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Brasil enfrenta a Sérvia em busca da classificação
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José Dirceu
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TJ derruba liminar e
licitação prossegue
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O Tribunal de Justiça do Paraná derrubou a liminar que suspendeu a licitação do trans-
porte escolar de Cascavel. Uma das empresas que participou do processo licitatório
entrou com uma ação judicial, perdeu em primeira instância, recorreu e em março o

próprio Tribunal concedeu liminar suspendendo o certame. Agora, em decisão unânime,
os desembargadores cassaram a liminar. Com isso, a Prefeitura dará sequência à licita-

ção. Diariamente são 3,6 mil estudantes que necessitam do transporte escolar.
 Pág. 03
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 A representação cascavelense na
delegação do Núcleo Regional da Educação
de Cascavel, comandada pelo professor Rui
Cocco e que contou com 475 competidores
de 68 equipes campeãs nas fases municipal
e regional, destacou-se na fase
macrorregional da 65º edição dos Jeps
(Jogos Escolares do Paraná) realizada no
fim de semana em Medianeira.

Seis das nove equipes que conseguiram
avançar à fase final dos Jogos são de
Cascavel. Na categoria B (12 a 14 anos),
os times de vôlei de praia feminino (foto)
do Colégio Estadual Wilson Joffre e de futsal
feminino do Colégio Estadual 14 de
Novembro avançaram como campeões,
enquanto as equipes de handebol
masculino do CE 14 de Novembro e de
vôlei de praia masculino do Colégio
Estadual Horácio Ribeiro dos Reis
avançaram como vice-campeões.

Campeonatos
municipais

A Secesp (Secretaria Municipal de
Cultura e Esportes) e a FMEC (Funda-
ção Municipal de Esporte e Cultura)
de Cascavel preparam uma intensa
programação esportiva para o segun-
do semestre de 2018, com campeo-
natos municipais em nove modalida-
des: basquete, bocha, futebol, futsal,
street basquete, tênis de mesa, vô-

lei, vôlei de praia e xadrez.
Toda a comunidade esportiva

cascavelense está convidada a par-
ticipar dos torneios que têm como
objetivo promover a qualidade de
vida e revelar atletas que possam,
no futuro, representar a cidade em
competições de âmbito estadual,
nacional e internacional.

FUTSAL
No futsal, os jogos serão nas categorias

sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15,
sub-17, adulto livre e veterano acima de
40 anos pelo naipe masculino e sub-15,

sub-17 e adulto pelo feminino. As
inscrições já estão abertas e vão até o

dia 31 de julho, enquanto o torneio
começará no dia 7 de agosto.

Pela categoria A (15 a 17 anos), tanto
a equipe de basquete masculino do Colégio
Cristo Rei quanto a de futsal masculino do
Colégio Estadual Marilis Pirotelli
avançaram de fase como vice-campeões.

Nas modalidades individuais, Cascavel
avançou à fase final com as equipes de
atletismo feminino A do IFPR (Instituto Federal

do Paraná), que foi vice-campeã, e feminino
C e masculino D da APAE Valéria Meneguel,
que foram campeãs em Medianeira.

A fase final, que reunirá quem avançou
das oito macrorregionais do Estado, será
realizada de 6 a 14 de julho em Apucarana
para a da categoria B e de 3 a 11 de agosto
em Campo Mourão para a categoria A.

Bocha, futebol
e basquete

Na bocha, as inscrições vão de 10 a
31 de julho e as disputas a partir de
12 de agosto. No xadrez, o torneio
também terá início em agosto. No
futebol, realizado nas categorias
sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e

sub-17, as inscrições serão de 1º a
31 de agosto e as disputas a
partir de 8 de setembro. No

basquete, as disputas serão no
naipe masculino pelas categorias
sub-15, sub-17 e adulto livre. As
inscrições também serão de 1º a

31 agosto e a competição a
partir de 15 de setembro.

 VOLEIBOL
No voleibol, que será na categoria sub-16 nos naipes feminino e

masculino, as inscrições já estão abertas e a competição terá início no dia
29 de julho. No vôlei de praia, o torneio será nas categorias adulto livre
nos naipes feminino e masculino. As inscrições também serão de 1º a 31
de agosto, mas as disputas começarão no dia 23 de setembro. Já o street
basquete ocorrerá em dois fins de semana de novembro, nas categorias
sub-15, sub-17 e adulto (feminino e masculino). O Municipal de Tênis de

Mesa também ocorrerá no mês de novembro.

  JEPS

Rumo à final
dos Jeps
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -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 2 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
C. 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
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

COPA DO MUNDO
Dinamarca 0x0 França

Austrália 0x2 Peru
Nigéria 1x2 Argentina
Islândia 1x2 Croácia

PLACAR DE ONTEM

Rojo salva
Argentina
de Messi

A Argentina sofreu, mas está
nas oitavas de final da Copa do
Mundo Rússia 2018. Ao vencer
a Nigéria por 2 a 1, ontem, em
São Petersburgo, a seleção de
Jorge Sampaoli garantiu vaga na
próxima fase do Mundial, na
qual enfrentará a França. O jogo
eliminatório será já neste sába-
do, às 11h (de Brasília).

O jogo de ontem teve o primeiro
gol de Lionel Messi nesta edição do
torneio. Ele marcou aos 14min do 1º
tempo e o nigeriano Moses empatou

em cobrança de pênalti aos 5min do
2º, mas Rojo selou a vitória com um
golaço nos instantes finais, aos 41min
do segundo tempo.

Para garantir a vaga, o time
sul-americano triunfou em uma
partida dramática. A Argentina
esteve perto de viver o drama que
enfrentou na Copa do Mundo de
2002, quando foi eliminada na pri-
meira fase. Curiosamente, a Ni-
géria estava no mesmo grupo
naquele ano e caiu junto com o
seu algoz deste ano.

Empate sem graça
Depois de 36 jogos com a rede
balançando na Copa do Mundo, o
primeiro 0 a 0 na Rússia foi
registrado ontem. França e
Dinamarca empataram sem gols
no estádio Luzhniki, em Moscou,
em resultado que foi suficiente
para que as duas se
classificassem juntas às oitavas
de final. O público chegou a vaiar
alguns momentos menos
movimentados da partida.
Com o empate, a França, que já
estava classificada, avançou em
primeiro no Grupo C, com sete
pontos. Já a Dinamarca, com cinco,
passou em segundo. Os
dinamarqueses avançariam mesmo
se perdessem o jogo, já que na outra
partida da chave a Austrália, que
ainda brigava pela vaga, perdeu do
já eliminado Peru por 2 a 0.

Aliviada após ter evitado uma que-
da precoce ao ter vencido a Suécia
de virada no último sábado, a Ale-
manha tenta agora confirmar a clas-
sificação para as oitavas de final da
Copa do Mundo nesta quarta-feira,
às 11h (de Brasília) na Kazan Arena,
em jogo contra a Coreia do Sul, que
ainda busca um milagre para conti-
nuar na competição.

A atual campeã teria sido elimi-
nada por antecipação em caso de
derrota para os suecos e ficaria
em situação complicada se tives-
se empatado, mas obteve o triun-
fo com um gol do meia Toni Kroos

México vai para
o tudo ou nada
Em um Grupo F no qual
praticamente todos os cenários de
classificação às oitavas de final estão
em aberto, México e Suécia se
enfrentarão nesta quarta-feira, às
11h (de Brasília), em Ecaterimburgo,
podendo tanto conseguir a liderança
da chave como até mesmo serem
eliminados da Copa do Mundo. A
situação da chave é uma das mais
complexas da Copa, mas,
basicamente, o México, que tem
seis pontos, garantirá a liderança
com 100% de aproveitamento se
vencer e também poderá se
classificar com um empate. Se
perder, será ultrapassado pela
Suécia, e ficará em situação muito
delicada, dependendo do resultado
de Alemanha e Coreia do Sul.

aos 49 minutos do segundo tem-
po e assumiu a segunda posição
do Grupo F, com três pontos, su-
perando a equipe escandinava nos
critérios de desempate.

O México é líder, com seis pontos,
mas também não tem a vaga garan-
tida, enquanto o representante da Ásia
ainda não pontuou, mas ainda alimen-
ta alguma esperança.

