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Descarte irregular traz
risco ao meio ambiente

Com duas usinas de recicla-
gem para recebimento e
separação dos resíduos da
construção civil em Casca-
vel, aproximadamente 50
empresas trabalham com
locação de caçambas para
entulhos. O problema é que
ainda há casos de descartes
irregulares de inertes, o que
coloca em risco o meio
ambiente. Segundo a Secre-
taria de Meio Ambiente, a
fiscalização é feita conforme
a demanda e denúncias.
Suspeita-se que haja ao
menos 25 pontos de descar-
tes clandestinos. O número
reduzido de fiscais também
impede uma fiscalização
mais efetiva.
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 A seleção brasileira masculina
de vôlei voltou à quadra cerca de 12h
após deixar o ginásio, e, depois de
bater a Polônia no sábado (23), não
conseguiu repetir o resultado posi-
tivo ontem pelo último jogo da fase
classificatória da Liga das Nações.

O time do Brasil lutou, mas aca-
bou superado pela Argentina por 3
sets a 0 (23/25, 22/25 e 21/25),
na Hisense Arena, em Melbourne,
na Austrália.

A seleção dirigida pelo técnico
Renan assegurou a classificação
para a fase final da competição com
duas rodadas de antecedência,
logo depois da vitória sobre a Aus-
trália, na sexta-feira, mas lutou por
mais um bom resultado ontem.
Cansado, porém, o grupo brasilei-
ro não conseguiu corresponder.
Após a partida, o treinador brasi-
leiro comentou sobre a rotina pu-
xada de viagens e jogos.

“Chegamos a uma última parti-

Superada pela Argentina

da da quinta etapa da competição
tendo que optar por A ou B para ten-
tar evitar lesões devido às viagens,
cansaço e fuso horário que encara-
mos nesse tempo”, destacou Re-
nan, que ainda falou sobre o rodí-
zio que realizou entre os jogadores
ao longo da fase classificatória.

“Mexemos bastante o grupo que
começou as partidas e isso foi váli-
do no sentido de dar oportunidade
a todos os atletas de participar dos
jogos, mas isso não muda o sacrifí-

cio que é jogar sexta, sábado e do-
mingo a cada semana em um país
diferente”, afirmou Renan, que ago-
ra já está totalmente focado na Fase
Final da Liga das Nações.

“Ainda esperamos ter muitos
jogos pela frente pela fase final e
estar lá era nosso primeiro objeti-
vo na competição. Agora, vamos
aguardar pela definição das chaves
e enfrentar mais uma viagem longa
agora na volta ao Brasil”, concluiu
Renan Dal Zotto.

Fase final
 A seleção brasileira estreou na Liga das Nações em Kraljevo, na Sérvia,

depois retornou ao Brasil para fazer a segunda etapa em Goiânia, viajou
para Ufa, na Rússia, depois passou por Varna, na Bulgária, e encerrou a

fase de classificação em Melbourne, na Austrália.
Agora, a delegação brasileira segue ainda neste domingo para o Brasil,
onde ficará na próxima semana. A seleção se apresenta ao Centro de

Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), na quarta-feira
(27) e viaja no sábado (30) para Lille, na França, onde será disputada a

fase final da Liga das Nações, entre os dias 4 e 8 de julho.

SELEÇÃO brasileira não conseguiu resultado positivo no jogo contra a Argentina ontem
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Uruguai 6 2 2 0 0 2 0 2
Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3
A. Saudita 0 2 0 0 2 0 6 -6

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 4 2 1 1 0 4 3 1
Portugal 4 2 1 1 0 4 3 1
Irã 3 2 1 0 1 1 1 0
Marrocos 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 3 2 1 0 1 2 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -2
Nigéria 1 2 0 1 1 1 2 -3

Time P J V E D GPGC SG
Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2
Suíça 4 2 1 1 0 3 2 1
Sérvia 3 2 1 0 1 2 2 0
Costa Rica 0 2 0 0 2 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
México 6 2 2 0 0 3 1 2
Alemanha 3 1 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
Coreia do Sul 0 2 0 0 2 1 3 -2

Time P J V E D GPGC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GPGC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
3Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

A Inglaterra não precisou se es-
forçar para atropelar o Panamá por
6 a 1, ontem em Nijni Novgorod, e
se garantir nas oitavas de final da
Copa do Mundo ao lado da Bélgica
pelo Grupo G.

John Stones (8 minutos e 40),
Jesse Lindgard (36) e Harry Kane
(22, 45+1 e 62) fizeram os gols da
goleada inglesa, a maior do país em
todas suas participações no mun-
dial, enquanto Felipe Baloy fez o
primeiro gol da história do Panamá
em Copas do Mundo.

O resultado garante os europeus
no mata-mata. As equipes têm seis
pontos cada e não podem mais ser
alcançadas por Tunísia e Panamá,
que não pontuaram.

Os três gols de Harry Kane coloca-
ram o centro-avante inglês na artilha-
ria isolada da Copa do Mundo, com
cinco gols. O belga Romelu Lukaku e o
português Cristiano Ronaldo vêm logo
atrás, com quatro gols cada.

Na última rodada, Inglaterra e
Bélgica disputam a primeira coloca-

Goleada contra o

Seis seleções já conseguiram
classificação para as oitavas de
final da Copa da Rússia: Rússia
(Grupo A), Uruguai (Grupo A),
França (Grupo C) e Croácia (Gru-
po D); Inglaterra e Bélgica (Gru-
po G). As duas últimas equipes
se classificaram após os jogos
de ontem que encerraram a se-
gunda rodada da Copa do Mun-
do Rússia 2018.

Jogo equilibrado
Japão e Senegal fizeram um jogo
movimentado ontem em Ecaterimburgo,
com quatro gols e muita disposição. O
empate em 2 x 2 mostrou um Japão
veloz, que jogou de igual para igual com
um time mais alto e fisicamente mais
forte. O empate foi justo e refletiu o que
foi o jogo. Os momentos de
superioridade se alternaram entre
asiáticos e africanos em vários momentos
do jogo. O resultado dá aos dois times
a vantagem do empate na última rodada
para garantirem a classificação. As duas
seleções têm 4 pontos no grupo H.  Na
última rodada da primeira fase o Japão
enfrenta a Polônia em Volgogrado e
Senegal joga contra a Colômbia em
Samara. As duas partidas ocorrerão na
próxima quinta-feira (28) às 11h.

Colômbia elimina a Polônia
Os gols de Yerry Mina, Radamel Falcao e

Juan Cuadrado deram à Colômbia uma
convincente vitória por 3 x 0 contra a

Polônia, que foi eliminada da Copa do
Mundo antes do último jogo pelo Grupo H.

Mina marcou de cabeça aos 40 minutos,
quando o meia Juan Fernando Quintero

pegou a defesa da Polônia de surpresa com
um toque curto para James Rodríguez, que

acertou um belo cruzamento com o pé
esquerdo para Mina abrir o placar.

Outro bom passe de Quintero, no meio da
defesa rival, garantiu ao capitão Falcao, que

ficou de fora da Copa de 2014 devido à
lesão, seu primeiro gol em mundial aos 25 do

segundo tempo. James Rodríguez conseguiu
sua segunda assistência cinco minutos depois,

quando passou para Cuadrado fazer 3 x 0.

