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Hackers derrubam
site da prefeitura

O Portal da Prefeitura de Cascavel foi novamente invadido por hackers, que deixaram o site fora do ar
durante todo o domingo. A invasão era assinada por D4RKRON e no fim da tarde de ontem a equipe

de informática conseguiu tirar a página do ar para se recuperar do ataque e avaliar os danos.
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Os canoístas Vagner Souta e
Ana Paula Vergutz tiveram uma re-
cepção e tanto ontem no Aeropor-
to de Cascavel. Os integrantes do
Clube Regatas Cascavel levaram
faixas e cartazes para recepcioná-
los e celebrar as medalhas con-
quistadas nos Jogos Sul-America-
nos, em Cochambamba, na Bolívia.

Ana Paula Vergutz estreou com ouro
na categoria K1-500 (metros). Em se-
guida teve a prata na K2-500 ao lado

Recepção
calorosa

da gaúcha Cinara Camargo. Para fechar
sua participação nos jogos, uma me-
dalha de bronze na K1-1.200.

Já Vagner Souta garantiu a pra-
ta na K1-1000 e ouro na K4-500,
esta última categoria com o tam-
bém cascavelense Roberto Maeh-
ler, que chega ao Brasil na quarta-
feira (13), Edson da Silva e Pedro
Henrique. Além disso, Souta con-
quistou medalha de prata na K2-
1000 com Silva.

CCR TERÁ
TORNEIO DE
FUTEBOL SUÍÇO
O CCR (Cascavel Clube
Recreativo) abre inscrições para o
1° Torneio de Futebol Suíço,
marcado para 8 de julho. As vagas
são limitadas.
As inscrições custam R$ 280 e
podem ser feitas no CT do clube.
Mais informações podem ser
conseguidas pelos (45) 99824-
788 (Alex) e (45) 99820-
3564 (Péricles).
Haverá premiações. Ao primeiro
colocado será pago prêmio de R$
2,5 mil mais troféu; ao segundo R$
1,5 mil mais troféu; ao terceiro R$
800 mais troféu e, ao quarto lugar, um
jogo de uniformes com 12 camisas.

GOLEADA
O jogo de sábado (8) não foi nada
bom para o Cascavel Futsal, que
perdeu por 6 a 0 da Assoeva, em
Venâncio Aires (RS). O confronto
foi válido pela 11ª rodada da Liga
Nacional de Futsal. O Cascavel já
vinha de goleada por 5 a 0 diante
do Marreco, pelo Campeonato
Paranaense.
O primeiro gol da partida foi marcado
por Carlão, aos 19 minutos da
primeira etapa. Depois da abertura do
placar, o time cascavelense não
conseguiu evitar a derrota que foi
marcada ainda por dois gols de Caio
Junior, Ygor, Carlão e Vagner.

ASSESSORIA

A categoria Sub-19 do FCC Cascavel venceu por 4 a 2 o jogo contra o
Prudentópolis, no sábado (9), pela nona rodada do Campeonato Paranaense de
Futebol, e se tornou líder invicto do Grupo A. O confronto foi na Associação
Atlética Coopavel, em Cascavel. O placar abriu com gol de Berg, do Prudentópolis,
mas logo em seguida veio o empate com Jhony. Tico fez o segundo dos visitantes. Cacá
descontou, encerrando o primeiro tempo com 2 a 2. Na etapa final, Robinho fez o
terceiro do FCC, marcando também o quarto gol da partida.

FCC INVICTO NA SUB-19
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Londrina 0x1 Juventude
Goiás 2x1 Paysandu
Avaí 2x0 Coritiba
CSA 0x0 CRB

São Bento 2x1 Fortaleza
Guarani 1x1 Vila Nova

Sampaio Corrêa 2x0 Oeste
Criciúma 1x1 Boa Esporte

Atlético-GO 3x4 Figueirense
B. de Pelotas 0x2 Ponte Preta

10ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 23 10 7 2 1 18 6 12
2º CSA 19 10 6 1 3 17 12 5
3º Avaí 18 10 5 3 2 17 8 9
4º Figueirense 17 10 5 2 3 17 12 5
5º Coritiba 17 10 5 2 3 11 10 1
6º São Bento 16 10 3 7 0 14 11 3
7º Vila Nova 15 10 4 3 3 9 8 1
8º Paysandu 15 10 4 3 3 12 13 -1
9º Guarani 14 10 4 2 4 14 12 2
10º S. Corrêa 14 10 4 2 4 12 12 0
11º Ponte Preta 14 10 4 2 4 10 10 0
12º Juventude 14 10 3 5 2 12 12 0
13º Atlético-GO 12 10 3 3 4 18 20 -2
14º Londrina 12 10 3 3 4 8 11 -3
15º Oeste 11 10 2 5 3 10 13 -3
16º B. de Pelotas 10 10 2 4 4 10 11 -1
17º Criciúma 8 10 2 2 6 10 14 -4
18º Goiás 8 10 2 2 6 11 18 -7
19º CRB 8 10 2 2 6 8 17 -9
20º Boa Esporte 6 10 1 3 6 7 15 -8

