentes na Neva.

Para o compromisso deste sá-

CANOAGEM
O Clube de Regatas Cascavel

promove uma ação de venda de
pizzas neste fim de semana para

angariar fundos para dar sequência
ao projeto de incentivo à

canoagem a jovens de todas as
idades no Lago Municipal. O valor é

R$ 20 a unidade e as opções de
sabores são calabresa, frango e
frango com calabresa. As pizzas

serão entregues no domingo (15)
no Clube dos Sargentos e

Subtenentes, das 10h às 16h.
Interessados em ajudar podem

garantir unidades pelos números
99853-7461 ou 3224-3701.

bado, o pivô Guilherme está fora,
por acúmulo de cartões amare-
los. E disposta que a torcida su-
pra fora de quadra a ausência, a
diretoria da Serpente Tricolor
manteve a promoção de ingres-
sos da última semana: preço úni-
co de R$ 10 para bilhetes adqui-
ridos antecipadamente.

Na bilheteria da Neva os valo-
res serão R$ 20 (inteira) e R$ 10
(meia-entrada). No duelo no pri-
meiro turno, o Cascavel foi der-
rotado por 3 a 2 em Medianeira,
onde a equipe de Matelândia tem
mandado seus jogos.

SÉRIE B
18h B. de Pelotas x Juventude
20h30 Goiás x Criciúma
20h30 Boa Esporte x CRB
21h30 CSA x Sampaio Correa

COPA DO MUNDO
11h Bélgica x Inglaterra

SÉRIE B
16h Fortaleza x Atlético-GO

SÉRIE C
15h30 Tombense x Operário
15h30 Ypiranga x Bragantino
16h ABC x Confiança
16h Juazeirense x Atlético-AC
16h Botafogo-SP x Tupi
16h30 Cuiabá x Joinville
17h Remo x Botafogo-PB
18h V. Redonda x Luverdense
19h Santa Cruz x Globo

COPA DO MUNDO
12h França x Croácia

SÉRIE D
17h Imperatriz x Treze

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

 DIVULGAÇÃO

Cascavel Futsal
na Neva

FÁBIO DONEGÁ
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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

A grande final da Copa
França x Croácia – 15/7, às 12h

Lloris; Pavard, Umtiti, Varane e
Lucas Hernández; Pogba, Kan-
té, Matuidi e Griezmann; Mba-
ppé e Giroud. Técnico: Didier
Deschamps

Subasic; Vrsaljko, Strinic, Lo-
vren e Vida; Rakitic, Modric;
Brozovic e Perisic; Mandzukic
e Rebic. Técnico: Zlatko Da-
liæ

Exatos 31 dias depois do pon-
tapé inicial, a Copa do Mundo
Rússia 2018 definirá seu cam-
peão neste domingo, dia no qual
França e Croácia medem forças
no Estádio Lujniki, em Moscou,
às 12h (de Brasília).

A partida será transmitida pela
TV Globo para rede aberta e por Fox
Sports e SporTV para a rede fecha-
da de televisão. A arbitragem do
jogo será comandada pelo argenti-
no Nestor Pitana.

Na lista de favoritas desde o iní-
cio do Mundial, a seleção francesa
tenta confirmar o status de quem
chega à decisão com cinco vitórias
e um empate em seis jogos.

A igualdade foi no “jogo de com-
padres” com a Dinamarca, na últi-
ma rodada do Grupo C, o qual avan-
çou como líder depois de vencer
Peru e Austrália. Depois, eli-
minou a Argentina nas oi-
tavas (4 a 3), o Uruguai
nas quartas (2 a 0)
e a Bélgica na semi-
final (1 a 0).

Já a seleção cro-
ata chega para a final
como coadjuvante, prin-
cipalmente depois de ter
passado nos pênaltis nas oi-  FIFA

tavas e nas quartas de final, di-
ante de Rússia e Dinamarca, res-
pectivamente. Já na semifinal
mostrou superação ao vencer a
Inglaterra de virada e na prorro-
gação, fazendo jus à campanha
apresentada na fase de grupos,
quando avançou com 100% de
aproveitamento diante de Argen-
tina, Nigéria e Islândia.

A França vai buscar seu segun-
do título mun-
dial em
sua tercei-
ra final –
venceu o
Brasil em
1998 e per-

deu para a Itália em 2006. Já a Cro-
ácia vai disputar uma final de Copa
do Mundo pela primeira vez.
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 Há quatro meses, uma parce-
ria entre a Acadevi (Associação Cas-
cavelense de Deficientes Visuais)
e a Prefeitura de Cascavel, firmada
há 20 anos, foi rompida. Segundo
o representante da Associação,
Ivan de Pádua, três contratos de es-
tágio que deveriam ser assinados
ainda em maio para atendimentos
na sede e na Biblioteca Pública não
foram finalizados até o momento.

As vagas são destinadas a de-
ficientes visuais que cursam al-
gum tipo de graduação. Na maio-
ria dos casos são estudantes de
Pedagogia, que são responsáveis
pelo atendimento às famílias dos
associados e também ao defici-
ente, além de auxiliar os usuári-
os da biblioteca que necessitam

Acadevi cobra contratação

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

REPRESENTANTES da Acadevi foram até a
prefeitura para cobrar a contratação de estagiários

 O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura informou que tem compromisso em renovar o convênio

com a Acadevi e que está em fase de finalização a elaboração do acordo
de colaboração, de acordo com as novas regras.

de apoio em braile.
“Em todo este período em que

estamos sem os estagiários já fo-
ram feitas diversas cobranças sema-
nais à prefeitura para que contrate
os profissionais”, diz Ivan. As co-
branças, no entanto, não haviam
sido atendidas até a manhã de on-
tem, quando um grupo de 20 pes-
soas foi até a prefeitura para soluci-
onar de vez o problema. O intuito era
conversar com o prefeito Leonaldo
Paranhos, porém, quem os recebeu
foram os secretários de Assistência
Social, Hudson Moreschi, e de Pla-
nejamento e Gestão, Edson Zorek.

Na ocasião, segundo Pádua, fi-

cou acordado que até o dia 20 de
julho os dois estagiários da Acade-
vi serão remanejados. Já o da bibli-
oteca será encaminhado ainda nes-
ta semana. “Os secretários disse-
ram que iam tentar contratar os
estagiários antes do prazo estabe-
lecido, que é na próxima sexta-fei-
ra”, comenta Pádua.

A Acadevi possui hoje 400 as-
sociados. Os atendimentos feitos
pelos estagiários, especialmente
os que trabalham na sede da Asso-
ciação, envolve a reintegração dos
deficientes visuais na sociedade e
apoio à reinserção no mercado de
trabalho e na educação.

