Juros do PDI somam
mais de R$ 3 milhões

FÁBIO DONEGÁ

As obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) têm cinco anos de carência para
só então iniciar o pagamento do empréstimo internacional financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Prefeitura de Cascavel, no entanto, já está pagando
juros do empréstimo como prevê o contrato. Os pagamentos são feitos a cada seis
meses e já totalizam R$ 3,3 milhões desembolsados.
z Págs. 04 e 05
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Comércio
aberto
O comércio de Cascavel permanecerá
aberto na manhã de sexta-feira
quando o Brasil faz sua segunda
partida na Copa do Mundo, desta vez
contra a Costa Rica. Poucos
estabelecimentos decidiram dar folga
aos funcionários durante o jogo, mas
eles poderão assistir ao confronto
no local de trabalho.
z Pág. 12
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Autorizadas
505 vagas
para a saúde
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Vacinação
contra a gripe
só até sexta

PARANHOS CANCELA LICITAÇÃO SUSPEITA
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Com CR7 em alta, Portugal
Autor dos três gols de Portugal no
empate com a Espanha em 3 a 3 na
estreia, na última sexta, Cristiano Ronaldo volta a liderar Portugal nesta
quarta-feira na busca pela primeira
vitória nesta Copa do Mundo, contra
o Marrocos, às 9h (de Brasília), no
Estádio Luzhniki, em Moscou.
A equipe dirigida por Fernando Santos esteve à frente no placar duas vezes contra La Roja, levou a virada e fi-

Com um jogador a mais desde os
três minutos do primeiro tempo,
o Japão venceu a Colômbia por 2
a 1 na estreia da Copa do
Mundo, nesta terça-feira, e saiu
na frente num imprevisível
grupo H que também conta com
Polônia e Senegal.
Após a expulsão prematura de
Carlos Sánchez, que colocou a mão
na bola dentro da área, o veterano
Shinji Kagawa colocou os japoneses
em vantagem cobrando pênalti,
aos 6min do primeiro tempo, mas
Juan Quintero igualou aos 39min
em cobrança de falta à la
Ronaldinho Gaúcho (mandou a
bola por baixo da barreira).
Na segunda etapa, os japoneses
fizeram jus à superioridade
numérica e conseguiram se impor
com gol de Yuya Osako, de cabeça,
aos 28min, aproveitando o
desgaste físico dos colombianos.
Na 2ª rodada, Japão e Senegal
farão duelo de líderes, enquanto
Polônia e Colômbia se enfrentarão
em busca da primeira vitória,
ambos no domingo (24).
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Após sofrer para bater o Egito
nos minutos finais da estreia na
Copa, o Uruguai busca vitória mais
tranquila hoje, às12h (de Brasília),
contra a Arábia Saudita, na cidade
de Rostov, em partida na qual o
atacante Luis Suárez vestirá pela
100ª vez a camisa celeste.
Com 49 gols em 99 jogos,
Suárez será o sexto jogador do
país a virar “centenário”. Antes
dele, Maxi Pereira (atualmente com
125 participações), Diego Godín
(118), Diego Forlán (113 e único
já aposentado), Christian Rodríguez (106) e Edinson Cavani
(102) conseguiram o feito.
O artilheiro tem uma das histórias
mais marcantes em Copas do
Mundo. Em 2010, impediu com as
mãos um gol de Gana, nos minutos
finais da prorrogação de jogo pelas
quartas de final, o que ajudou na
classificação dos uruguaios após o
pênalti ter sido desperdiçado por
Asamoah Gyan. Quatro anos
depois, a icônica mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini lhe rendeu
nove jogos de suspensão, e o
Uruguai não conseguiu ir longe.

A segunda rodada da Copa do Mundo 2018 teve início ontem com
a seleção anfitriã novamente se destacando. Depois de ter goleado a
Arábia Saudita por 5 a 0 na estreia, desta vez a Rússia bateu o Egito
por 3 a 1 e ficou bem perto de se garantir antecipadamente nas
oitavas de final. Ontem, a seleção russa ofuscou a estreia de Mohamed
Salah no Egito e agora fica na torcida para o Uruguai vencer a Arábia
Saudita nesta quarta-feira, ao meio-dia, para se garantir nas oitavas de
final. Já o Egito depende de um tropeço dos uruguaios para manter
vivo o sonho de avançar para a próxima fase.
Outro que fez Salah ser ignorado foi o lateral-esquerdo Cheryshev.
Depois de sair do banco para marcar duas vezes na goleada sobre a
Arábia Saudita, na estreia, ele iniciou a partida de ontem como titular e
marcou o segundo gol dos russos, que liquidou as esperanças egípcias
aos 13min do 2º tempo, depois de receber passe preciso do brasileiro
Mário Fernandes. Com isso, igualou-se a Cristiano Ronaldo na artilharia
da Copa. Antes, a Rússia havia aberto o placar com um gol contra de
Fathi, aos 2min do segundo tempo, e depois abriu 3 a 0 com Dzyuba,
aos 16min do 2º tempo. O astro Salah marcou de pênalti o gol do
Egito, aos 27min do segundo tempo.
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Anfitriã Rússia elimina Egito
e fica mais perto das oitavas
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rio, por sua mobilidade, também tem
chances de começar jogando.
Tudo porque o Marrocos tem
como principal característica a defesa
sólida, que sofreu apenas um gol em
toda a edição das Eliminatórias para a
Copa. Contra o Irã, na última sexta,
deu demonstrações dessa força da
retaguarda, mas perdeu por 1 a 0
devido a um gol contra nos acréscimos da etapa final.

A Espanha mede forças às 15h (de Brasília) desta quarta-feira com o Irã,
em Kazan, buscando três pontos vitais para suas aspirações de passar às
oitavas da Copa do Mundo, após o empate com Portugal (3 a 3), e para
dar um basta às críticas a David de Gea, apontado como culpado do
tropeço na estreia. Após o empate com Portugal, a Espanha enfrenta um Irã
que lidera o Grupo B do Mundial, vindo de vitória na estreia sobre Marrocos
(1 a 0) e que, com mais um triunfo, praticamente garante uma das duas vagas
da chave nas oitavas de final. No jogo de hoje, o zagueiro Gerard Piqué (foto)
completará 100 jogos com a camisa da Espanha, e o lateral-direito Dani
Caravajal, recuperado de dores musculares, pode estrear na Rússia 2018.
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tenta vencer a primeira

FIFA

Japão usa Osako para
vencer a Colômbia

cou muito perto da derrota, mas Cristiano brilhou com um bonito gol de falta.
O técnico Fernando Santos não
confirmou, mas deve trocar o parceiro de ataque do capitão de Portugal. Gonçalo Guedes não foi bem
em Sochi e pode dar lugar a André
Silva, que atuaria mais centralizado
e deixar Cristiano Ronaldo mais à
vontade para cair pelas pontas,
como gosta. Além disso, João Ma-
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(118), Diego Forlán (113 e único
já aposentado), Christian Rodríguez (106) e Edinson Cavani
(102) conseguiram o feito.
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Asamoah Gyan. Quatro anos
depois, a icônica mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini lhe rendeu
nove jogos de suspensão, e o
Uruguai não conseguiu ir longe.