Dessa forma, para não depender
do resultado do duelo entre mexica-
nos e suecos, em Ecaterimburgo, a
Alemanha precisa de um triunfo por
dois gols. Já a Coreia precisa bater a
Maanschaft e torcer contra a Suécia.

Depois de dois bons jogos, enfim, a seleção peruana pôde comemorar a primeira vitória
na Copa do Mundo Rússia 2018, justamente na despedida da competição. Com gols
de André Carrillo e Paolo Guerrero, a equipe comandada por Ricardo Gareca mostrou
eficiência, ausente nos dois primeiros compromissos, e venceu a Austrália pelo placar de
2 a 0, ontem, em Sochi. Foi a primeira vitória peruana em 40 anos na principal
competição do futebol mundial. O time não comemorava o resultado positivo desde o
4 a 1 sobre o Irã, no Mundial de 1978. O duelo no Fisht Stadium ainda marcou o
primeiro gol de um jogador que atua no Brasil, com Guerrero quebrando o jejum. Com
três pontos, o Peru terminou em terceiro no Grupo C, atrás de Dinamarca (cinco) e
França (sete). Já  Austrália ficou em quarto, com um ponto.

 Alemanha decide vaga com
a já eliminada Coreia do Sul

Croácia 100%

FIFA

 A Croácia venceu a Islândia por 2 a 1, ontem, na Arena Rostov para fechar
a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Os

gols croatas, de Badelj e Perisic, confirmaram o primeiro lugar do Grupo D
e a vaga nas oitavas de final – Sigurdsson descontou. Agora, a rival é a

Dinamarca, que ficou no segundo lugar do Grupo C. O duelo europeu será
às 15h (de Brasília) deste domingo (1º) Já os islandeses se despediram da
Rússia com uma campanha histórica, a sua primeira em Copas do Mundo,

na qual segurou empate contra a Argentina.

OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -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 2 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
C. 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
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

COPA DO MUNDO
Dinamarca 0x0 França

Austrália 0x2 Peru
Nigéria 1x2 Argentina
Islândia 1x2 Croácia

PLACAR DE ONTEM

Rojo salva
Argentina
de Messi

A Argentina sofreu, mas está
nas oitavas de final da Copa do
Mundo Rússia 2018. Ao vencer
a Nigéria por 2 a 1, ontem, em
São Petersburgo, a seleção de
Jorge Sampaoli garantiu vaga na
próxima fase do Mundial, na
qual enfrentará a França. O jogo
eliminatório será já neste sába-
do, às 11h (de Brasília).

O jogo de ontem teve o primeiro
gol de Lionel Messi nesta edição do
torneio. Ele marcou aos 14min do 1º
tempo e o nigeriano Moses empatou

em cobrança de pênalti aos 5min do
2º, mas Rojo selou a vitória com um
golaço nos instantes finais, aos 41min
do segundo tempo.

Para garantir a vaga, o time
sul-americano triunfou em uma
partida dramática. A Argentina
esteve perto de viver o drama que
enfrentou na Copa do Mundo de
2002, quando foi eliminada na pri-
meira fase. Curiosamente, a Ni-
géria estava no mesmo grupo
naquele ano e caiu junto com o
seu algoz deste ano.

Empate sem graça
Depois de 36 jogos com a rede
balançando na Copa do Mundo, o
primeiro 0 a 0 na Rússia foi
registrado ontem. França e
Dinamarca empataram sem gols
no estádio Luzhniki, em Moscou,
em resultado que foi suficiente
para que as duas se
classificassem juntas às oitavas
de final. O público chegou a vaiar
alguns momentos menos
movimentados da partida.
Com o empate, a França, que já
estava classificada, avançou em
primeiro no Grupo C, com sete
pontos. Já a Dinamarca, com cinco,
passou em segundo. Os
dinamarqueses avançariam mesmo
se perdessem o jogo, já que na outra
partida da chave a Austrália, que
ainda brigava pela vaga, perdeu do
já eliminado Peru por 2 a 0.

Aliviada após ter evitado uma que-
da precoce ao ter vencido a Suécia
de virada no último sábado, a Ale-
manha tenta agora confirmar a clas-
sificação para as oitavas de final da
Copa do Mundo nesta quarta-feira,
às 11h (de Brasília) na Kazan Arena,
em jogo contra a Coreia do Sul, que
ainda busca um milagre para conti-
nuar na competição.

A atual campeã teria sido elimi-
nada por antecipação em caso de
derrota para os suecos e ficaria
em situação complicada se tives-
se empatado, mas obteve o triun-
fo com um gol do meia Toni Kroos

México vai para
o tudo ou nada
Em um Grupo F no qual
praticamente todos os cenários de
classificação às oitavas de final estão
em aberto, México e Suécia se
enfrentarão nesta quarta-feira, às
11h (de Brasília), em Ecaterimburgo,
podendo tanto conseguir a liderança
da chave como até mesmo serem
eliminados da Copa do Mundo. A
situação da chave é uma das mais
complexas da Copa, mas,
basicamente, o México, que tem
seis pontos, garantirá a liderança
com 100% de aproveitamento se
vencer e também poderá se
classificar com um empate. Se
perder, será ultrapassado pela
Suécia, e ficará em situação muito
delicada, dependendo do resultado
de Alemanha e Coreia do Sul.

aos 49 minutos do segundo tem-
po e assumiu a segunda posição
do Grupo F, com três pontos, su-
perando a equipe escandinava nos
critérios de desempate.

O México é líder, com seis pontos,
mas também não tem a vaga garan-
tida, enquanto o representante da Ásia
ainda não pontuou, mas ainda alimen-
ta alguma esperança.

Dessa forma, para não depender
do resultado do duelo entre mexica-
nos e suecos, em Ecaterimburgo, a
Alemanha precisa de um triunfo por
dois gols. Já a Coreia precisa bater a
Maanschaft e torcer contra a Suécia.

Depois de dois bons jogos, enfim, a seleção peruana pôde comemorar a primeira vitória
na Copa do Mundo Rússia 2018, justamente na despedida da competição. Com gols
de André Carrillo e Paolo Guerrero, a equipe comandada por Ricardo Gareca mostrou
eficiência, ausente nos dois primeiros compromissos, e venceu a Austrália pelo placar de
2 a 0, ontem, em Sochi. Foi a primeira vitória peruana em 40 anos na principal
competição do futebol mundial. O time não comemorava o resultado positivo desde o
4 a 1 sobre o Irã, no Mundial de 1978. O duelo no Fisht Stadium ainda marcou o
primeiro gol de um jogador que atua no Brasil, com Guerrero quebrando o jejum. Com
três pontos, o Peru terminou em terceiro no Grupo C, atrás de Dinamarca (cinco) e
França (sete). Já  Austrália ficou em quarto, com um ponto.

 Alemanha decide vaga com
a já eliminada Coreia do Sul

Croácia 100%

FIFA

 A Croácia venceu a Islândia por 2 a 1, ontem, na Arena Rostov para fechar
a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Os

gols croatas, de Badelj e Perisic, confirmaram o primeiro lugar do Grupo D
e a vaga nas oitavas de final – Sigurdsson descontou. Agora, a rival é a

Dinamarca, que ficou no segundo lugar do Grupo C. O duelo europeu será
às 15h (de Brasília) deste domingo (1º) Já os islandeses se despediram da
Rússia com uma campanha histórica, a sua primeira em Copas do Mundo,

na qual segurou empate contra a Argentina.

OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca



Estímulo à
coleta seletiva
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Alunos do curso Técnico em Meio
Ambiente, do Centro Estadual de
Educação Profissional Pedro Boaret-
to Neto (CEEP), conheceram a Coo-
perativa dos Trabalhadores Catado-
res de Material Reciclável de Cas-
cavel (Cootacar). Eles questionaram
e acompanharam atentos as expli-
cações de Maria de Fátima Ferreira
Brizola, presidente da Cooperativa,
sobre o processo de reciclagem.

Os cooperados têm interesse
que os estudantes, assim como
toda comunidade de Cascavel, se-
jam multiplicadores do projeto de
coleta seletiva da cidade.

Segundo Maria de Fátima, a uni-
dade recebe em média 150 tonela-

das de resíduos por mês, porém 40%
desse total precisa ser destinado ao
aterro por se tratar de material orgâ-
nico ou inservível para a reciclagem.
“As pessoas precisam aprender tam-
bém sobre quais materiais podem
ser disponibilizados para a coleta dos
cooperados e que os vidros e obje-
tos cortantes devem ser embalados
com cuidado para evitar acidentes
aos catadores”, afirmou.