REPRESENTANTES da Acadevi foram até a
prefeitura para cobrar a contratação de estagiários
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O prazo para que ambulantes
exerçam atividades comerciais em
quiosques nos terminais de trans-
bordo em Cascavel já venceu para
todos eles. O prefeito Leonaldo
Paranhos, no entanto, determinou
que os vendedores ainda poderão
permanecer nos locais até que o
novo sistema de transporte coleti-
vo entre em funcionamento, e, con-
sequentemente, os terminais Les-
te e Oeste sejam desativados.

A permissão de uso dos quios-
ques para atividades comerciais
nos terminais de transbordo da ci-
dade provém de acordo com Muni-
cípio de Cascavel que estabelece
direitos, deveres e obrigações dos
permissionários de acordo com a
Lei Nº 3.700/2003.

A legislação municipal deter-
mina que o prazo, não pode ser
superior a três anos. No entanto,
a maioria dos ambulantes já per-
manece nos espaços por mais
tempo do que o previsto.

De acordo com a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito) de Cascavel, a carta
de compromisso, que exige o pa-
gamento de uma da taxa mensal
de R$ 28,03 para que as ativida-
des comerciais sejam exercidas,
não pôde ser renovada diante de

O projeto Balaio de Histórias
aconteceu na tarde quarta-feira no
Colégio Estadual Jardim Interlagos,
com apoio do Sesc Cascavel. Foram
contadas duas histórias do
repertório dos artistas Cia
Agregados e Núcleo Teatro da
Argila, com duração aproximada de
45 minutos, aos alunos do 6º ano,
que participaram com entusiasmo,
atentos a cada detalhe das
narrativas.

DIVULGAÇÃO

Prazo de permanência vencido

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Romulo Grigoli

requisitos legais pendentes.
Matéria publicada pelo Hoje

News mostrou que os ambulan-
tes temem em relação ao futu-
ro, já que não há definição de
onde poderão seguir com o tra-
balho. Muitos deles gostariam

 AMBULANTES não conseguiram renovar carta compromisso para seguir com atividades

de atuar nos novos terminais
Leste e Oeste, mas por enquan-
to, essa possibilidade não é co-
gitada pela prefeitura.
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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, 13 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Oclésio de Paula  e Jéssica Vanessa Pronsate Nunes
2- Sandro Vanderlei Mueller e Antonia Gomes da Silva
3- Anderson Parode e Josiane Carmelinda Bueno
4- Luiz Fernando Bonatto e Jordana da Silva Grando
5- Diego Rodrigo Schlieck e Adriana Cardoso Simão
6- Victor Antonio Cancian e Lorena Cristina Romero Palma
7- Marcus Vinicius da Costa e Glacielly de Lima Domingos
8- João Henrique Simão Scopel e Heloiza Lima da Rocha
9-Leandro Luis Ribeiro e Elaine Cristiane dos Santos
10- Thiago dos Santos Cardozo e Viviane de Souza Santos
11- Vanderlei Custódio Matozo e Ana Rosa de Abreu
12- Rafael Guimarães Amaral e Gabriela Bucaneve Guedes
13- Ricardo Quintana Caraça e Aline Aparecida Veado
14- Dhony Fernando Rubio Rigolin e Juliana Ferreira Volpiano
15- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
16- Marcelo de Oliveira Chaves e Fernanda Artigas

Como o intuito de resgatar o his-
tórico de danças típicas, da culiná-
ria e memória cultural regional, o Co-
légio Estadual Padre Carmelo Perro-
ne, de Cascavel, promove uma Fes-
ta Folclórica nesta sexta-feira (13).

Um grupo de alunos do 2º e 3º
anos do Ensino Médio fez um traba-
lho voltado à história do Paraná e
promete surpreender convidados
com o prato típico que poderá ser
degustado em um mini restaurante.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Festa folclórica no Padre Carmelo
“Eles apreenderam sobre a his-

tória e o preparo do barreado e o
ápice do trabalho será a degusta-
ção”, comenta o professor de His-
tória Edson Gavazzoni.

A carne que dá forma ao barreado
foi levado ao fogão de lenha por cer-
ca de 12 horas começou a se prepa-
rada ainda na quarta-feira à noite. Ela
será servida acompanhada de bana-
na e farinha de mandioca.

A experiência dos alunos vai

além do trabalho que começou na
cozinha do colégio. “Eles serão res-
ponsáveis por organizar o mini res-
taurante, receber o público e servir
os pratos”, lembra o professor ao
acrescentar que um informativo
com apresentação e receita do bar-
reado também será distribuído.

A Festa Folclórica envolve traba-
lhos nas disciplinas de história, ar-
tes e educação. Além das bandeiri-
nhas e alimentos típicos de festas
julinas, haverá outros alimentos e
diferentes apresentações.

DIVULGAÇÃO

ALUNOS SERVIRÃO prato típico da
culinária paranaense
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Treinamento dá dicas de como
fornecer à administração pública

O Escritório de Compras Públicas de Cascavel informa sobre curso
agendado para o período de 17 a 19 de julho, das 19h às 23h, na Acic, sobre

Como fornecer para a administração pública. Gratuito, ele vai informar
sobre benefícios da lei 123/2006, legislação de compras e análise de riscos
e preparação da licitação. O conteúdo é destinado a micros e pequenos

empresários, MEIs, representantes, contadores e membros de entidades
de classe. Outras informações pelo telefone 3321-1421.

Oratória de 16 a 19
Guilherme Prado vai ser o
instrutor do treinamento
Técnicas de comunicação
e oratória. Será de 16 a 19
de julho, das 19h30 às
23h, na associação
comercial. O valor da
inscrição é de R$ 230 a
associados da Acic e a
estudantes e de R$ 350 aos
demais interessados. A
organização é da
Universidade Corporativa
Empresarial. Mais
informações pelos telefones
3321-1408 ou 3321-400.

 Auditores internos
Estão abertas inscrições para o treinamento Formação de auditores
internos, com o leader assessor José Atílio Fistarol Araújo. Atílio vai
informar sobre aspectos de normas de qualidade e padronização de

procedimentos mundialmente conhecidas, da família ISO. O curso será nos
dias 19 e 20 de julho, das 8h às 18h, na associação comercial. O investimento
é de R$ 400 a associados e a estudantes e de R$ 500 aos outros interessados

em participar. Mais informações pelo 3321-1408 ou pelo 9 9917-0102.