A segunda rodada da Copa do Mundo 2018 teve início ontem com
a seleção anfitriã novamente se destacando. Depois de ter goleado a
Arábia Saudita por 5 a 0 na estreia, desta vez a Rússia bateu o Egito
por 3 a 1 e ficou bem perto de se garantir antecipadamente nas
oitavas de final. Ontem, a seleção russa ofuscou a estreia de Mohamed
Salah no Egito e agora fica na torcida para o Uruguai vencer a Arábia
Saudita nesta quarta-feira, ao meio-dia, para se garantir nas oitavas de
final. Já o Egito depende de um tropeço dos uruguaios para manter
vivo o sonho de avançar para a próxima fase.
Outro que fez Salah ser ignorado foi o lateral-esquerdo Cheryshev.
Depois de sair do banco para marcar duas vezes na goleada sobre a
Arábia Saudita, na estreia, ele iniciou a partida de ontem como titular e
marcou o segundo gol dos russos, que liquidou as esperanças egípcias
aos 13min do 2º tempo, depois de receber passe preciso do brasileiro
Mário Fernandes. Com isso, igualou-se a Cristiano Ronaldo na artilharia
da Copa. Antes, a Rússia havia aberto o placar com um gol contra de
Fathi, aos 2min do segundo tempo, e depois abriu 3 a 0 com Dzyuba,
aos 16min do 2º tempo. O astro Salah marcou de pênalti o gol do
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Nova unidade de saúde
O antigo imóvel onde funcionava
a Casa Pop, na Rua Tuiuti, cruzamento com a Rua Visconde de Guarapuava, no Bairro Cancelli em Cascavel, por
enquanto cede espaço à UBS (Unidade Básica de Saúde) logo ao lado.
Enquanto reformas são realizadas na unidade de saúde, algumas
salas da antiga Casa POP foram utilizadas para armazenar arquivos e
materiais administrativos. Na área
externa, funcionários também aproveitam para estacionar os carros.
A mudança da Casa POP ocorreu no fim do ano passado e hoje
os ser viços são mantidos em
imóvel locado na Rua Clodoaldo
Ursulano, no Bairro Santa Felicidade. A nova estrutura dobrou a
capacidade de atendimento e permite também auxílio a artistas de

ruas e indígenas.
A previsão da Secretaria de Saúde de Cascavel é utilizar o imóvel
desativado no Cancelli para a construção de uma nova unidade de
saúde à população.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

DEMOLIDA

“A antiga estrutura da Casa Pop será
demolida e dará espaço à construção da
nova unidade de saúde no bairro
Cancelli. O projeto já está em
andamento e existe a expectativa de que
a licitação para a construção da nova
estrutura ocorra ainda no 2º semestre de
2018”, afirma a secretaria.

CASA POP foi desativada no Bairro Cancelli no fim do ano passado

CASCAVEL, 20 DE JUNHO DE 2018
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Erro técnico ou má-fé?
A Prefeitura de Cascavel anunciou ontem o cancelamento da licitação de dois veículos para a Secretaria de Meio Ambiente que foram repassados ao Município no
dia 29 de março. O problema é que
tanto o caminhão quanto a van licitados não correspondem ao que
está no edital na licitação. Os veículos foram recolhidos e um processo administrativo aberto para
investigar a empresa e os servidores responsáveis pela elaboração

do processo licitatório.
Com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, os dois veículos custaram R$ 404 mil e já foram pagos à empresa Ingá Veículos Ltda, vencedora da licitação. O
caminhão custou R$ 216 mil e uma
van que era usada para transportar os trabalhadores. A Prefeitura
quer reaver o dinheiro investido.
Pelo processo licitatório tanto o
caminhão quanto a van deveriam ter
ano de fabricação 2017 e modelo

2018, conforme está nos orçamentos apresentados pela empresa. O
problema é que o caminhão entregue é 2016/2016 e a van tem ano
de fabricação 2016 e modelo 2017.
“Constatamos essa irregularidade e imediatamente determinei o cancelamento da licitação,
a devolução dos veículos e a instauração de processo administrativo para apurar se houve ou não
má fé por parte da empresa”, disse o prefeito.
DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS foram recolhidos

Má-fé

Paranhos diz que a empresa agiu de forma estranha, com má-fé e
possivelmente houve fraude. Ele afirmou que recebeu a denúncia na sexta-feira
(15) e que então decidiu investigar o caso. Na segunda-feira (18) foi
determinada a abertura do processo administrativo para investigar o caso que
acabou revelado ontem em uma reportagem da TV Tarobá.
Paranhos diz que esse tipo de discrepância é inadmissível e traz prejuízos para
a imagem da Prefeitura. Para ele, possivelmente houve majoração de preços.
Em todos os processos de licitação, a Prefeitura tem obtido uma média de
30% de desconto, o que não aconteceu neste caso. Cinco empresas
apresentaram orçamento, mas apenas a Ingá Veículos apresentou proposta
e no caso da van o desconto foi de apenas R$ 800 sobre o valor do
edital. Prefeito deu um puxão de orelhas no Departamento de Compras e
nas secretarias para que fiquem mais atentas na hora de elaborar o plano
de compras e no recebimento dos produtos.

OUTRO LADO

Procurada, a empresa Ingá
Veículos Ltda disse que não foi
notificada pela Prefeitura sobre o
processo que será aberto e que só
irá se manifestar após ter
conhecimento do caso.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
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Mãos que ajudam

ORGANIZAÇÃO religiosa doou toucas aos recém-nascidos do HUOP

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 20 DE JUNHO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Os recém-nascidos do Centro
Obstétrico do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) receberam um mimo especial nos últimos dias. Cerca de 300 toucas foram doadas aos bebês que permaneceram internados no hospital,
uma forma encontrada pelas integrantes do projeto Mãos que ajudam
de contribuir com a comunidade.
Os itens foram feitos em Cascavel, Toledo e Palotina, e toda a confecção foi coordenada pela irmã
Leninha. “Nossa organização [Mãos
que ajudam] foi criada há 176 anos.
É uma organização da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias,
conhecida como a Sociedade do
Socorro. É composta por mulheres
que prestam ser viço no mundo
todo. Atualmente, nós somos em
mais de 9,2 milhões, que trabalham em prol da sociedade em busca do bem-estar das famílias e das
comunidades” conta Leninha.
Hoje, em torno de 360 partos
são realizados mensalmente no
hospital e a compra de toucas era
uma solicitação constante. Agora,
as crianças saem do Centro Obstétrico com as touquinhas e vão até
a maternidade ainda mais protegidas do frio. Os itens ficam com as
famílias, até como forma de lembrança de onde nasceram.

