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Brasil decepciona
e adia a 1a vitória
Um grande número de torcedores se concentrou na tarde
de ontem no calçadão da Avenida Brasil para acompanhar
a estreia da seleção brasileira na Copa da Rússia. A come-
moração, no entanto, foi adiada já que o Brasil cedeu ao
empate e o jogo contra a Suíça terminou em 1 a 1. Boa
parte dos torcedores se vestiu de verde e amarelo para
acompanhar a partida em um espaço ao ar livre. O Brasil
volta a campo na próxima  sexta-feira contra a Costa Rica.
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 A Copa do Mundo Rússia 2018
começou ontem para o Brasil e tam-
bém para muitos brasileiros que
haviam passado indiferentes pelos
dez jogos da competição nos três
primeiros dias de disputas. É fato
que o empate da seleção de Tite com
a Suíça pode não ter reaflorado o
sentimento do torcedor ainda mar-
cado pelo 7 a 1 e que o jogo num
domingo pode ter sido só mais um
dia tradicional de muitos jogos. Isso
só a sequência da competição irá
mostrar, mas é fato também que
muitos cascavelenses aproveitaram
o domingo para entrar no espírito do
Mundial de seleções.

Durante o jogo do Brasil, as
principais ruas da cidade tinham
menos movimento do que tradici-
onalmente têm às tardes do últi-
mo dia do fim de semana. E em
vários estabelecimentos comerci-
ais e residenciais amigos e des-
conhecidos se juntaram para tor-
cer, devidamente caracterizado

Rua pintada e telões
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

com as cores verde e amarelo.
Na Rua Riachuelo, entre a Antoni-

na e a Londrina, os moradores foram
além das vestimentas e caracteriza-
ram o asfalto, e penduraram bandei-
rinhas do Brasil de uma calçada a
outra, já no clima de São João.

Estádio aberto
Outra opção que a cada domingo se

consolida como lugar aberto à prática
de atividades para o cascavelense, o
Estádio Olímpico também teve um

telão instalado para a transmissão do
jogo do Brasil. Em menor número do
que na Avenida Brasil, o público que

compareceu ao local se ajeitou
também nas calçadas, do lado de fora
do estacionamento – onde o telão foi

montado -, devido à altura, pois a
calçada tem cerca de 10m de

elevação em relação ao
estacionamento do estádio. Ainda

assim, quem se programou para ir lá
se organizou bem, com cadeiras,

pipocas e chimarrão, dentre outros.

 Calçadão da Brasil
Já no Calçadão, que há algum tempo é fechado aos domingos e já virou ponto de encontro
e de lazer para famílias cascavelenses, a novidade foi um telão, em frente à Catedral. A ideia

foi bem aceita e muitas pessoas acompanharam de lá o jogo do Brasil. Muitos levaram
cadeiras e pipoca, numa atividade a mais para toda a família, que já contava com brinquedos

infláveis e atividades diversas nos cerca de 500m de avenida fechada.

Programe-se  Vale lembrar que o próximo jogo do
Brasil na Copa será na sexta-feira, às 9h

(de Brasília), contra a Costa Rica.
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ORússia 3 1 1 0 0 5 0 5

Egito 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Saudita 0 1 0 0 1 0 5 -5

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

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

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 3 1 1 0 0 2 0 2
Argentina 1 1 0 1 0 1 1 0
Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GPGC SG
Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japão 0 0 0 0 0 0 0 0

O Grupo G da Copa do Mundo
2018 tem uma campeã do mundo,
mas a cabeça de chave é a Bélgi-
ca, tentando mostrar que chegou a
hora de colocar toda a sua qualida-
de técnica em campo, fazendo uma
grande campanha na Rússia. A In-
glaterra, por sua vez, tem menos
pressão do que em edições anteri-
ores, com uma equipe jovem, reno-
vada e inexperiente. Correndo por
fora, estão a Tunísia, que retorna
aos Mundiais após 12 anos, e o
caçula Panamá.

Invicto há dez partidas, a Ingla-
terra estreia hoje com a “árdua”
missão de avançar da primeira
fase. Isso porque há quatro anos,
no Brasil, deixou o Mundial com
apenas um ponto conquistado em
três jogos na chave da morte, que
teve Uruguai, Itália e Costa Rica.

Quem é Inglaterra?
Hoje o compromisso é contra a Tu-
nísia, às 15h (de Brasília) em Vol-
gogrado. Horas antes, ao meio-dia,
Bélgica e Panamá terão aberto a 1ª
rodada.

Durante a caminhada para a
Copa, a Inglaterra decepcionou tam-
bém na Euro 2016, eliminada nas
oitavas de final para a Islândia. Já
em seu último jogos antes de che-
gar a este Mundial, venceu Nigéria

 A atual campeão mundial Ale-
manha iniciou com derrota por
1 a 0 para o México a defesa do
título na Rússia 2018, no único
jogo de ontem pelo Grupo F. Ao
fim da par tida, o técnico Joa-
chim Löw admitiu e que não es-
perava este resultado.

“É frustrante perder o primeiro
jogo. Não é uma situação habitual
para nós, pois em competições an-
teriores, sempre ganhamos o pri-

e Tunísia?

A caminhada da Bélgica rumo a um título
inédito começa nesta segunda-feira. Tida
como uma das favoritas na Copa do Mundo
2018, a forte geração belga terá o seu
primeiro teste na Rússia contra o esforçado
Panamá, às 12h (de Brasília), no Estádio
Olímpico de Fisht, em Sochi. Será o
primeiro duelo do Grupo G – que também
conta com Inglaterra e Tunísia. A Bélgica
desembarca na Rússia com boas chances de
conquistar o tão sonhado título inédito.
Após ficar nas quartas de final no Mundial
do Brasil e decepcionar na Euro 2016, a
promessa é de um time mais organizado e
aplicado taticamente sob o comando do
espanhol Roberto Martinez – que substituiu
o demitido Marc Wilmots. Com jogadores
de destaques no meio de campo e no
ataque, como De Bruyne (foto), Mertens,
Eden Hazard e Lukaku, a expectativa de um
time ofensivo na Copa.

Juan Carlos Osorio estava or-
gulhoso de sua seleção na entre-
vista coletiva logo após a vitória
do México sobre a Alemanha por
1 a 0, ontem, no estádio Luzhniki,
em Moscou. “Temos um futuro bri-
lhando”, afirmou aos jornalistas.
Com a sala de imprensa lotada,
com muitos jornalistas mexicanos,
Osorio explicou as chaves para a
vitória em cima dos atuais campe-
ões mundiais de futebol.

“Nós desenhamos um plano de
jogo há seis meses. Tivemos de
alterar algumas coisas por conta

de lesões de alguns protagonis-
tas, mas a ideia sempre foi a de
ter jogadores mais rápidos pelas
alas”, disse o técnico, que antes
de assumir o comando da equipe
mexicana passou pelo Brasil, onde
foi treinador do São Paulo em 28
partidas, em 2015.

“Hoje, decidimos começar com
Hirving [Lozano (foto), autor do gol
da vitória do México], que é o joga-
dor mais rápido que temos, que é
um extremo, e por um meio-cam-
pista com capacidade para chegar
à área, como é o caso de Miguel
Layún. Penso que, no primeiro tem-
po, tivemos uma boa ligação, con-
seguimos ataques rápidos e tive-
mos muitas opções reais para mar-
car mais gols. Com todo respeito
à Alemanha, eu acho que fomos su-
periores na primeira par te do
jogo”, afirmou.

 Segundo a imprensa britânica, o meio de campo inglês deve formar
hoje com Jordan Henderson, Jesse Lingard e Dele Alli, apoiando

Harry Kane e Raheem Sterling no ataque. Na defesa, Harry Maguire
poderá entrar no lugar do capitão do Chelsea Cahill, com Ashley
Young na lateral esquerda, em detrimento de Danny Rose. Na

seleção da Tunísia, o destaque é o camisa 10 Wahbi Khazri, de 27
anos e jogador do Rennes, da França. Ele é um dos quatro jogadores

da equipe que superam a marca de 40 jogos disputados.