COPA DO MUNDO
Inglaterra 6x1 Panamá

Japão 2x2 Senegal
Polônia 0x3 Colômbia

PLACAR DE ONTEM

Panamá FIFA

 FIFAção do grupo, em Kaliningrado, en-
quanto os eliminados africanos e
centro-americanos jogam pela hon-
ra, em Saransk. Os dois jogos se-
rão disputados dia 28 de junho às
15h pelo horário de Brasília.

A Espanha entrará em campo
nesta segunda-feira, no Estádio Ka-
liningrado, para confirmar a classi-
ficação para as oitavas de final, en-
frentando o Marrocos, a única se-
leção já eliminada no grupo B.

Jogar contra uma equipe sem
pretensões no torneio fatalmente
será decisivo na chave, já que a
outra partida colocará frente a fren-
te Portugal e Irã, que devem se

matar pela outra vaga.
Enquanto só a vitória interes-

sa aos iranianos, que têm três
pontos, espanhóis e por tugue-
ses possuem quatro e dependem
apenas de um empate.

Já as seleções do Egito (Grupo
A), da Arábia Saudita (Grupo A), do
Peru (Grupo C) e da Costa Rica (Gru-
po E) estão sem chances de se clas-
sificar às oitavas.
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Uruguai 6 2 2 0 0 2 0 2
Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3
A. Saudita 0 2 0 0 2 0 6 -6

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 4 2 1 1 0 4 3 1
Portugal 4 2 1 1 0 4 3 1
Irã 3 2 1 0 1 1 1 0
Marrocos 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 3 2 1 0 1 2 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -2
Nigéria 1 2 0 1 1 1 2 -3

Time P J V E D GPGC SG
Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2
Suíça 4 2 1 1 0 3 2 1
Sérvia 3 2 1 0 1 2 2 0
Costa Rica 0 2 0 0 2 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
México 6 2 2 0 0 3 1 2
Alemanha 3 1 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
Coreia do Sul 0 2 0 0 2 1 3 -2

Time P J V E D GPGC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GPGC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
3Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

A Inglaterra não precisou se es-
forçar para atropelar o Panamá por
6 a 1, ontem em Nijni Novgorod, e
se garantir nas oitavas de final da
Copa do Mundo ao lado da Bélgica
pelo Grupo G.

John Stones (8 minutos e 40),
Jesse Lindgard (36) e Harry Kane
(22, 45+1 e 62) fizeram os gols da
goleada inglesa, a maior do país em
todas suas participações no mun-
dial, enquanto Felipe Baloy fez o
primeiro gol da história do Panamá
em Copas do Mundo.

O resultado garante os europeus
no mata-mata. As equipes têm seis
pontos cada e não podem mais ser
alcançadas por Tunísia e Panamá,
que não pontuaram.

Os três gols de Harry Kane coloca-
ram o centro-avante inglês na artilha-
ria isolada da Copa do Mundo, com
cinco gols. O belga Romelu Lukaku e o
português Cristiano Ronaldo vêm logo
atrás, com quatro gols cada.

Na última rodada, Inglaterra e
Bélgica disputam a primeira coloca-

Goleada contra o

Seis seleções já conseguiram
classificação para as oitavas de
final da Copa da Rússia: Rússia
(Grupo A), Uruguai (Grupo A),
França (Grupo C) e Croácia (Gru-
po D); Inglaterra e Bélgica (Gru-
po G). As duas últimas equipes
se classificaram após os jogos
de ontem que encerraram a se-
gunda rodada da Copa do Mun-
do Rússia 2018.

Jogo equilibrado
Japão e Senegal fizeram um jogo
movimentado ontem em Ecaterimburgo,
com quatro gols e muita disposição. O
empate em 2 x 2 mostrou um Japão
veloz, que jogou de igual para igual com
um time mais alto e fisicamente mais
forte. O empate foi justo e refletiu o que
foi o jogo. Os momentos de
superioridade se alternaram entre
asiáticos e africanos em vários momentos
do jogo. O resultado dá aos dois times
a vantagem do empate na última rodada
para garantirem a classificação. As duas
seleções têm 4 pontos no grupo H.  Na
última rodada da primeira fase o Japão
enfrenta a Polônia em Volgogrado e
Senegal joga contra a Colômbia em
Samara. As duas partidas ocorrerão na
próxima quinta-feira (28) às 11h.

Colômbia elimina a Polônia
Os gols de Yerry Mina, Radamel Falcao e

Juan Cuadrado deram à Colômbia uma
convincente vitória por 3 x 0 contra a

Polônia, que foi eliminada da Copa do
Mundo antes do último jogo pelo Grupo H.

Mina marcou de cabeça aos 40 minutos,
quando o meia Juan Fernando Quintero

pegou a defesa da Polônia de surpresa com
um toque curto para James Rodríguez, que

acertou um belo cruzamento com o pé
esquerdo para Mina abrir o placar.

Outro bom passe de Quintero, no meio da
defesa rival, garantiu ao capitão Falcao, que

ficou de fora da Copa de 2014 devido à
lesão, seu primeiro gol em mundial aos 25 do

segundo tempo. James Rodríguez conseguiu
sua segunda assistência cinco minutos depois,

quando passou para Cuadrado fazer 3 x 0.

COPA DO MUNDO
Inglaterra 6x1 Panamá

Japão 2x2 Senegal
Polônia 0x3 Colômbia

PLACAR DE ONTEM

Panamá FIFA

 FIFAção do grupo, em Kaliningrado, en-
quanto os eliminados africanos e
centro-americanos jogam pela hon-
ra, em Saransk. Os dois jogos se-
rão disputados dia 28 de junho às
15h pelo horário de Brasília.

A Espanha entrará em campo
nesta segunda-feira, no Estádio Ka-
liningrado, para confirmar a classi-
ficação para as oitavas de final, en-
frentando o Marrocos, a única se-
leção já eliminada no grupo B.

Jogar contra uma equipe sem
pretensões no torneio fatalmente
será decisivo na chave, já que a
outra partida colocará frente a fren-
te Portugal e Irã, que devem se

matar pela outra vaga.
Enquanto só a vitória interes-

sa aos iranianos, que têm três
pontos, espanhóis e por tugue-
ses possuem quatro e dependem
apenas de um empate.

Já as seleções do Egito (Grupo
A), da Arábia Saudita (Grupo A), do
Peru (Grupo C) e da Costa Rica (Gru-
po E) estão sem chances de se clas-
sificar às oitavas.
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Impasse na fiscalização
O Decreto Municipal de nº 9.775/

2011 da Secretaria de Meio Ambi-
ente institui o PGRCC (Plano Integra-
do de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil) como forma de
garantir que esses materiais che-
guem ao local correto de descarte.

De acordo com a Prefeitura de
Cascavel, há duas usinas de recicla-
gem na cidade, na BR 369 e na BR
277, responsáveis pelo recebimen-
to e separação de restos de materi-
ais de construção e entulhos que
são depositados em caçambas.

Uma delas, que também aluga
caçambas, atua com o recolhimen-
to específico de tijolos, concretos,
cerâmica e argamassa, mas a in-
formação é de que outros tipos de
materiais diferentes desses e que
chegam em meio às cargas rece-
bem a devida destinação.