DEMANDA
ANTIGA

Segundo o diretor administrativo
do HUOP, Rodrigo Suzuki, o
projeto contempla uma demanda
antiga. “O hospital está de portas
abertas para entidades que
queiram ajudar. Ficamos felizes
com a iniciativa, pois agora as
crianças já saem protegidas do frio
no caminho até a maternidade e
posteriormente para casa”, diz.
A igreja já estuda uma forma de
fazer as doações todos os meses
para que todos os bebês sejam
contemplados.
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Vacinação só até sexta
A campanha de vacinação contra a gripe encerra na próxima sexta-feira (22) e em Cascavel três grupos ainda estão abaixo da meta.
São as crianças menores de cinco
anos, as gestantes e as puérperas.
Apenas 58% das crianças que
compõem o grupo de risco estão
imunes. Este é o público-alvo com
a menor cobertura no município.
Até o fim da semana 7,2 mil crianças ainda precisam ser vacinadas.
Já entre as mulheres grávidas
e as que deram à luz recentemente, a cobertura foi de, respectivamente 60% e 73%. A média geral
de vacinação entre todos os grupos é de 96,3%.
Segundo o chefe de Divisão em
Vigilância em Saúde da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Djaime
Teixeira de Souza, o fato de as crianças serem o grupo prioritário
com a menor cobertura é incomum.
“Os outros anos foram bem diferentes, não tinha uma situação
como esta”, diz.
Uma das explicações, conforme
Souza, pode ser o receio dos pais
ante a vacina. Porém, lembra que
as doses são aplicadas em campanha desde 1999, com as modificações anuais necessárias de acordo com a mutação do vírus. “A vacina é segura e não tem grandes contraindicações”, afirma.
Souza explica ainda que aqueles
que fazem parte dos grupos priori-

S uperou

tários já foram avaliados antecipadamente com base nas notificações
da doença, e geralmente são estes
que a contraem e desenvolvem sua
forma mais grave. “O próprio comportamento das crianças, por exemplo, facilita a transmissão”, alerta.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Quem superou a procura pela vacina contra a gripe foram os idosos, o
grupo prioritário com a melhor cobertura vacinal. Ao todo, 30.292
pessoas acima de 60 anos foram imunizadas, 15% a mais do esperado.
Além disso, 1.423 detentos receberam a dose da vacina. Outros 727
funcionários do sistema prisional também estão protegidos. No grupo
dos professores das redes pública e privada de ensino, 3.984 tomaram
a vacina. Entre os doentes crônicos foram aplicadas 16.386 doses.

EM Cascavel, crianças, gestantes e
puérperas são os grupos com as
menores coberturas vacinais

Números

O boletim mais recente da Sesa
(Secretaria Estadual da Saúde)
mostra que em Cascavel cinco casos
de Influenza foram confirmados: três
deles do subtipo A H1N1, um do
AH3 Sazonal e um do Influenza B.
O município não registra mortes em
decorrência da doença.

LIBERADA
Após o término da campanha, a vacina será
disponibilizada para a população em geral. Isso
acontece, porém, enquanto houver doses em
estoque nas Unidades Básicas de Saúde.

LOCAL

CASCAVEL, 20 DE JUNHO DE 2018

11

Compra de uniformes
A Prefeitura de Cascavel deu início ao processo licitatório para garantir a compra de uniformes no próximo ano aos alunos matriculados em
escolas municipais e Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil).
As aquisições devem ocorrer por
meio de pregão eletrônico, na modalidade de registro de preços que
têm prazo de um ano. O preço máximo previsto para a compra de peças de roupas, meias, tênis e sandálias é de R$ 6,4 milhões.
A expectativa da Prefeitura, além
de garantir a entrega aos alunos o
mais rápido possível é economizar
com as compras, tendo em vista
que o critério de julgamento é o

menor preço por item da lista. O
resultado do certame será divulgado no dia 28 de junho.
O contrato firmado em outubro de
2017, como registro de preços por 12
meses, para o exercício de 12 meses
teve o custo de R$ 3.974.897,07.
“Todos os uniformes previstos
foram entregues. Conforme novos
alunos entram na rede municipal, os
diretores podem solicitar a numeração junto à Semed”, afirma a Secretaria de Educação. Cada criança recebe um kit com oito peças, entre
calças, camisetas, jaqueta e tênis.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Uniformes estocados
Em relação aos uniformes encontrados estocados no almoxarifado ainda
pela antiga gestão municipal, o que resultou em denúncia ao Ministério
Público, a Prefeitura de Cascavel ainda aguarda por orientações para definir
o que poderá ser feito. “O Município aguarda tramitação jurídica para
poder dar a devida finalidade aos uniformes citados. Após os trâmites, serão
destinados às escolas e Cmeis com maior vulnerabilidade e necessidade”,
esclarece a Secretaria de Educação.

VALOR MÁXIMO disponível para a compra do
próximo ano será de R$ 6,4 milhões

R$ 6,4 milhões
É o preço máximo
previsto para a
aquisição dos
uniformes escolares
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Comércio aberto
na hora do jogo
Funcionários do comércio puderam assistir em casa a estreia da
seleção brasileira na Copa do Mundo em partida contra a Suíça no
último domingo.
Já em relação aos próximos dois
jogos do Brasil (22 e 27 de junho) a
previsão é de que a maior parte deles
permaneça no local de trabalho e encontre um tempinho entre os atendimentos para conferir as partidas.
O Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comercio Varejista de
Cascavel e região Oeste do Paraná) realizou reunião com representantes de funcionários e empresários na noite de segunda-feira e ficou definido que cada estabelecimento tem autonomia com relação
aos horários.
“O Sindicato não irá impor nenhuma determinação. Os empresários terão liberdade para definir com
os funcionários como será o expediente”, afirma o assessor do Sin-

dilojas, Bruno Reuter.
Pelo fato de grande parte das
lojas serem abertas às 9h, a expectativa é de que a maior parte delas
siga com o expediente normal nesta sexta-feira (22).
O Sindilojas, por exemplo, não
irá interromper os atendimentos
mesmo no horário dos próximos
dois jogos da seleção brasileira.

Serviços públicos

Unidades educacionais do
Município (Escolas e Cmeis):
funcionarão com expediente
reduzido na sexta-feira, com
dispensa dos trabalhos no período
matutino (manhã), retornando com
expediente normal no período
vespertino (tarde), às 12horas.
Unidades de saúde permanecerão
com expediente normal, ficando
mantidos os mesmos horários de
funcionamento já praticados pelas
unidades. Já as demais repartições
terão expedientes reduzidos para
6 horas, em horário especial,
das 12 às 18 horas.

L iberados

“

SINDICATO acredita que maior parte das
lojas ficará aberta durante o jogo da Copa
na sexta-feira
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

“

Nas duas lojas Magazine em Cascavel o atendimento na sexta-feira terá
início às 11h30. “Foi sugerido aos funcionários para assistir o jogo na loja
até em função dos televisores disponíveis, mas a preferência foi por
permanecer em casa e com isso o expediente terá início só após o fim da
partida”, explica o gerente João Paulo Ramos.
Logo ao lado na loja Riachuello, o horário de atendimento ao público será
mantido dessa forma. Nas Casas Bahia, os funcionários irão ao trabalho no
horário normal, mas os atendimentos também serão iniciados às 11h30.
No próximo dia 27 de junho, o gerente do Magazine Luiza comenta que o
atendimento será mantido até as 14h30. “Vamos retornar às 17h30 e
seguir com o trabalho até às 18h30”, afirma Ramos.