(2 a 1) e Costa Rica (2 a 1).
No elenco, a confiança está

alta. Quem afirma é o meia Ruben
Loftus-Cheek, de 22 anos. “[O téc-
nico] Gareth promove um ambien-
te tranquilo, de confiança. Os joga-
dores percebem isto e têm muita
fé. Estamos jogando um futebol re-
almente bom. Obtivemos alguns
bons resultados rumo à Copa e
chegamos confiantes”.

meiro jogo, mas temos de aceitar
esta situação e enfrentar os obstá-
culos que se vão seguir. Temos de
ser muito melhores nos próximos
jogos”, afirmou o técnico alemão.

“Sabíamos da qualidade do Mé-
xico, que nos últimos anos tem tido
exibições muito consistentes. Co-
nhecíamos a velocidade que colo-
cavam nos contra-ataques, com jo-
gadores muito rápidos, mas eles
fizeram um bom trabalho”, elogiou.

A equipe

FIFA

Joachim Löw, aliás, prometeu
antes da Copa ser mais

higiênico durante os jogos da
Alemanha. Parece que

propositalmente o treinador,
que já foi flagrado mais de

uma vez com o dedo no nariz
– uma vez tirou o dedo do

nariz e colocou na boca, e em
outra colocou a mão dentro

da calça, uma vez na parte da
frente e outra vez na parte
de trás, e depois cheirou a
mão -, teve uma câmera
apontada para si durante

todo o jogo de ontem. E até
que ele se comportou.

Mais higiênico

Joaquim Löw: “é frustrante
perder a primeira partida”

Osorio lembrou ainda das entrevistas pré-jogo, em que os mexicanos diziam
não temer a Alemanha e que iriam vencer o rival. “Fizemos o que havíamos

prometido, que era jogar pelo amor à vitória e não pelo medo de perder.
Tivemos a coragem de atacar quando pudemos e também de nos defender

como se estivéssemos defendendo a nossa própria vida”, reforçou o treinador.

OSORIO EXPLICA VITÓRIA MEXICANA

COPA DO MUNDO
9h Suécia x Coreia do Sul
12h Bélgica x Panamá
15h Tunísia x Inglaterra

SÉRIE C
19h Remo x Atlético-AC
21h15 Santa Cruz x Náutico

SÉRIE D
19h Linense x Novorizontino
20h Ferroviário x Altos
20h Treze x Iporá

JOGAM NA COPA 2018

GRUPO F
Alemanha 0x1 México

GRUPO E
Brasil 1x1 Suíça

Costa Rica 0x1 Sérvia

PLACAR DE ONTEM COPA 2018

 Prometeu e cumpriu

FIFA
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ORússia 3 1 1 0 0 5 0 5

Egito 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Saudita 0 1 0 0 1 0 5 -5

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

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

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 3 1 1 0 0 2 0 2
Argentina 1 1 0 1 0 1 1 0
Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GPGC SG
Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japão 0 0 0 0 0 0 0 0

O Grupo G da Copa do Mundo
2018 tem uma campeã do mundo,
mas a cabeça de chave é a Bélgi-
ca, tentando mostrar que chegou a
hora de colocar toda a sua qualida-
de técnica em campo, fazendo uma
grande campanha na Rússia. A In-
glaterra, por sua vez, tem menos
pressão do que em edições anteri-
ores, com uma equipe jovem, reno-
vada e inexperiente. Correndo por
fora, estão a Tunísia, que retorna
aos Mundiais após 12 anos, e o
caçula Panamá.

Invicto há dez partidas, a Ingla-
terra estreia hoje com a “árdua”
missão de avançar da primeira
fase. Isso porque há quatro anos,
no Brasil, deixou o Mundial com
apenas um ponto conquistado em
três jogos na chave da morte, que
teve Uruguai, Itália e Costa Rica.

Quem é Inglaterra?
Hoje o compromisso é contra a Tu-
nísia, às 15h (de Brasília) em Vol-
gogrado. Horas antes, ao meio-dia,
Bélgica e Panamá terão aberto a 1ª
rodada.

Durante a caminhada para a
Copa, a Inglaterra decepcionou tam-
bém na Euro 2016, eliminada nas
oitavas de final para a Islândia. Já
em seu último jogos antes de che-
gar a este Mundial, venceu Nigéria

 A atual campeão mundial Ale-
manha iniciou com derrota por
1 a 0 para o México a defesa do
título na Rússia 2018, no único
jogo de ontem pelo Grupo F. Ao
fim da par tida, o técnico Joa-
chim Löw admitiu e que não es-
perava este resultado.

“É frustrante perder o primeiro
jogo. Não é uma situação habitual
para nós, pois em competições an-
teriores, sempre ganhamos o pri-

e Tunísia?

A caminhada da Bélgica rumo a um título
inédito começa nesta segunda-feira. Tida
como uma das favoritas na Copa do Mundo
2018, a forte geração belga terá o seu
primeiro teste na Rússia contra o esforçado
Panamá, às 12h (de Brasília), no Estádio
Olímpico de Fisht, em Sochi. Será o
primeiro duelo do Grupo G – que também
conta com Inglaterra e Tunísia. A Bélgica
desembarca na Rússia com boas chances de
conquistar o tão sonhado título inédito.
Após ficar nas quartas de final no Mundial
do Brasil e decepcionar na Euro 2016, a
promessa é de um time mais organizado e
aplicado taticamente sob o comando do
espanhol Roberto Martinez – que substituiu
o demitido Marc Wilmots. Com jogadores
de destaques no meio de campo e no
ataque, como De Bruyne (foto), Mertens,
Eden Hazard e Lukaku, a expectativa de um
time ofensivo na Copa.

Juan Carlos Osorio estava or-
gulhoso de sua seleção na entre-
vista coletiva logo após a vitória
do México sobre a Alemanha por
1 a 0, ontem, no estádio Luzhniki,
em Moscou. “Temos um futuro bri-
lhando”, afirmou aos jornalistas.
Com a sala de imprensa lotada,
com muitos jornalistas mexicanos,
Osorio explicou as chaves para a
vitória em cima dos atuais campe-
ões mundiais de futebol.

“Nós desenhamos um plano de
jogo há seis meses. Tivemos de
alterar algumas coisas por conta

de lesões de alguns protagonis-
tas, mas a ideia sempre foi a de
ter jogadores mais rápidos pelas
alas”, disse o técnico, que antes
de assumir o comando da equipe
mexicana passou pelo Brasil, onde
foi treinador do São Paulo em 28
partidas, em 2015.

“Hoje, decidimos começar com
Hirving [Lozano (foto), autor do gol
da vitória do México], que é o joga-
dor mais rápido que temos, que é
um extremo, e por um meio-cam-
pista com capacidade para chegar
à área, como é o caso de Miguel
Layún. Penso que, no primeiro tem-
po, tivemos uma boa ligação, con-
seguimos ataques rápidos e tive-
mos muitas opções reais para mar-
car mais gols. Com todo respeito
à Alemanha, eu acho que fomos su-
periores na primeira par te do
jogo”, afirmou.

 Segundo a imprensa britânica, o meio de campo inglês deve formar
hoje com Jordan Henderson, Jesse Lingard e Dele Alli, apoiando

Harry Kane e Raheem Sterling no ataque. Na defesa, Harry Maguire
poderá entrar no lugar do capitão do Chelsea Cahill, com Ashley
Young na lateral esquerda, em detrimento de Danny Rose. Na

seleção da Tunísia, o destaque é o camisa 10 Wahbi Khazri, de 27
anos e jogador do Rennes, da França. Ele é um dos quatro jogadores

da equipe que superam a marca de 40 jogos disputados.