Ferramentas digitais
A Uniacic informa que há várias opções de treinamentos agendadas para o mês
de julho. Como o curso sobre Ferramentas digitais para o seu negócio (básico)

com o instrutor Alexandre Minghini. O treinamento será nos dias 24 e 25 de
julho, das 19h às 23h. O valor do investimento para empresários filiados à Acic
(e seus colaboradores) é de R$ 130 (por pessoa) e para não associados é de R$
260. Informações adicionais pelos telefones 3321-1408 e 3321-1452 ou ainda

pelos endereços de e-mail uniacic@acicvel.com.br e uniacic04@acicvel.com.br
.

Conexão Acic
O jornalista William Waack (foto), o
escritor Rodrigo Pimentel e o mago
das mídias sociais Pedro Superti vão

estar em Cascavel em setembro
para a edição de 2018 do Conexão

Acic. As palestras serão nos dias 11,
18 e 25 de setembro, às 19h30, no

Teatro Municipal. Os passaportes já
estão à venda. O valor para

associados e a estudantes é de R$
225 (até o dia 20 de julho) - depois
dessa data, o preço sobe para R$

250. Até o dia 21 de julho não
associados pagarão R$ 280 e depois

R$ 320. O parcelamento pode ser
feito em até três vezes. Mais pelos
telefones (45) 3321-1408 e 3321-1452.

Excel avançado
Nos dias 17, 18, 19 e 23 de julho será

realizado o curso de Excel avançado, das
19h às 23h, na Acic. O instrutor convidado

é Alexandre Henrique Cardoso. As
inscrições estão abertas: o investimento
é de R$ 350 a estudantes e a associados e
de R$ 650 aos demais. Outras informações
pelos telefones 3321-1408 ou 3321-1400.
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“Não façam horas
extras”, pede sindicato
Uma publicação na página ofici-

al do Sismuvel (Sindicato dos Ser-
vidores e Funcionários Públicos do
Município de Cascavel) faz um pe-
dido inusitado aos servidores. No
texto, o apelo é para que os funcio-
nários “não façam horas extras no
mês de julho”, contrariando o ofí-
cio circular 016/2018, da Secreta-
ria de Planejamento e Gestão, en-
tregue nesta semana.

De acordo com o presidente do
Sismuvel, Ricieri D’Estefani Junior,
o documento expõe a falta de recur-
sos para o pagamento integral das
horas extras a serem feitas neste
mês, assim como as já realizadas
em meses anteriores, que foram
incluídas ao banco de horas. A pro-
posta do Município, segundo Juni-
or, é compensar as horas extras em
folgas, conforme estabelecido ante-
cipadamente pelo trabalhador.

“O que acontece, no entanto, é
que além de não pagarem, o servi-
dor nunca consegue tirar esta fol-
ga que consta no banco de horas.

Toda vez que alguém pede a com-
pensação, a prefeitura nega. Só li-
beram quando tem jogo da Copa [do
Mundo] ou em feriados prolonga-
dos, às vezes até contrariando a
vontade do servidor”, explica.

Na publicação do sindicato, ser-
vidores se manifestaram favoráveis
ao pedido. Vários deles comenta-
ram que as horas extras nunca fo-
ram pagas, e sim, encaminhadas
diretamente ao banco de horas.

NÃO RETORNOU
A Prefeitura de Cascavel foi
procurada para prestar
esclarecimentos sobre a postura
do sindicato, porém, não
houve retorno.

Orientação
A orientação do sindicato é de que os

servidores municipais não façam
nenhuma hora extra, já que há casos

em que o banco de horas já ultrapassa
500 horas. O próprio presidente do

Sismuvel afirma ter horas a
compensar desde 2003. “O servidor
não é obrigado a fazer horas extras,

somente cumprir sua jornada de
trabalho. A qualquer sinal de abuso o

sindicato deve ser acionado”, diz.  Reportagem: Marina Kessler

DIVULGAÇÃO

O PRESIDENTE do Sismuvel, Ricieri
D’Estefani Junior
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Biólogo do Projeto Onças do
Iguaçu, Carlos Brocardo, afirmou
na tarde de ontem que a onça par-
da vista por guardas patrimoniais
no Lago Municipal de Cascavel
não veio do Parque Nacional do
Iguaçu. A hipótese é que o felino
tenha vindo pelo corredor do Rio
Cascavel, conseguindo assim,
acessar a área urbana.

Brocardo lembrou ainda que
há registros desta espécie nas
regiões Sul e Norte da cidade,
principalmente na zona rural.
Ele também comenta que no Par-
que Ambiental de Cascavel exis-
te este tipo de animal.

“A presença de onças pardas em
áreas urbanas é uma situação cada
vez mais comum. Aqui [na região do
Lago], há 100 hectares de mata, e o
registro desta espécie é apenas inu-
sitado, e não incomum”, diz.

O biólogo ressalta que a onça
parda geralmente vive sozinha, e
descarta a possibilidade de uma
família desta espécie estar vagan-
do por aí. “São animais solitários,
que habitam a região”, explica Bro-
cardo, que reforça: “Ela [a onça]
está em busca de um espaço para
viver e assim que demarcá-lo, o raio
[da demarcação] será de 100 qui-
lômetros”.  Não se pode dizer ain-
da se a onça é fêmea ou macho. O
sexo do animal só será descober-
ta quando a captura for finalizada.

O representante do Projeto Onças do Iguaçu vem para reforçar a captura da onça
parda, que segundo o secretário de Meio Ambiente, Romulo Quintino, continuam.
“As tentativas de captura seguem e o Brocardo chega para avaliar se a
metodologia que está sendo usada até agora é positiva e se estamos no caminho
certo”, diz.  Assim que capturada, o animal será encaminhado a uma área
indicada pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), que ainda não foi definida.
Enquanto isso, o Lago Municipal de Cascavel permanece fechado, já que três
armadilhas serão montadas para intensificar a captura. Além disso, o Projeto Onças
do Iguaçu vai disponibilizar equipamentos que facilitam as buscas noturnas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

R eforço

SECRETÁRIO de Meio Ambiente,
Romulo Quintino, continua com a
captura da onça parda e mantém
Lago Municipal fechado

ORIENTAÇÃO
Caso alguém visualize a onça

parda, a orientação do capitão do
4ºª Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Cascavel, André
Luiz Ekermann, é de que ligue

imediatamente ao 193, para que
a captura do animal seja feita

com segurança.
“Pedimos que a pessoa que, por
um acaso avistar o animal, para

que ligue aos bombeiros e evitem
uma aproximação. Vale lembrar

que a onça parda está catalogada
como uma espécie em extinção e

abatê-la caracteriza crime
inafiançável”, explica.