Os empresários terão liberdade para definir com
os funcionários como será o expediente
Bruno Reuter, assessor do Sindilojas

HOJE NEWS

CASCAVEL, 20 DE JUNHO DE 2018

13

SERRA GAUCHA
Gramado e Canela
Bento Gonçalves/Carlos Barbosa / Nova Petropolis

Saída: 18/07/2018

Horário: 17h30

Retorno: 22/07/2018

Embarque: Guaçu Tur

Horário:14h

19/07/2018 – (Quinta-Feira) – BENTO GONÇALVES / CARLOS BARBOSA– RS

PROGRAMAÇÃO

7h30 - Café da manhã Panificadora Brasil
10h - Passeio trem Maria Fumaça (Opcional R$ 135,00. Não inclui no pacote)
Visita ao Vale dos Vinhedos
13h - Almoço
16h - Saída para Gramado – acomodações no hotel
Noite - Livre Atividades pessoais
Pernoite em Gramado (1º)
20/07/2018 – (Sexta-Feira) – GRAMADO – RS
Passeios - Lago Negro, Lago Joaquina Rita Bier, Artesanato, degustação de
vinhos e chocolate;
Teleférico vista/Caracol-ingresso:+/-R$ 45,00.
Visita à Fábrica de Chocolate
Almoço em Canela
Visita a Catedral de Pedra; Nossa Senhora de Lourdes; Praça João Correa.
Noite - Livre Atividades pessoais
Pernoite em Gramado (2º)
21/07/2018 – (Sábado) – GRAMADO – RS
8h - Café da manha
Dia livre atividades pessoais
Pernoite em Gramado (3º)
22/07/2018 – (Domingo) – GRAMADO – RS
9h - Saída do hotel com bagagens para Caxias Visitando Nova Petrópolis
12h - Visita a Vinícola Zanrosso
15h - Retorno para cidade de origem

INCLUSO NO PACOTE
z Ônibus Leito – Leito
z 01 café extra
z 03 diárias com café da manhã
z Seguro Viagem
z Guia Local
z Traslado dos passeios.
NÃO INCLUI
z Ingressos em passeios
z Almoço e jantar
z Passaporte Trem Maria Fumaça
z Extras de caráter pessoal,
lavanderia frigobar etc.

Opções para o dia Livre valores sujeito a alterações:
Parque do Knnor; Aldeia do Papai Noel: +/-R$30,00
Mini Mundo: +/- R$ 30,00
Snow Land: +/- R$ 169,00
Mundo a vapor: +/- R$ 32,00

VALOR DO PACOTE : POR PESSOA R$ 1.595,00
FORMA DE PAGAMENTO: 20 % DE ENTRADA + 8X CARTÃO OU CHEQUE
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Falta de calçada
gera denúncia
Muitos proprietários de imóveis
do Loteamento FAG foram notificados
pelo Departamento de Fiscalização
do IPC (Instituto de Planejamento de
Cascavel) há poucas semanas. Segundo o setor, uma denúncia foi protocolada na prefeitura. O motivo: Falta de calçadas nos terrenos.
Conforme o diretor do IPC, Adir
Tormes, esse procedimento é normal e a população por meio do telefone 156, que é a ouvidoria do Município, ou mesmo pelo protocolo,
deve denunciar. “Quando recebemos
denúncias desse tipo, todos os proprietários da região que não construíram calçadas ou que construíram
de forma irregular são notificados”.
Os donos dos imóveis recebem
um prazo para a execução da obra e
caso não cumpram o combinado são
penalizados com multa que varia de
cinco a 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs). Cada unidade atual-

mente equivale a R$ 42,05.
Adir conta que de acordo com a
Lei Municipal Nº 5.744 / 2011, as
calçadas devem ser construídas com
materiais antiderrapantes, como cimento. Devem estar niveladas com
a via, sem degraus e obstáculos, bem
como dotada de acessibilidade, dentro do que recomenda a Associação
Brasileira de Normas Técnicas.

Atendendo a demanda apresentada
pelos moradores do Jardim Brasília,
no Território Cidadão VII, a Cettrans
fez ontem o reforço da sinalização na
Avenida das Américas com a Rua
Copacabana e também na
Copacabana com Rua Ásia. Também
foi feita uma melhoria no espaço
destinado aos pedestres, com a
colocação de fresado de asfalto em
frente ao terreno onde será implantado
o Programa Agricultura Urbana.

COMPONENTE
ESSENCIAL
Todo imóvel deve ter calçada,
mesmo sem edificação.
“Qualquer lote deve ter
calçada independente. É um
componente essencial. Os
novos loteamentos são
obrigados a deixarem todas
as ruas com a calçada ideal
recomendada. Assim o comprador do terreno não corre o
risco de fazer a calçada
errada, ela já estará regular”.

CALÇADAS devem ser dotadas de
acessibilidade e construídas com
materiais antiderrapantes

SERVIÇO
A Prefeitura de Cascavel disponibiliza projetos de referência
no site: www.cascavel.pr.gov.br/calcadas-cascavel.php
ARQUIVO

GERAL
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As retiradas das cotas dos Programas de Integração Salarial (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) bateram recorde no
primeiro dia de saques para trabalhadores com mais de 57 anos. Segundo o Ministério do Planejamento,
144.409 cotistas sacaram R$ 196,2
milhões na segunda-feira (18). O número é o maior para um dia, desde
que começou a flexibilização dos saques, em setembro do ano passado.
Desse total, R$ 162,6 milhões
foram sacados de 119,6 mil cotas
na Caixa Econômica Federal, que administra o PIS (destinado a trabalhadores da iniciativa privada). No Banco do Brasil, responsável pelo Pasep
(servidores públicos e trabalhadores
de estatais), as retiradas somaram
R$ 33,6 milhões em 24.809 cotas.
Entre 14 e 28 de setembro, a
autorização será ampliada para todas as idades, diferentemente do
que ocorria até então, quando o
saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70
anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Retiradas do PIS/Pasep

R$ 162,6 milhões foram sacados de 119,6 mil cotas
na Caixa Econômica Federal, que administra o PIS
herdeiro de titular da conta.
Pelas contas do governo, 28,7
milhões de pessoas serão beneficiadas. Em cifras, são R$ 34,3 bilhões
disponíveis para saque no Banco do
Brasil e na Caixa Econômica Federal.
Isto porque 3,6 milhões de pessoas
já resgataram R$ 5 bilhões em recursos dos dois programas.

SERVIÇO
Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites
www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep.

NOTAS

Quem tem direito
Têm direito ao saque servidores
públicos e pessoas que
trabalharam com carteira
assinada de 1971, quando o PIS/
Pasep foi criado, até 1988. Quem
contribuiu após 4 de outubro de
1988 não tem direito ao saque.
Isso ocorre porque a Constituição,
promulgada naquele ano, passou a
destinar as contribuições do PIS/
Pasep das empresas para o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT),
que paga o seguro-desemprego e o
abono salarial, e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Lula

Emater

Eixo suspenso

A Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) vai julgar, na próxima
terça-feira (26), um pedido da para
suspender a condenação do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. O
colegiado vai se reunir pela manhã e à
tarde. A liberação do recurso para
julgamento foi do ministro relator da
Lava Jato no Supremo, Edson Fachin,
que também sugeriu a data, que foi
confirmada na pauta de julgamentos
da Corte na tarde de ontem.

A governadora Cida Borghetti nomeou
ontem o novo diretor do Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater), Richard Golba,
e 255 extensionistas aprovados em
concurso. A nomeação dos novos
funcionários recompõe o quadro da
Emater, após o Plano de Demissão
Voluntária (PDV), autorizado pelo
governo estadual em março deste ano
através do decreto 8990. Aderiram ao
PDV 291 trabalhadores.

O relatório da Medida Provisória
(MP) que isenta caminhões que
circularem com eixo suspenso de
pagar pedágio em todo território
nacional, foi aprovado ontem pela
comissão mista que analisa o tema. A
foi assinada pelo presidente Michel
Temer no último dia 27, na tentativa
de atender a algumas demandas dos
caminhoneiros que fizeram uma
paralisação de 11 dias em diversas
estradas brasileiras.