SÉRIE B

HOJE
18h Juventude x Coritiba

TERÇA-FEIRA
18h Londrina x Goiás
20h30 Figueirense x Sampaio Corrêa

QUINTA-FEIRA
21h Guarani x São Bento
21h30 Coritiba x Vila Nova

SEXTA-FEIRA
19h15 Fortaleza x B. de Pelotas
20h30 Boa Esporte x Avaí
21h30 CRB x Ponte Preta

SÁBADO
18h30 Vila Nova x Atlético-GO
19h Oeste x Criciúma
21h Paysandu x CSA

11ª RODADA

O Ceará conquistou um empate
com gosto de vitória neste domin-
go, no Castelão, pela 11ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Depois de
sair perdendo por 2 a 0 para o Pal-
meiras, gols de Thiago Martins e
Dudu, o time cearense diminuiu ain-
da no primeiro, com Felipe Azevedo,
e conseguiu a igualdade por 2 a 2
aos 42 minutos do segundo tempo,
gol de Elton. O Verdão, recheado de
desfalques, sucumbiu à determina-
ção do lanterna da competição.

Atlético-PR 0x1 São Paulo
Chapecoense 2x0 Cruzeiro

Vasco 3x2 Sport
Corinthians 0x0 Vitória
Atlético-GO 5x2 Fluminense

Bahia 3x3 Botafogo
Grêmio 1x0 América-MG
Ceará 2x2 Palmeiras

Flamengo 2x0 Paraná
Santos 1x2 Internacional

11ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 26 11 8 2 1 20 6 14
2º Atlético-MG 20 11 6 2 3 22 16 6
3º São Paulo 20 11 5 5 1 15 11 4
4º Grêmio 19 11 5 4 2 11 5 6
5º Internacional 19 11 5 4 2 12 7 5
6º Palmeiras 18 11 5 3 3 17 10 7
7º Sport 18 11 5 3 3 15 15 0
8º Cruzeiro 17      11 5        2 4 7 6 1
9º Corinthians 16 11 4 4 3 12 8 4
10º Vasco 15 10 9 3 3 16 15 1
11º Fluminense 14 11 4 2 5 14 2 -2
12º Botafogo 14 11 3 5 3 14 14 0
13º América-MG 13 11 4 1 6 14 18 -4
14º Chapecoense 13 11 3 4 4 14 19 -5
15º Vitória 12 11 3 3 5 16 20 -4
16º Santos 10 10 3 1 6 13 16 -3
17º Atlético-PR 9 11 2 3 6 10 13 -3
18º Bahia 9 11 2 3 6 9 17 -8
19º Paraná 9 11 2 3 6 6 15 -9
20º Ceará 5 11 0 5 6 6 16 -10

SÉRIE A

TERÇA-FEIRA
21h30 São Paulo  x Vitória
 

QUARTA-FEIRA
16h    América-MG x Chapecoense
19h    Fluminense x Santos
19h30          Sport x Grêmio
21h    Palmeiras x Flamengo
21h    Botafogo x Atlético-PR
21h45 Bahia x Corinthians
21h45 Internacional x  Vasco
21h45 Atlético-MG x Ceará

12ª RODADA

Empatou com o lanterna
O resultado faz o Palmeiras per-

der posição na tabela do Brasilei-
rão. Com 18 pontos, a equipe apa-
rece na quinta colocação, a cinco
pontos do líder Flamengo. O Cea-
rá, por sua vez, evitou a derrota,
mas segue na lanterna, com ape-
nas cinco pontos. O time ainda não
venceu no Brasileirão.

Quebra de jejum
O Grêmio contou com
inspiração que Éverton
demonstra em 2018 para
vencer o América-MG na tarde
de domingo, na Arena do clube
gaúcho. O camisa 11 voltou a
marcar após seis jogos, decidiu
a partida e colocou o Grêmio na
quarta colocação do Brasileirão,
com 19 pontos. O Coelho, por
sua vez, criou pouco e chegou à
segunda derrota consecutiva
na competição,
estacionando nos 13 pontos,
podendo terminar a rodada
até em 14º lugar.

SÉRIE D
O Caxias está nas oitavas de
final da Série D. Após o
empate por 1 a 1 no jogo de
ida, no Estádio Willie Davids, o
time grená venceu o Maringá
por 3 a 0 na tarde de ontem,
no Estádio Centenário, e se
classificou para a próxima fase
da competição. Agora, o time
gaúcho vai enfrentar o
Uberlândia, que eliminou o
Inter de Lages.

JARBAS OLIVEIRA



ESPORTE 23CASCAVEL, 11 DE JUNHO DE 2018

A vitória por 3 a 0 diante da Áus-
tria fechou a preparação brasileira
para a Copa do Mundo. A seleção
com Tite perdeu apenas um jogo de
20, com 16 vitórias.

É apontada como uma das favo-
ritas para o Mundial e Neymar não
pensa em fugir dessa responsabi-
lidade. Após o jogo em Viena, na
tarde de ontem, na zona mista do
estádio, o camisa 10 disse que a
torcida brasileira pode, e deve, so-
nhar com a conquista do hexa: “Tem
que confiar, sonhar, não tem que
segurar a onda, não. Pode falar que
é brasileiro e pode sonhar. Esta-
mos sonhando cada vez mais. So-
nhar não é proibido”, afirma Neymar.