A assistente social da Cootacar,
Alessandra Baldin, diz que é neces-
sário formar multiplicadores para
falar da importância e da correta
separação do lixo. Segundo ela, o
que a Cootacar recebe representa
o resíduo de apenas 10% da popu-

lação de Cascavel. “Se tivermos
mais multiplicadores podemos
ampliar a coleta, aumentar o volu-
me arrecadado e o valor da renda
dos cooperados e, até mesmo, ca-
dastrar novos integrantes que
aguardam na lista de espera por
uma oportunidade de trabalho”,
disse Alessandra.

 Destinação adequada

Sustentabilidade
A visita à Cootacar é mais uma
das atividades do projeto
“Sustentabilidade: da Escola ao
Rio”. O projeto foi criado pela
Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) em 2013 para
estimular a conscientização e os
cuidados com os rios urbanos. O
objetivo principal é mobilizar
alunos e professores,
preferencialmente de cursos
técnicos em Meio Ambiente,
para ações socioambientais em
rios urbanos.

“Quando o lixo é coletado e destinado adequadamente não vai parar nos rios,
em ruas ou nos fundos de vale e melhora a qualidade ambiental da cidade”,

afirmou a assistente social da área de Meio Ambiente da Sanepar, Célia
Giacomel. A visita foi organizada e acompanhada por ela e pela coordenadora

do curso Técnico em Meio Ambiente do CEEP, professora Lidinalva Rufino.

Estímulo à
coleta seletiva
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Cemitério assustador
Túmulos abertos, bonecos de

vodu, restos de simpatias, magia
negra e até mesmo seringas são
encontradas facilmente em um pe-
queno cemitério chamado Breda,
que fica no meio de uma planta-
ção de milho na área rural de Cas-
cavel. O cemitério está localizado
no início da estrada para a Comu-
nidade de Gramadinho e parece
um cenário de filme de terror.

Conforme o superintendente da

Acesc (Administração dos Cemité-
rios e Serviços Funerários de Cas-
cavel), José Roberto Guilherme,
são feitas manutenções periódicas
no Cemitério Breda, mas o contro-
le é difícil. “Nós limpamos, conser-
tamos a cerca, o portão. Mas é as-
sim, em um dia limpamos, no ou-
tro está novamente cheio de [tra-
balhos de] magia negra. O pessoal
vai bastante lá fazer isso”.

A solução adequada, segundo o

diretor da Acesc, é a desativação
do Breda e transferência dos res-
tos mortais para o Cemitério Gra-
madinho. “A meu ver, ali é um lo-
cal inadequado para um cemité-
rio, fica bem na beira da estrada.
Não temos ainda uma previsão,
mas precisamos antes falar com
a comunidade, com os familiares
para ver as viabilidades, pois es-
tamos lidando com o emocional
dos familiares”, diz.

 MUITOS vestígios de magia negra são encontrados logo na entrada do cemitério BONECOS de vodu foram deixados no cemitério

SUPERINTENDENTE da Acesc diz que a manutenção periódica do cemitério
é realizada, mas a solução adequada é a desativação

EM volta da cruz central do cemitério há muitos restos de magia
negra e simpatias

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Acesso à Avenida das Torres
Obras para acesso da Rua Eu-

calipto, no Bairro Parque Verde em
Cascavel até a Avenida das Torres
foram iniciadas. Essa mudança
atende a uma reivindicação antiga
de moradores da região e em ma-
téria publicada pelo Hoje News no
último mês o pedido foi reforçado.

“A Sesop [Secretaria de Servi-
ços e Obras Públicas] começou o
trabalho na semana passada e em
razão da umidade, impossibilitou a
continuidade dos trabalhos. Assim

que o tempo firmar, a obra será re-
tomada”, afirma a Prefeitura. Em
função disso, por enquanto ainda
não há um prazo para conclusão
das obras.

Hoje quem segue pela Rua Eu-
calipto precisa percorrer um peque-
no trecho na contramão e acessar
um contorno para seguir na Aveni-
da das Torres em sentido à FAG.
Motoristas de ônibus, inclusive
improvisaram uma passagem em
meio ao canteiro central.

REIVINDICAÇÃO
“A extensão da Rua Eucalipto é uma das reivindicações da associação de
moradores. São poucos metros que precisam ser feitos e isso vai melhor
o trânsito”, avalia o presidente da Associação dos Moradores do Parque
Verde, Artêmio Hutt.  Com a abertura do novo trecho a expectativa é de

que o local também seja sinalizado para evitar acidentes.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos

OBRAS atendem a
reivindicação de moradores

do Parque Verde
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Várias ações foram desencadeadas ontem
pela Secretaria Municipal de Políticas
Sobre Drogas e Proteção à Comunidade
(Semppro) para lembrar o Dia
Internacional de Combate ao Tráfico e às
Drogas. Música e apresentações culturais
na miniarena do antigo calçadão fizeram
parte das ações desenvolvidas. “É uma
data que queremos realizar todos os anos,
de forma a contribuir no combate às drogas
e incentivar as famílias que sofrem com o
problema a buscarem ajuda em nossos
serviços, ampliando o debate e também a
prevenção entre crianças e adolescentes.
Quanto maior a rede de proteção, melhor
para toda a sociedade”, disse o gerente da
Semppro, Rafael Tortato.

455 casos
suspeitos
de dengue

RETA FINAL
O informe estadual segue para sua
reta final. Isso porque o período de
monitoramento, que começou em
2017, entra em seu último mês. A

partir de agosto, no entanto, a Sesa
inicia novo levantamento, que segue

até julho de 2019.

DIVULGAÇÃO

Cascavel possui 455 casos
suspeitos de dengue, segundo
boletim divulgado pela Sesa (Se-
cretaria Estadual da Saúde). Os
registros são referentes ao pe-
ríodo epidemiológico iniciado
em agosto do ano passado até
esta terça-feira (26).

Além das notificações, que su-
biram quase 1% em relação à se-
mana passada, Cascavel tem ain-
da 27 confirmações da doença –
24 autóctones e três importados.

O boletim estadual traz ainda
os números da 10ª Regional de
Saúde de Cascavel, que abrange
25 municípios do oeste. Nesta
área, são 84 confirmações, com
79 casos autóctones, cinco im-
portados e 983 notificações. Na
regional, Cascavel é a cidade com
o maior número de casos confir-
mados de dengue.

 EM CASCAVEL são 27 casos confirmados de dengue; número não mudou em relação à semana anterior

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 27 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

O gerente do Território Cidadão,
José Carlos da Costa, junto com o
técnico agrícola, Patrik Tristacci, foi
conhecer o espaço onde a coorde-
nação do Molivi (Movimento de Li-
bertação de Vidas) pretende insta-
lar uma horta por meio da Agricul-
tura Urbana. Instalada no Jardim
Periolo - região de abrangência do

MOLIVI
O Molivi havia anunciado o
fechamento em fevereiro e desde
meados de março estava com as
portas fechadas. A entidade estava
impedida de participar de
chamamentos públicos e foi inabilitada
em outubro do ano passado por
apresentar certidões negativas tanto
municipal, quanto federal. Essa
situação já foi solucionada e no
próximo chamamento, que não tem
data marcada, o Molivi poderá
participar.

Território Cidadão V - a entidade
que voltou a funcionar este mês
e acolhe homens maiores de 18
anos, que lutam contra a depen-
dência química, vislumbra na hora
uma forma de subsistência e te-
rapia ocupacional.

“O espaço é bom. A terra pre-
cisa de alguma correção, mas

isso nós podemos fornecer”, ga-
rantiu o gerente do Território. Se-
gundo Patrick, no inverno poderão
ser plantadas alface, repolho, cou-
ve, temperos, brócolis, entre ou-
tras verduras e legumes resisten-
tes ao frio, sem contar as ervas
medicinais e aromáticas.

Ainda esta semana uma equipe
do Território Cidadão e da Secreta-
ria de Agricultura devem disponibi-
lizar para o Movimento de Liberta-
ção de Vidas o adubo orgânico e as
mudas necessárias para a implan-
tação da horta.