Apesar disso, ações irregula-
res ainda ocorrem e há situações
em que as próprias empresas que
prestam o serviço de recolhimen-
to despejam cargas em meio a lo-
tes e áreas ambientais que deve-
riam ser preservadas.

A equipe do Hoje News flagrou
na tarde de sexta-feira caminhões
de uma empresa despejando ma-
teriais em uma área às margens da
BR 369, aos fundos do antigo de-
pósito de veículos da Polícia Civil e
que não está entre as usinas men-
cionadas pela Prefeitura de Casca-
vel. “A empresa tem licenciamento
ambiental para triagem dos mate-
riais levados ao local para as devi-
das destinações”, esclarece a Se-
cretaria de Meio Ambiente.

CAÇAMBAS
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente há cerca de 50 empresas que
trabalham com a locação de caçambas para depósito de entulhos em Cascavel.
São comuns reclamações de motoristas pelo local em que muitas delas estão
alocadas em ruas e também pela falta de sinalização. Por esse motivo, acidentes
envolvendo carros e motos são registrados.
A locação de caçamba estacionária também está entre as necessidades da
Prefeitura de Cascavel. De acordo com licitação na modalidade de registro de
preço empresa foi contratada para a disponibilização de 150 caçambas no prazo
de um ano. O custo de cada uma delas é de R$ 190 e o total entre as unidades
previstas é de R$ 28.500.

DESCARTE IRREGULAR
Embora haja penalidades para quem comete o descarte irregular, estima-se que na
cidade haja pelo menos 25 pontos onde isso ocorre de forma clandestina.
Muitos deles não chegam ao conhecimento do poder público. O número
reduzido de fiscais do meio ambiente também impede que as fiscalizações
ocorram com maior efetividade.
 “As fiscalizações são realizadas mediante demanda e denúncias. Já foram
constatados casos de descarte irregular, ou mesmo a falta de documentação, que
após notificação foram regularizados”, afirma a Secretaria de Meio Ambiente.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

DESPEJO irregular e aos fundos o espaço aproveitado para triagem de materiais
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Hamdan Aldeyer, de 23 anos, é
um dos sobreviventes da guerra ci-
vil na Síria, que em sete anos já
matou mais de meio milhão de pes-
soas, conforme o Observatório Sí-
rio de Direitos Humanos, e repre-
senta, neste Dia do Imigrante, mi-
lhares de pessoas que almejam
melhorar de vida.

Depois de ter perdido alguns
familiares, o sírio veio a Cascavel
em busca de paz e de um objetivo
pessoal, e foi aqui que encontrou
uma chance de recomeçar. Só com
a passagem de ida em mãos, Al-
deyer teve de deixar os pais na ci-
dade de Deir Azor para poder che-
gar ao Brasil. Em 2015, desembar-
cou em solo brasileiro e veio dire-
tamente para cá a fim de terminar
o ensino médio, interrompido pelos
ataques do governo de Bashar al-
Assad ou de forças aliadas.

“Na Síria não consegui terminar
meu estudos. Quando cheguei aqui

este era um de meus objetivos, e
assim que concluí-lo vou prestar
vestibular para Medicina”, diz.

Em meio aos estudos, o sírio
trabalha na preparação de pratos
árabes para eventos. “Logo quan-
do cheguei aqui fui contratado para
trabalhar em um restaurante. Hoje,
faço mais para amigos, festas e
eventos”, conta.

Olhando para frente
Apesar dos dias de sofrimento e das perdas irreparáveis enquanto estava
na Síria, Aldeyer diz estar muito feliz com a vida que tem hoje. Para ele, o
passado sombrio é apenas uma lembrança, que tenta evitar. “Se a gente não
anda na vida para chegar [a um objetivo] ao final, nada acontece. A nossa
vida é como uma fábrica, só se faz algo quando se tem trabalho. O
sofrimento faz parte da nossa vida e não se pode pensar nas coisas tristes
que já passaram”, afirma.

Casamento
Os planos de Aldeyer tiveram um

novo capítulo. Para ele, um
presente. Na semana passada,

casou-se com uma cascavelense,
após dois meses de namoro. Ela,
cristã, agora se adapta à religião

muçulmana. Para o casal,
porém, este foi apenas um

detalhe. A maior dificuldade no
início do namoro foi o idioma.

“Ela é brasileira e tivemos alguns
problemas no português. Hoje já

está tudo certo”, comenta.
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

HAMDAN ALDEYER está em Cascavel desde 2015 e encontrou aqui uma forma de “escapar” da guerra

Em busca
de PAZ
Em busca
de PAZ
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 Já se tornou tradição, além
das edições do Rocão realizadas
todo ano, também o evento extra
que é organizado no inverno. Em
local fechado, típico do rock cas-
cavelense, a ONG Sou Amigo pro-
moveu mais uma festa de rock in
roll em prol dos animais resga-
tados pela entidade.

Os ingressos eram vendidos
antecipadamente para o evento
que seguiu das 14h às 22h, com
participação de oito bandas de
rock locais. Aproximadamente
600 pessoas par ticiparam da
festa, que é feita para ajudar a
pagar as contas da instituição
que resgata e atende animais de
rua. São cerca de R$ 40 mil em

Rocão de inverno
dívidas nas clínicas veterinárias,
que são pagas com eventos be-
neficentes como o Rocão.

BOA ADESÃO
“Fizemos uma grande parceria, que
os ingressos foram revertidos todos
à ONG e as bebidas vendidas são de
ganho do local do evento. Na praça,
a movimentação chega a ser de 10 a
15 mil pessoas. Mas aqui também

tem uma boa adesão, é rotativo, vale
a intenção das pessoas de virem e
ajudar”, avaliou Serginho Ribeiro,

um dos organizadores da festa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos OITO bandas de rock participaram do evento, que reuniu aproximadamente 600 pessoas
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 O aplicativo Uber completa dez
meses de serviços prestados em
Cascavel. A implantação da novidade
tecnológica para o transporte a prin-
cípio gerou dúvidas e alguns impas-
ses, mas a avaliação neste período
na cidade é considerada positiva.

Segundo o gerente de comunica-
ção na região sul, André Monteiro,
Cascavel segue o padrão mundial,
das 600 cidades onde a Uber está
presente, de que cada vez mais a po-
pulação prefere ter acesso a um car-
ro ao invés de adquirir o veículo.

“As pessoas estão cada vez
mais interessadas em ter uma op-
ção além de um carro particular
para se movimentar. Isso se deve
ao fato de uma mudança geral de
comportamento das pessoas hoje
em dia, mais acostumadas a fazer
qualquer coisa pelo celular”, afirma.

O interesse de motoristas em

Dez meses de circulação

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

uma nova experiência de trabalho
está aliado ao sucesso da empre-
sa. “Vemos também uma grande
quantidade de motoristas parceiros
de Cascavel e região interessados
em ter uma opção de geração de
renda com flexibilidade, sem com-
plicação, horários fixos nem chefes”.

Um dado positivo verificado
pela Uber em Cascavel é a redução
do tempo de espera por um veícu-
lo. “Vem caindo em Cascavel e hoje
se encontra em menos de cinco mi-
nutos, em média, em parte signifi-
cativa da cidade”, afirma o gerente
de comunicação.

NO PARANÁ número de motoristas que
utilizam o aplicativo já chega a 21 mil

Críticas que surgem por algum
tipo de imprevisto, servem para que
a Uber melhore o trabalho presta-
do à população.