CULINÁRIA
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Moqueca

de Surubim

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

z 2 kg de surubim em postas grossas
z 1 limão
z Sal, alho, pimenta
z 1 kg de tomates maduros
z 2 cebolas grandes
z 1 pimentão
z 1 maço de cheiro verde
z Azeite de dendê
z 200 ml de leite de coco

z PREPARO
1.Tempere as postas com limão, sal,
alho e a pimenta
2.Em uma panela grande, coloque
azeite de dendê, uma colher de alho e
deixe fritar bem
3.Em seguida, coloque a cebola cortada
em cubinhos, os tomates picados, o
pimentão cortado em rodelas grossas
(mais pimenta, se preferir).
4.Deixe refogando com a panela
tampada por uns 5 minutos
5.Se precisar coloque um pouco de água
6.Coloque as postas de peixe nesse
molho ajeitando com cuidado

7.Deixe ferver por cerca de 10 minutos
com a panela tampada
8.Se secar muito pingue água
9.Quando estiver cozido o peixe (espete
a ponta do garfo ou uma faca, não mexa
para não despedaçar), coloque o leite de
coco e o cheiro verde picadinho
10.Se quiser, pode colocar mais um
pouco de água, deixar ferver
11.Retire um pouco do caldo para fazer
um pirão com farinha de mandioca.
Sirva com
arroz branco

DIVULGAÇÃO
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Acidente na PR-486
Um grave acidente foi registrado na tarde de ontem, na PR-486,
rodovia estadual que liga Cascavel
ao distrito de Jotaesse, que pertence ao Município de Tupãssi.
O motorista da Saveiro seguia pela PR-486 sentido Jotaesse quando o condutor do
Uno saiu da estrada rural, ameaçou parar, mas seguiu sem
respeitar a preferência de
quem trafega pela rodovia.
Com o impacto, o Uno tombou
às margens da rodovia e ficou
destruído. Com ferimentos moderados e sem risco de morte, o
motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para
assistência hospitalar.

UNO ficou destruído após acidente

2 veículos queimados
VEÍCULO foi
consumido pelas
chamas no Bairro
Cascavel Velho

KOMBI pegou
fogo na marginal
da BR-277
Dois veículos pegaram foram
da noite de segunda-feira à madrugada de ontem, em Cascavel.
À noite de segunda-feira, uma
Kombi pegou fogo na marginal da
BR-277, perto do Bairro Santa Felicidade em Cascavel.
O condutor disse que o automóvel parou de funcionar e a fumaça começou a sair, sem motivo aparente. O motorista tentou
apagar o fogo com o extintor,
mas não conseguiu. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para fazer o rescaldo, porém, o automó-

vel foi consumido rapidamente
pelas chamas.
Na madrugada, um veículo Megane pegou fogo na Rua Veneza,
Bairro Cascavel Velho. O automóvel ficou destruído pelas chamas
antes mesmo da chegada dos
bombeiros, que controlaram rapidamente o incêndio, mas não conseguiram salvar nada do carro. O
motorista conseguiu sair antes e
não se feriu. Foi o segundo incêndio registrado em poucas horas
no bairro. Durante à tarde de segunda, um Renault Clio pegou fogo

na Rua Itália, quando a proprietária estacionou o carro. A desconfiança é de que o incidente tenha
ocorrido por pane elétrica, mas
toda parte da frente do automóvel ficou destruída.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Giro da
Clamor por justiça Violência
Caso de abuso

A Polícia Federal de Foz do Iguaçu
desvendou um caso de estupro de
vulnerável que ocorreu há quatro anos.
O caso chegou à polícia porque um
vídeo de pornografia infantil estava
nos arquivos de uma pessoa presa em
outro país. O conteúdo veio à PF por
meio da Interpol. A polícia rastreou e
identificou o local e o autor do crime,
que foi preso em flagrante pela PF. Um
depósito de pornografia infantil
também foi identificado na casa do
acusado. A criança passará por exames
inclusive para saber se o crime seguiu
ocorrendo ao longo dos anos. A PF
suspeita que o preso esteja envolvido
em outros casos de estupro.

Operação do Exército
EMOCIONADOS, familiares acompanharam julgamento
Quase três anos depois da morte de Sandra Marilda Lopes, o clamor da família da mulher é por Justiça. Poucos minutos antes do julgamento do acusado pelo assassinato, Ademir Galeski, familiares
se reuniram em frente ao Fórum
Estadual de Cascavel para pedir
a condenação do homem, preso
na época do crime, mas solto logo
depois. “Queremos que ele saia
daqui preso”, afirmou a irmã da
vítima, Jocemara Lopes, que assim como os demais familiares estampava o pedido de providências na camiseta que vestia em homenagem à irmã.
Sandra Marilda Lopes Casagrande, de 54 anos, foi morta em julho
de 2015, a facadas, no aterro sanitário de Santa Tereza do Oeste. Na
época, ela havia recebido a denúncia de que catadores de lixo estavam revirando o aterro, atividade
proibida no Município, e foi até o
local para fazer fiscalização, quan-

do foi morta a facadas e pedradas
e ainda atropelada pelo carro que
usava e que foi levado pelos acusados, na época. Ademir e um adolescente de 17 anos foram reconhecido por um fiscal que estava com
Sandra e que também foi agredido.
Durante o julgamento, o rapaz, que na época era adolescente e ficou seis meses internado, assumiu o assassinato e
deu detalhes de como matou a
vítima: a pedradas e diversas
facadas, porque teria sido “desacatado” por ela enquanto recolhia lixo do aterro. A defesa de
Ademir tentou imputar apenas o
crime de tentativa de homicídio
enquanto que a acusação à morte de Sandra. Até o fechamento
desta edição, o julgamento ainda não havia terminado.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Pelo menos seis cidades do Paraná
foram alvo do primeiro dia de
fiscalização da Operação Alta Pressão
6, realizada pelo Exército. Sete
equipes de militares da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada foram para
Capanema, Campina da Lagoa, Assis
Chateaubriand, Toledo, Maringá e
Realeza para averiguar empresas que
vendem armas, munições e produtos
perigosos, assim como pessoas físicas
que adquirem esses materiais. A ação
segue sem data para acabar e será
realizada em todas as cidades do Estado.