(2 a 1) e Costa Rica (2 a 1).
No elenco, a confiança está

alta. Quem afirma é o meia Ruben
Loftus-Cheek, de 22 anos. “[O téc-
nico] Gareth promove um ambien-
te tranquilo, de confiança. Os joga-
dores percebem isto e têm muita
fé. Estamos jogando um futebol re-
almente bom. Obtivemos alguns
bons resultados rumo à Copa e
chegamos confiantes”.

meiro jogo, mas temos de aceitar
esta situação e enfrentar os obstá-
culos que se vão seguir. Temos de
ser muito melhores nos próximos
jogos”, afirmou o técnico alemão.

“Sabíamos da qualidade do Mé-
xico, que nos últimos anos tem tido
exibições muito consistentes. Co-
nhecíamos a velocidade que colo-
cavam nos contra-ataques, com jo-
gadores muito rápidos, mas eles
fizeram um bom trabalho”, elogiou.

A equipe

FIFA

Joachim Löw, aliás, prometeu
antes da Copa ser mais

higiênico durante os jogos da
Alemanha. Parece que

propositalmente o treinador,
que já foi flagrado mais de

uma vez com o dedo no nariz
– uma vez tirou o dedo do

nariz e colocou na boca, e em
outra colocou a mão dentro

da calça, uma vez na parte da
frente e outra vez na parte
de trás, e depois cheirou a
mão -, teve uma câmera
apontada para si durante

todo o jogo de ontem. E até
que ele se comportou.

Mais higiênico

Joaquim Löw: “é frustrante
perder a primeira partida”

Osorio lembrou ainda das entrevistas pré-jogo, em que os mexicanos diziam
não temer a Alemanha e que iriam vencer o rival. “Fizemos o que havíamos

prometido, que era jogar pelo amor à vitória e não pelo medo de perder.
Tivemos a coragem de atacar quando pudemos e também de nos defender

como se estivéssemos defendendo a nossa própria vida”, reforçou o treinador.

OSORIO EXPLICA VITÓRIA MEXICANA

COPA DO MUNDO
9h Suécia x Coreia do Sul
12h Bélgica x Panamá
15h Tunísia x Inglaterra

SÉRIE C
19h Remo x Atlético-AC
21h15 Santa Cruz x Náutico

SÉRIE D
19h Linense x Novorizontino
20h Ferroviário x Altos
20h Treze x Iporá

JOGAM NA COPA 2018

GRUPO F
Alemanha 0x1 México

GRUPO E
Brasil 1x1 Suíça

Costa Rica 0x1 Sérvia

PLACAR DE ONTEM COPA 2018

 Prometeu e cumpriu

FIFA
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Mais um terminal pronto
O Terminal de Transbordo Nor-

deste, do Bairro Brasmadeira, foi
entregue provisoriamente pela Cos-
ta Oeste Construções na última sex-
ta-feira (15). Dos quatro terminais
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado), este é o segundo que
está pronto. O novo Terminal Leste
foi entregue ainda no ano passado.

“O Nordeste está com mais de
99% de conclusão. Estamos nos
últimos detalhes agora, a vistoria
veio à obra, temos que esperar para
ver as considerações. Mas os 100%
chegam semana que vem”, disse o
presidente da Costa Oeste, Edson
Schmitz na tarde de sexta.

O terminal foi construído na Rua
Gandhi, próximo à Ceasa e deve de-
safogar o Terminal Leste. A obra
que representa aproximadamente
R$ 5,2 milhões em investimentos
conta com quadra esportiva de gra-
ma sintética, academia ao ar livre,
bicicletário e estacionamento.

TANCREDO NEVES
A Avenida Tancredo Neves tem até o último trimestre deste ano para ser
entregue. Em torno de R$ 12,8 milhões estão sendo investidos na avenida. O
consórcio Ecec-Diarc foi o vencedor da licitação.
Todas as obras do PDI recebem investimentos do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) com contrapartida do município.

Terminal Oeste
O novo Terminal Oeste, que também é executado pela Costa Oeste, está
com 70% de conclusão e entra na fase de cobertura conforme o
presidente da empresa. A obra deve ser entregue em 60 dias. Na semana
passada funcionários estavam trabalhando até durante a noite na obra.
“Estamos agilizando para entregar no tempo”, disse Edson Schmitz.
O terminal custou R$ 5,2 milhões.

TRÊS MESES PARA CONCLUSÃO
O Terminal Sudoeste que fica ao lado do Estádio Olímpico, no Jardim Santo
Onofre, já completou cinco meses de obras e deve ser finalizado em 90 dias
para cumprir o contrato de oito meses. As obras no local começaram em 15
de janeiro. A empresa que está à frente do certame é a Diarc Construções.
O investimento foi de aproximadamente R$ 4,2 milhões.

Terminal
Nordeste

já foi
concluído

FOTOS: FABIO DONEGÁ
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Primeiro caso
de AH3 Sazonal
A Sesa (Secretaria Estadual da

Saúde) confirmou o primeiro caso
de Influenza AH3 sazonal deste ano
em Cascavel, que se soma a outros
quatro casos de Influenza – três de
H1N1 e um de Influenza B. A paci-
ente é uma menina de nove anos,
que já teve alta hospitalar.

Uma das formas mais eficazes
de evitar o contágio é participan-
do da campanha de imunização
contra a gripe, prorrogada pelo
Ministério da Saúde até o dia 22
de junho. Em Cascavel, até a sex-
ta-feira (15), 83.479 pessoas fo-
ram imunizadas, o que represen-
ta 96,3% do público-alvo.

O grupo das crianças, das ges-

tantes e das puérperas ficou abaixo
da meta. Das 18.866 crianças na
faixa etária entre seis meses a cin-
co anos para imunizar, foram vaci-
nadas 11.662 (58%); 2.118 gestan-
tes (60%) e 427 puérperas (73%).

PARA TODOS
A partir do dia 25 de junho, o

estoque restante nas unidades de
saúde será disponibilizado para
qualquer pessoa que queira se

vacinar. A determinação é válida
no Estado do Paraná.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Interessados em participar da
Feira do Teatro, realizada aos domin-
gos no complexo cultural do Teatro
Sefrin Filho e Centro Cultural Gilber-
to Mayer em Cascavel, poderão se
inscrever na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de Cascavel.

Edital foi aberto pelo município
para preenchimento de 29 vagas dis-
poníveis no evento semanal. As inscri-
ções devem ser feitas no período de
18 a 29 de junho. O candidato poderá
optar por somente uma categoria de
produto e apresentar até quatro técni-
cas que pretende comercializar.

A avaliação e seleção dos pro-
dutos ocorrerão nos dias 5 e 6 de
julho. As amostras de alimentos de-
verão ser entregues no primeiro dia
da seleção e candidatos inscritos

Vagas para novos expositores

na categoria food-trucks ou trailler
precisam comparecer com os veícu-
los. As demais categorias para avali-
ação deverão ser entregues embala-
das, de acordo com a fragilidade do
material, no momento da inscrição.

“Caberá ao candidato seleciona-
do o pagamento anual, nos termos do
decreto nº 14.020/2018, o valor cor-
respondente a três UFM’s por meio
do DAM (Documento de Arrecadação
Municipal)”, esclarece o edital.

As barracas serão fornecidas
pela prefeitura e o material de apoio
(mesas e cadeiras) deverá ser le-
vado pelo expositor.

A feira
Aberta no dia 25 de fevereiro deste ano, a Feira do Teatro conta com
40 feirantes ativos. O funcionamento aos domingos é no horário das 8h
às 13h. Inscrições e mais informações na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Rua Fortunato Bebber, 987 - esquina com Av. Rocha
Pombo. O telefone é (45) 3902-1358.