Onça não veio do parque
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- ADILSON PETRY E CARLA MOCELLIN
02- ERONIDES DE OLIVEIRA LIMA E ACELMA DE JESUS PAIN
03- CLAUDEMIR RODRIGUES DA COSTA E SILVANA DA CUNHA DEITOS
04- DIOGO SAMUEL MARCHESE E LUANA DABY PIERGENTILE
05- EDSON CARLOS DE LIMA E LIDIANE MASSULINI FERNANDES
06- LUÍS CARLOS MANOEL E MARIA SOCORRO DA SILVA
07- JONAS MATHEUS EUFRASIO E GABRIELA KOMMERS MEALHO
08- GUILHERME ALIATI E THAINARA LOPES RIBEIRO
09- GILSON GARCIA LEAL E VANILZA XAVIER DE OLIVEIRA
10- ÁLAN HULLER VIAJOLI E CAMILA LORICIELY RODRIGUES
11- MARCIO LUIZ ALACRINO E POLLIANA DA SILVA PEREIRA
12- RUDIMAR BRITZKE DE MOURA E JÉSSICA GISLAINE BOGADO
13- JEFERSON EDUARDO BARBOSA E ANA CAROLINA DO VALE
14- ROBSON JEFERSON VAZ FERREIRA E CARLA DA SILVA QUEIROZ
15- MARCOS VARGAS E SAMARA DA COSTA
16- REINALDO APARECIDO CONSTANTINO E LUZIA SILVA DOS SANTOS
17- FÁBIO ANTONIO GOMES E MARIA APARECIDA AQUINO
18- DIOGO SCHON E PATRÍCIA SAUSEN
19- NELSON CANUTE E RAFAELA MANICA
20- IVAN VIANA DE SÁ E LUCINÉIA GABRIEL VITRÓ
21- JEZO FERNANDES JUNIOR E ANA PAULA MICHALSKI
22- FERNANDO VIEIRA FERREIRA E MARIELI BORTOLINI
23- SIDNEI CRISTIAN MADRUGA E JAQUELINE WITKOWSKI
24- VINÍCIUS FREITAS PELLI E JAÍNA KAESKI
25- BRUNO HENRIQUE ALTICOPFT FANTE E CARLA MORETTO

Cascavel, 13 de julho de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

Lula é absolvido
A Justiça Federal absolveu on-

tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, o ex-senador Delcídio Ama-
ral, o banqueiro André Esteves e
outros acusados no processo que
apura a suposta tentativa do ex-pre-
sidente de obstruir o andamento da
Operação Lava Jato.

Ao julgar o caso, o juiz Ricar-
do Leite, da 10ª Vara Federal em
Brasília, entendeu que não há
provas suficientes para condenar
os acusados. Em setembro do
ano passado, o Ministério Públi-
co Federal (MPF) também havia
pedido a absolvição de Lula e de
outros acusados.

De acordo com a acusação,
Lula teria feito esforços no sen-
tido de impedir que o ex-diretor
da Área Internacional da Petro-
bras Nestor Cer veró firmasse
acordo de delação premiada com
a força-tarefa da Operação Lava
Jato. A suposta tentativa teria
contado com ajuda do pecuaris-

ta José Carlos Bumlai, o ban-
queiro André Esteves, o ex-sena-
dor Delcídio do Amaral e mais
três pessoas, todos acusados
pelo Ministério Público Federal
(MPF), que depois retificou a de-
núncia, de oferecer dinheiro em
troca do silêncio de Cerveró.

EX-presidente foi absolvido em ação por suposta
obstrução do andamento da Operação Lava jato

ARQUIVO

Entendimento
Ao decidir o caso, o Juiz

Ricardo Leite entendeu que a
investigação não conseguiu
reconstruir a realidade fática
da acusação. “Há inúmeras
possibilidades e circunstânci-
as do que realmente ocorreu,
incluindo a possibilidade real
de que os pagamentos foram
solicitados por Bernardo e
Cerveró de forma premedita-
da. Há, então, clara a inten-
ção de preparar o flagrante
para depois oferecer provas
ao Ministério Público”, enten-
deu o juiz.
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Policiais do BPFron (Batalhão de
Polícia de Fronteira) apreenderam
12,9 kg de maconha na bagagem
de um jovem de 22 anos. Foi no
Terminal Rodoviário de Cascavel, na
noite de quarta-feira.

A polícia fazia um trabalho de fis-
calização com cães, que perceberam
a presença de entorpecentes em
duas malas, que estavam em um
ônibus interestadual. A bagagem,
que estava com um passageiro, es-
condia 18 tabletes de maconha.

O jovem disse à polícia que pe-

Maconha e ecstasy em ônibus
gou a droga em Foz do Iguaçu e le-
varia para São Paulo, e que recebe-
ria R$ 700 pelo transporte do en-
torpecente. O rapaz foi preso em
flagrante por tráfico de drogas.

No mesmo ônibus, um passagei-
ro de 26 anos foi encontrado com
ecstasy. Aproximadamente 1.200
comprimidos foram encontrados na
bagagem do rapaz, além de três gra-
mas de haxixe que estavam escon-
didos no tênis do rapaz e que ser-
viriam de “amostra” para a cliente-
la interessada em adquirir a droga.

Além da droga, foram recolhidos R$
28 mil, que estavam na carteira do
rapaz. Os dois presos foram enca-
minhados à carceragem da Polícia
Civil em Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

FOTOS: BPFRON

ECSTASY e dinheiro também foram apreendidos em ônibus  DROGA foi encontrada com auxílio de cães farejadores

Um homem ficou ferido em um acidente
seguido de capotamento na manhã de
ontem, em Cascavel. Foi na Rua Machado
de Assis, esquina com a Rua Siqueira
Campos, perto do Lago Municipal.
A batida envolveu um veículo Renault Senic
e um Audi. O condutor do Senic seguia
pela Rua Siqueira Campos quando bateu
no Audi. Com o impacto, o Senic
capotou. Estilhaços dos automóveis ficaram
espalhados pela pista. Apenas um dos
motoristas teve ferimentos leves e foi
encaminhado para atendimento médico
pelo Siate.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 23
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 23

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência
Prisão e apreensão
Uma ação realizada pela Receita
Federal de Foz do Iguaçu, em
parceria com o BPFron, resultou na
prisão de três homens e na
apreensão de um veículo furtado
em Foz do Iguaçu. A abordagem
ocorreu na manhã de ontem, em
um hotel. Os agentes desconfiaram
de um carro estacionado no
estabelecimento e, em vistoria,
descobriu que o veículo estava
com placas clonadas e que tinha
registro de furto. Três jovens foram
presos. Eles relataram que o
veículo estava sendo preparado
para transportar mercadorias
contrabandeadas do Paraguai.