HORTA passará por algumas correções para ser viabilizada

Horta no MoliviHorta no Molivi
DIVULGAÇÃO



LOCAL10 HOJE NEWS, 27 DE JUNHO DE 2018

Até o início do ano passado, as
fontes de água no perímetro urba-
no de Cascavel eram utilizadas por
moradores da cidade que acredita-
vam que elas possuíam águas po-
táveis. Em março do ano passado,
a Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico) passou a alertar a população
sobre a contaminação das nascen-
tes e posteriormente colocou pla-
cas alertando que a água era im-
própria para o consumo.

Ontem, uma equipe multidisci-
plinar que trabalha no projeto de
remodelação das fontes e nascen-
tes de Cascavel iniciou mais uma

Impróprias para
o consumo

coleta para exames. No total, são
24 nascentes na área urbana, 17
delas ativas. A análise será men-
sal para continuar demonstrando
a falta de potabilidade da água,
uma vez que todas as nascentes
estão contaminadas.

“Todas as fontes continuam com
a água imprópria para o consumo.
Mas ainda assim serão preserva-
das, visando à qualidade do nosso
lençol freático e à conservação des-
ses espaços como ambientes de
convivência com a natureza”, deta-
lhou o gestor ambiental José Fer-
reira, que integra a equipe que tra-
balha na elaboração do projeto.

ACADEMIAS E
PARQUES
Os locais onde há fontes receberão,
de acordo com as características
individualizadas de cada bairro,
academia da terceira idade, parque
infantil, bancos novos, espaço de
lazer e convivência, replantio de
árvores, entre outras melhorias.
Ontem, um grupo formado por
gestores ambientais, arquitetos,
engenheiros ambientais, engenheiros
químicos, engenheiros florestais e
veterinários passaram nos locais
analisando o que será possível fazer
em cada um deles. A vistoria vai
apontar uma análise individual de
cada nascente, para definir o que
cada espaço demandará de
mudanças. O acesso à captação
será dificultado, para que as
pessoas apenas contemplem”,
adiantou Ferreira.

INTERIOR
No interior, na medida que o tempo colaborar, esta semana também será iniciado o
trabalho de conservação de nascentes, com o primeiro dia de campo em São
Salvador, na propriedade da família Torres. Serão protegidas e adequadas
nascentes que os produtores rurais captam água para consumo humano e animal.

COLETA para exames da
água será mensal e servirá
para alertar sobre a falta
de potabilidade

DIVULGAÇÃO
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A organização do Domingão no
Calçadão, um evento já tradicional
de Cascavel que fecha a Avenida
Brasil entre as ruas Sete de Setem-
bro e Carlos Gomes, havia propos-
to aos 10 maiores colégios esta-
duais da cidade a transferência das
suas típicas festas julinas para o
canteiro central da Brasil.

Porém, para a diretora do Colégio
Padre Carmelo Perrone, Sandra Bia-
vatti, a intenção é boa e o espaço ce-
dido também, mas se torna inviável
deslocar os alunos até o centro. “Há
várias dificuldades; o transporte dos
estudantes é uma delas, quem vai
leva-los lá? A responsabilidade em
eventos assim que envolvem o nome
do colégio é muito grande, são mui-
tos alunos menores de idade”, diz.
Conforme a diretora, eles optaram por
fazer uma festa interna, somente para
os professores e estudantes.

Segundo a assessora de gabi-
nete que também é uma das orga-
nizadoras do Domingão, Simone
Soares, a intenção do Município era
ampliar a abrangência das festivi-
dades e fortalecer a união com os
colégios, levando os alunos para

Festa inviável no calçadão
uma atividade diferente.

“Nós achamos interessante a
possibilidade de trazer as festas
julinas, que já são eventos pratica-
dos todos os anos, para o centro
da cidade. Assim as festividades
que ficavam restritas as regiões

das escolas, atingiriam um público
muito maior”. Simone lembrou que
as escolas estariam autorizadas a
comercializar produtos típicos para
arrecadação de fundos para as
APMFs (Associações de Pais, Mes-
tres e Funcionários).

INVIABILIDADE
O diretor da FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel),
Daniel Scalco, disse que essa ideia acabou por não ser executada devido as
inviabilidades como as que a diretora Sandra comentou. “Infelizmente não
chegamos a um denominador comum, nenhuma escola optou por fazer a festa no
centro. Porém, nós estamos sempre pensando em outras possibilidades para
aproximar a comunidade escolar estadual do Município, bem como toda a
comunidade em geral, com promoções e ações”, diz.

DIVULGAÇÃO

COLÉGIOS estaduais optam por não levar festas julinas ao Domingão no Calçadão
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Pesquisa realizada pela dedetiza-
dora BrioLimp em Cascavel rendeu,
além de troféu, resultados que vão
contribuir mundialmente para o com-
bate e controle de diferentes pragas.

A empresa utilizou um produto da
Syngenta para o processo de pesqui-
sa. Trata-se do Gel Advion que já é
conhecido por outros países e há
dois anos foi registrado no Brasil.

O desafio foi testar metodologi-
as que garantissem a maior eficá-
cia no controle de pequenas bara-
tas da espécie Battella, encontra-
das comumente na área alimentí-
cia. “Nós testamos quatro metodo-
logias e inclusive desenvolvemos
um produto de proteção ao gel para

que se mantenha mais eficiente,
com maior duração e sem contami-
nação ao meio ambiente”, explica
a bióloga responsável técnica pela
BrioLimp, Clair Aparecida Viecelly.

Segundo ela, a metodologia al-
cançou resultados até então des-
conhecidos por outras pesquisas
e trabalhos na área. “Apresenta-
mos o controle de adultos [bara-
tas] em nove dias e em 12 dias
de ninfas”, afirma.

“Destacamos que o resultado foi
obtido sem uso de produto químico,
garantindo a segurança do consumi-
dor e sem risco de contaminações”,
acrescenta Nelson Pagno Moreira,
que acompanhou os trabalhos.

Dez empresas em todo o País foram selecionadas e a BrioLimp conquistou o
primeiro lugar com a pesquisa. Os representantes da empresa

compartilharam os bons resultados com o Instituto Biológico de São Paulo,
responsável por pesquisas, análises e desenvolvimento de produtos.

“Nosso trabalho foi avaliado pela Syngenta e com base em relatório com
dados, estatísticas e argumentação apresentamos os resultados que nos

permitiram ser classificados e vencedores”, comenta Clair.
No Instituto Biológico de São Paulo, a pesquisa inclusive atraiu o interesse

de pesquisadores do México e outros países.
“A pesquisa muda o que até então era recomendado mundialmente,
que era o uso de gel associado ao pulverizado. Comprovamos que isso

não pode ser feito, pois um produto pode tirar o efeito do outro”,
explica a responsável técnica.

CONTROLE
A empresa foi instalada em
Cascavel em 2004 e atua no
segmento de controle integrado
de pragas. “Isso significa
entender da biologia da praga,
fazer as recomendações, levar
informações necessária e fazer o
uso de produtos químicos
somente quando necessário”,
ressalta Clair. A empresa também
presta serviços para limpeza e
manutenção de caixas d’água.

Pesquisa de
referência
mundial

Pesquisa de
referência
mundial

EMPRESA conquistou 1º lugar no Prêmio
Syngenta de Pesquisa

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

LABORATÓRIO onde ocorrem
pesquisas na BrioLimp

Primeiro lugar
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Embarque: Guaçu Tur

OBS.: Viagem e roteiro sujeitos a alteração de data, valor, itinerário
ou o seu cancelamento, caso não houver formação de grupo, por
força maior ou caso fortuito. Os tarifários acima são previstos,
poderão ter pequenas alterações. Valor cotado para 28 a 35 pessoas.

DOCUMENTOS. Passaporte original válido (06 meses de
validade antes do término da viagem) ou Documento de
identidade original emitida há menos de 10 anos do
término da viagem.

VALOR POR PESSOA: R$ 4.350,00
FORMAS DE PAGAMENTO: 20% DE ENTRADA + 8X cheques, cartão, boleto

INCLUSO NO PACOTE:
 Ônibus Leito Leito.
 02 Diárias c/ café da manhã em Mendoza.
 03 Diárias c/ café da manhã em Bariloche.
 02 Diárias c/ café da manhã em  Buenos Aires.
 City tour nas cidades mencionadas no roteiro.
 Guia local.
 Seguro de viagem.