DISTRIBUIÇÃO
DE VAGAS

5 para exposição e comercialização de
obras de arte (pintura, escultura,

desenho, gravura artística, fotografia
artística autoral e caricatura);

9 para comercialização de produtos
manuais (peças em cerâmica, barro,
concreto e/ou similares, couro, palha,
madeira, joias artesanais, fios, vidro,

borracha e produtos reciclados);

3 para artigos colecionáveis (discos,
livros, carrinhos, selos, moedas, etc);

1 para artigos de antiquário

4 para comercialização de produtos
alimentícios artesanais embalados:

geleias, conservas, licores, chás,
cerveja artesana, cuca, bolachas e

produtos reciclados);

7 para food-trucks ou trailers de até 7
metros de comprimento, para venda de

alimentos artesanais: hambúrguer;
sanduíche beiruth; sanduíche de carne,

lanches naturais, salgados fritos e
assados; tapioca; pamonhas e bolos;

açaí; morangos com chocolate; sucos e
refrigerantes; bebidas e caldos quentes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: divulgação

SECRETARIA disponibiliza
29 vagas para expositores na
Feira do Teatro
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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, 18 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marlos Eduardo Blank e Bruna de Oliveira Mello
2- Marcos Ricardo da Silva e Ivoliana Luciano dos Santos
3- Douglas Pires de Oliveira e Marina Fernandes
4- Ronaldo Corim e Laissa Barbosa Ribeiro
5- Reginaldo de Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
6- Melquisedeque Marques da SIlva e Larisse Carla Lorenço
7- Adriano Geraldo Siqueira e Elisangela de Andrade
8- Marcio Luis Lottermann e Sara Daiane Wichoscki
9- José Nilton Felix e Jane Keli Santos
10- André Luiz Vicente Perissato e Francielly da Silva Santos

Mais atenção
aos hemofílicos

O Hemocentro de Cascavel re-
aliza na próxima quarta-feira (20),
às 9h, no auditório da 10ª Regio-
nal de Saúde, capacitação aos
atendimentos a hemofílicos. Par-
ticipam do evento médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem,
psicólogos e assistentes sociais
do Município e também das cida-
des que integram a regional.

No evento serão abordados
temas que preparem os profis-
sionais da saúde para o diag-
nóstico precoce da doença e
qual o atendimento recomenda-
do ao paciente.

De acordo com a assistente
social do Hemocentro, Eliane
Avancini, a unidade atende 300
pacientes com coagulopatias gra-
ves, entre eles 83 hemofílicos. Se-
manalmente, seguem até o local
para aplicação de medicamento –
os fatores de coagulação. Tudo é
feito de forma gratuita via SUS
(Sistema Único de Saúde).

A infusão do medicamento
no próprio município em que o
hemofílico reside é outro ponto
impor tante a ser discutido no
evento. Assim, ele não precisa
se deslocar até Cascavel para
ter acesso ao tratamento, mu-
dança que, segundo Eliane, evi-
ta sequelas graves ao pacien-
te, como o sangramento das ar-
ticulações.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

O QUE É
HEMOFILIA
A hemofilia é uma doença hereditária
incurável caracterizada por
sangramentos espontâneos (internos e
externos), retardo no tempo de
coagulação sanguínea, hematomas,
dores e inchaço nas articulações. É
causada pela insuficiência de fatores
coagulantes no sangue e, quando não
tratada, pode levar à morte por
hemorragia.
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Cuidar do salão comunitário do
Bairro Aclimação em Cascavel e
buscar melhorias para a comunida-
de é um dos compromissos da pre-
sidente da Associação dos Mora-
dores Neide Aparecida Oviedo Wi-
lhelm, que está à frente do cargo
há pouco mais de três anos.

Ela se divide entre as tarefas
diárias em casa, com o trabalho
que presta voluntariamente com
muita dedicação. Desde que se
tornou presidente da associação,
já conseguiu melhorias, entre
elas, no salão comunitário.

“Hoje realizamos bastante ati-
vidades, mas gostaríamos que
uma reforma geral fosse feita, até
mesmo para que a população pu-
desse aproveitar mais o espaço”,

comenta. Com as obras, seria pos-
sível a realização de mais eventos,
inclusive, para pagar despesas
mensais do salão.

A estimativa é de que o Bairro
Aclimação reúna em torno de três
mil moradores, entre eles, haitia-
nos. Visto como um lugar tranquilo
e muito bom para morar, conta com
construção de edifício e também
atrai empreendimentos, como é o
caso da Barbearia e Salão Oliveira.

“Estamos aqui há cerca de oito
meses e gostamos muito de traba-
lhar no bairro. Existem outras bar-
bearias, mas cada um conquista o
seu espaço e principalmente ami-
gos”, comenta o barbeiro Alexandre
Campos que divide o local do tra-
balho com a tia que é cabeleireira.

Reivindicações
pautadas pela
comunidade

Saúde
Na área da saúde, a população
não tem queixas e espera que as

reformas na UBS (Unidade
Básica de Saúde) sejam

concluídas no prazo previsto. Por
enquanto, quem precisa de
atendimento médico deve

agendar consultas na unidade do
Bairro Cancelli. Já na área de

lazer a preocupação é por conta
da praça que tem sido ocupada

para uso de drogas.
A comunidade também gostaria
de poder aproveitar a estrutura
do Creas II (Centro de Referência

Especializado de Assistência
Social) em horários paralelos ao

funcionamento diário.

Lista de reivindicações

NEIDE está há três anos à frente da
associação dos moradores

Neide comenta que uma lista com 14 itens reivindicados pelos moradores foi levada ao prefeito e a
expectativa é de que possa ser atendida em sua totalidade.
“Sempre fomos bem recebidos na prefeitura e todas as solicitações são em nome da comunidade”,
afirma. Entre as prioridades, ela destaca problemas decorrentes da chuva. “Como a localização do
bairro é em região de baixada, há dias em que a água invade as calçadas”, cita. Outro problema é com
a rede pluvial. “Uma tampa de tubulação na Rua Francisco Bartinik sempre transborda e as melhorias
que são feitas no asfalto não duram por muito tempo”. Moradores também pedem uma atenção maior
quanto à limpeza nas bocas de lobo.

COM FORTE CHUVA estragos são causados na Rua Bartinik como observado no mês de março

Moradores pedem
que quebra-molas
seja instalado na
Rua Antonio
José Elias

TRÂNSITO
Melhorias no asfalto na Rua Paraná
constam na lista de reivindicações.
“Precisamos de reparos,
principalmente no cruzamento com a
Rua Otelo Celestino de Castilhos
onde há crateras que podem causar
acidentes”, comenta Juvenice Braga,
moradora do bairro há dez anos.
Um estudo viário na Rua Antonio
José Elias também foi solicitado ao
Município. “É uma via muito
movimentada e gostaríamos que pelo
menos uma lombada fosse instalada
para que os motoristas reduzissem a
velocidade. Muitas crianças passam
pelo trecho para ir à escola e esse é
também o caminho ao posto de
saúde”, ressalta a presidente da
associação dos moradores.

VIZINHO
SOLIDÁRIO
Projeto que tem se expandido
garante mais segurança às famílias.
Em grande parte das casas está a
placa do Vizinho Solidário. “É uma
forma de nos ajudarmos e acredito
que a placa já traz um alerta”,
comenta Neide. Ela pretende reunir
moradores com as autoridades
policiais no intuito de debater o
funcionamento das ações.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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   Fotos: Aílton Santos



HOJE NEWS12 HOJE NEWS, 18 DE JUNHO DE 2018



LOCAL 13CASCAVEL, 18 DE JUNHO DE 2018

O fim de semana que vem será de festividades na
Paróquia São João Batista. A tradicional festa junina
de Cascavel completa 40 anos em 2018. Conhecida
pelas grandes fogueiras, a Festa de São João une gas-
tronomia, religião e cultura na região leste de Casca-
vel de 22 a 24 de junho.

Os preparativos já começaram há várias semanas
para tudo estar pronto até a abertura do evento que
atrai milhares de pessoas todos os anos.