Operação Serra Segura
A PRF, com apoio da Ecocataratas,
realiza hoje a Operação Serra Segura.
Caminhões serão parados no KM 506
da BR-277, em Guaranmiaçu, onde
serão fiscalizados itens de segurança
do veículo. O objetivo é alertar
motoristas para a necessidade de
manutenção dos automóveis e a
prevenção de panes mecânicas.
Também será realizada uma atividade
educativa, em que motoristas de
veículos de passeio serão abordados e
orientados sobre segurança viária em
ocorrência de neblina.
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505 vagas à saúde
Foi aprovado por unanimidade ontem o Projeto
de Lei 49/2018, que altera o Plano de cargos,
vencimentos e carreiras
do servidor público municipal, Lei nº 3.800/2004,
permitindo a abertura de
505 novas vagas na área
da saúde em 20 cargos
diferentes, tais como
médico, enfermeiro, psicólogo, motorista, assistente social, dentista,
agente comunitário de
saúde e agente de combate a endemias.
A previsão de impacto orçamentário é de R$
14.940.441 em 2018, R$
28.655.719 em 2019 e
R$ 30.132.763,05 em
2020, no entanto, a autorização para criar as
vagas não implica necessariamente na contratação de todos estes

funcionários.
A Secretaria de Saúde
explica que desde o ano
de 2017 o município de
Cascavel vem se organizando para alcançar a cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde
por meio das Equipes de
Saúde da Família (ESF)
conforme preconizado
pelo Ministério da Saúde.
A Política Nacional de
Atenção Básica estabelece que cada equipe deve
atender uma população
de aproximadamente
2. 500 a 3.000 habitantes e, por conta disso, Cascavel, hoje com
316.226 habitantes, segundo estimativa do censo
para 2017, necessita de
91 a 126 equipes, sendo
que até o momento foram
implantadas e completadas até o total 44 equipes.
FLÁVIO ULSENHEIMER
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Funcionalismo descontente
Nas negociações os apontamentos feitos pela Prefeitura
eram de contenção de gastos necessários para evitar
desequilíbrio das contas. Tudo para convencer os
sindicatos de que o reajuste salarial teria que ser o
mínimo possível, de 1,7%. Ocorre que agora, pósprestação de contas, os dados demonstram que não havia
tantos riscos de turbulências.

Explicações

Sem aventura

E agora os sindicatos já
pensam em correr atrás do
prejuízo. O presidente do
Sismuvel, Ricieri D’Stefani
Júnior vai cobrar
explicações. Vai querer os
1,3% que faltaram na
negociação inicial,
completando os 3% de
reajuste aos servidores.

Depois de deixar a
secretaria de Cultura e
Esportes, Walter Parcianello
tem feito visitas em toda
região em busca de
apoiadores. Porém, ele
garante que o quadro ainda
não está definido sobre a
pré-candidatura pelo MDB.

Publicidade
Falta à Prefeitura revisar um
pouco mais os totens.
Relógios estão desregulados
e alguns ponteiros com
falhas na cidade. O espaço
tem servido de publicidade
para o Município, que
também está especialista em
verificar potencialidades. A
antiga placa do Lembrasul atual Secretaria de Saúde virou outdoor.

Cartão combustível
Não dependerá de
autorização da Câmara de
Vereadores para a Prefeitura
implantar o cartão
combustível para a frota
municipal. Será em 3 de
julho a licitação para
contratar uma empresa para o
controle e o gerenciamento
de combustíveis por meio de
cartão magnético. O
montante destinado será de
R$ 4 milhões.

“DEIXA BATER O VENTO...”
VAGAS autorizadas são para 20 cargos diferentes

NÚCLEOS DE APOIO

Ainda, para organização da atenção básica, existe a
necessidade de organizar os Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (Nasf), distribuídos um por distrito com equipe
multiprofissional, já para adequação de serviços de saúde
vinculados a atenção especializada, incluindo a saúde mental,
faz-se necessário a implantação do CAPS lll 24 horas e do
CAPS ll, assim como ajuste no quantitativo de servidores
nos demais serviços e também nos processos de cedência.

A frase vazou no microfone na sessão de ontem durante
discussão sobre o veto ao projeto que retirava
autonomia do Concidade (Conselho Municipal da
Cidade). As discussões foram acaloradas e a falta de
Paulo Porto (PCdoB) foi decisiva. Para ser rejeitado é
preciso apoio da maioria absoluta dos 21 parlamentares,
onze votos. Foram dez favoráveis e oito contra.

z Gugu Bueno (PR) se mostrou bastante firme e usou a
palavra para apoiar o veto do prefeito Leonaldo Paranhos.
z Em seguida, após votação do veto ao projeto 20/
2018, que também interfere no Concidade, disse que se
fosse necessário para o desempate votaria a favor do veto.
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ARQUIVO

DÓLAR AUMENTA 67%
EM QUATRO ANOS

OBRAS do PDI têm empréstimo
internacional e juros em dólar
Embora esteja previsto um prazo de carência de cinco anos, a
Prefeitura de Cascavel já vem pagando os juros e as comissões de
crédito pelo empréstimo milionário do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso é
pouco divulgado desde a assinatura do contrato para a realização
das obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado). Desde
2014, a cada ano são duas parcelas de pagamentos: uma em
abril e outra em outubro.
Cascavel chegou a pagar R$ 107
mil sem sequer ter usado um centavo do montante liberado, em
2014, quando houve o acordo internacional, equivalentes a chamada
comissão de crédito – percentual
cobrado sobre o montante disponibilizado pela instituição financeira.
Ao todo são 28,7 milhões de
dólares emprestados pelo BID, que
liberou o recurso já em 2014. Só a
partir de 2015 foram iniciados os
saques para os pagamentos das
empresas contratadas. A partir do
momento que há retiradas, uma
variação das taxas começa a ser
sentida. Aumenta o desembolso
pela taxa de juros, que é de 2,65%
(calculada sobre o valor usado), e
reduz a comissão de crédito, que
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Prefeitura já
pagou R$ 3,3
milhões ao BID
tem um percentual bem menor:
0,5% (calculado sobre o que ainda
está disponível para ser gasto).
Na gestão de Edgar Bueno
(PDT), por exemplo, foram transferidos R$ 1.259 milhão ao BID –
são R$ 836,6 mil de comissão de
crédito e R$ 422,3 de juros. Já na
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Confira a tabela que demonstra os
montantes pagos pela Prefeitura ao BID,
com dois pagamentos a cada ano:

A taxa cambial sempre foi um dos maiores receios no empréstimo. Cascavel vem recebendo o
montante em dólar e terá de fazer a devolução na
mesma moeda. Os impactos dessa variação de
câmbio já são sentidos.
Quando houve assinatura do contrato, um dólar
valia R$ 2,23, hoje está cotado a R$ 3,73: uma
valorização de 67% em quatro anos. Em virtude da
turbulência política, em outubro de 2015, a taxa
cambial chegou ao seu maior patamar: R$ 3,80.
Em seguida, os valores foram sofrendo reduções
sucessivas, chegando a R$ 3,12 em outubro de
2017. A última parcela paga teve elevação, com
dólar em R$ 3,42. “É claro que essa variação cambial assusta, mas já havia uma expectativa de que
teríamos elevações”, diz o secretário da Casa Civil, Cletírio Feistler.
A taxa de juros e as comissões de crédito são
baseadas na Libor (London Interbank Offered Rate),
que engloba diferentes instituições financeiras.
FÁBIO DONEGÁ

gestão Leonaldo Paranhos (PSC)
o montante passou de R$ 2,1 milhões – R$ 1,8 milhão de juros e
quase R$ 300 mil de comissões
de crédito. O total repassado à
instituição financeira com sede
em Washington, Estados Unidos,
ultrapassa os R$ 3,3 milhões.

18,7 milhões de dólares já gastos
Do montante emprestado do BID, Cascavel já utilizou US$ 18.773 milhões,
restando US$ 10 milhões em caixa. A amortização do valor começa apenas
em abril de 2019. Também serão duas parcelas por ano pagas pela
Prefeitura: uma abril e outra em outubro. Ritual que prossegue até 2038.
Em comparação a outras linhas de crédito, Cletírio Feistler ainda
defende o BID – apesar das turbulências do dólar. “Sem o empréstimo
não seria possível fazer as obras necessárias. Além disso, outros
empréstimos possuem uma taxa de juros bem maior que do BID, que
está em 2,65%, no semestre”, diz o secretário da Casa Civil.