Nesse domingo, Neymar foi titu-
lar e voltou a marcar. Fez um gola-
ço, o segundo do Brasil, deixando
um zagueiro no chão. Os outros
dois gols foram de Gabriel Jesus e
Philipe Coutinho. Foi substituído
apenas aos 37 minutos do segun-

Sonhando alto

Cinquentão!
Sebastian Vettel vai se lembrar com muito
carinho da corrida desse domingo no
Canadá. Depois de fazer a pole position
no sábado (9), o alemão da Ferrari
liderou todas as voltas e venceu pela 50ª
vez na Fórmula 1. Melhor ainda para o piloto
alemão foi que Lewis Hamilton terminou só
em quinto, o que lhe permitiu retomar a
liderança do campeonato, com apenas um
ponto de vantagem (121 a 120).

 Neymar foi o jogador
que mais levou faltas

no amistoso: oito
LUCAS FIGUEIREDO

do tempo por Douglas Costa. Foi,
disparado, o jogador que mais so-
freu faltas: oito no jogo.

A seleção brasileira viajou on-
tem para a Rússia. Foi para Sochi,
onde treinará durante a semana. A
estreia na Copa do Mundo será no
próximo domingo (17), às 15h (Bra-
sília), diante da Suíça.

FALTAM

03 dias para
a Copa do
Mundo
Rússia 2018

Douglas Costa foi importante na conquista
do Campeonato Italiano pela Juventus, par-
ticipando de 16 gols da equipe: quatro mar-
cados por ele e mais 12 assistências. Mas
o meia-atacante parece ter confirmado sua
ida à Copa do Mundo com as apresenta-
ções nos últimos amistosos do Brasil. Con-
tra a Rússia, foi titular na vitória por 3 a 0, e

diante da Alema-
nha, foi o único jo-
gador do banco a
entrar na partida,
confirmando seu
lugar entre os 23.
Aos 27 anos, Dou-
glas Costa tem 24
jogos e três gols
pela Canarinho.

DIVULGAÇÃO

Com o triunfo diante de Carla Esparza, no UFC 255, em Chicago, a brasileira
Cláudia Gadelha deixa para trás a derrota para Jéssica Bate-Estaca e recomeça
seu caminho na tentativa de voltar a disputar o cinturão na categoria peso-palha
(até 52 quilos). “Controlei a luta, sou uma das melhores lutadoras do mundo.
Quero continuar melhorando e ter outra chance pelo cinturão”, disse Cláudia,
que após a luta foi levada para o hospital para ser avaliada. Com a conquista, a
brasileira número 3 do ranking peso-palha chega a 16 vitórias na carreira.

DIVULGAÇÃO
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A frota de veículos utilitários
emplacados em Cascavel saltou
das 247 unidades em abril de 2008
para 2,4 mil emplacamentos no
mesmo período deste ano, confor-
me dados disponíveis no site do
Detran (Departamento Estadual de
Trânsito do Paraná) e comparados
com exclusividade pelo Hoje News.
O crescimento chega os 874%.

Conforme o gerente de vendas
de uma concessionária de Casca-
vel Avanildo Krause, o pico de co-
mercialização dos utilitários come-
çou em meados de 2009. “Nesse
período foi o início da grande pro-
cura por esse tipo de veículo que
se estende até os dias atuais”.

Krause conta que um dos moti-
vos para o aumento da frota são os
descontos ofertados aos produto-
res rurais, que chegam a alcançar
a cifra de R$ 30 mil, dependendo
do modelo. “Os descontos ficam
aproximadamente em 25% sobre o
valor do produto. Esse tipo de veícu-

Frota de utilitários cresce 874%

lo é muito procurado, representan-
do 50% das vendas da empresa em
Cascavel”, calcula.

Segundo o gerente, esses carros
possuem um mix operacional:
“Além de servir para diversas formas
de trabalho, também cabe para ati-
vidades de lazer e para várias funci-
onalidades que o condutor desejar”.

Conforme o gerente Maurício
Monaretto, que atua em uma coo-
perativa de crédito do Distrito de
Sede Alvorada, os produtores ru-
rais, dependendo do segmento em
que atuam, possuem benefícios

NÚMEROS
Porém, mesmo com números expressivos na comparação de dez anos, pelo
menos em Sede Alvorada houve queda de financiamento aos produtores.
“Devido à crise, com os critérios novos estabelecido pelo governo ficou mais
difícil de conseguir os benefícios, como o Pronaf [Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar], que recebe recursos do BNDES
[Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], que estabeleceu
que os produtores de peixe e de hortifruti necessitam mais dos veículos para
o trabalho”, explicou o gerente da cooperativa.

tanto no valor a vista como no fi-
nanciamento. “Existem planos para
os produtores cujos descontos são
direto com o fabricante dos veícu-
los, então praticamente todos tro-
cam de carro com os benefícios
concedidos à categoria”.

Monaretto explica que no finan-
ciamento o produtor tem juros dife-
renciados dos demais compradores,
mas nem todos os veículos entram
nos benefícios. “Os utilitários estão
entre os que se enquadram nos pro-
gramas. É o carro que o produtor usa
para suas funções no trabalho”.