O gerente comenta que é normal
um período de adaptação sempre
que o serviço da Uber chega a uma
nova cidade. “Esse período varia de
cidade para cidade, segundo as ca-
racterísticas de cada local. Mas
com o passar do tempo, mais mo-
toristas vão aderindo ao aplicativo
e a tecnologia da Uber permite um
maior equilíbrio entre oferta e pro-
cura de viagens”, justifica.

 CRESCIMENTO
Embora a empresa não divulgue dados isolados sobre o serviço, a
afirmação é de que o número de parceiros cresce gradativamente e

que somente no Paraná o número já chega a 21 mil.
“Além de Cascavel e Toledo, a Uber está presente nas regiões de

Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Paranaguá
e Guarapuava. Só para se ter uma ideia do crescimento, de 2016

para 2017 o número de parceiros ativos cresceu dez vezes no País
e hoje já são mais de 500 mil parceiros que utilizam o app da Uber
para gerar renda ou fazer um dinheiro extra nas mais de cem cida-
des brasileiras em que estamos presentes”, ressalta Monteiro.

 Independência
De acordo com o gerente, os

interessados em se cadastrar na
plataforma podem dirigir veículos

próprios, carros de outras
pessoas ou mesmo alugado. “Ser

um motorista cadastrado na
plataforma é ideal para quem

busca independência no dia a dia,
sendo seu próprio chefe e

escolhendo seus horários”.

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

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

Reajuste
no botijão

O botijão de GLP (Gás Liquefei-
to de Petróleo) de 13 quilos para
uso doméstico em Cascavel teve
acréscimo de pouco mais de R$
1,40 em comparação ao mês de
maio. Antes os produtos eram ven-
didos ao valor médio de R$ 74,33
e neste mês subiram para R$
75,57, conforme pesquisa da ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis).

Apesar disso, não há previsão de
impacto maior no bolso dos consu-
midores da cidade. Passado um mês
da greve que atingiu todo o País, os
estoques das distribuidoras voltam
à normalidade e preços que podem
ter sido considerados abusivos se
limitaram ao período de paralisação
de caminhoneiros no mês de maio.

“Por enquanto não tivemos re-
ajustes e conseguimos vender bo-
tijões de 13 quilos ao valor de R$
70 na portaria e a R$ 75 para en-
trega”, afirma a proprietária de
uma distribuidora na Rua Padre
Anchieta, no Parque São Paulo em
Cascavel, Joelma Martins.

Ela reconhece que alguns esta-
belecimentos trabalham com uma
margem maior de lucro, mas man-
tém o preço que considera viável
no mercado. “É uma forma também
de conquistarmos os clientes”, afir-
ma ela ao lembrar que ao dia che-
ga a vender em média 30 botijões
de 13 quilos.

PESQUISA
De acordo com pesquisa da ANP
em 18 revendas de gás em
Cascavel, o preço médio do
botijão de 13 quilos, no período
de 10 a 16 de junho foi de R$
75,72. O levantamento mostra
ainda que o produto com menor
custo foi vendido a R$ 65 e o
mais caro a R$ 80. Ao se
considerar o valor do botijão em
junho do ano passado o aumento
verificado na cidade é de 6%. De
R$ 71,17 o preço médio passou
para R$ 75,57.

EM algumas revendas  de Cascavel é possível encontrar o botijão de 13 Kg a R$ 70

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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Mais de dois mil moradores do
bairro Caravelle utilizam as Unida-
des Básicas de Saúde do Pacaem-
bu e do São Cristóvão para receber
atendimento médico. Todo esse vai
e vem ocorre porque, apesar do
abaixo-assinado feito pela popula-
ção local e entregue ao poder pú-
blico, não há uma unidade de saú-
de no bairro onde residem.

Conforme o presidente da Asso-
ciação de Moradores do Bairro Ca-
ravelle, Oswaldo Felix dos Santos,
embora a cobrança pela implanta-
ção de uma USF (Unidade Saúde
da Família) seja constante, não há
por enquanto uma sinalização po-
sitiva por parte da Prefeitura de
Cascavel para que até o fim deste
ano a unidade seja habilitada e
entre em funcionamento.

“Não temos uma unidade aqui
para nós. Sempre que precisamos
as unidades dos bairros vizinhos
nos socorrem. A do Pacaembu, por
exemplo, já está lotada, mas como
não temos uma aqui, o jeito é ir
para lá. O melhor é se tivéssemos
uma USF só para nós”, diz.

Santos explica que a prefeitura
não possui terreno disponível no
bairro para construir uma UBS nova.
Por conta disso, é a associação de
moradores que dá o pontapé para
que o projeto saia enfim, do papel.

“Estamos em busca de um imó-
vel para locação. Assim que conse-

Caravelle: “uma USF
só para nós”

guirmos, a prefeitura fará todos os
trâmites necessários para colocá-
la em funcionamento”, afirma. Po-
rém, até agora a associação não
encontrou uma propriedade que
tenha espaço suficiente para abri-
gar equipamentos e também capa-
cidade de atendimento ao público.
Enquanto isso, o projeto continua
engavetado. “Não perdemos a es-
perança de que um dia teremos a
nossa própria UBS”, afirma Santos.

De acordo com a Secretaria de
Saúde há planos de expansão da
estratégia Saúde da Família, e ne-

les existe a previsão da implemen-
tação de uma USF no Bairro Cara-
velle. “Entretanto, ainda não foi
possível encontrar, no referido bair-
ro, imóvel compatível com as neces-
sidades da secretaria”, informa. A
secretaria diz ainda que já foram
realizadas diversas vistorias, mas
até o momento nenhum imóvel aten-
deu às especificações e inclusive
mudanças estruturais para abrigar
a unidade. “A secretaria segue ve-
rificando e aguardando imóvel ade-
quado para locação e alocação da
futura USF”, garante.

INTERAÇÃO
Há quatro meses, os moradores do bairro Caravelle receberam um reforço no
combate à criminalidade. O projeto Vizinho Solidário, que já atende diversos
pontos da cidade, se tornou agora mais uma medida de segurança do local.
De acordo com Santos, as últimas ocorrências graves registradas no local foram há
dois anos. Naquela época, o presidente recorda que era comum assaltantes entrarem
nas residências para cometerem furtos e roubos. Em muitos casos, os crimes eram
cometidos durante o dia, e nem a presença dos moradores coibia a ação dos
bandidos. “Às vezes, até a gente se perguntava como é que eles conseguiam agir
daquela forma”, conta. Apesar deste longo período de calmaria, a ideia do Vizinho
Solidário é prevenir que este tipo de crime não volte a ocorrer. “Temos um grupo no
WhatsApp e qualquer ação suspeita ou situação de risco discutimos lá e avisamos
os demais moradores”, relata.

 MORADORES pedem redutor de velocidade na Rua Bom Jesus

 PROJETO Vizinho Solidário foi implantado há quatro meses e auxilia no combate à criminalidade

QUADRA sintética ficará no mesmo terreno do salão comunitário do Caravelle

VELOCIDADE
Outro pedido da Associação de
Moradores do Bairro Caravelle é
a implantação de um redutor de
velocidade ou quebra-molas na
Rua Bom Jesus. Segundo Santos,
muitos motoristas trafegam pelo
local em alta velocidade e não
respeitam o limite de 60 km/h.
“Tem gente aqui que anda de
carro a mais de 120 km/h. Isso é
muito perigoso”, diz.