CLETÍRIO Feistler diz que já havia expectativa de elevação do dólar

FONTE: SECRETARIA DA CASA CIVIL
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“Tem certos procedimentos e
comportamentos que eu não
tenho na vida. Ninguém me
ofereceu, até porque se
oferecesse, levava uma voz
de prisão na hora”.

A CARNE MAIS BARATA DO
MERCADO É A CARNE NEGRA
Os números apresentados pelo Atlas da Violência de
2018 mostram a agudização nas tendências do perfil de
assassinatos cometidos no Brasil: a vítima é de cor negra, pobre, jovem e do sexo masculino. Isso vem corroborar as séries estatísticas acerca do genocídio negro
provocado pelas políticas de segurança públicas equivocadas, que fazem com que o combate a criminalidade
se transforme em uma guerra aos pobres e esses pobres são homens jovens negros.
O perfil dos vitimizados reflete a histórica desigualdade
social brasileira. E o aumento dos números tem como fator incrementador a crise brasileira que não só estancou o
processo débil, mas positivo de ascensão social e inclusão que vinha ocorrendo no Brasil.
De outro lado a herança belicista de comando da segurança pública tem como exemplo a intervenção federal
militar no Rio de Janeiro. Seu insucesso absoluto e relativo
com o aumento dos índices de criminalidade, de letalidade
da ação policial e relativo com a incapacidade de elucidação do assassinato da vereadora Marielle e seu Motorista
Anderson, são o exemplo cabal dessa opção fracassada.
Além dos fatores elencados não se deve desconsiderar
os “demônios” libertos pela crise brasileira que, a partir dos
protestos de 2013 culminaram com a deposição da presidente da república, e trouxeram à tona no país vozes do
rancor e preconceito que afetadas pelas transformações promovidas pela ascensão social, clamaram pelo retorno a antiga
ordem em que os negros e pobres “sabiam o seu lugar”.
Esse discurso encontrou eco nas estruturas das instituições policiais e não se deve desconsiderar essa dimensão sociológica desses números. Eles corroboram os versos cantados por Elza Soares: “a carne mais barata do
Mercado é a carne negra”

Eduardo Paes, exprefeito do Rio negando
que tenha recebido
propina de empreiteiras
nas Olimpíadas.

NOTAS
z Trânsito seguro

zFesta junina

A Cettrans iniciou a
semana com uma palestra
sobre Educação e
Segurança no trânsito na
Agência dos Correios da
Avenida Carlos Gomes,
onde funciona o Centro de
Distribuição Domiciliária.
O debate fez parte Semana
Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho e
teve por objetivo alertar
para os riscos de acidentes
que os trabalhadores estão
expostos também na
via pública.

Acontece hoje, a partir das
14h30, a tradicional festa
junina para os pacientes
hospedados na Casa de
Apoio, em Cascavel. A festa
é organizada pela LFCC
(Legião Feminina de
Combate ao Câncer) e
contará com comidas
típicas, música caipira,
apresentações de duplas
sertanejas e danças típicas
juninas. Todo o evento é
feito com o apoio de
voluntários e não tem
custo para os pacientes.

Newton de Oliveira
Professor de Direito do Mackenzie Rio
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A indefinição
sobre a tabela de
fretes que deixa
caminhoneiros de
todo o Brasil
apreensivos e que
já se declaram em
“estado de
greve”.

A decisão do
prefeito Paranhos
de cancelar uma
licitação por
receber veículos
diferentes do que
havia sido
proposto no
processo.
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Parcialmente
nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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Tchê
Para quem quer aprender a dança Gaucha, o Clube Arizona
inicia mais um curso dia 26 de junho, às 19h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(45) 9 9833-8258.

gente@jhoje.com.br

Sinfonia
O 29º Festival de Música de Cascavel será realizado de 5 a
22 de julho, no Teatro Municipal Sefrin Filho. Grandes
nomes da música vão figurar por aqui. Entre eles, o
professor Daniel Bortholossi, que tem trabalhado com
muitos grupos sinfônicos brasileiros, além de orquestras na
Argentina, Portugal, Itália, Bulgária, Cazaquistão,
Inglaterra, República Tcheca, Romênia, Ucrânia e Rússia.
As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo site
www.even3.com.br/fmc.

ALANA
DUPONT,
na torcida
pelo Brasil.
O registro é
de Arivonil
Policarpo

Riso
Neste domingo, às 19h30, o comediante Renato Albani se
apresenta no Teatro Municipal com o stand up comedy O
melhor trabalho do mundo. Os ingressos estão à venda no
site www.okingressos.com.br.

Felicidades!
Marília Ferer Maria, Dulce
Maria Porrini, Sérgio Luís
Santos, Magali de Almeida
Maier, Carla Luana Dopacini e
Paulo Henrique de Almeida.

Os sentimentos verdadeiros
se manisfestam mais por
atos que por palavras.
William Shakespeare

MICHELLE GALVÃO

Nova data
O Congresso Regional Sul da Intercom (Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação),
que seria realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2018, no
Centro Universitário FAG em Cascavel, foi remarcado para o
período de 29 de junho a 1º de julho.
Cerca de 2.000 congressistas de comunicação de todo o
Sul do País são esperados para o evento.

O casal Juliana Barbizan e Tiago, à espera do doce Arthur
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CBF despreocupada
com Neymar

A Fifa também viu
A arbitragem do jogo entre Brasil e Suíça, no domingo “errou” no gol de
empate do time europeu e na não marcação de pênalti em Gabriel Jesus.
Quem garante é diretor técnico da Fifa, Marco Van Basten. Ele foi
questionado pelo “Estadão” no lobby do hotel Radisson, usado pela Fifa como
sua sede em Moscou durante a Copa Rússia 2018, e não fugiu da resposta,
apesar de ter emendado: “essa é minha opinião pessoal. A percepção no
Comitê dos Árbitros é de que o juiz da partida agiu de forma correta”.
PLACAR DE ONTEM
COPA DO MUNDO
Colômbia 1x2 Japão
Polônia 1x2 Senegal
Rússia 3x1 Egito

Dois dias depois da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no
empate em 1 a 1 com a Suíça, Neymar voltou a treinar com a seleção brasileira, mas precisou deixar a atividade mais cedo devido a dores no tornozelo direito, ontem em Sochi.
O camisa 10 do Brasil, poupado
da atividade de segunda-feira, quando realizou sessão de fisioterapia no
hotel, voltou a campo com os companheiros, participou da tradicional
roda de bobinho, mas acabou saindo de campo mancando 25 minutos
após o início da atividade, claramente sentindo dores no tornozelo.
“É resultado da quantidade de
faltas recebidas no jogo contra a
Suíça. Ele ficou com dores no tornozelo, sentiu um desconforto e os
médicos resolveram tirar ele para
fazer mais sessões de fisioterapia”,
explicou o assessor de imprensa
da CBF, Vinicius Rodrigues, que fez
questão de tranquilizar a torcida brasileira: “Nesta quarta-feira ele volta a treinar normalmente”.
Contra os suíços, Neymar sofreu
10 faltas no duelo de estreia na Copa
do Mundo, um número recorde para
um jogador na primeira rodada da fase
de grupos do Mundial 2018.
Com Neymar em campo, a seleção
brasileira faz hoje o último treino antes de viajar a São Petersburgo, onde
enfrentará a Costa Rica sexta-feira, às
9h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo.