EM 10 ANOS, número de emplacamentos de utilitários saiu da casa das 247 unidades para mais de 2,4 mil em Cascavel

AÍLTON SANTOS



LOCAL06 HOJE NEWS, 11 DE JUNHO DE 2018

Prontos para torcer

APOIO à seleção é demonstrado com símbolo maior da pátria

POSTOS
A exemplo de outras competições
de futebol, telões serão levados a
postos de combustíveis na cidade.
No Posto Santo Antônio, na Avenida
Brasil, em frente à Praça Migrante,
e no Ouro Preto, que fica na Rua Pio
XII esquina com a Cuiabá, todos os
jogos serão exibidos.  Uma novidade
no posto Ouro Preto e também no
Carlos Gomes são os Pit Stop da Skol
para quem pretende assistir aos
jogos em casa, acompanhado de
uma boa cerveja. O ponto serve
para venda de cerveja gelada,
retornável e sem filas.
No posto na Rua Manaus, no
cruzamento com a Rua Jorge
Lacerda em Cascavel, a aposta para
mostrar apoio à seleção foi a
exposição de uma bandeira do Brasil
gigante durante os jogos da Copa.

A Copa do Mundo na Rússia co-
meça nesta quinta-feira e a seleção
brasileira estreia no domingo. Para os
cascavelenses que não pretendem
assistir à partida em casa, há opções
de bares e restaurantes que se pre-
pararam para receber o público.

O atrativo vai além de petiscos
e bebidas, que são bem-vindos du-
rante os jogos. Os apaixonados por
futebol poderão acompanhar cada
detalhe com mais emoção e, para
reforçar a torcida pelos jogadores
brasileiros, a Martignoni Beer, por
exemplo, caprichou na decoração.
Há duas semanas começaram os
preparativos dos enfeites nas co-
res verde e amarela. Faixas, bandei-
ras e balões deixaram o ambiente
no clima da Copa. “Disponibiliza-
mos telão na área interna e outro
externo e a decoração é uma forma
de deixar o ambiente mais agradá-
vel e também para animar os torce-
dores”, conta Clarice Martignoni.

As estratégias são vistas de
maneira positiva, principalmente
após momentos de dificuldades
que os empresários do segmento
passaram por conta da paralisação

de caminhoneiros, que refletiu na
queda de até 60% na movimenta-
ção de clientes.

“Trazer uma novidade é sempre
importante. Em relação à Copa,
percebemos que os preparativos
são no sentido de que os clientes
possam assistir aos jogos com
mais conforto e diversão e isso cer-
tamente é um atrativo”, avalia o
presidente do Sindicato dos Ho-
téis, Bares e Restaurantes de Cas-
cavel, Luiz Fadanelli.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

CHOPERIA investiu na decoração para atrair o público durante os jogos

Jogos da Seleção
Brasil x Suíça           17/06 às 15h
Brasil x Costa Rica 22/06 às 9h
Brasil x Sérvia 27/06 às 15h
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O decorrer do ano mostra a re-
cuperação da economia de Casca-
vel com a oferta de novos empre-
gos. Prova disso é o saldo de va-
gas abertas na cidade e o número
de contratações no mercado de tra-
balho ser superior ao de demis-
sões, pelo menos nos três primei-
ros meses de 2018, conforme da-
dos do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).

A intermediação da mão de obra,
entretanto, não ocorre como o es-
perado pela Agência do Trabalhador
de Cascavel. No período de janeiro
a abril foram encaminhadas 11.268
pessoas a possíveis oportunida-
des de emprego, no entanto, so-
mente 14% desse total, ou seja,
1.630 candidatos conseguiram ser
efetivados no mercado profissional.

A maior dificuldade observada
é com relação à falta de qualifica-
ção do público que está em bus-
ca de trabalho. Além disso, há exi-
gências excessivas por parte das
empresas com os funcionários
que pretendem contratar. Nesse
sentido, embora haja abertura de
vagas diariamente, elas se limi-
tam a grupos específicos.

“A maior dificuldade da contra-
tação é com relação à escolarida-
de e a maioria do público que aten-
demos tem apenas Ensino Funda-
mental incompleto. As empresas
também exigem, além do estudo,
experiência”, afirma a supervisora
da Agência do Trabalhador de Cas-
cavel, Adriana Maria de Souza.

Ela comenta que a Agência tem
feito esforços no sentido de ampliar
o número de colocações no merca-
do de trabalho e que, no entanto, não
há flexibilidade por parte das contra-
tações. “Dessa forma, precisamos
encaminhar os candidatos exatamen-
te no perfil que é solicitado”.

Só 14% conseguem trabalho
Antes mesmo de o atendimento ser iniciado na Agência do Trabalhador, o
público é orientado sobre os critérios que favorecem para a conquista de uma
vaga. Além disso, uma parceria garante curso de qualificação profissional. “Neste
momento não há previsão de cursos profissionalizantes diante da falta de interesse
dos candidatos. Houve turmas em que o número de inscrições foi preenchido e na
primeira aula menos dez pessoas compareciam”, ressalta Adriana de Souza.