ESPORTE
É pensando no bem-estar da
comunidade que Santos cobra
também a tão esperada quadra
sintética, uma demanda antiga da
associação de moradores.
O espaço, destinado à prática
de exercícios físicos, ficará ao
lado do salão comunitário, na Rua
Tiradentes. No local, já foi
instalada uma ATI (Academia da
Terceira Idade). “Antigamente, o
campo que receberá o gramado
sintético era apenas de areia.
Hoje, já está estruturado para
que o novo material seja
colocado”, lembra o presidente.
Segundo Santos, a expectativa é
de que até o fim do ano a quadra
sintética esteja pronta. “A
prefeitura disse que só vai
terminar de instalar o [gramado]
sintético numa área do distrito de
Juvinópolis, e em seguida, vem
para cá”, garante.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos
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Espaço criticado
Pacientes do SUS (Sistema Úni-

co de Saúde) têm amparo no Muni-
cípio para sessões de fisioterapia.

Em Cascavel há três clínicas
para a oferta dos serviços de
acordo com programação men-
sal informada pelo Estado.

“Os serviços credenciados
atendem por meio de agenda-
mento, conforme demanda exis-
tente”, afirma a Secretaria de
Saúde ao ressaltar que o custo
médio pago pelo SUS por cada
sessão é de R$ 6,30.

Parte dos atendimentos ocor-
re na Fisiomed, localizada na Rua
Rio de Janeiro. O local, no entan-
to, tem sido motivo de algumas
reclamações de pacientes. “Há
30 anos o serviço é prestado
nesta mesma clínica em um po-
rão pequeno”, afirma uma das
usuárias do serviço.

Embora as sessões sejam
realizadas somente a partir das
13h, ela comenta que muitos pa-
cientes, na maioria idosos, che-
gam um pouco antes e precisam
aguardar de forma desconfortável.

“Somos impedidos de entrar
e não há uma sala de espera. Mui-
tos precisam ficar em pé do lado
de fora. Com muito esforço nos
dias mais frios e de chuva, libe-
ram a entrada”, diz a paciente.

Ela comenta que as críticas já
foram levadas à Prefeitura e aguar-
da por esclarecimentos. “Fiz a de-
núncia por meio do 156 e fui enca-
minhada à ouvidoria da Saúde. Re-
centemente vimos carros da pre-
feitura em frente à clínica e espera-
mos que a equipe tenha verificado
como ocorrem os atendimentos”.

Sugestão
A paciente sugere que as sessões sejam transferidas para um local com mais
espaço. “O antigo posto central seria uma boa opção, pois há cadeirantes e
pessoas com muletas e as sessões ocorrem em local muito apertado”.
A Secretaria de Saúde foi comunicada sobre a situação e afirma que os meios
para que reivindicações sejam avaliadas é o que já foi utilizado pela paciente que
entrou em contato com a equipe do Hoje News. “Para mais esclarecimentos,
demandas pontuais, críticas e reclamações, lembramos que a Secretaria de Saúde
dispõe do canal 156”.

Reclamação de pacientes é com relação
à falta de espaço para fisioterapias

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Miguel Arcanjo da Rocha
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Força

Amor pela grande família

A família
Construiu uma

grande família com
a qual tinha muita

satisfação em estar
próximo. “Gostava
de reunir a família
para almoçar nos

finais de semana e
isso era muito

divertido”, afirma
a filha.Homem

trabalhador, bom
pai, teve a alegria
de compartilhar a

vida e dar bons
exemplos e muito

amor aos 11 netos
e 15 bisnetos. “Era
amoroso com todos

e muito honesto”.

Miguel Arcanjo sempre demonstrou força e determinação e nun-
ca se queixou de problemas de saúde. “Nunca ficou doente e
antes do Alzheimer era muito lúcido, sempre muito otimista e
muito feliz. Tínhamos o prazer em cuidá-lo e tudo isso foi gratifi-
cante e faríamos tudo novamente”, comenta a filha.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Natural do Estado da Bahia, Mi-
guel Arcanjo da Rocha nasceu no dia
4 de abril de 1921 na cidade de Bru-
mado. Ainda na juventude foi viver no
Estado de São Paulo, onde se casou
com Maria Joaquina Peres da Rocha
e teve quatro filhos.

Foi na década de 60 em que ele
chegou ao Paraná. “Sempre trabalhou
como agricultor na região de Capitão
Leônidas Marques”, comenta a filha
Luzia Rocha Sperandio.

No ano de 1982, Miguel ficou viú-

vo e então decidiu por uma nova vida.
Nessa época vendeu o sítio e veio para
Cascavel para morar com a filha Lu-
zia. Já aposentado aproveitava os
momentos em que podia para viajar.
“Ele gostava muito de viajar e visitou
muitos parentes”, lembra Luzia.

Há cinco anos Miguel Arcanjo havia desenvolvido o
Alzheimer e por isso o seu estado de saúde foi debilitado.

Ele faleceu no dia 1º de junho aos 97 anos. O sepultamento
ocorreu no Cemitério Central de Cascavel. Ele deixa quatro

filhos 11 netos e 15 bisnetos.
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Um morador de rua foi atropela-
do na Avenida Brasil, no Centro de
Cascavel, na tarde de ontem. Ele
foi atendido pelo Siate e encami-
nhado para atendimento médico.

Ele atravessava a Avenida quan-
do foi atingido por um carro, teve
ferimentos leves e foi levado para
assistência hospitalar.

Algumas horas antes, o mesmo
morador de rua foi atendido pelo
Samu. Uma pessoa viu o homem
caído e chamou o socorro. Segundo
os socorristas, ele tinha sinais de
que estava embriagado. Na imagem
do atendimento do Samu, ele apare-
ce segurado por um dos socorristas
e ganhando água de uma menina.

O Samu ofereceu ajuda ao homem,
que recusou encaminhamento e, al-
gumas horas depois, foi atropelado.

Morador de rua atropelado

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) que estava de serviço na
Aduana da Ponte da Amizade, durante
fiscalização de rotina abordou uma
camionete S10, com placas do
Paraguai, na manhã de ontem.
De acordo com informações da polícia,
o veículo tinha ocorrência
de roubo registrado em
Cascavel, há dois dias.
O condutor e o passageiro disseram
que receberiam para atravessar a ponte
e entregar o veículo no país vizinho. Os
dois foram detidos por receptação e o
veículo recuperado.

HOMEM foi atropelado no Centro de Cascavel

ALGUMAS horas antes, ele havia sido atendido pelo Samu e recusou encaminhamento médico

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

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

PRF
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Giro da
Violência

Morte em Ponta Grossa
Um jovem, de 26 anos, morreu
em um acidente de trânsito no
sábado, na BR-376, em Ponta
Grossa. O motorista dirigia um
Gol sentido Ponta Grossa a
Curitiba quando perdeu o
controle da direção, saiu da
pista e o carro capotou. O
motorista foi ejetado do veículo
e morreu na hora. O corpo do
rapaz foi encaminhado ao IML
da cidade.