Carro clonado
Um carro clonado foi recuperado em
Santa Terezinha de Itaipu pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal). Foi na
BR-277, na manhã de ontem. Os
policiais pararam um veículo Cobalt
e, em consulta ao Sistema Nacional
de Alarmes, identificaram que o
carro foi roubado em Porto Alegre. O
carro foi recolhido pela polícia e o
motorista preso.

R$ 500 mil em maconha
A Receita Federal apreendeu em um
posto de combustíveis perto do
Aeroporto de Cascavel uma carga de
maconha avaliada em R$ 500 mil.
Foram 1.735 kg da droga recolhidos.
A maconha estava escondida em
meio a uma carga de feijão velho,
que segundo a Receita já foi usado
para diversos transportes. O
caminhão que carregava a droga foi
encontrado em um posto de
combustíveis, com o motor ligado,
mas sem o motorista. A ocorrência
foi encaminhada à Polícia
Federal em Cascavel.

Fiscalização de
produtos perigosos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VEÍCULOS foram fiscalizados
no posto da PRF na BR-277

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral), em parceria com a Defesa Ci-
vil, IPEM (Instituto de Pesos e Me-
didas), Crea, ANTT (Agência Nacio-
nal de Trânsito e Transporte), Recei-
ta Estadual, IAP (Instituto Ambiental
do Paraná), Força Verde, Vigilância
Sanitária do Estado do Paraná, Vigi-
lância Sanitária do Município de
Cascavel e Concessionária Ecoca-
taratas fez ontem uma operação de
fiscalização a produtos perigosos.

Caminhões foram abordados
pelos órgãos de segurança e verifi-
cados com relação à carga, à docu-

mentação fiscal e se o transporte
estava sendo feito de forma ade-
quada. “A polícia ambiental, por
exemplo, averigua se o veículo obe-
dece às regras porque há risco de
dano ambiental caso o transporte
seja feito de forma errada. Nesta
situação, por exemplo, a empresa
ou o proprietário do caminhão é
autuado por crime ambiental”, ex-
plica o policial rodoviário federal
Ricardo Salgueiro.

Mataram por meio cruel
Três jovens que estão presos na PEC e são acusados de um homicídio

registrado em março do ano passado, que vitimou Augusto Ferreira de Lima
de 40 anos, foram julgados ontem. Fábio Rodrigo de Souza, Igor Cecílio da
Cruz e Ronaldo Lopes Borges foram acusados do crime na época e estão

detidos. Fábio foi condenado a 15 anos de prisão, Igor a 23 anos e Ronaldo a 16
anos e seis meses. A Justiça considerou que eles usaram de meio cruel para matar
a vítima no Bairro São Cristóvão. Augusto foi agredido e esfaqueado até a morte e
o corpo “desovado”. O julgamento dos três foi realizado ontem, pouco mais de um

ano depois da morte. Os acusados cumprirão à pena em regime fechado.
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Calote de Beto
O ex-governador Beto Richa (PSDB) orgulha-se de

discursar sobre como deixou recurso em caixa do Palácio
do Iguaçu. Faltou dizer das contas sem pagar. Mais uma
apareceu no Diário Oficial do Estado: restou ao diretor

geral da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
Orlando Costa, reconhecer as dívidas com locação do

posto do Instituto de Identificação de Cascavel. São R$
22,8 mil referentes aos meses de agosto, setembro,

outubro, novembro e dezembro do ano passado. Se tiver
dinheiro em caixa, Cida Borghetti (PP) terá que pagar a

conta de Beto pela locação do imóvel.

Bom de contas
Bom de estratégias mesmo
é Renato Segalla: colocou
em ordem o caixa da
Prefeitura em tempos de
severa crise econômica,
sem sacrificar o bolso dos
contribuintes. Sem dúvida
um dos grandes acertos na
composição da
gestão atual.

Incentivos
Em pelo menos dois meses
entra em funcionamento o
Nota Premiada de Cascavel,
que visa distribuir prêmios
aos contribuintes nos
mesmos moldes do Nota
Paraná. A meta é arrecadar
mais com ISSQN.

Sem nota
Ocorre que muitos serviços
– desde dentista,
mecânico, cabeleireiro, por
exemplo – não estão
gerando arrecadação. Com
o Nota Premiada, os
cascavelenses vão “forçar”
a arrecadação fiscal
de ISSQN.

Braços cruzados
Já o Sismuvel parece não
dar trégua: emitiu nota em
rede social pedindo para
que os servidores se
recusem a fazer horas
extras, visto os cortes da
Prefeitura. “Não colaborem
com arbitrariedades!”,
comunica o Sindicato.

POPULAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Contrariando todas as indicações já anunciadas, em
reunião ontem com o comando do PV Estadual, Ratinho
teria definido seu vice: Renato Silva.

 O prefeito Leonaldo Paranhos, junto com a equipe da
Cettrans e técnicos da Datapron, apresenta hoje o Projeto
de Mobilidade de Trânsito Humanizado.

Se tem algo que o Legislativo e o Executivo vêm investindo
pesado é em aproximação com a população: Leonaldo
Paranhos (PSC) estará com Gabinete Aberto no Território
Cidadão do Canadá hoje às 19h30. Gugu Bueno (PR) com a
Câmara Itinerante, quinta-feira, 19h, no Periolo.

Revisores
de leis

 A Comissão Especial
para Revisão da Legisla-
ção Municipal realiza hoje,
às 9h, na antessala do
plenário uma reunião
para apresentar os primei-
ros resultados dos traba-
lhos executados pela Co-
missão e discutir a meto-
dologia de pesquisa e
análise. O primeiro tópico
escolhido para revisão é
a concessão de direito
real de uso de imóveis do
município.

Compõe a comissão
que analisa, discute e

propõe a revisão e con-
solidação final das leis
municipais o vereador
Mauro Seibert (Progres-
sistas) – que preside o
grupo –, os vereadores
Fernando Hallberg (PPL),
Mazutti (PSL), Pedro
Sampaio (PSDB) e Polici-
al Madril (PMB), o Dire-
tor Legislativo Mario Ga-
lavoti, o Procurador Jurí-
dico, Rodrigo Tesser,
além dos servidores Re-
gina Krauss, Samuel
Mar tins Nascimento e
Ivanilsa Moreira Rocha.

COMISSÃO se reunirá na manhã de hoje para apresentar os primeiros resultados

Com mais de 60 anos de produção legislativa e
6.867 leis até 12 de julho de 2018, a comissão se
programa para trabalhar nos próximos dois anos de
forma a desburocratizar a legislação e organizar os
temas dando mais condição à população de conhe-
cer seus direitos e deveres.