NÃO INCLUI INGRESSOS:
SEÑOR TANGO - BUENOS AIRES
CERRO CATEDRAL, CERRO CAMPÁRIO, LAGOS
ANDINOS - BARILOCHE

Mendoza /Bariloche /Buenos Aires - AR
Saída: 14/07/2018 Horário: 12h30

Retorno: 24/07/2018 Horário:14h

PR
O

GR
AM

AÇ
ÃO

GUAÇU TUR TRANSPORTES DE TURISMO LTDA
R. Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1872 – Parque São Paulo

Telefone (45)3225-5555

14/07/2018 -  Sábado - Saída para Mendonza. Pernoite em Transito.
15/07/2018 - Domingo - Mendoza - AR
Chegada em Mendoza
Livre atividades pessoais

16/07/2018 -  Segunda Feira – Mendoza– AR
8h30 -  City tour-  visita Vinícola e fabrica de azeite de Oliva

17/07/2018- Terça Feira – Mendoza AR.
9h - Saída para Bariloche

18/07/2018 -  Quarta-Feira –  Bariloche – AR
Manhã - Chegada em Bariloche
Tarde Livre atividades pessoais
Pernoite em Bariloche

19/07/2018 – Quinta-Feira -  Bariloche – AR
Manhã – City tour- em Bariloche circuito Chico / Cerro
Campanário/ Cerro Catedral

20/07/2018-  Sexta-Feira -  Bariloche – AR
Manhã – Passeio Lagos  Andinos  (opcional)
Pernoite em Bariloche

21/07/2018 -  Sábado - Bariloche  – AR
Passeio Cerro Catedral
15h Saída -  para Buenos  Aires

22/07/2018  - Domingo – Buenos Aires – AR
Chegada em Buenos Aires
Livre atividades pessoais

23/07/2018- Segunda-Feira – Buenos Aires – AR
City tour em Buenos Aires
Show Señor Tango com  jantar   U$ 80,00 (opcional)
Pernoite em Buenos Aires

24/07/2018 – Terça-Feira – Buenos Aires – AR
9h - Saída com as bagagens cidade de origem passando
pelo shopping Uni Center
13h30 - Retorno/Pernoite no Ônibus

25/07/2018
Chegada cidade de Origem

BUENOS AIRES

BARILOCHE

MENDOZA
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O jogo entre Brasil e Sérvia, hoje,
às 15h, mexe com os horários de re-
partições públicas e também priva-
das. A Prefeitura de Cascavel, secre-
tarias e órgãos subordinados terão
expediente reduzido, das 8h até às
14h. A Câmara de Vereadores segue
o mesmo horário do Executivo.

Funcionam normalmente os
serviços de urgência e emergên-
cia como UPAs (Unidades de Pron-
to Atendimento), hospitais e Uni-
dades Básicas de Saúde.

Os bancos, por sua vez, seguem
com atendimento ao público das 9h
às 13h, retornando à normalidade
na quinta-feira (28).

No comércio, o Sindilojas (Sin-
dicato dos Lojistas e do Comércio
Varejista de Cascavel e Região) dá
autonomia aos empresários para

definir se seguem com o horário
normal de expediente ou fecham os
estabelecimentos no momento da
partida. Da mesma forma orienta a
Apras (Associação Paranaense de Su-
permercados), que deixa a cargo de
cada supermercado a definição de
horários para esta terceira rodada da
primeira fase da Copa do Mundo.

As escolas municipais e Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil) terão aula apenas no perí-
odo matutino. À tarde, todos os
alunos serão dispensados. Na
rede estadual de ensino, o Gover-
no do Paraná orienta, por meio de
ofício, a manutenção das ativida-
des, mesmo durante a partida. Os
colégios que decidirem liberar os
estudantes devem, obrigatoriamen-
te, repor o dia letivo.

COPA: mudanças
de horários

TELÃO NO
CENTRO
Assim como ocorreu nos dois
últimos jogo da Canarinho, a
prefeitura vai disponibilizar telão na
Avenida Brasil, em frente à
Catedral Nossa Senhora
Aparecida.
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) interditará um trecho da
via para a segurança dos
participantes a partir das
13h30 às 18h.
O trânsito ficará interrompido na
via lado sul - sentido oeste/leste-
da Rua Souza Naves até a
Catedral Nossa Senhora
Aparecida. Já no sentido
contrário, via norte, sentido
leste/oeste, será fechado apenas
uma faixa desde a Travessa
Cristo Rei.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

JOGO DO BRASIL
contra a Sérvia será
transmitido em telão
no centro
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NOTAS
União poliafetiva
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
decidiu ontem impedir, por 8 votos a
6, que os cartórios de todo o país
lavrem qualquer tipo de documento
que declare a união estável entre mais
de duas pessoas, relação conhecida
como poliamor. Prevaleceu o
entendimento do relator do caso, o
conselheiro João Otávio de Noronha,
também ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e atual Corregedor
Nacional de Justiça. Para ele, o
sistema legal brasileiro, incluindo a
Constituição, não permite a união
estável entre mais de duas pessoas,
motivo pelo qual os tabelionatos não
podem lavrar escritura que declare esse
tipo de relação.

Presos federais
A Vara de Execuções Penais do Rio de
Janeiro autorizou o retorno, a
presídios estaduais, de 32 presos que
cumprem pena em penitenciárias
federais. De acordo com o Tribunal de
Justiça, nem o governo do Rio nem a
Secretaria de Segurança apresentaram
motivos que justificassem a renovação
da permanência desses detentos nas
unidades federais, pois, pela lei, a
renovação tem que ser feita a cada
360 dias. Segundo o tribunal, dez dos
32 nem chegaram a ser denunciados
pelo Ministério Público. Eles foram
transferidos com base em suspeitas de
participação em uma suposta festa na
cadeia para comemorar o resgate de
Nicolas Labre de Jesus, o Fat Family.

Refugiados
Em rápida conversa ontem, no Palácio
do Planalto, o presidente Michel Temer
e o vice-presidente norte-americano,
Mike Pence, falaram sobre os laços
entre Brasil e Estados Unidos. Ao se
cumprimentarem, o americano
demonstrou preocupação com a
situação dos refugiados venezuelanos.
Pence chegou ao Planalto no início da
tarde. O norte-americano disse a Temer
que o Brasil tem feito esforços
importantes no suporte à crise na
Venezuela acolhendo os refugiados
que sofrem com a crise no país. Pence
mencionou ainda que Brasil e Estados
Unidos têm relações econômicas
importantes, de amizade e trabalham
pela promoção da liberdade.

STF manda soltar José Dirceu
Por 3 votos a 1, a Segunda Tur-

ma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem suspender a
execução da condenação do ex-mi-
nistro José Dirceu a 30 anos de
prisão na Operação Lava Jato. Com
a decisão, Dirceu ganha liberdade.
Ele cumpre a pena na Penitenciá-
ria da Papuda, em Brasília.

A decisão foi tomada a partir de
um habeas corpus protocolado pela
defesa de Dirceu. Votaram pela sol-
tura o relator, Dias Toffoli, e os mi-
nistros Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski.

Edson Fachin, relator dos pro-
cessos da Lava Jato no STF, votou
contra a concessão da liberdade. A
maioria entendeu que o cálculo da
pena pode ser revisto e Dirceu pode
aguardar em liberdade o julgamen-
to do recurso contra a condenação.

EX-MINISTRO José Dirceu havia sido preso no mês passado

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

José Dirceu foi preso no mês passado após ter a condenação
confirmada pela segunda instância da Justiça Federal, com base no
entendimento do STF, que autorizou a execução provisória da pena,
após o fim dos recursos na segunda instância.

P risão



Salmão

 PREPARO
MOLHO TÁRTARO:

 Em um processador ou liquidificador processe todos os
ingredientes, exceto a maionese.

 Retire do processador e misture suavemente com a maionese.

SALMÃO:
 Tempere os filés com o sal e a pimenta. Unte uma forma

com azeite, então coloque os files nela regue levemente
com mais azeite e leve ao forno pré-aquecido á 180 ºC,  por
mais ou menos 15 min ou até os files ficarem dourados. Em
seguida retire do forno (mas não desligue)  e cubra os filés de
salmão com o molho tártaro fazendo uma leve camada
sobre eles, retorne ao fogo e deixe por alguns minutinhos
para o tártaro dourar levemente.