Tentativa de fuga
Um túnel foi descoberto na
madrugada de ontem, na cadeia
pública de Goioerê. Os presos
cavaram um túnel e queriam sair
no pátio da delegacia. Os
agentes perceberam a
movimentação dentro da cadeia
e a fuga foi frustrada. Os
detentos foram remanejados
para outro espaço até que o
problema seja resolvido. No local
há 64 presos, em um espaço
projetado para 32 detentos.

Apreensão de cigarros
O BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira), em parceria com a
Polícia Federal e a Receita Federal
apreenderam na manhã de
ontem, na BR-277 em São Miguel
do Iguaçu, uma carreta
carregada com cigarros. O
motorista foi abordado na praça
de pedágio. Em verificação no
veículo, a polícia identificou o
carregamento, em meio a uma
carga de farinha de trigo. Foram
200 caixas de cigarros ao todo. O
motorista, de 43 anos, foi preso.

Duas pessoas, entre elas um mo-
tociclista, ficaram feridas em um aci-
dente registrado na tarde de ontem.
Foi na Rua Suíça, esquina com a Rua
Lisboa, no Jardim Itália em Cascavel.

O condutor do Pálio seguia pela

 Um motorista foi preso, segun-
do a Polícia Militar, por ter ingerido
bebida alcoólica na manhã de on-
tem, em Cascavel.

Foi depois de se envolver em um
acidente na Rua Nereu Ramos, com
a Rua Fortaleza. Um Uno seguia pela
Rua Fortaleza quando bateu em um

veículo Nissan, que seguia pela Rua
Nereu Ramos. Ninguém se feriu, mas
a batida foi violenta e um dos carros
quase entrou em uma igreja próxima.

Um dos motoristas foi preso em
flagrante pela polícia. A esquina é
palco frequente de acidentes, mes-
mo sendo bem sinalizada.

Motorista preso em acidente

A
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NO ACIDENTE, um dos carros quase invadiu uma igreja, localizada na esquina

Motociclista ferido

 ACIDENTE ocorreu no Jardim Itália e duas pessoas ficaram feridas

Rua Lisboa e, na esquina, bateu na
motocicleta CG 150.  O motociclis-
ta teve ferimentos graves e o moto-
rista do Uno teve ferimentos mode-
rados. Eles foram encaminhados
para atendimento hospitalar.

A
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Polêmica do Centro de Convenções
Os cascavelenses têm se posicionado nas redes sociais

sobre o lance de R$ 28 milhões feito pela Prefeitura para
compra do Atacado Liderança: o prédio foi a leilão após
acúmulo de dívidas trabalhistas. Os internautas não são

nada favoráveis à compra e apontam necessidades maiores
que um espaço sem muito retorno.

Na briga
O vereador Fernando
Hallberg (PPL) entrou na
briga e promete incluir
hoje em votação uma
audiência pública para que
a população seja
oficialmente ouvida sobre
a proposta de compra por
parte da Prefeitura de
Cascavel.

Tucano
Pré-candidato à
presidência, Geraldo
Alckmin (PSDB) estará em
Cascavel quinta-feira, às
10h, na Amop. Após
resistências no estado de
origem, o ex-governador
de São Paulo vem em busca
de apoiadores no interior.
Vai apresentar um plano
à agricultura.

Bem lembrado
O setor agrícola é o
responsável por manter a
economia ainda em
movimento, apesar da crise
que afeta o País. Difícil
saber se tais candidatos
têm interesse permanente
no assunto ou só em
períodos eleitorais.

Ingratos
Quem esteve no interior
do estado e soltou o
verbo contra os ruralistas
foi a pré-candidata ao
Senado, Mirian Gonçalves,
do PT. “Não é possível
entender: os ruralistas,
cooperativas e o setor
agropecuário tiveram
grandes incentivos de
Lula e Dilma. O setor é um
tanto quanto ingrato”.

DEFINIÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Prefeitura acaba de contratar restaurante com Buffet
para servir refeições de almoço e jantar.

 A empresa vencedora que fica em um centro comercial
perto da Praça Wilson Joffre vai receber R$ 31 por
refeição: total de 4,2 mil refeições, montante de R$ 130,2
mil.

A meta do partido é aumentar a bancada nacional no
Congresso: os petistas cogitam boa votação de Gleisi
Hoffmann, pré-candidata a deputada federal. Para o
governo do Estado, o pré-candidato é Dr. Rosinha. Dani
Braz é pré-candidata a deputada estadual.

Trânsito
transparente

O vereador Jorge Boca-
santa (Pros) requer altera-
ção nas divulgações de
arrecadações com mul-
tas pela Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), por
meio de proposta que
será apreciada hoje em
plenário na sessão que
começa às 9h.

O parlamentar cobra
que os valores mensais
arrecadados com multas
de trânsito aplicadas pelos
agentes da Cettrans deve-
rão ser divulgados no por-
tal de transparência da Pre-
feitura de Cascavel ou em

link exclusivo na página ini-
cial para conhecimento
público. Além dos valores
das multas, deverá tam-
bém ser divulgado onde o
montante foi aplicado.

Hoje a Cettrans divul-
ga apenas o balanço fi-
nanceiro, devido Lei
5.238, de 29 de maio de
2009, de Otto Reis Filho,
ex-vereador, hoje coorde-
nador do Procon/Casca-
vel. Há nove anos a au-
tarquia é obrigada a divul-
gar – até o 10º dia útil do
mês no máximo – dados
de multas e EstaR, além
do total arrecadado.

JUSTIFICATIVAS
Bocasanta alega que a proposição tem a finalidade de
fazer com que a Cettrans divulgue com maior
transparência os valores que são arrecadados com as
multas aplicadas pelos agentes de trânsito. “Não se tem
conhecimento desses valores, aonde são aplicados e em
quais ações. Tudo é muito sigiloso. Portanto, nada mais
justo que os valores dessas multas sejam divulgados no
Portal da Transparência”, diz o parlamentar.

BOCASANTA diz que aplicações dos valores das multas é “muito sigiloso”

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC
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Motivação é aquele movimento interno que nos leva à
ação, um impulso que faz com que ajamos para atingir
uma meta, um conjunto de motivos que se manifesta e
influencia a nossa conduta ou ainda é a causa ou razão
que ativa um resultado.

Envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais,
sendo o processo responsável por iniciar, direcionar e
manter comportamentos relacionados ao cumprimento
de objetivos. Pesquisadores como: Skinner, Maslow, Kurt
Lewin e Herzberg teorizaram sobre o tema.

Aquilo que estou querendo dizer a vocês é o seguin-
te: assim como o artista, também nós realizamos cons-
tantemente obras, escolhas. Se o projeto que iniciamos
está de acordo com aquilo que somos, sentimos que
algo plana, se aquieta, caminha bem. Se, ao invés não é
assim, surge a insatisfação, a ideia de estar ficando para
trás, que estamos perdendo algo.

Somos movimento, pensamos, agimos, pois, como
refere Meneghetti: “se o pensante não fala, não existe
lógica, técnica, história, realização. Falar significa for-
malizar, arquitetar, constituir”.

Convém, com simplicidade, perceber que ao realizarmos
um trabalho, grande ou pequeno que este seja, algo nos
impulsionou em direção a ele e, se está presente a motiva-
ção, o amor por aquela atividade, o único preço que paga-
mos é nosso empenho diligente no exercício daquela ação.