FLAVIO ULSENHEIMER/CMC

Seis décadas
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Contrariando a situação econô-
mica do País, a Prefeitura de Cas-
cavel obteve um saldo favorável no
caixa no primeiro semestre do ano,
conforme levantamento da Secreta-
ria de Finanças. O aumento regis-
trado é de 4,8% na arrecadação tri-
butária: R$ 406,5 milhões caíram
no cofre do Município - enquanto
que no mesmo período do ano pas-
sado foram R$ 387,6 milhões.

De todas as receitas acumuladas
de janeiro a junho, a dívida ativa apre-
sentou maior rendimento nos cofres
públicos: R$ 14,3 milhões, contra R$
8,2 em 2017 – aumento de 74%, re-
sultado do Refic (Programa de Recu-
peração Fiscal).

O IPTU (Imposto Predial Territo-
rial Urbano) apresentou o segun-
do melhor resultado, com aumen-
to de 17% (R$ 32,2 milhões no
primeiro semestre de 2017, con-
tra R$ 37,7 milhões neste ano). “O
aumento da arrecadação é resul-
tado da credibilidade administra-
tiva: são diferentes obras simultâ-
neas em bairros e no centro. A
população tem visto a Prefeitura
investindo: recapes, benfeitorias e
construções”, afirma o secretário
de Finanças, Renato Segalla.

Milagre nas contas

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

SEGALLA diz que
aumento da
arrecadação é resultado
da credibilidade
administrativa

Neste ano o Município notificou
contribuintes que estavam em dé-
bito, promovendo acordos extraju-
diciais.  Para aumentar o recurso
em caixa, a Prefeitura estuda ou-
tras maneiras de receber tributos
atrasados: um pente-fino é analisa-
do com possibilidade de protesto
dos moradores com dívidas ativas
– ou seja, inclusão no cadastro de
inadimplentes. Para que isso seja
possível uma lei terá que passar
pela Câmara de Vereadores.

 Apesar do otimismo, o alerta da Prefeitura está ligado em fun-
ção da queda na arrecadação de três dos mais importantes tribu-
tos: Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), redu-
ção de 2,2% (R$ 64 milhões entre janeiro e junho de 2017 e R$ 62
milhões neste ano); ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadori-
as e Serviços), redução de 3,5%
(R$ 73,5 milhões em 2017 e R$
70,9 milhões neste ano) e ISS-
QN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), menos
2,2% (R$ 49,5 milhões no perí-
odo em 2017 e R$ 48,3 mi-
lhões em 2018).

NA JUSTIÇA
Além da queda nas vendas
comerciais e industriais, a
Prefeitura alega que uma mudança
na lei tributária afetou os cofres: a
Lei Complementar 157/2016
promoveu alterações na
arrecadação de ISSQN –
empresas entraram com liminar e
estão depositando os valores em
juízo – sem um parecer da
Justiça, o tributo não chega ao
Município: as empresas mais
afetadas com alteração da lei são
de planos de saúde, agências
publicitárias e intermediadoras de
mão de obra temporária.

Em queda
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Pré-candidato ao governo do Pa-
raná, Ratinho Junior esteve ontem em
Cascavel onde participou da reunião
semanal da Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel). Ele de-
fendeu a privatização de parte da
Copel (Companhia Paranaense de
Energia) e da Compagás.  Ratinho
quer vender os ativos fora do Estado
para investimentos no Paraná.

 “É necessário a Copel mudar o
foco: nos últimos anos fez investi-
mentos fora do Paraná, enquanto
isso estamos com linhas de trans-
missões ultrapassadas.  Nossa

Copel só no Paraná
ideia é vender os ativos fora do Es-
tado e trazer o dinheiro dentro da
Copel para cuidarmos do Paraná”,
diz Ratinho. Sobre outras privatiza-
ções, o pré-candidato garante se-
rem necessárias. “Tem que se des-
fazer de alguns ativos que dão pre-
juízo ou não tem necessidade de
investir. A Compagás tem três sóci-
as: É uma empresa importante, mas
não precisa ter o percentual que
tem: vendendo os ativos, podemos
reverter em dinheiro do caixa”.

A duplicação da BR-277 é sem
dúvida uma das grandes cobran-

ças da região oeste, mas os em-
presários de Cascavel reforçaram
ao pré-candidato a necessidade de
intervenção no Trevo Cataratas. O
pré-candidato propôs uma parce-
ria, utilizando o ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) das empresas benefi-
ciadas com a obra. “Vamos desti-
nar parte do orçamento para tro-
car por ICMS. Dessa maneira con-
seguimos fazer de uma maneira
rápida, destinando o tributo. Isso
é possível, a lei permite, e investi-
remos no Trevo Cataratas”.

DENÚNCIAS
Ratinho também comentou brevemente as denúncias
envolvendo um de seus postulantes a vice- candidato:
Edson Campagnolo (PRB) é investigado pela Polícia
Civil por malversação dos recursos da Fiep, a Federação
das Indústrias do Paraná, cujo orçamento ultrapassa os
R$ 500 milhões ano. Um dossiê sobre o caso circula nos
meios políticos do Paraná e aliados de Ratinho defendem
mudança de foco. “Campagnolo tem sido um grande
parceiro nessa jornada na construção do plano de
governo, no quesito industrial. Precisamos levar a
industrialização ao interior, que ficou concentrada em
Curitiba. É natural na vida pública tudo vira foco; reviram
a vida e inventam coisas. Acredito na idoneidade de
Campagnolo que é um grande técnico”, diz Ratinho.
Sem descartar o presidente licenciado da Fiep, Ratinho
tem reforçado a presença de Marcel Micheletto
(PSDB), que deixou a prefeitura de Assis
Chateaubriand e a presidência da AMP (Associação
dos Municípios do Paraná) para ficar disponível a
coligação. No entanto, Marcel também vem
enfrentando uma série de denúncias, que agora viraram
inquérito civil no Ministério Público da cidade onde foi
prefeito – desde fraude em licitação até prática de
improbidade administrativa. Entre outros nomes
sugeridos estão: Norberto Ortigara, ex-secretário de
Agricultura, e Darci Piana, presidente licenciado do
Sistema Fecomércio, e o empresário Renato Silva.

RATINHO JUNIOR esteve ontem em Cascavel para participar de
reunião com empresários

AÍLTON SANTOS
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A audácia do PT para libertar Lula já extravasou  o limite da
razoabilidade, da decência  e da tolerância. Lula, à luz da Constitui-
ção Federal, deve ser tratado como qualquer condenado.