 Sirva com o arroz e salada de folhas verdes

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM
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ao Molho Tártaro
SALMÃO:

 4 filés de salmão
 sal e pimenta-do-reino moída
 azeite de Oliva

MOLHO TÁRTARO:
 200 g de molho maionese pronta

   (ou caseira se preferir)
 1 colher de sopa de alcaparras
 Uma cenoura ralada
 suco de 1 limão
 raspas de 1 limão
 1 maço de salsinha (picadinho)
 3 picles (pepino)
 Óleo de soja
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Uma equipe da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), durante fiscalização na
BR-467 em Cascavel, perseguiu um
Renault Clio, placas de Santa Catari-
na, assim que o motorista seguiu em
alta velocidade ao ver a polícia.

Os policiais deram ordem de para-
da ao condutor, que fazia zigue-za-
gue na via. Ao longo da perseguição,
alguns objetos foram jogados para
fora do carro e quase acertaram os

Perseguição na rodovia

Em Cascavel, foram cumpridos
três mandados de busca e
apreensão da Operação Oluc.
A ação, desenvolvida em
parceria da Polícia Civil do
Paraná, cumpre 49 mandados
de prisão em diversos estados
do País, e investiga empresas
que fazem descarte irregular de
óleo lubrificante. A ação tem
parceria do IAP (Instituto
Ambiental do Paraná).

automóveis que seguiam na via.
De acordo com a polícia, as ferra-

mentas foram identificadas como
marreta, pé de cabra e chave de fen-
da, itens usados para arrombamen-
tos de cofres.

O veículo seguiu em fuga em alta
velocidade quando o condutor per-
deu o controle da direção e rodou na
pista. Quatro ocupantes do veículo
conseguiram fugir, mas o motorista

foi preso. Ele não tinha carteira de
habilitação. O veículo não tinha regis-
tro de furto.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Cinco pessoas morreram em um grave
acidente registrado na manhã de

ontem, em Toledo. Foi na BR-163.
O acidente ocorreu, de acordo com
a PRF (Polícia Rodoviária Federal),

quando o condutor do Siena invadiu
a pista contrária e bateu em uma

camionete. O Siena ficou totalmente
destruído. Quatro pessoas, que

estavam no carro, morreram na hora.
Um bebê foi encaminhado ao
hospital, mas não resistiu aos

ferimentos. Todas as vítimas fatais
eram da mesma família, e voltavam

do velório de um familiar da região.
Apenas um ocupante da camionete

se feriu. Havia muita neblina no
momento do acidente, que foi

registrado pela PRF.

DIVULGAÇÃO/PRF
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Mais CPI pela frente
Recorde de CPIs (Comissões Parlamentares de

Inquérito) deverá ser marcado pela legislatura. Mais
uma está a caminho a partir de investigações de Celso
Dal Molin (PR). São três possibilidades a caminho de
apurações aprofundadas: a água contaminada no Lago
Municipal, uniformes estocados pela gestão de Edgar
Bueno (PDT) e pagamentos de limpezas de fossas pela

Secretaria de Saúde.

Justificativa
Para justificar mais 30
dias úteis da CPI das horas
extras, o vereador Olavo
Santos (PHS) ressaltou que
são 1,4 mil páginas a
serem analisadas e
documentos terão que ser
solicitados as secretarias
de Educação, Saúde e
Planejamento de Gestão.

Um alerta
Medidas mais rigorosas
que meras recomendações
devem sair da CPI das
horas extras. “Pessoas
terão que ser
responsabilizadas. O
resultado não será
explosivo, mas um alerta
aos gestores”,
afirma Olavo.

Vistoria
A Comissão de Saúde e
Assistência Social  visita
hoje as Unidades Básicas
de Saúde Pacaembu e Los
Angeles, a partir das 9h.
As obras de reforma serão
vistoriadas pelos
vereadores Roberto Parra
(PMDB), Policial Madril
(PMB) e Jorge
Bocasanta (PROS).

Portas fechadas
Sem acesso nas UPAs, o
vereador Sidnei Mazzuti
(PSL) questionou norma
interna que cobra cadastro
para vistoria. Ontem ele
desabafou na tribuna e teve
apoio de Damasceno
Júnior (PSDC).

RESPOSTAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Como sugestão de Parra, o secretário de Saúde, Rubens
Griep, será chamado para falar com a Comissão de Saúde,
terça-feira, sobre essa situação. Há um bom tempo os
parlamentares têm resistência dos servidores para a
fiscalização em UPAs e UBSs.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

COM a decisão do Tribunal licitação do transporte terá sequência

IMPEDIMENTOS
A concorrência pública para escolher a responsável pelo
transporte escolar por dois anos, no valor de R$ 22.121,272,
teve cinco empresas interessadas. Em dezembro, uma delas entrou
com recurso administrativo impedindo o tramite normal. Após
transcorrer o prazo legal, a empresa conseguiu uma liminar no
TJ, alegando que o valor oferecido pelas concorrentes é
muito baixo, barrando novamente a licitação.

A licitação para contra-
tação de novas empresas
para o transporte escolar
de Cascavel poderá conti-
nuar, após decisão unâni-
me do TJ (Tribunal de Jus-
tiça), ontem, em Curitiba.
A decisão veio após qua-
tro meses de recurso apre-
sentado pela Prefeitura,
que chegou a recorrer ao
STJ (Supremo Tribunal de
Justiça). Devido a demora,
o Município precisou pror-
rogar o contrato emergen-
cial por sete meses com
as empresas RF Transpor-
tes Ltda e Transtusa no
valor de R$ 6,9 milhões.

Em Curitiba, ontem, o
procurador Jurídico, Luci-
ano Braga Côr tes, fez

Licitação
prossegue

uma representação oral
no TJ do Paraná. “Espe-
ramos que a nova contra-
tação seja feita neste
novo modelo, que é mais
apropriado, atendendo o
interesse público e do
usuário do transporte”.

Em Cascavel são 3,6
mil alunos que necessi-
tam diariamente do trans-
porte escolar. Pela esti-
mativa da Prefeitura são
9,4 mil quilômetros roda-
dos por dia em 87 linhas.
As empresas que pres-
tam o serviço atualmen-
te são as mesmas que
entraram com processo
contra a licitação.

 Uma das últimas obras do PDI teve certame
licitatório concluído: reurbanização da Avenida Ipanema.

 Das duas concorrentes, a Petrocon apresentou menor
valor: R$ 3,2 milhões – valor inicial era de R$ 3,5 milhões.
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Homenageado ontem pela Câ-
mara de Vereadores, o promotor de
Justiça, Alex Fadel, evidenciou na
tribuna algo que muitos cascavelen-
ses já sabem: a criminalidade está
em alta, mesmo com medidas de
combate implantadas pelo Esta-
do e com a implantação da Guar-
da Municipal. “Os índices de vio-
lência são altos. Cascavel ainda
tem alto índice de homicídios e
crimes de trânsito”, disse Fadel,
embasado nos processos enca-
minhados ao Poder Judiciário.

A situação, conforme explanou
o promotor público, é comprovada
pelo reforço no Judiciário para ana-
lisar os crimes cometidos na cida-
de, com uma estrutura superior a
Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu.

O trabalho do Ministério Públi-
co acelerou julgamentos de proces-
sos que estavam parados há mais
de dez anos em Cascavel: réus e
vítimas a espera de uma resposta
da Justiça. Só ano passado foram
levados ao Tribunal do Júri 180 ca-
sos diferentes, enquanto que em
anos anteriores a média de proces-

sos era de 70. Fadel sugere  mu-
dança no perfil dos profissionais
que atuam na Justiça e também
em todo processo de recuperação
de quem cometeu algum crime.
“Os novos promotores estão bus-
cando meios alternativos para
combater a criminalidade. Do jei-
to que está não está resolvendo.
A pessoa sai da cadeia pior. Tento
resolver a situação por justiça e
não vingança, o que nem sempre
é compreendido”.