Premiação milionária
A CBF já definiu a premiação a ser paga aos jogadores da seleção
brasileira em caso de conquista do hexacampeonato mundial. Após acordo
entre diretoria e comissão técnica dias antes da estreia, ficou resolvido
que vencer a Copa do Mundo renderá US$ 500 mil (R$ 1,87 milhão) para
cada um dos 23 convocados, totalizando um valor de R$ 43,1 milhões em
premiação ao grupo de atletas pelo sonhado título. O técnico Tite tem
direito a valor semelhante em caso de vitória em uma possível final.
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N o velas
• REDE GLOBO

ORGULHO E PAIXÃO
DIVULGAÇÃO

Julieta agradece o apoio de Elisabeta
e pede que a moça mantenha sua
história em segredo. Jane desconfia do
encontro entre Julieta e Elisabeta.
Tibúrcio ameaça Cecília. Luccino ajuda
Mário/Mariana a manter seu disfarce na
presença de Felisberto. Olegário pede
Susana em casamento na frente de
Julieta, mas Petúlia salva a comparsa.
Jorge, Amélia, Tenória e Estilingue
chegam para o noivado de Ema e
Edmundo. Elisabeta declara seu amor
por Ofélia. Darcy sugere que Camilo dê
uma nova chance a Julieta.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Heitor fica sensibilizado com a novidade sobre Aloísio e Tito o apoia. Gabriela estranha ao ver Breno no Le Kebek. Brigitte mostra para Gabriela o vídeo com as imagens de Rafael agredindo Breno. Isadora descobre que Lorraine faleceu. Gabriela decide viajar para
a premiação. Alex desabafa com Hugo
sobre sua dificuldade de se aproximar
de Maria Alice.
DEUS SALVE O REI
Afonso trava um duelo com Otávio
para impedir o casamento com Catarina. Catarina agradece Afonso por ter
salvado sua vida. Amália afirma à rainha de Lúngria que Afonso não concordará com o acordo proposto. Naná diz

Darcy
sugere
que
Camilo
dê uma
nova
chance
a Julieta

Naná. Nice elogia Selma para Maura.
Rosa e Maura trocam confidências sobre suas vidas amorosas. Roberval sonda Cacau sobre Luzia. Edgar procura
Roberval, que afirma que há muitos segredos na família de Severo.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Os médicos dizem para Behlul que
Besir não teve melhoras e Besir implora para que Behlul o tire do hospital.
Peyker liga para Behlul e pede para ele
ficar longe de Bihter. Nilay e Bihter planejam uma festa surpresa de aniversario para Behlul.
• SBT
AMANHÃ É PRA SEMPRE
Vênus conversa com Marina e diz
que Camilo está caidinho por ela, mas
confessa que gostaria que Esteve se
apaixonasse por ela. “Franco” comenta
com Fernanda sobre sua suspeita de que
Bárbara é a autora intelectual do sequestro de Liliana e, para comprovar vai acompanhá-la quando for pagar o resgate.
Úrsula liga para Adriano, informa que o
juiz vai reabrir o caso de sua mãe e que
isso pode levá-lo para a cadeia.

a Lucrécia que ela e Glória não estão
em Alcaluz por causa de Rodolfo. O rei
de Alfambres avisa a Otávio que ele está
expulso do Conselho de Cália. Afonso
fica em choque ao ver Virgílio vivo. Glória conta a Rodolfo que foi Lucrécia
quem o denunciou para Afonso. Rodolfo não aceita o pedido de desculpas de
Lucrécia. Afonso conta a Amália que
Virgílio está vivo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Raquel chega na padaria com casaco de Guilherme, que lhe acompanha. Durval fica irritado e manda a filha
para casa após dizer para ela ficar afastada do garoto. Raquel tenta explicar
que Guilherme apenas emprestou o
casaco por ela estar molhada. Filipa
estoura um colar de Luísa e vai embora com Yasmim.

SEGUNDO SOL
Luzia disfarça sua identidade para
Roberval. Du Love se incomoda com a
presença de Ícaro como hóspede de
Laureta. Rosa e Ícaro trocam desaforos. Edgar questiona Severo sobre Roberval. Beto encontra Ícaro no casarão
e decide seguir os passos do rapaz.
Pai Didico insiste para que Groa assuma o comando de seu terreiro de candomblé. Nestor declara seu amor por

• RECORD
APOCALIPSE
Guido manda os soldados dispararem contra os fugitivos. Cientistas descobrem que um poderoso vulcão entrará em erupção. Ricardo é avisado sobre a descoberta. Stefano o aconselha
e o Anticristo conhece uma cobaia do
Falso Profeta. Saulo e Noah protegem
os fugitivos.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

A Lua reforça sua autoconfiança e você
terá ânimo redobrado para correr dos seus
interesses. Mostre os seus talentos no trabalho. Vigie todas as oportunidades e aja
rápido para aproveitá-las. Cor: preto.

Virgem

Seu jeito responsável e disciplinado está
evidente e você vai cumprir à risca suas
tarefas. Bom entrosamento com colegas.
Troque ideias e trabalhe em parceria
para atingir metas. Cor: branco.
É hora de correr atrás dos seus sonhos e projetos para o futuro. Se procura emprego ou quer mudar de ramo,
os amigos podem dar boas indicações.
Boa fase para entrevistas. Cor: azul.

Sagitário Escorpião

Há chances de ganhar uma grana extra com seu trabalho. Tome decisões
rápidas e ousadas. Não deixe uma boa
oportunidade escapar. Bom momento
para rever o orçamento. Cor: lilás.

Sua atenção vai se concentrar na carreira e em tudo que possa trazer mais
dinheiro para o bolso. Vai batalhar por
estabilidade e conforto material. Valorize
sua imagem no trabalho. Cor: amarelo.

Capricórnio

Você terá facilidade para se expressar e convencer as pessoas. Aproveite para mostrar suas ideias e dar sugestões no trabalho. Amplie contatos e
aumente a clientela. Cor: laranja.

O céu anuncia novidades e você pode
se surpreender. Pode ter mudanças no
trabalho, mas tudo indica que serão positivas. Procure manter a discrição e cumpra suas tarefas a sós. Cor: branco.

Aquário

Ótimo dia para quem trabalha em casa:
terá ótimo desempenho. Se não é o
seu caso, procure ficar no seu canto e
agir com discrição. Mudanças importantes deverão ocorrer. Cor: azul.

Ótima fase para investir numa sociedade. Unir-se a outras pessoas será
a maneira mais rápida e eficaz de atingir suas metas. As amizades ficarão
mais intensas: aproveite! Cor: verde.

Peixes

Hoje, você vai brilhar! A Lua entra em
seu paraíso astral, aumentando sua
sorte, seu charme e carisma. Também
vai contar com energia em dobro para
correr atrás do sucesso. Cor: laranja.

Libra

horóscopo

Seu pique para o trabalho será maior
e você vai encarar até as tarefas mais
complicadas. Mostre que merece confiança. Sonhe alto e batalhe para conseguir o que quer. Cor: verde.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Você vai mostrar energia e iniciativa em
tudo que fizer. Dê um gás no trabalho,
tome atitudes firmes e invista no seu aperfeiçoamento profissional. Terá disposição
extra para aprender. Cor: amarelo.
SOLUÇÃO ANTERIOR
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