Portanto, a liberdade de Lula implica a imediata soltura dos
demais presos, em obediência ao princípio constitucional da igual-
dade dos direitos. E se isso ocorrer, só resta ao país a pronta
intervenção militar para restabelecer a ordem e prender toda essa
corja que tenta denegrir o Estado Democrático de Direito.

Ainda não vivemos em estado de anomia ou de anarquia como
pressupõem os saltimbancos e agregados petistas.  Aqui ainda
vige o respeito ao imperativo legal, não obstante a rebeldia do de-
sembargador plantonista Rogério Favreto, bem como de alguns
ministros do STF - Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes - com-
ponentes da Segunda Turma do STF, os quais têm  se comporta-
do de forma antirrepublicana ao autorizar a liberdade  de crimino-
sos de colarinho branco, desrespeitando assim  as decisões de
segunda instância.O comportamento do desembargador planto-
nista do TR4, Rogério Favreto, petista de carteirinha,  ao receber e
dar andamento ao pedido da liberdade de Lula sem que houvesse
algum fato novo que justificasse o  pedido, é de questionável lisura.

A sociedade tem que ficar atenta para impedir  que  os indeco-
rosos e traidores da República, travestidos de políticos sérios e
honrados, não achincalhem a nação, desrespeitando a ordem jurí-
dica a ponta de poder causar a sua instabilidade.

O país é muito maior do que a arrogância ensandecida  de uma
liderança partidária, legalmente condenada e presa, que devia se
manter silenciosa  na cadeia.

O AUDACIOSO HABEAS
CORPUS PARA SOLTAR LULA
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“Coloquei hoje o meu nome à
disposição do Partido

Progressista para concorrer
à presidência da República. é

um momento importante
para o país, onde há a

necessidade de uma
candidatura que reúna as

forças de centro”.

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

A arrecadação
municipal que
contrariando o
Estado e a União
teve um aumento
de quase 5% no
primeiro
semestre do ano

O modismo de
alguns pais que
preferem não
vacinar os filhos,
uma decisão que
pode colocar a
vida das crianças
em risco.

Deputado federal
Ricardo Barros ao

anunciar que pode
disputar a Presidência

da República.

PREVISÃO DO TEMPO
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CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
12/07 - 23h49

10

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 ARQUIVO

 Relações
O governo do Paraguai
quer estreitar ainda mais
as parcerias comerciais e
culturais com o Paraná. O
cônsul-geral do País,
embaixador Carlos Fleitas,
participou na quarta-feira
(11) de uma reunião no
Palácio Iguaçu, em
Curitiba. “Queremos
ampliar ainda mais a troca
de ideias a respeito de
temas que interessem ao
Paraguai e ao Paraná”,
disse Fleitas.

 Juvinópolis
Amanhã será dia de jantar
dançante no Distrito de
Juvinópolis. A Associação de
Moradores espera receber
aproximadamente 400
pessoas no pavilhão da
Igreja Nossa Senhora
Aparecida, às 20h30. O
ingresso ao evento custará
R$ 15 para adolescentes a
partir de 12 anos e adultos.
Os menores entre oito e 11
anos pagam R$ 8.
Informações pelo telefone
(45) 99947-5234.
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gente@jhoje.com.br

A governadora Cida Borghetti, ladeada pela prima Ariane
Lago e pela tia Leda Lago, de Cascavel

AÍLTON SANTOS

O coração que está em
paz vê uma festa em

todas as aldeias.
Provérbio hindu

Noviça Rebelde
A Nova Igreja Batista vai
apresentar o musical A

Noviça Rebelde. As
apresentações serão de 17 a

27 de julho, às 20h. A
entrada é gratuita. O

endereço é Rua Carlos de
Carvalho, 3289, Centro.

Oratória
Quem deseja perder o medo de falar em público não pode

perder o treinamento de Técnicas de Comunicação e
Oratória. Guilherme Prado vai ser o instrutor e o curso será
de 16 a 19 de julho, das 19h30 às 23h, na Acic. O valor da
inscrição é de R$ 230 para associados e estudantes. Para

os demais interessados o valor é de R$ 350.
Mais informações pelo telefone 3321-1408.

Felicidades!

Concerto
Dia 19 de julho tem o Coro da Camerata Antiqua de

Curitiba, sob a regência de Mara Campos.
A apresentação será  no Teatro Municipal de

Cascavel, às 20h. A entrada é gratuita.

Pelas lentes do
 expert fotógrafo

 Arivonil Policarpo, a bela
JULIANA RECALCATTI Fábio Neves Pereira,

Dionísio Sanches, Paola
Neri Megg, Sandro Justino
Sonda, Mariana Socchi e
Pedro Augusto dos Reis.
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Veto contra os
caminhoneiros

 A Advocacia-Geral da União
(AGU) informou ontem que reco-
mendará ao presidente Michel Te-
mer o veto à isenção de multas aos
caminhoneiros e empresas trans-
portadoras durante greve este ano,
prevista na Medida Provisória (MP)
832/18, aprovada na quarta-feira
(11) no Congresso Nacional. A anis-
tia às multas foi incluída no texto
que permite à Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) defi-
nir um valor mínimo para o frete no
transporte de cargas.

Um dos trechos incluídos no tex-
to pelo relator, deputado Osmar
Terra (MDB-RS), que gerou polêmi-
ca, concede anistia aos caminho-

neiros e às empresas transporta-
doras em relação às multas e san-
ções aplicadas durante a paralisa-
ção da categoria.

Na quarta-feira à noite, o ministro
da Secretaria de Governo, Carlos Ma-
run, disse que o governo avaliava pos-
sível veto à isenção das multas.

“Vamos receber o texto final e
podemos sim avaliar algum tipo de
veto. As multas são, inclusive, as
judiciais que foram aplicadas em
transportadoras em relação aos
quais existe uma convicção de que
houve a atitude criminosa de locau-
te. É possível sim que em relação
a isso se estabeleça um veto, até
porque temos diversos processos

tramitando na Polícia Federal que
nos trazem convicção de que foi
praticado o locaute durante aquele
movimento”, afirmou Marun. O lo-
caute é a greve ou a paralisação
realizada por ou com o incentivo de
empresários, prática considerada
crime pelo Código Penal.

CENTENAS de caminhoneiros foram multados
durante a greve nacional

AÍLTON SANTOS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

A maior benção vem da família, inclusi-
ve para ajudar a superar desafios
emocionais. As circunstâncias colabo-
ram para que percebe os ensinamen-
tos familiares e espirituais.

To
ur

o

Fortalecimento de relações em que há
profunda sintonia emocional, taurino.
Percepção das responsabilidades e
compromissos envolvidos em seus
relacionamentos.