Cascavel violentaCascavel violenta

JUIZ RECEBE
HOMENAGEM
O juiz de Direito, Marcelo
Carneval, há seis anos em Cascavel,
também recebeu homenagens dos
parlamentares. Ele ressaltou a
importância da implantação da Vara
especializada em crimes de trânsito
e também de crimes dolosos a vida,
desde dezembro de 2016. “Era
um anseio da comunidade de
Cascavel. Nesse momento o foco é
trabalhar de maneira intensa sobre
os crimes de trânsito. A resposta
está vindo, não só de forma
repressiva, mas preventiva em ações
para reduzir os volumes de crimes”.
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 Reportagem: Josimar Bagatoli

OS VOTOS de louvor e congratulações ao juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Marcelo Carneval e ao Promotor de
Justiça do Tribunal do Júri, Alex Fadel, foram oficializados na Câmara nesta terça-feira

ARQUIVO
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 “O Brasil liderou esforços para
expulsar a Venezuela do Mercosul,
uniu-se aos EUA para suspender a

Venezuela da OEA [Organização dos
Estados Americanos]. Agora,

chegou a hora de agir com mais
firmeza, e os EUA pedem ao Brasil e

às outras nações mais atitudes
contra o regime de Maduro”.

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

A decisão do
governo brasileiro
de não medir
esforços para
buscar crianças
brasileiras retidas
pela política de
imigração dos
Estados Unidos.

O desencontro
de informações
sobre as
unidades de
saúde de
Cascavel que
ontem ainda
tinham vacinas
contra a gripe.

Mike Pence, vice-
presidente dos Estados

Unidos, ontem no
Palácio do Planalto em

Brasília.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

14

Nublado com
pancadas de

chuvas e trovadas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Nublado com
pancadas
de chuva

Nublado com
pancadas de

chuvas e trovadas

Na semana passada, o prefeito Leonaldo Paranhos
não hesitou em cancelar uma licitação que já estava
consolidada, com dois veículos pagos e já em uso
pela Prefeitura de Cascavel. A decisão de anular o pro-
cesso licitatório, encostar no pátio os veículos – um
caminhão e uma van – e abrir uma investigação inter-
na aconteceu após ser constatado que os veículos
eram diferentes do que havia sido proposto na licita-
ção. Tinham modelos e anos inferiores ao licitado.

Paranhos, nesses 18 meses de governo, já en-
frentou críticas por muitas decisões, mas sempre
tirou de letra e até nos momentos mais difíceis sou-
be transformar adversidade em bonança. Ele sem-
pre deixou claro que sabe conviver com as críti-
cas e que muitas delas servem até para melhorar
a forma de administrar a cidade.

Agora, se existe uma coisa que deixa o prefeito
extremamente irritado é quando não se tem res-
peito com o dinheiro público e a condução do ser-
viço público. E foi pautado na decisão que tomou,
desde o primeiro dia de governo, de não tolerar
qualquer suposto desvio de conduta de servidores
ou de pessoas que prestam serviço ao Município,
que o prefeito não pensou duas vezes em cance-
lar a licitação. Tudo precisa ser esclarecido.

Uma sábia decisão! O Brasil mudou e os go-
vernantes precisam entender isso. Dinheiro públi-
co precisa ser tratado com respeito.

 Progressistas
O presidente Vilmar
Melo, vice Helio Laurindo
e o vereador Mauro
Seibert anunciaram que
na próxima sexta-feira
(29) acontecerá o
encontro do diretório dos
Progressistas, em Cascavel.
Será a partir das 19h30 horas
na Rua Rio de Janeiro 559,
com direito a coquetel.
Presença confirmada do
federal Alfredo Kaefer, que
buscará reeleição.
Candidatura local à
Assembleia também está
na pauta.

 Sem identificação
A coordenação da UPA
Veneza informou que
recebeu na tarde de
ontem um paciente
desconhecido, levado pelo
Samu. Ele foi encontrado
desacordado na Praça
Wilson Joffre, sem
nenhuma documentação.
A unidade precisa localizar
os familiares com urgência.
Trata-se de um senhor
aparentando entre 60 e 70
anos, cabelos grisalhos,
bigode, barba por fazer,
1,75 de altura. Informações
pelo telefone 3392-6200.

AGÊNCIA BRASIL
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gente@jhoje.com.br

Português para
estrangeiros

Estrangeiros interessados
em aprender Português

podem procurar os
coordenadores da Pastoral
do Migrante das Paróquias

Santo Antônio, São
Cristóvão e Paróquia Santa
Cruz, locais em que serão

ministradas as aulas.

Lançamento
 Hoje tem o lançamento
do livro “Cascavel - A
Conquista do Oeste

Paranaense”, de Luiz
Francisco Guil, às 19h30,

na Sala de Pesquisa da
Biblioteca Pública Sandálio

dos Santos.

Na torcida
Prepare a pipoca, cruze

os dedos e vamos torcer
pelo Brasil, que entra em

campo hoje às 15h.

Arraiá
A Escola Adolival Pian

prepara sua grande festa
julina dia 7 de julho, a
partir das 13h30. Todos

estão convidados.

Felicidades!

Ana Maria Valentim, Pedro
Luís Vaz, Saulo Forti de
Almeida, Pedro Luís  de
Mattos,  Maria Madalena
Pereira, Marília Luarte,
Olivo Favarin e Sílvio

Lunarti de Souza.

Fernanda e Eduardo
Claro, em momento

in love.
O registro é das

talentosas Vera e
Grasi Fotografias

Não permito que nenhuma
reflexão filosófica me tire a

alegria das coisas
simples da vida.

Sigmund Freud

 Gospel
A 1ª Mostra de Música

Gospel será realizada em
Cascavel dia 1o de julho. A
promoção é da Fundação
de Esporte e Cultura de

Cascavel e conta com apoio
da tem apoio da Ordem dos

Pastores Evangélicos de
Cascavel (Opevel).

 As bandas estarão se
apresentando na Avenida

Brasil durante as atividades
do Domingão do Calçadão,

a partir das 14h.

FRANCIANE
WENUKA, da série
Musas da Copa de
Arivonil Policarpo
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A seleção brasileira enfrenta a
Sérvia nesta quarta-feira, às 15h
(de Brasília) em busca de ao me-
nos um empate para garantir uma
das duas primeiras colocações do
Grupo E da Copa do Mundo, em ro-
dada que promete fortes emoções,
na qual até o fantasma da elimina-
ção precoce se faz presente para
os pentacampeões.

O jogo será disputado na Otkry-
tiye Arena, em Moscou, contra um
adversário que vem mordido pela
derrota para a Suíça, sofrida de vi-
rada por 2 a 1, com gol sofrido nos
minutos finais do segundo tempo.
Se tivesse saído com os três pon-
tos na última partida, os sérvios
estariam classificados às oitavas.

O Brasil sofreu nas duas primei-
ras partidas da Copa, com um em-
pate por 1 a 1 com os suíços e uma
vitória suada por 2 a 0 sobre a Cos-
ta Rica. O desempenho, inclusive,
permitiu especulações sobre pos-
síveis mudanças no time titular
para a rodada decisiva, o que aca-
bou não se confirmando.

Na luta pela classificação, os
pentacampeões estarão garanti-
dos nas oitavas de final em caso
de empate, independente do resul-
tado do duelo entre suíços e os eli-
minados costa-riquenhos. Se ven-
cer a Sérvia, o Brasil ficará com a
liderança se a Suíça passar por
Costa Rica, no máximo, com a mes-
ma diferença de gols, para que o

Pra chorar ou para rir!

saldo fique inalterado.
Existe a possibilidade, inclusive,

de Neymar e companhia se classifi-
carem mesmo com derrota, mas,
para isso, os suíços deverão ser der-
rotados, também com o saldo de gols
sendo levado em conta. Caso o Bra-
sil perca e a Suíça vença, sérvios e
suíços avançarão às oitavas de final.

MORDIDOS
COM A SUÍÇA
Assim como o Brasil, que contra a
Suíça reclamou de falta no gol
que sofreu e de pênalti não
marcado em Gabriel Jesus, a
Sérvia também protestou contra
a arbitragem de seu jogo contra
a seleção do país sede da Fifa.
Reclamou de um pênalti não
marcado no atacante Aleksandar
Mitrovic, ocorrido quando o
placar estava igual, ignorado
pelo árbitro alemão Felix Brych e
a equipe do VAR. As reclamações
sérvias renderam punição por
parte da Fifa: 5 mil francos (cerca
de R$ 19 mil) para o técnico
Mladen Krstajic e 54 mil francos
(cerca de R$ 206 mil) para a
Federação de Futebol da Sérvia.
Hoje, a Sérvia precisa vencer
para avançar diretamente às
oitavas de final. Em caso de
empate, precisa que a Costa Rica
vença a Suíça por pelo menos
dois gols de diferença.