ATENDIMENTOS
A Agência do Trabalhador de Cascavel atende em média 200 pessoas por
dia que estão em busca de emprego. A maior movimentação ocorre de
segunda a quarta-feira. Na quinta e na sexta-feira o fluxo é menor e não é raro
encontrar a Agência vazia.
Em relação ao Seguro Desemprego, 100 agendamentos são feitos diariamente e
há também uma média de 30 solicitações de carteira de trabalho.

Mês Inscritos Vagas Encaminhados Colocados

Jan 788 755 3.580 789
Fev 662 760 2.574 315
Mar 512 640 2.553 287
Abril 931 705 2.561 239

Qualificação

FALTA de qualificação de candidatos dificulta
colocação no mercado de trabalho

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 11 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Giovani Francisco Wychocki e Irene Salazar
2- Danilo Silva e Isabela Polidoro
3- Delmar Almeida Gonçalves e Keli Cristina Rosa
4- Adriano Aparecido da Silva e Sidnéia de Oliveira
5- Plinio Lucas Dias Andrade e Venessa Largo
6- Tiago Seibert e Vanessa Lenhardt
7- Angelo Patricio de Araujo Rocha e Ivete Catarina Sott
8- Fabio Aguiar Nogueira e Carla Crhistiany Nunes
9- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
10- Marcos Antonio Bezerra Gomes e Monica Maria da Silva

Site
hackeado

O site oficial da Prefeitura de Cas-
cavel foi hackeado na tarde de ontem.
Na página principal, em vez do bra-
são do Município e das informações
sobre eventos, notícias e Órgão Ofi-
cial postados diariamente, além de
outros serviços, havia apenas um
fundo preto, códigos binários e uma
mensage política. “Site invadido pelo
D4RKRON”, informava, e mensagens
anticorrupção: “Corrupção há tem
(sic) em todo lugar, mas no Brasil cor-
rupção virou cultura política”, fechan-
do com #foratemer.

No meio da tarde, a reportagem
do Hoje News contatou a Secretaria
de Comunicação, que, em resposta,
disse que a equipe de informática
tentava tirar o site do ar para avaliar
os danos e resgatar o controle. Pou-
co depois, a página estava fora.

Esta não é a primeira vez que o
site da prefeitura é alvo de ataques.
De acordo com a Secretaria de Co-
municações, as invasões são ten-
tadas diariamente e até alguns
emails já foram corrompidos.

O setor responsável deu início ao
trabalho para tentar descobrir a ori-
gem do hacker. A previsão era de que
o site da Prefeitura de Cascavel vol-
tasse a funcionar normalmente hoje.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Esta não é a primeira vez que o sistema do Executivo é alvo de ataques pela web
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RUA DO VALE está com aproximadamente 100 metros sem asfalto

Após a implantação do Território Cidadão, conforme Thiago Almeida,
ainda não houve resposta sobre as demandas solicitadas. “Não sabemos a
funcionalidade do Território. Ele está usando uma estrutura que já existia e
até agora pouco foi feito. Faltou fazer uma reunião, uma mesa redonda
com o prefeito e a associação antes da implantação”, avalia.
Por enquanto, conta, só houve melhorias na área do esporte: “O Fábio
Assumpção, do Esporte, fez um projeto para trazer um professor da
prefeitura para dar aula de vôlei de areia e de futebol nas quadras
próximas à sede da associação. O projeto está encaminhado, só falta a
realização de uma reunião com a nossa comunidade”.

Uma das pendências do poder
público na região é a estruturação
do trânsito local, em especial a
questão de sinalização. “É muito
confusa a sinalização das ruas.
Ninguém sabe o que fazer em
determinados locais”, a
lerta Thiago Almeida.
São investimentos urgentes em uma
área que está crescendo: “Tem um
monte de loteamento saindo e as
ruas não estão comportando o
fluxo, por isso precisamos
de planejamento”.
Uma questão relacionada aos
pontos de ônibus é que nem todos
estão cobertos, e em muitos locais
há apenas placas ou pintura.
Ainda na parte de sinalização, um
pedido é quanto às placas com a

Sem pavimentação
Nos loteamentos ainda existem

algumas vias sem pavimento, como
as ruas Octávio Vaz, do Vale e Cabo
Manoel Bire de Aguella, no Itapuã.

“Há muitas partes do bairro sem
asfalto ainda. Já fizemos pedidos,

reivindicações, mas ainda não saiu”,
contou Almeida.

A empresária Jacini Valter tem um
estabelecimento comercial na

esquina da Rua do Vale com
Imigração. Para o local, ela sugere
a implantação de uma lombada.

“Conversei com o prefeito [Leonaldo
Paranhos] quando ele esteve aqui e
ele disse que, para asfaltar a Rua do

Vale, precisava desse redutor e
teria que arrumar antes a Rua

Imigração”.
Ela conta que vários acidentes já

aconteceram e, por ser uma
baixada, o risco é ainda maior e até

ela já foi vítima: “Já teve muito
acidente aqui, inclusive envolvendo

colisão com o meu comércio”.