Festa de São João Batista
SEXTA-FEIRA (22)

-Missa às 19h
-Entronização da imagem de São João às 20h;
-Típico prato de festa junina: Manjar de São João às 20h30;
-Encerramento às 22h30.

SÁBADO (23)

-Missa da Vigília de São João às 15h30;
-Espetinhos de São João e tulipas de frango assado às 16h30;
-Praças do quentão e do pinhão, com barraca de petiscos e
quitutes juninos, jogos e parquinho de diversões às 16h45;
-Concurso de trajes caipiras às 17h;
-Conjunto Musical “Caminhando com Maria” às 18h;
-Apresentação dupla sertaneja “Valdevino e Alisson” às
19h30;
-Show Luz da Esperança às 20h40;
-Espetáculo “Ministério de Jesus” às 21h30;
-Homenagem a São João com revoada de balões às 21h55;
-Bênção solene e queima da fogueira de São João com 8
metros de altura;
-Queima de fogos de artifício às 22h05;
-Show “Corpo e Sangue” às 22h20;
-Encerramento às 23h30.

DOMINGO (24)

-Missa solene da natividade de São João às 10h;
-Praças do quentão e do pinhão, com barraca de petiscos e
quitutes juninos, jogos e parquinho de diversões às 11h15;
-Almoço com churrasco e frango assado às 12h;
-Espetinhos de São João e tulipas de frango assado às 13h30;
-Dança do pau de fitas às 14h30;
-Apresentação dupla sertaneja “Valdevino e Alisson” às 15h;
-Concurso de Sinhazinha e de Sinhozinho às 15h15;
-Premiação do 6º Concurso Cultural às 16h;
-Dança da quadrilha às 16h45;
-Apresentação de poesias e paródias juninas às 17h30;
-Encerramento da festa às 18h30.

 TRADICIONAL festa junina de Cascavel começa no dia 22, dentre as
atrações está à queima da fogueira de 8 metros.

Programação da festa

Paróquia São João Batista
Endereço: Rua Minas Gerais, 1380, Bairro Boa Vista;
Telefone: (45) 3038-6516.

 ARQUIVO
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Lista de reivindicações
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TRÂNSITO
Melhorias no asfalto na Rua Paraná
constam na lista de reivindicações.
“Precisamos de reparos,
principalmente no cruzamento com a
Rua Otelo Celestino de Castilhos
onde há crateras que podem causar
acidentes”, comenta Juvenice Braga,
moradora do bairro há dez anos.
Um estudo viário na Rua Antonio
José Elias também foi solicitado ao
Município. “É uma via muito
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menos uma lombada fosse instalada
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

11 de agosto de 1934
05 de junho de 2018

LAURA FAUSTINA DALCIN
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Religiosa

Generosidade ao próximo

Laura sofria de problemas cardíacos e já havia sido submetida
à cirurgia de ponte de safena em 2012. No dia 5 de junho deste

ano, sofreu um infarto fulminante e faleceu aos 83 anos. O
sepultamento ocorreu no Cemitério Cristo Redentor.

Mãe
acamada

Laura também se
dedicou aos cuidados

da mãe, Ana Irena,
que faleceu próximo

de completar 99
anos. “A mãe estava
acamada e durante

quatro anos precisou
cuidar dela”, lembra a
sobrinha ao dizer que

a tia nessa época
ainda morava em

Chopinzinho.

Ela se mudou para Cascavel no ano de 2010 na casa do
irmão, José Dalcin, um dos pioneiros da cidade. “Aqui não tra-
balhou mais, pois já era aposentada”, comenta Iabete. O cuida-
do que sempre demonstrou ao próximo, foi retribuído pela famí-
lia que a recebeu com carinho e fez com que por todos os anos
que estivesse aqui contasse com tudo o que precisasse.

Católica seguia o sistema Legionário associado ao Sagrado
Coração de Jesus e sempre foi muito prestativa em ajudar nas
festas da igreja.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Laura Faustina Dalcin nasceu no
dia 8 de agosto de 1934 na cidade
de Carlos Barbosa, no Rio Grande do
Sul. Ela foi casada com Deolindo Es-
tlla e embora não tivesse gerado um
filho, foi mãe adotiva. A vida exigiu
força dela para superar momentos
difíceis, como a morte da filha ain-
da jovem, aos 18 anos, em um aci-
dente de trânsito.

Desde que deixou o sul, pas-

sou a morar em Chopinzinho no
interior do Paraná. Determinada,
esteve sempre comprometida
com atividades profissionais. Tra-
balhou em antigo armazém e com
o passar do tempo passou a atu-
ar no comércio e também em
churrascaria. “Foi uma pessoa
muito boa e sempre pronta para
ser vir a todos”, destaca a sobri-
nha Iabete Dalcin.
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Já fim da noite de sexta um gra-
ve acidente de trânsito na Rua Pre-
sidente Kennedy, bem próximo à
Rua Pio XII, no Centro de Casca-
vel, vitimou fatalmente o condutor
do carro. Esta já é a 20ª morte no
trânsito neste ano.

O homem de 37 anos morreu no
local da batida. Ele estava em um
Ford Ka e foi identificado como Mai-
ko Lima. Ele seguia pela Presiden-
te Kennedy, quando teria perdido o
controle da direção, saiu do asfal-
to e bateu contra uma árvore e a
parede de uma academia.

O carro ficou completamente des-
truído e o motor arremessado a pelo
menos 15 metros do local da coli-
são. Vários socorristas e médico do
Siate tentaram reanimar a vítima,
mas ele morreu em seguida.

O corpo foi encaminhado ao IML

A 20a morte no trânsito

 SOCORRISTAS tentaram reanimar a vítima, que não resistiu

FÁBIO DONEGÁ

 Um acidente com danos de
grandes proporções deixou
pelo menos um ferido na noite
do último sábado reforçando a
violência no trânsito de Casca-
vel. Dois veículos seguiam pela
Rua Frei Henrique de Coimbra,
no Bairro Pioneiros Catarinen-

ses, quando um Golf tentou
acessar uma residência e foi
atingido por um HB20.

Um homem de 34 anos que es-
tava no Golf foi levado à UPA com
suspeita de fratura na clavícula e
um corte profundo na cabeça.  No
outro carro ninguém se feriu.

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

(Instituto Médico Legal) e liberado
à família para o sepultamento rea-
lizado ontem pela manhã.

Os Bombeiros foram acionados na
noite do último sábado no centro de
Cascavel para controlar as chamas
em um princípio de incêndio em um
prédio na Rua Rio de Janeiro,
esquina com a Rua Sete de
Setembro.  As chamas haviam
chegado próximo aos elevadores, mas
ninguém soube precisar o que teria
dado inicio ao sinistro. As chamas
foram controladas e não houve
registro de feridos.

FÁBIO DONEGÁ

Acidente com ferido grave

ACIDENTE deixou um homem de 34 anos com ferimentos moderados

FÁ
B

IO
 D
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Um homem de 51 anos foi esfa-
queado na região do abdômen pelo
próprio enteado neste fim de semana
em Cascavel e precisou ser socorrido
pelo Siate. O caso foi registrado na Rua
Armando de Souza Melo no Bairro
Santa Felicidade, em Cascavel.  Antes
do esfaqueamento os dois teriam
discutido. A vítima foi levada ao Hos-
pital Universitário em estado grave e
corria risco de morte. 

A Delegacia de Homicídios acom-
panha o caso e tenta localizar o sus-
peito, que fugiu do local.  Informações
podem ser repassadas à polícia pelos
telefones (45) 99909 3842 no plan-
tão da Delegacia de Homicídios, ou
ainda no 190 e no 197. 