O que ganhamos?  Satisfação, alegria, paz.
Atenção aos movimentos das nossas ações!
Me convém?
Até o nosso próximo passo!

QUAL É O MOTIVO
DA MINHA AÇÃO?
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“A lei diz que usuário, desde
que tenha bons

antecedentes, é um caso de
saúde e assistência social,
não de reclusão. Só que, ao

não estabelecer o limite entre
um e outro, permite a
interpretação, dada

majoritariamente pela
primeira instância da

Justiça, do encarceramento.”

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

A liberação da
vacina contra
o vírus H1N1
para toda a
população que
passa a valer
a partir desta
segunda-feira.

Os descartes
irregulares de
materiais da
construção civil
que ainda
continuam a
agredir o meio
ambiente em
Cascavel.

Raul Jungmann,
ministro da Segurança

Pública

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Segunda

Curitiba

21
Terça

25
Segunda

22
Terça

151114

Fases da lua
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ar

CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

14

Nublado com
pancadas
de chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

pancadas de chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Alice Schuch - escritora,
palestrante, pesquisadora e

doutora do universo feminino

 Seguro Desemprego
A partir de agora o
agendamento para
encaminhamento do
Seguro Desemprego será
possível somente através
do portal
www.trabalho.pr.gov.br.
De acordo com a gerente
da Agência do Trabalhador
de Cascavel, Marlene
Crivelari, a partir das 8h,
diariamente, pelo portal
da Secretaria de Estado da
Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, são abertas
entre 60 e 80 vagas para a
busca do atendimento.

 Novo núcleo
Representantes de nove
escolas participaram na
semana que passou na Acic
de encontro de
sensibilização do Programa
Empreender. E decidiram
pela criação do Núcleo
Setorial de Escolas Infantis
e Fundamental 1. Os
trabalhos foram
conduzidos por consultores
e pela coordenadora de
núcleos da associação
comercial, Dulce
Ragazzon. Agora, a Acic
conta com 32 núcleos em
atividade.

 AGÊNCIA BRASIL
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gente@jhoje.com.br

Tatiane de Paula e Antônio Gugelmim, que hoje
festejam seus aniversários e data de casamento

Thais e Leandro, fotografados por Vera e Grasi

Amanhã...
...Último dia para as

inscrições do 9o Concurso
Celso Sperança. As

categoria são Infanto-
juvel, Adulto e Melhor

Idade. A premiação está
marcada para 9 de

novembro.
Mais informações pelo

telefone 3902-1370, na
Bilitoeca Pública Sandálio

dos Santos.

oOo
...Começa o curso de

Dança Gaucha, no Clube
Arizona, às 19h. Mais

informações podem ser
obtidas pelo telefone

(45) 9 9833-8258.

Férias e brincadeiras
De 9 a 13 e 16 a 20 de julho tem o Sesc Brincando

nas Férias. Será de segunda a sexta,
das 13h30 às 17h30.

Mais informações pelo telefone (45) 3219-5450.

Felicidades!
Mariana Santos Almeida,
Sandra Paula Merri, João

Carlos Neves, Pedro Paulo
Fontes, Mariana Dias

Gonçalves, Sérgio Marques
dos Reis, Paola Molini e

João Pedro Segalli.

 Há muros que só a
paciência derruba.

Há pontes que só o
carinho constrói!

Cora Coralina

DIVULGAÇÃO
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COPA DO MUNDO
11h Uruguai x Rússia
11h Arábia Saudita x Egito
15h Espanha x Marrocos
15h Irã x Portugal

SÉRIE C
19h30 Náutico x Botafogo-PB
20h Salgueiro x Confiança

SÉRIE D
21h15 Campinense-PB x Brasiliense-DF

JOGAM HOJE

 A preocupação sobre Fagner e se
ele suportaria 90 minutos diante da
Costa Rica fez a comissão técnica
da seleção brasileira tomar providên-
cias. Depois de saber que não teria
Danilo e de definir a escalação do
jogador do Corinthians como titular,
Tite avisou a Marquinhos (foto) para
que ele se preparasse para a hipóte-
se de ir a campo em São Petersbur-
go durante a etapa complementar.

O volante Fernandinho é outro
que tem a presença cogitada para
jogar por ali em caso de necessida-
de. No início do segundo tempo,
pelas dúvidas com Fagner, ele che-
gou a ir para o aquecimento ao lado

Cotado para o campo
de Firmino e Renato Augusto,mas
só entrou mesmo nos acréscimos
para fechar os espaços. A tendên-
cia é que a posição siga com o co-
rintiano diante da Sérvia, mas Tite
já tem alternativas definidas.

COMPARADO A ATOR
Após Neymar chorar em campo

e extravasar ao fim do jogo contra a
Costa Rica na sexta-feira foi a vez
de seus “parças” seguirem o de-
sabafo nas redes sociais. Em posts
revoltados, o grupo atacava o nar-
rador Galvão Bueno. O estopim
para a nova rusga entre as partes
foi o comentário feito pelo global
comparando o craque a um ator.

Ainda que a seleção brasileira diga publicamente entender os desabafos de
Neymar, especialmente o choro após a vitória contra a Costa Rica,

lideranças do grupo não concordam com a irritação excessiva do craque em
campo.  O capitão Thiago Silva, o lateral Marcelo e até o técnico Tite

cobraram calma do camisa 10 após as reclamações no duelo da última
sexta-feira (22), em São Petersburgo.

Na beira do gramado, Tite levantou o tom por duas vezes para exigir uma
pausa no comportamento irritadiço do atacante. Thiago Silva deu um

“chamado” em Neymar ao fim do primeiro tempo. Marcelo, já no túnel que
dá acesso ao vestiário, aumentou a cobrança sobre o atacante. Pendurado
com cartão amarelo, o craque é alvo de preocupação na seleção por conta

de seu histórico emocional de discussões e incômodo com a pressão.

Operário-PR conseguiu vencer o Ypiranga-RS por 2 a
1 e não deixou o Botafogo se distanciar na liderança
do Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C. Na
tarde de ontem, o time jogou no estádio Germano
Krüger e venceu com gols de Lucas Batatinha e Índio.
Sosa fez um gol contra para os adversários. Com o
resultado, o Operário chega a cinco jogos sem
perder, sendo três vitórias consecutivas. O clube
ocupa o segundo lugar com 23 pontos, um a menos
do que o líder Botafogo e nove pontos a mais do
que o quinto colocado Tupi-MG.
O Ypiranga, por outro lado, continua na oitava
colocação, apenas uma posição fora do Z2. Está
com 13 pontos, três a mais do que o Joinville e
quatro a mais do que o lanterna Volta Redonda.

Cobranças a Neymar

OFEC

CBF
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aprendizados de maturidade, respon-
sabilidade e reconhecimento dos seus
limites, ariano. Questões afetivas e que
envolvem filhos ou crianças represen-
tam importantes desafios. Cor Azul.

To
ur

o

Vênus, seu regente, está pressionado
por Saturno. Pressão para amadure-
cer emocionalmente. Percepção das
restrições existentes em seus relacio-
namentos e em família.  Cor pink.

G
êm

os

Restrições envolvendo pessoas próxi-
mas ou questões de saúde e trabalho,
geminiano. Tendência à melancolia.
Respeite o que está sentindo, mas não
perdure em velhos padrões. Cor cinza.