SEGURANÇA
Conforme o membro da associação
Thiago Almeida, é preciso uma
presença mais forte da Polícia Militar e
da Guarda Municipal, com rondas
ostensivas nos bairros para garantir a
segurança dos moradores. “É um dos
pontos que mais precisamos, para que
desde quem usa os espaços públicos
até quem está em casa tenha a
segurança garantida”, reivindica.
Na região sul da cidade há uma UPS
(Unidade Paraná Seguro) mantida com
a união de algumas associações.
“Ajudamos com R$ 100 para a
manutenção mensal. Mesmo sendo em
outro bairro, nós ajudamos para manter
a unidade. Todos precisamos do
policiamento e, para isso, algumas
associações da região estão integradas
para o bem comum”.

nomenclatura das ruas. “Nas
esquinas era fundamental ter o nome
da rua para ajudar na localização
principalmente de quem é de fora
do bairro, como entregadores”.
Outro ponto destacado por
Almeida é a necessidade de
lombadas, faixas e componentes nas
ruas. “Tinham que melhorar isso,
especialmente perto do Cmei
[Centro Municipal de Educação
Infantil] e dos lugares mais
movimentados”.
“Só queríamos que tudo aquilo que
foi prometido seja cumprido por
parte do poder público. Nós, da
associação, fazemos tudo com muito
amor para ajudar a nossa
comunidade”, acrescenta o membro
da diretoria.

AssociaçãoA Associação dos Morado-
res dos Jardins Nova Cidade e
Itapuã, em Cascavel, recebeu
melhorias com o passar do
tempo e hoje jovens e idosos
trabalham em conjunto para o
bem-estar da comunidade.

Membro da diretoria da as-
sociação há dois anos, Thiago
Almeida diz que a direção da co-
munidade está se reformulando.
“Estamos com novas ideias, pla-
nos, tentando dialogar sempre
diretamente com o poder públi-
co para conseguir as melhorias
necessárias”, conta.

Hoje cerca de 15 pessoas in-
tegram a entidade. “Tivemos
uma mudança grande. Os pen-
samentos estão se renovando
na associação, visando sempre
o melhor para os bairros”.

SAÚDE
Na USF (Unidade de Saúde da Família) do Nova Cidade são realizadas ações
com a comunidade, entre elas com o grupo de idosos. “Na questão de saúde não
tem o que reclamar, o pessoal atende bem, ajuda, faz o possível e o pessoal da
terceira idade realiza atividades no posto”, afirma Thiago Almeida.

Território Cidadão

Transporte e trânsito

USF realiza ação com idosos

PROMESSAS
O prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, teria prometido para a
comunidade a ampliação do salão
comunitário e também a construção
de um parquinho. “Ele garantiu que
teríamos essas mudanças, ainda sem
datas, prazos, mas estamos
esperando”, finaliza Almeida.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

RESULTADOS do Território Cidadão só apareceram por enquanto na área do Esporte

com novos ideais
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RUA DO VALE está com aproximadamente 100 metros sem asfalto
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A Adefica (Associação dos Defi-
cientes Físicos de Cascavel) se reú-
ne com representantes do Ministé-
rio Público dia 21, às 9h, no escritó-
rio da Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito),
para discutir um problema restrin-
ge direitos das pessoas com defici-
ência: a falta de acessibilidade.

Desta vez o tema são as obras
do PDI (Programa de Desenvolvi-
mento Integrado) em toda a exten-
são da Avenida Brasil.

Conforme o presidente da Ade-
fica, Nelson Cabral, nas vagas de
estacionamento exclusivas a defi-
cientes não há recuo necessário
para que motorista e passageiro
saiam do veículo com segurança.
Vale lembrar que o PDI está sendo
bancado com recursos do BID (Ban-
co Interamericano de Desenvolvi-
mento), de cerca de US$ 28,7 mi-
lhões, mais contrapartida de valor
igual do Município.

“Quando o cadeirante vai sair
do carro pelo lado do motorista, ele
precisa colocar a cadeira de rodas
na rua e procurar uma rampa de
acesso para chegar até a calçada,
pois, na Avenida Brasil, a vaga de
deficiente foi feita sem recuo e sem
rampa. A rampa, neste caso, fica

Falta de acessibilidade no PDI aciona MP
EXEMPLO DO
DESCASO

Tadeu Janning tem uma rotina
árdua. Todos os dias, ao estacionar
o veículo adaptado nas vagas
exclusivas a cadeirantes, ele se vê
dependente da boa vontade de
desconhecidos para ajudá-lo a sair
do carro. “Sempre peço ajuda, pois
quando tiro a cadeira de rodas do
banco de trás do veículo preciso
deixá-la na rua até que eu saia do
carro. É neste momento que encon-
tro sérias dificuldades, já que corro
o risco de ser atropelado. Sem
contar ainda com o desrespeito de
alguns motoristas que, mesmo
vendo a situação, preferem nos
xingar dizendo que lugar de cadei-
rante não é na rua”, relata.

Janning lembra que já foi quase
atingido por um veículo. “O trecho
que eu estava passando não tinha
rampas e precisei me deslocar pela
rua, já que não conseguia subir na
calçada. E foi aí que um carro quase
me ‘fechou’. Se eu não tivesse
desviado rapidamente, teria sido
atropelado”, recorda.