Esfaqueado pelo enteado

ESFAQUEADO
NA FRENTE DA
ESCOLA

Um jovem de 18 anos também foi
vítima de um esfaqueamento, com
canivete, no fim de semana em
Cascavel. A briga, que não seria a
primeira entre os envolvidos,
aconteceu em frente a um colégio
na região do Loteamento
Paulo Godoy.
O rapaz que teve ferimentos graves
pediu ajuda em uma lanchonete, de
onde o Siate foi acionado. Ele foi
levado para o Hospital
Universitário com cortes profundos
no abdômen e em um dos braços.
O agressor fugiu para a
coordenação do colégio, mas se
entregou após a chegada da Polícia
Militar. Ele foi levado à Delegacia
de Polícia Civil.

 HOMEM ficou gravemente ferido após ser atingido no abdômen

FÁBIO DONEGÁ

Guardas municipais e policiais militares foram acionados na madrugada de
ontem onde era realizada uma festa, as chamadas cervejadas, promovida por
estudantes de Medicina de uma universidade de Cascavel.
Houve uma confusão generalizada, mas ninguém soube precisar como tudo havia
começado. Os comentários eram de que os próprios seguranças da festa haviam
contido a briga, mas algumas pessoas que estavam no evento disseram que o
Pelotão de Choque precisou intervir. Alguns disseram que foi usado spray de
pimenta e que isso teria provocado irritação em outras pessoas que estavam no
local. Para atender as vítimas, foram deslocadas pelo menos duas ambulâncias
do Samu. Não houve registro de presos nem de feridos graves.

FÁBIO DONEGÁ
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Lances para Centro de Exposições
Em um período conturbado da economia, a Prefeitura de
Cascavel se propôs a desembolsar R$ 28 milhões para se

apropriar do prédio do Atacado Liderança, às margens da BR-
277. Que está em um ponto estratégico ninguém questiona.
Mas será que tal investimento neste momento é realmente

necessário? Quais são as prioridades? Feito o lance, quinta-
feira os credores do Atacado dirão se aceitam ou não.

Que eventos?
Não se sabe se por falta de
esforços ou mesmo de
demanda, mas a atual
estrutura do Centro de
Convenções Pedro Luiz
Boaretto tem servido
apenas para dois interesses
bastante fixos: venda de
veículos e também limpa
estoque do comércio.
Então, há algum estudo
que embase um
investimento milionário em
setor de eventos?

Que retornos?
Investimentos milionários
já foram feitos no
autódromo, estádio
kartódromo e Teatro
Municipal. No caso do
esporte, são poucos os
eventos que movimentam a
economia. Valeu o gasto?

Para o Teatro, cadê os
grandes festivais de música,
teatro e dança?

Cesta básica
Falta apenas a liberação do
aumento da cesta básica
para os servidores verem
completo o acordo com a
Prefeitura. Hoje a medida
vai para apreciação da
Câmara, após pedido de
vistas do vereador Policial
Madril (PMB).

Discussões
Falando em funcionalismo
público, amanhã às19h, a
categoria estará reunida no
plenário da Câmara. No
centro das discussões um
balanço dos acordos e
futuras reivindicações ao
Município. Assembleia
promete ser de casa cheia.

DUAS REALIDADES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A sessão da Câmara de Vereadores hoje terá pauta magra.

 Apenas quatro assunto estão na pauta, o principal é o
que trata de construções no entorno do aeroporto.

A instalação de dois telões para que a população assistisse
a estreia do Brasil na Copa do Mundo ontem mostrou duas
realidades completamente distintas em Cascavel. Enquanto
a população compareceu em massa no calçadão da Avenida
Brasil para acompanhar a partida, no Estádio Olímpico
Regional poucos torcedores compareceram para ver o jogo.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Facilidade de alvarás
A mesma alteração de lei que propõe construções no
entorno do aeroporto inclui facilitação de liberação de
alvarás para empresas instaladas na região central da
Avenida Brasil, no entanto, estão em prédios antigos –
sem acessibilidade, o que é obrigatório conforme Lei de
Uso dos Solos. Hoje as empresas utilizam anualmente de
liberações da Prefeitura, com essa mudança na lei
estariam adequados sem tanta burocracia.

PROJETO possibilita construções
no entorno do aeroporto

Aeroporto
em discussão

 Uma proposta de mu-
dança na Lei de Uso do
Solo que será discutida
hoje na Câmara de Vere-
adores inclui também al-
terações na Macrozona
de Urbanização Específi-
ca, na região do Aeropor-
to Municipal. Enviada
pelo Executivo, a medida
possibilita construções
no entorno, no entanto,
a Comissão de Justiça e
Redação já emitiu pare-
cer contrário.

Os vereadores Fernan-
do Hallberg (PPL) e Pedro
Sampaio (PMDB) questio-
naram a legalidade da pro-
posta. Na opinião deles
faltou discutir com a soci-
edade tal medida que tra-
ria grande impacto nas
edificações, inclusive co-
bram a realização de uma
audiência pública movida
pelo Concidade (Conselho
Municipal da Cidade). Em-
bora tenham pedido por
meio de ofício, os verea-
dores não tiveram respos-
tas sobre a realização de
uma suposta reunião pú-
blica sobre o assunto. Da
Comissão de Justiça e
Redação, apenas Damas-

ceno Júnior (PSDC) partiu
em defesa do Executivo.

Em apontamento, Da-
masceno alega que hou-
ve sim discussão públi-
ca sobre o tema em 15
de fevereiro, sem obje-
ções das autoridades e
da sociedade. Portanto
não haveria princípio le-
gal para questionar se
foi realizada ou não a au-
diência pública.
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Companhias Regionais
são o caminho, diz Kaefer

O deputado federal Alfredo Kae-
fer (PP-PR) está propondo um gran-
de projeto de desenvolvimento para
o Paraná a partir de companhias de
desenvolvimentos regionais. O pro-
jeto já foi apresentado ao ministro
de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, Marcos Jorge de Lima. Na
semana que passou o deputado
esteve em audiência com o presiden-
te do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Soci-
al) Dyogo Oliveira, buscando o envol-
vimento do banco em todo o proces-
so de implantação do projeto que
atende os interesses de desenvol-
vimento social que o banco propõe.

Kaefer busca o apoio federal
para viabilizar as agências que tra-
balhariam em conjunto com pro-

jetos regionais já em andamento,
como o Oeste em Desenvolvimen-
to, realizado por dirigentes de en-
tidades da região.

“O aproveitamento de todo o
manancial tecnológico, produtivo,
cultural e político de cada uma das
regiões paranaenses deve ser me-
lhor mapeado para a adoção de
políticas de desenvolvimento es-
pecíficas para cada região do es-
tado. Só assim é possível traba-
lhar em conjunto governos, enti-
dades, líderes e a população para
gerar desenvolvimento, renda,
emprego e felicidade para as pes-
soas”, defende Kaefer.

OBJETIVOS
O projeto contempla todas as
regiões do estado com a criação de
agências regionais de
desenvolvimento que seriam
responsáveis por implantar uma
cultura de valorização regional e
fomentar a “Marca Paraná”, e  tem
como principais objetivos e ações,
definir, a partir da identificação da
segmentação das cadeias de valores
existentes na região, deficiências
técnicas e de gestão, bem como
implantar uma nova cultura de
desenvolvimento regional sustentável
necessárias ao crescimento,
microrregiões paranaenses.

PLANEJAMENTO
Numa primeira etapa de implantação será realizado uma proposta com Foco na
Cultura e envolvimento da Sociedade Civil, na implantação da Companhia de
Desenvolvimento Regional do Oeste paranaense como elemento âncora do Projeto
de desenvolvimento regional do Estado do Paraná. Além do acompanhamento
técnico e gestão política regional do projeto.

Resultados
Graças à política de desenvolvimento
regional, os países da UE alcançaram

resultados concretos entre 2007 e
2012. Neste período foram criados

769 000 postos de trabalho e
financiaram 72 000 projetos de

investigação, além de expandirem a
cobertura de banda larga a 5 milhões

de cidadãos europeus, com isso
melhoraram a qualidade de vida nas

cidades mediante a realização
de 11 000 projetos.