G
êm

os

Questões profissionais, materiais e de
saúde em momento importante, gemi-
niano. Tenha consciência dos hábitos
que são prejudiciais e mude atitudes.
Saúde em primeiro lugar.

C
ân

ce
r O Universo abençoa os cancerianos

que estão dispostos a uma profunda
mudança emocional. A presença de
Júpiter em seu signo simboliza uma bela
expansão de horizontes.

Le
ão

Amadurecimento familiar e afetivo é
necessário aos leoninos e os fatos
demonstram isso. Esteja mais consci-
ente do que realmente necessita para
a sua evolução emocional.

V
ir

ge
m

Expansão que está associada ao apoio
de amigos, grupos e de projetos con-
juntos. Um belo momento para apro-
fundar a comunicação e o contato com
as pessoas, virginiano.

Li
br

a

A estruturação de recursos, talentos e
habilidades faz parte do seu amadure-
cimento. Fase que favorece a expan-
são emocional e profissional e uma cons-
ciência maior do que você valoriza.

E
sc

or
pi

ão Idealismo aliado à maturidade, respon-
sabilidade e comprometimento lhe fa-
vorecem. Observe a sinalização que
o Universo aponta. Expanda os seus
horizontes, escorpiano.

Sa
gi

tá
ri

o Quantas transformações emocionais e
limpezas têm ocorrido com os sagitari-
anos. Mudanças afetivas, na intimida-
de, união de recursos e desapego
que lhe beneficiam.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Saturno, seu regente, em contato com

Júpiter favorece o amadurecimento e a
expansão nos relacionamentos. Momen-
to de congregar esforços para que mui-
tas pessoas possam crescer e evoluir.

A
qu

ár
io Momento especial para as questões

profissionais, familiares e emocionais.
A saúde é percebido como o bem mais
precioso, a ser zelado com hábitos po-
sitivos, aquariano.

 P
ei

xe
s Oportunidade de expandir sentimentos,

criatividade, vida amorosa e contato
com crianças. Questões educacionais
e vocacionais estão amplamente favo-
recidas e levam você mais longe.



N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 13 DE JULHO DE 2018

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Kavaco sofre com a notícia de Aman-

da. Pérola conversa com Maria Alice
sobre Márcio. Márcio tenta desabafar
com Rafael. Amanda revela para as
amigas que voltará para Pernambuco.
Kavaco conversa com a avó, Janete,
sobre Amanda. A turma decide fazer
uma festa de despedida para Amanda.
As meninas acertam com Rafael que a
ONG sediará a festa de Amanda. Alex
e Flora veem Gabriela chorando, e de-
cidem ter uma reunião em família
quando descobrem que Paulo se afas-
tou do Le Kebek. Gabriela e Paulo se
surpreendem com a atitude de Alex e
Flora. Amanda se preocupa com o su-
miço de Kavaco. Márcio convida Pé-
rola para viajar com ele. Kavaco con-
vida Amanda para morar com ele e a
avó no Rio de Janeiro.

ORGULHO E PAIXÃO
Julieta expulsa Susana de sua

casa. Uirapuru chantageia Brandão e
Mário/Mariana tenta ajudar o coronel.
Susana afirma a Petúlia que irá se vin-
gar. Charlotte tenta defender Olegário
para Julieta. Ernesto compra um anel
de noivado para Ema. Kleber dá dinhei-
ro para o supervisor de Ernesto. Susa-
na se submete às vontades de Lady
Margareth. Julieta manda Olegário em-
bora de sua casa. Aurélio se declara
para Julieta. Ernesto pede Ema em
casamento. Susana revela que o casa-
mento de Camilo e Jane foi uma farsa.

SEGUNDO SOL
Agenor se desespera com a revela-

ção de Viana e arma um escândalo na
delegacia. Manuela implora para Ícaro
deixar a casa de Laureta. Viana faz um
acordo com Maura para libertar Selma.
Ícaro procura Karola. Maura é expulsa
de casa. Karola mente para Ícaro so-
bre Luzia. Beto/Miguel vê Ícaro sair de
sua casa e questiona Karola. Gorete e
outros fãs de Beto Falcão fazem uma
vigília na porta da casa de Dodô. Zefa
pede para Edgar conversar com Manu-
ela. Severo entrega a Rochelle a chave

Catarina acusa Tiago e Amália de terem colocado o bracelete na casa de
Dráuzio para incriminá-la. Afonso finge acreditar em Catarina e expulsa Tiago do
exército. Afonso explica seu plano contra Catarina a Gregório. Otávio toma o
castelo de Artena. Amália pede a Gregório que saia de sua casa, impactada com
a expulsão de Tiago. Rodolfo escuta Lucrécia dizer a Heráclito que ama o ex-
marido. Virgílio diz a Selena que Enoque aceitou conversar com eles. Aires ob-
serva Virgílio com Selena. Rodolfo avisa a Glória que ficará com Lucrécia. Aires
pede mais dinheiro a Rodolfo, que não percebe que está sendo explorado por
Otávio. Naná fica apavorada ao ver Glória e constatar que o efeito do fruto mágico
terminou. Gregório vai à casa de Amália e confessa seu amor pela feirante.

e a senha de seu esconderijo. Cacau
se surpreende com Roberval. Ionan en-
frenta Doralice. Selma acolhe Maura.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa leva Poliana para a escola.

Elas descobrem que Hugo é sobrinho
de Afonso. Poliana leva uma mala de
coisas para João usar no seu esconde-
rijo. Poliana vai conversar com a direto-
ra Ruth, que diz que não pode abrigar
João na escola. Poliana então inicia o
mesmo pedido para todos os adultos
na escola com objetivo de conseguir um
lar para João. Mais tarde, João conta
que escutou que Filipa e Éric querem
prejudicar a chapa de Gabi para vence-
rem as eleições. João e Poliana con-

seguem impedir que Gabi caia na ar-
madilha do balde de tinta. O mesmo
cai sob a cabeça de Filipa, que grita.
Salvador vê o novo nariz de Verônica e
fica chocado. Poliana diz para João que
não gostou do que o amigo fez, mas
João explica que fez apenas ela cair na
própria armadilha. Começa o primeiro
debate do grêmio estudantil com medi-
ação da diretora Ruth. Jeferson procu-
ra um substituto para Guilherme. O
debate é acalorado. Filipa chega suja.
Ruth encerra o debate e inicia a vota-
ção dos alunos. Roger fala com Otto e
diz que graças a ele conseguiram fina-
lizar mais um negócio. Otto diz para
Roger que o mérito é de toda a equipe
e que recebeu de Sr. Pendleton avalia-
ção a respeito da forma que ele lida com
os funcionários.

Romero revela a Afonso
que Otávio invadiu Artena
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