O QUE DIZ A
PREFEITURA
A reportagem entrou em contato
com a Secretaria de Comunicação da
Prefeitura de Cascavel para que
alguém pudesse falar a respeito dos
problemas e de possíveis soluções,
especialmente sobre a falta de recuo
nas vagas de estacionamento para
cadeirantes na Avenida Brasil, mas
não houve retorno.

distante da vaga, trazendo mais di-
ficuldades”, diz Cabral. “O ideal
seria que, além do espaço para es-
tacionar o veículo, houvesse ainda
outros 90 centímetros para que o
cadeirante pudesse retirar a cadei-
ra de forma a preservar sua integri-
dade física”, explica.

Cabral ressalta que, embora te-
nha sido planejada uma nova es-
trutura para a avenida, pouco se fez

em relação à acessibilidade. “A re-
vitalização da Avenida Brasil não
levou em conta a necessidade dos
deficientes físicos. Não há acessi-
bilidade. É inadmissível isso, já que
é algo previsto em lei”, lamenta o
presidente da Adefica, que reforça:
“Não é a gente que deve se adap-
tar ao meio, mas o meio deve se
adaptar a todas as necessidades
que existem hoje”.

SEM a rampa, Tadeu Janning não consegue subir na calçada com a cadeira de rodas

 CALÇADAS INCLINADAS
Embora a obra se muito recente, andar pelas calçadas da Avenida

Brasil também não é tarefa fácil para os deficientes físicos. Uma idosa
que pediu para não ser identificada considera um sofrimento ter de

trafegar pela avenida. “Eu tenho cadeira manual e, como a calçada é
inclinada e mais baixa para o lado da rua, a gente acaba perdendo o
equilíbrio. É um esforço enorme andar por aqui, mas, como preciso

trabalhar, tenho que dar um jeito”.
O presidente da Adefica, Nelson Cabral, tem problemas em uma das
pernas e monta um verdadeiro quebra-cabeça antes de sair de casa.

“Tenho a perna direita mais curta que a esquerda e quando sei que vou
andar no Centro, pela calçada, preciso deixar a [perna] direita do lado

mais alto da calçada para não mancar”, conta.

DE MULETAS,
idosa acessa a
calçada pelo meio
fio; rampas não
foram implantadas
nas vagas exclusivas
de estacionamento
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Aposentadoria

Estudioso e incentivador

José Pedro Jardim faleceu no dia 31 de maio de 2018,
aos 61 anos. O sepultamento aconteceu no Cemitério
do Bairro Guarujá, em Cascavel. Ele deixa a esposa, duas
filhas e três netos.

Carreira
profissional

Servidor público
municipal, atuou na

área de Recursos
Humanos da Prefeitu-
ra de Cascavel e nos

últimos anos fazia
parte do quadro de

funcionários da Secre-
taria de Desenvolvi-
mento Econômico.

Trabalhador, sempre
foi respeitado em

todos os locais em
que atuou.

Há cerca de um ano, José havia conseguido a merecida
aposentadoria. Longe do trabalho, se divertia e aproveita-
va de momentos com a família.

Por conta de um câncer, precisou ser submetido a uma
cirurgia, mas durante o procedimento sofreu um AVC (Aci-
dente Vascular Cerebral) e não resistiu.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

José Pedro Jardim nasceu no dia 23
de agosto de 1956 na cidade de Alto Pi-
quiri. Casado com Sandra Mara Jardim,
morou ao longo de toda a vida em Casca-
vel em uma casa no Bairro Cancelli.

Pai de duas filhas, Suzana e Suelen,
foi um exemplo a elas e, por ser dedicado
aos estudos, incentivava para que tam-
bém fossem estudiosas. “Lembro que
começamos a estudar na faculdade jun-
tos, mas não havia condições de ele pa-
gar para os dois, então deixou que eu ter-

minasse primeiro”, conta a filha Su-
zana Cristina Jardim Klauss.

José seguiu os estudos depois
dos 40 anos, formou-se na área de
Administração e fez ainda uma espe-
cialização. “Ele gostava muito de es-
tudar e de ensinar. Sempre nos ori-
entou e tudo o que apreendemos foi
com a ajuda dele”, lembra a filha.

No dia a dia, José sempre esteve
ao lado da esposa Sandra para auxi-
liar em tudo o que ela precisava.
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Trânsito letal

 Na hora do acidente havia muitas pessoas no local, inclusive
numa quadra coberta que tem na frente. Populares disseram que

o motorista do carro fugiu após a batida, sem prestar socorro.
Moradores anotaram a placa do veículo e já a repassaram para a

Polícia Militar, que fez buscas e foi até a residência na qual o
veículo é registrado.  O carro foi apreendido e levado ao pátio da

15ª SDP. A PM deteve cinco pessoas da família por terem escondi-
do o carro e ajudado o homem a fugir. A informação é de que o

condutor vai se apresentar à polícia hoje.

Dezenove pessoas já perderam
a vida nas ruas de Cascavel neste
ano. O número ultrapassa as esta-
tísticas da própria criminalidade,
pois 18 pessoas foram assassina-
das neste ano na cidade. Ou seja: o
trânsito já mata mais que o crime.