“Cada região tem sua vocação, mas é
preciso que a população adote isso

como identidade. Valorizando a
região, se tem maiores possibilidades

de comercialização de produtos,
exploração do turismo e o

desenvolvimento da economia”, cita
Kaefer, destacando a importância da

imprensa e de profissionais
das redes sociais neste processo.

PROJETO
CONTEMPLA
todas as regiões do
estado com a criação
de agências regionais
de desenvolvimento

 DIVULGAÇÃO
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Tramita do Supremo Tribunal Federal uma Ação
de Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF 442), requerendo que os Ministros
declarem a não recepção parcial dos artigos 124 e
126 do Código Penal pela Constituição da Repúbli-
ca. Trocando em miúdos, tal medida visa “liberar” o
aborto no Brasil através de decisão do STF.

A Constituição Brasileira vigente, foi promulga-
da no dia 5 de outubro de 1988, em 2018 comple-
ta 30 anos, e somente quase 30 anos após viger
é que o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
ajuizou referida Ação.

Como os defensores da descriminalização do aborto
no Brasil, sabem que a população é majoritariamente
favorável à vida, e que pelas vias legislativas o aborto
dificilmente seria legalizado, buscam via Poder Judiciá-
rio, “empurrarem goela abaixo” a liberação da prática
do aborto no território Nacional.

Medidas favoráveis à vida estão sendo toma-
das em todo o Brasil. Em Cascavel, por exemplo, a
Câmara Municipal aprovou uma Moção (08/2018)
que será enviada à ministra relatora Rosa Webber,
que entre outros poderosos e ponderosos argu-
mentos reforça que a matéria deve ser discutida
pelo Poder Legislativo, e pede que a ADPF 442
seja totalmente rejeitada.

Sejamos todos a favor da vida! Que a vida hu-
mana seja respeitada e protegida, desde a sua con-
cepção até a seu fim natural.

A QUESTÃO DO ABORTO
NAS MÃOS DO JUDICIÁRIO

NOTAS
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“Aceito falar de todos
os outros gols de

cabeça que levamos,
o de hoje [ontem]
não. Foi notório o
empurrão. Não

 foi posicionamento,
foi falta”.

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

A alegria
do torcedor
cascavelense que
lotou o calçadão
da Avenida Brasil
ontem para
acompanhar a
estreia da seleção
brasileira
na Copa.

O esvaziamento do
governo de Michel
Temer que dá sinais
de ter chegado ao
fim antes de ter
terminado com
assessores
deixando seus
cargos.

Tite, treinador da
seleção brasileira após o

empate com a Suíça

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

21
Segunda

Curitiba

21
Terça

16
Segunda

17
Terça

121011

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
13/06 - 16h45

11

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura

Teológica e membro da Pastoral Familiar

 Desabastecimento
Serviços de interligação
das redes em Cascavel
serão executados amanhã
e, segundo a Sanepar,
poderá faltar água
temporariamente no
Bairro Alto Alegre nesta
terça-feira (19). Os
trabalhos serão
executados na Avenida
Assunção esquina com a
Rua Maranhão a partir das
14 horas. A previsão é a
de que o abastecimento
volte à normalidade a
partir das 21 horas.

 Autismo
No Dia do Orgulho
Autista, comemorado
hoje, a Secretaria de
Estado de Saúde ressalta
a importância de
intensificar as estruturas
de apoio para pessoas
autistas. Como parte das
ações, será lançado em
26 de junho, em
Curitiba, o Programa de
Atenção ao Autismo
para apoiar as pessoas
diagnosticadas com
o transtorno e
suas famílias.

ARQUIVO
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gente@jhoje.com.br

Susy e Jonathan,
em homenagem ao

Dia dos
Namorados. O
registro é de
Vera e Grasi
Fotografias

Carolina Baratela Simm, durante ensaio fotográfico em
comemoração aos seus 15 anos. O registro é Vitor Pinheiro

Musical
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.

Gripe
A campanha de vacinação contra a

gripe foi prorrogada até dia 22 de junho.
Podem se vacinar gratuitamente na rede pública idosos

com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos ,
gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o

parto, trabalhadores de saúde de órgãos públicos e
privados, professores de escolas públicas e privadas e

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

Felicidades!

Aline Maria Soim, Paulo
Ricarfdo Dora, Sérgio

Cláudio Mattos e Laura
Santos Piracini.

 DALILA e ANDRE MARCHESE fotografados por Vera e Grasi

Não tentes ser bem
sucedido, tenta antes ser

um homem de valor.
Albert Einstein
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Depois de Portugal, Espanha,
Argentina e Alemanha, o Brasil foi
outra das seleções favoritas a co-
meçar sem vencer na Copa do Mun-
do Rússia 2018. Em jogo marcado
por dois pedidos pelo árbitro de ví-
deo, a equipe de Tite saiu na fren-
te com golaço de Philippe Coutinho,
mas recuou demais e sofreu o em-
pate com cabeçada de Zuber na
Arena Rostov, diante de pouco mais
de 43 mil pessoas. O 1 a 1 foi a
primeira estreia sem vitória da equi-
pe verde-amarela desde 1978.

Ontem, a reclamação por pênal-
tis não marcados, só não foi maior
do que a da falta em Miranda não
assinalada no lance que culminou
com o gol suíço. O lamento foi unâ-
nime entre os jogadores brasileiros,
mas o técnico Tite creditou o em-
pate a outros fatores.

“Talvez a falta de precisão de fi-
nalização tenha sido pela marcação,
mas algumas situações foram lim-
pas e faltou precisão. Um pouco de
ansiedade, primeiro jogo, vontade de
vencer. No técnico também bateu
isso. E essa pressão associada às
duas coisas”, disse o treinador bra-

Tite credita empate à ansiedade
sileiro, que não colocará nas esta-
tísticas o gol sofrido ontem.

“Aceito falar de todos os outros
gols de cabeça que levamos, não
esse. Foi notório o empurrão. Não
foi posicionamento, foi falta. Toma-
mos seis gols em 22 jogos. A bola
parada na Copa beirou nesses pri-
meiros jogos 45% dos gols. Mas
desse gol não aceito a observa-
ção”, disse Tite.

Com cinco títulos e 11 classifi-
cações entre os quatro primeiros,
a seleção brasileira acostumou sua
torcida a ganhar. Mas, ao empatar
por 1 a 1 com a Suíça, ontem, o
Brasil deu continuidade a uma se-
quência que entra para a história
do ponto de vista negativo: essa é
a segunda pior série de jogos sem
vitória em Copa do Mundo.

Depois de levar 7 a 1 da Alema-
nha na semifinal da Copa do Mun-
do de 2014, no Mineirão, a sele-
ção brasileira foi presa fácil para a
Holanda na disputa do terceiro lu-
gar, perdendo de 3 a 0. Ontem, o
jejum continuou com o polêmico

AUDIÊNCIA
Dados prévios do Ibope indicam
que a partida entre Brasil e Suíça
rendeu 50 pontos à Globo em
São Paulo, entre 15h e 16h54
de ontem. Isso significa que oito
em cada vez aparelhos ligados
(79%, exatamente) estavam
conectados ao jogo na maior
cidade do País. No Rio de
Janeiro, a emissora também
marcou 50 pontos (com 79%).
Estes números podem sofrer
alteração nesta segunda-feira
quando o Ibope divulgar os
dados consolidados. Na
comparação com os últimos quatro
domingos, com programação
normal, a audiência com Brasil e
Suíça em São Paulo representou
um aumento de 178% em São
Paulo e 163% no Rio.

empate por 1 a 1 com a Suíça.
A outra vez que a seleção havia

ficado três ou mais partidas sem
ganhar havia sido entre 1974 e
1978. Na reta final do Mundial na
Alemanha, o Brasil perdeu da Ho-
landa e, depois, na disputa pelo
bronze, para a Polônia. Depois, co-
meçou a Copa na Argentina empa-
tando com Suécia e Espanha.