 COPA DO MUNDO
11h C. do Sul x Alemanha
11h México x Suécia
15h Sérvia x Brasil
15h Suíça x Costa Rica

JOGAM HOJE

 CONFORTÁVEL
Segunda colocada do Grupo E, a Suíça jogará por um empate com a já eliminada

Costa Rica nesta quarta-feira, também às 15h (de Brasília), mas no Estádio
Nizhny Novgorod, para se classificar para as oitavas de final, e para isso contará
com os polêmicos e até agora inspirados Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri. Os dois
foram punidos apenas financeiramente (10 mil francos suíços – cerca de R$ 38,25
mil para cada) por gestos imitando um pássara com as mãos durante o jogo com
a Sérvia, em alusão ao símbolo da águia negra de duas cabeças da bandeira da
Albânia, algo que remete às guerras iugoslavas do começo da década de 1990.

 CBF
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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

 • SBT

MALHAÇÃO
Alex e Flora reagem mal à reve-

lação de Paulo. Gabriela e Rafael fi-
cam indignados com a condição que
Aloísio impõe para abrir mão da guar-
da de Garoto. Getúlio procura a mo-
chila com dinheiro que escondeu
com Isadora. Gabriela conversa com
Flora e Alex. Garoto marca um en-
contro com Aloísio.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth exige que Darcy

volte com ela para a Inglaterra. Charlo-
te encontra a mala de Uirapuru no quarto
em que ela o mantém preso. Ernesto
sofre com o trabalho em seu primeiro
dia na fábrica. Lady Margareth afirma

 Manuela deixa o hotel. Groa afirma a
Luzia que foi sua filha quem avisou à

polícia do encontro das duas. Karola se
incomoda com a chegada de Rosa à sua

casa. Viana assedia Maura, que tenta
enfrentar a situação. Pai Didico joga búzios

para Doralice. Karola reclama de Rosa
para Beto. Dodô aconselha Clóvis a se

afastar de Gorete. Rosa vai com Valentim à
casa de Naná. Beto anuncia para a família

que acabará com a memória de Beto
Falcão. Manuela procura Ícaro. Ionan conta
para Beto sobre a busca por Luzia. Groa e

Cacau pedem para Luzia se afastar de
Manuela. Ícaro questiona Laureta sobre a

denúncia feita contra Luzia. Valentim revela
para a família a profissão de Rosa. Naná
se encontra com Nestor. Ionan fala com

Maura sobre o namoro de Rosa e Valentim.
Beto descobre que Karola continua fechan-

do contratos em nome de Beto Falcão.
Luzia vê Manuela falando com Narciso e se

preocupa. Beto se revela para Djalminha.

que Darcy se casará com sua filha Bri-
ana. Ema descobre sobre Josephine.
Darcy conta para Elisabeta sobre a pro-
messa de noivado feita por sua família.
Mário/Mariana chora por causa de Bran-
dão e Josephine. Lady Margareth hu-
milha Briana. Luccino beija Mário/Mari-
ana. Elisabeta invade o jantar de Darcy
e enfrenta Lady Margareth.

DEUS SALVE O REI
Afonso não cede às investidas de

Catarina. Selena diz a Amália que, as-
sim que Afonso voltar de Alfambres, le-
vará Ísis até ele. Gregório visita Amália,
e Constância percebe o carinho do con-
selheiro pela filha. Gertrudes conta a
Afonso que Rodolfo se casará com
Margô. Ísis ameaça Lucíola. Um jovem
reconhece seu avô no retrato-falado do
homem que raptou a filha de Brice.

Margô assina a carta de apresentação
para Naná e Glória. Rodolfo se casa
com Margô. Amália garante a Selena
que irá desmascarar Catarina.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano e Simplício se enfrentam

e Rosinete expulsa o amante de sua
casa. Plínio avisa a Ramiro sobre a mor-
te de Ivonete. Ramirinho alerta Cássia
sobre Ramiro. Rosinete volta para casa
e Pedro avisa que irá embora. Valquíria
consegue um financiamento para Her-
mano terminar de montar seu museu de
história natural. Angelines provoca Ma-
ria. Ramiro se enfurece ao ver o Lajedo
dos Anjos lotado de fiéis. Clécio pede
para passar a noite com Aurora.

AMOR PROIBIDO
Peyker e Nihat comunicam os ami-

gos que estão de mudança para Los
Angeles. Adnan fica pensativo e todos
começam a estranhar seu comporta-
mento. Adnan visita Besir, que finge
estar dormindo, enquanto Adnan desa-
bafa. Bihter avisa Behlul que acha que
Adnan esteve na casa da praia. Bihter
liga para Behlul e pede para eles fugi-
rem juntos, antes do casamento. Fir-
devs assina o contrato pré-nupcial im-
posto por Cetin.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Priscila pergunta a Adriano o que ele

pretende com Fernanda, já que está
bem claro que não a ama. Furioso, ele
responde que não a ama, mas se vin-
gará de sua traição e que por isso pre-
cisa conseguir provas de que ela e Fran-
co são amantes. Vladimir pede para
Adriano que conte para Priscila que
Aníbal o demitiu da empresa. Fernan-
da encontra Vladimir e pergunta se es-
taria disposto a revelar para seu pai que
Priscila e ele são amantes. Érika pro-
cura Camilo para perguntar se é verda-
de que vai se casar com a sobrinha de
Steve. “Franco” diz a Rebeca que pre-
cisa entregar Liliana se quiser que o
pacto continue.

Groa vê a polícia chegar e
impede Luzia de sair do carro

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Belo dia para retomar conversas im-
portantes com pessoas próximas a
você e chegar a um entendimento. É
importante se abrir a ideias diferentes
das suas. Cor verde.

To
ur

o

Dia de negociações e conversas.
Constatação dos valores e priorida-
des essenciais. Aproveite para fechar
um ciclo e aprender com as experiên-
cias recentes. Cor azul.

G
êm

os

Hoje se encerra a lunação geminiana.
Você teve muitos aprendizados ao lon-
go dos últimos dias. Período importan-
te para ter uma nova visão a seu res-
peito. Cor amarelo.

C
ân

ce
r Dia de preparação e de contempla-

ção aos cancerianos. Começa agora
uma nova etapa de vida e é importan-
te que você se conheça mais e se per-
mita ter novas experiências. Cor azul.

Le
ão

Momento de olhar mais para dentro e com-
preender seu comportamento emocional
em família. Período de importantes ensina-
mentos ligados a questões íntimas, domés-
ticas, familiares e espirituais. Cor lilás.

V
ir

ge
m

Use sua inteligência e diálogo. As ex-
periências e aprendizados das últimas
semanas trarão agora conquistas em
projetos envolvendo outras pessoas.
Cor cinza. Cor verde.

Li
br

a

Dia de poderosa intuição onde você se
dará conta dos acontecimentos das últi-
mas semanas. Período bastante positi-
vo para cursos, concursos, viagens e
disseminação do saber. Cor cinza.

E
sc

or
pi

ão Em uma negociação importante pode-
rá haver a resolução definitiva de uma
questão financeira. Adote uma atitude
mais introspectiva, pois uma nova fase
inicia amanhã. Cor pink.

Sa
gi

tá
ri

o O diálogo com o parceiro afetivo ou
com as pessoas em geral está favore-
cido agora. Hora de ouvir mais as pes-
soas e se abrir a diferentes pontos de
vista. Cor roxo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Dia de definições no trabalho e tam-

bém de estudos ligados a atuação pro-
fissional. Obtenha informações e co-
nhecimentos. Eles podem servir de
auxílio à melhoria na saúde. Cor azul.

A
qu

ár
io

 É preciso que adote um tom leve nes-
se diálogo. Momento que favorece ati-
vidades recreativas e tudo aquilo que
você faça com afeto e inteligência.
Cor amarelo.

 P
ei

xe
s Procure conversar mais com os famili-

ares para chegar a um consenso res-
peitando as diferenças. Você está co-
locando um ponto final nas situações.
Cor azul.