C
ân

ce
r Reflita se está agindo de acordo com seus

valores emocionais e a real origem de
seus medos. Limitações afetivas ou mate-
riais mostram a necessidade de ser autô-
nomo, de cuidar mais de si. Cor lilás.

Le
ão

Em seu signo Vênus está em contato
com Saturno. Dificuldades emocionais
e familiares. Enfrentamento do que an-
tes você negligenciou. Medo de ficar
só. Maturidade é o desafio.  Cor cinza.

V
ir

ge
m

Clara percepção de que não há contro-
le sobre situações que estão acima da
vontade pessoal. Perceba como as ve-
lhas formas de amar e se relacionar não
têm mais sentido, virginiano.  Cor azul.

Li
br

a

Vênus, seu planeta regente, em confli-
to com Saturno, mostra um momento
delicado, libriano. Confrontos emocio-
nais e materiais. Medo de não ter o
suficiente ou de se sentir só.  Cor azul.

E
sc

or
pi

ão Cuidado com o orgulho, o egocentris-
mo, os conflitos de poder e de autorida-
de, escorpiano. Desafios envolvendo
a vida pessoal e profissional. Enfrente
o que tem lhe limitado.  Cor cinza.

Sa
gi

tá
ri

o Maturidade é viver na prática o que
tanto você prega em teoria, sagitaria-
no. Desafios relacionados à diferença
entre o ideal e a realidade. Sensação
de frieza emocional. cor vermelho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Saturno, seu regente, está em contato

com Vênus. Confronte suas limitações,
capricorniano. Momento delicado para
as questões afetivas e financeiras. Aja
com maturidade. Cor verde.

A
qu

ár
io

Dificuldades envolvendo relaciona-
mentos e questões profissionais. Con-
frontos, aquariano. O orgulho e o re-
ceio de admitir o sentimento de inade-
quação dificulta as coisas.  Cor cinza.

 P
ei

xe
s Percepção da influência das emoções

sobre a saúde e a qualidade de vida,
pisciano. Tendência a se sentir res-
tringido ou limitado pelas circunstânci-
as.  Cor amarelo.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    SEGUNDO SOL

 • BAND
MALHAÇÃO

Isadora manda Getúlio fugir. Gabri-
ela tenta convencer Aloísio a deixar
Garoto frequentar o curso supletivo.
Rosália conta para Pérola que Isadora
foi presa. Davi desiste de fechar contra-
to com Garoto. Pérola pede para visitar
Isadora. Garoto vê Aloísio furtar uma
carteira e exige que o pai a devolva.
Gabriela pede o divórcio a Paulo. Getú-
lio visita Isadora na cadeia. Gabriela se
desespera ao saber da fuga de Garoto.
Tito avisa a Heitor sobre Garoto. Tito
encontra Heitor desacordado.

DEUS SALVE O REI
Amália chora ao presenciar o casa-

mento de Afonso com Catarina. Betâ-

nia diz a Teodora que ela está fazendo
bem para Ulisses. Heráclito comenta
com Lucrécia que eles precisam des-
cobrir o real interesse de Rodolfo no
casamento com Margô. Lucrécia arma
com Latrine para que Margô a veja com
Rodolfo. Constância tenta tranquilizar
Amália. Afonso deixa claro a Catarina
que se casou com ela apenas para con-
seguir o empréstimo para Montemor.
Tiago sente ciúmes de Selena com Ulis-
ses. Catarina garante a Lucíola que fará
Afonso esquecer Amália. Agnes pede
ajuda a Levi para fazer o retrato-falado
do homem que viu raptar a filha de Bri-
ce. Afonso afirma a Gregório que terá
seus filhos com Amália. Selena diz a
Brice que quer ajudá-la a reencontrar a
filha. Amália vai à casa de Brumela e
encontra Afonso.

  Dodô se desespera com a
proximidade de Gorete e Naná.
Laureta sugere que Remy traba-
lhe para Bóris e Du Love ouve a
conversa. Karola revela a Beto que
Rosa trabalha como prostituta.
Clóvis se interessa por Gorete. Íca-
ro fala para Manuela que encon-
trou Luzia. Laureta manipula Íca-
ro contra Luzia. Rosa sugere que
Nice cozinhe na casa de Selma.
Rochelle revela que Severo tem
dinheiro escondido. Manuela se
consola com Zefa. Naná aconse-
lha Beto a voltar para casa. Beto
exige que Karola deixe de cultuar
a memória de Beto Falcão. Du
Love comenta com Rosa a con-
versa que ouviu de Laureta com
Bóris. Remy entrega um pacote
para um homem estranho e volta
a esconder os entorpecentes no
bar da família.

ORGULHO E PAIXÃO
Tibúrcio passa mal ao ver Josephi-

ne, que não acode o ex-marido. Maria-
na fala com Elisabeta sobre Mário.
Brandão conta a Mário/Mariana como
o Motoqueiro Vermelho expulsou Uira-
puru do Vale do Café. Xavier ameaça
Mário/Mariana. O Barão garante a Te-
nória que irá aguardar até que ela acei-
te conversar com ele. Ernesto e Ema
selam sua despedida com um beijo.
Amélia pede que Mariko tente desco-
brir mais sobre seu estado de saúde.
Camilo se reconcilia com Julieta. Dar-
cy desconfia de um telefonema miste-
rioso à sua procura. Josephine se mos-
tra para sua família.

ONDE NASCEM OS FORTES
Ramiro se enfurece com Damião.

Cássia e Pedro se amam. Ramiro vê
Cássia voltar para o hotel. Rosinete re-
preende Aurora e Pedro tenta ajudar a
filha. Clécio visita Aurora. Rosinete de-
cide sair de casa. Cássia mente para
Ramiro. Plínio ameaça Clécio. Ramiro
proíbe o fornecimento de água para o
Lajedo dos Anjos. Aldina tem uma alu-
cinação e ataca Joana. Samir e os fiéis
fazem uma oração. Rosinete viaja com
Simplício. Betânia revela o dia em que
encontrou Cássia, e Maria fica intriga-
da. Hermano e Aurora questionam Pe-
dro sobre seu relacionamento com Ro-
sinete. Rosinete e Simplício se amam.

AMOR PROIBIDO
Firdevs dá uma lição de moral em

Bihter por causa de Behlul. Ao visitar o
local do casamento, Behlul encontra
com Deniz, que quer saber do relacio-
namento dele com Bihter e Bülent os
escuta. Peyker encontra Nilay no ca-
belereiro e diz coisas que deixam Nilay
intrigada. Ayunr e Hilmi se divorciam.
Hilmi liga para Katya na frente de Ke-
mal, que se incomoda com a atitude
do chefe e acaba se demitindo. Bülent
diz para Nilay que ouviu Deniz dizendo
para Behlul não se casar com Nilay.
Desconfiado, Adnan prega uma peça em
Bihter e Behlul.

Ícaro rejeita Luzia e se
revolta contra Cacau

DIVULGAÇÃO
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QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

Stela Dalazen comemorando seu primeiro aniversário

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Benjamin Nauer,  curtindo a brincadeira

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

 O gatinho Guilherme Galvão Hahn

 HELEN MARQUES

 Giovana Ludovico, com o filho Gabriel

MICHELLE GALVÃO