O time do técnico Tite terá a
chance de se recuperar na sexta-
feira (22), quando vai a São Peters-
burgo para enfrentar a Costa Rica,
que vem de derrota para a Sérvia.
Depois, no dia 27 (quarta-feira),
enfrentará a Sérvia em Moscou.

FIFA

 Brasil tem sua 2ª pior sequência em Copas
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O dia de hoje pede atenção com ques-
tões ligadas à comunicação e aos re-
lacionamentos. Momento importante
para resolver pendências materiais e
emocionais. Cor azul.

To
ur

o

Há uma necessidade de reavaliar par-
cerias, relações e associações. Mo-
mento que pede mais maturidade emo-
cional e consciência nos relacionamen-
tos. Cor amarelo.

G
êm

os

 Procure estar atento ao que ocorre
nas entrelinhas, ouça mais as pesso-
as. Hoje tenha cuidado com a tendên-
cia à dificuldade de se fazer entender.
Cor verde.

C
ân

ce
r Este é um momento importante para  res-

taurar sua energia física e psíquica. É um
momento importante para contar com o
apoio de terapias, da psicologia e do au-
toconhecimento. Cor lilás.

Le
ão

A partir de hoje e até o mês de agosto,
será importante resolver pendências
familiares. É um momento que pede
maior centramento emocional e cons-
ciência de sua identidade. Cor verde.

V
ir

ge
m

Reflita melhor sobre os seus objeti-
vos e projetos. É um dia em que pode
haver desafios envolvendo os rela-
cionamentos e a vida profissional.
Cor verde.

Li
br

a

O momento é de observação de suas atitu-
des. Hoje temos o retorno do Planeta Sa-
turno ao setor financeiro. Até agosto você
deverá resolver pendências materiais e
agir com mais maturidade. Cor cinza.

E
sc

or
pi

ão É um momento que pede mais consci-
ência de sua identidade e individuali-
dade. Até agosto, você estará envol-
vido com resolução de pendências em
assuntos pessoais. Cor violeta.

Sa
gi

tá
ri

o É uma fase importante para buscar o
autoconhecimento e a evolução espi-
ritual. Hoje pode haver dificuldade de
administrar questões familiares e de
relacionamentos. Cor pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o É hora de rever suas prioridades jun-

to aos amigos e empresas, capricorni-
ano. É um momento importante para
planejar os seus passos e resolver
pendências. Cor cinza.

A
qu

ár
io

Até o mês de agosto será importante
rever questões ligadas à carreira e às
emoções. É um período que pede mais
consciência de suas responsabilida-
des pessoais e profissionais. Cor azul.

 P
ei

xe
s Um dia que pode ser delicado para as

questões familiares e privadas, piscia-
no. Netuno, seu planeta regente, está
em contato com a Lua; cuidado com as
confusões.  Cor amarelo.
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 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    SEGUNDO SOL

 • SBT

 • BAND
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MALHAÇÃO
Tito afirma a Heitor que não sabe se

quer ser irmão de Garoto. Garoto é re-
conhecido na rua após a gravação de
sua música. Úrsula tem uma ideia para
ajudar mais meninas a levantarem a
autoestima. Gabriela confronta Paulo.
Orientado por Isadora, Getúlio seduz
Lorraine. Todos se animam com o su-
cesso de Garoto e percebem o incô-
modo de Tito.

ORGULHO E PAIXÃO
Brandão se surpreende com a che-

gada de Josephine, que sofre ao des-
cobrir que o ex-amante se apaixonou
por Mariana. Elisabeta garante a Felis-
berto que ama Darcy e está feliz com o
noivado. Felisberto, Ofélia e as Benedi-
to celebram o noivado de Darcy e Eli-

sabeta. Josephine e Brandão conver-
sam sobre seu passado, e a mulher
explica que Tibúrcio não lhe prestou
socorro quando caiu no rio. Ema orga-
niza sua festa de noivado com Edmun-
do, e em parceria com Elisabeta e Dar-
cy. As irmãs Benedito confortam Mari-
ana, que sofre pela rejeição de Bran-
dão. Ernesto e Luccino se reecontram.
Brandão conta a Mário/Mariana sobre
a volta de Josephine. Susana seduz
Olegário e convence o ex-comparsa a
não revelar os segredos dos dois. Julie-
ta lamenta a distância de Camilo. Eli-
sabeta propõe entrevistar Julieta para
sua coluna no jornal.

DEUS SLAVE O REI
Margô fecha a porta da câmera se-

creta, sem saber que Rodolfo está lá.
Otávio orienta Aires a providenciar seu
casamento com Catarina. Catarina pede

a Lucíola que faça chegar até Afonso a
notícia de que ela é prisioneira de Otá-
vio. Virgílio avisa a Catarina que Augus-
to está livre. Catarina lembra Virgílio de
que ele terá que ajudá-la a sair da mas-
morra para ter Amália de volta. Lucíola
encontra Delano vivo e pede que ele vá
a Montemor contar a Afonso que Cata-
rina é prisioneira de Otávio. Naná vai
com Glória para Alcaluz. Rodolfo con-
segue escapar da câmera secreta. Ro-
dolfo não conta a Lucrécia sobre o te-
souro que achou no castelo. Amália tem
a impressão de ter visto Virgílio.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano se preocupa com o que

Cássia conta sobre o inquérito. Ramiro
avisa que Plínio será seu sócio. Plínio
vê Vitório com Ivonete e fica enciuma-
do. Cássia questiona Ramiro sobre Vi-
tório. Valquíria faz uma surpresa para
Hermano. Ramirinho decide voltar para
casa. Pedro procura Cássia. Pedro se
reúne com Hermano e Bulhões. Joana
leva alguns desabrigados para o Laje-
do dos Anjos.

AMOR PROIBIDO
Bihter e Behlul se encontram e se

beijam. Nilay briga com Behlul por cau-
sa de Bihter e Firdevs. Hilmi pressiona
Katya para que ela conte tudo que acon-
tecia na casa da família Ziyagil. Aynur
vê Hilmi com Katya e avisa Nihat. Ay-
nur conta para Hilmi que reabriu o pro-
cesso do divórcio. Firdevs discute com
Bihter por causa de Behlul.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Dona Branca pergunta para Waldis-

ney quais são as intenções dele com
Nanci. O homem inventa uma descul-
pa para ir embora sem responder. João
aprende sozinho a tocar outras músi-
cas. Luísa fica encantada com uma fo-
tografia feita por Marcelo de quando
namoravam. Mário diz para Gael que
acha que o menino que anda com eles
na verdade é Lorena disfarçada. Filipa
coloca gelo nas costas de Poliana sem
que ela perceba.

Karola afirma que só voltará para casa se retomar seu casamento com Beto.
Ícaro se embriaga ao ver Rosa com Valentim, e Luzia se preocupa com o filho.

Karola e Remy ficam juntos. Dodô desconfia de Karola. Naná repreende Beto por
insistir em ficar com Luzia. Ícaro sofre com o envolvimento de Rosa e Valentim.

Ludi reclama de Valentim e julga as atitudes de Rosa. Acácio lamenta a situação
de Ícaro. Ícaro briga com Cacau e deixa novamente a casa da tia. Ionan e Maura

falam sobre suas vidas amorosas. Naná alerta Doralice sobre Ionan. Valentim
conforta Beto, que sofre por Luzia. Remy desconfia quando Valentim conta que

está namorando. Beto pede que Valentim visite Karola.

Karola afirma que só voltará
para casa se retomar seu

casamento com Beto
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João Victor Aleixo Bonin completou cinco anos
quinta-feira. Felicidades!

 Valentina Honjo, que apagou 4 velinhas recentemente

 Em clima de festa junina, Guilherme Galvão Hahn

MICHELLE GALVAO FOTOGRAFIAS.

Pinte o
desenho e
entre no
clima da
Festa
Junina.
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Miguel Estevam Camargo apagou
 a primeira velinha recentemente

DIVULGAÇÃO