As últimas duas mortes foram
registradas em um intervalo de
menos de 48 horas. Uma no sá-
bado à tarde e a outra na noite
de quinta-feira.

O acidente que vitimou Michele
Fernanda Correia, de 31 anos, ocor-
reu ao lado do Estádio Olímpico
Regional, na Rua Mawes, Bairro
Santo Onofre, na tarde de sábado.
E, na quinta-feira à noite, a vítima
foi uma haitiana, atropelada por
uma Hillux na BR-467.

No caso registrado no Santo
Onofre, um Golf saía do estaciona-
mento do Estádio Olímpico quando
atingiu a motociclista na rua. No
momento do impacto, o capacete
saiu da cabeça da mulher, que ba-
teu a cabeça no asfalto e morreu
na hora. A parte da frente da moto
ficou destruída.

Socorristas do Siate foram acio-
nados para atender a ocorrência,
mas nada puderam fazer. No local, o
sangue escorria pelo asfalto enquan-
to familiares da mulher chegavam
desesperados ao saber do ocorrido.

SOCORRISTAS do Siate apenas constataram o óbito
CAPACETE teria saído da cabeça da vítima no
momento do impacto

Fugiu do local
PARTE da frente da moto ficou destruída

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 19
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Giro da
Violência

Preso por
homicídio
A Delegacia de
Homicídios de
Cascavel prendeu
sábado Raul
Gomes Lima, 19
anos. A Polícia
Civil cumpriu
mandado de
prisão referente à
morte de Darci
Ineia, ocorrida dia
7 de maio. O
corpo do homem
foi encontrado em
um córrego na
baixada da
Avenida Brasil no
Bairro Santa Cruz,
em Cascavel. Raul
foi encaminhado à
carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.

Apreensão de haxixe
Policiais militares do BPFron (Batalhão de
Polícia de Fronteira) apreenderam na
noite de sábado 1,68 quilo de haxixe. Foi
durante fiscalização que faz parte da
Operação Muralha. Um ônibus seguia de
Foz do Iguaçu para Curitiba foi abordado
na barreira fixa antes da praça de
pedágio de São Miguel do Iguaçu e
revistado. A droga foi encontrada na
lixeira do banheiro e o proprietário não
foi encontrado. O material foi levado
para a Delegacia de Polícia Civil de São
Miguel do Iguaçu.

Preso por receptação
A Polícia Civil prendeu na noite de
sábado um rapaz de 25 anos acusado de
receptação. A ação é fruto da
investigação de um furto registrado em
uma residência no sábado. A casa fica na
Rua Manoel Ribas, Bairro Neva, e dela
foram levados televisor, semijoias,
maquiagens, cheques e um cartão
bancário, além de R$ 1 mil em dinheiro.
Com o rapaz foi encontrado o cartão das
vítimas após ele de ter feito compras em
um supermercado no Bairro Parque São
Paulo. A investigação segue para
desvendar se o acusado também auxiliou
na invasão da casa.

POLÍCIA CIVIL

Consumida
pelas chamas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Uma casa em que funcionava
uma espécie de república de haiti-
anos foi totalmente consumida pe-
las chamas na tarde de ontem, na
Rua Graciliano Ramos, Bairro Alto
Alegre, em Cascavel.

Não há informações de como
o fogo começou, mas o incêndio
se alastrou rapidamente por con-
ta da força do vento. Do terreno
ao lado, era possível observar as
chamas altas saindo pelo telha-
do da residência.

Os moradores da casa consegui-

ram sair e não tiveram ferimentos.
Com mangueiras e baldes de água,
os haitianos, desesperados, tenta-
ram conter o fogo até a chegada do
Corpo de Bombeiros. Dois cami-
nhões de combate a incêndio foram
atender a ocorrência e deu traba-
lho até que os bombeiros consegui-
ram fazer a contenção. Todos os per-
tences pessoais dos moradores
foram destruídos.

CASA foi tomada pelo
fogo no Bairro Alto Alegre

 DEVIDO ao forte vento, risco
era de que o fogo se alastrasse

para outras casas
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Reajuste a secretários escolares
A Câmara de Cascavel vota hoje projeto do Executivo que altera o
Plano de Cargos: a proposta é de reajuste salarial de 46,4% para

secretários de escola. Para exercer atividade, eles devem ter
formação mínima no ensino médio, conhecimento em computador,
editor de texto e planilha. Neste ano, o impacto financeiro será de
R$ 776 mil (de R$ 1,6 milhão para R$ 2,4 milhões). Em 2019, sobe

para R$ 3,2 milhões e R$ 3,4 milhões em 2020.

Nomeação incerta
Com toda qualificação já
analisada pela governadora
Cida Borghetti (PP) e demais
indicações regionais, Juarez
Berté enfrenta uma
dificuldade legal que deve
impedir a nomeação ao cargo
de presidente da Ferroeste:
ele é dirigente partidário,
mais precisamente presidente
do DEM.

Restrição
É que a legislação não
permite que dirigentes
partidários sejam nomeados
para cargos em empresas
estatais. Políticos com
cargos efetivos também
estão impedidos. Berté
poderia assumir outras
funções, em secretarias.

Vai entender!
Ocorre que em Cascavel
existem dois exemplos que
vão contra esse
impedimento. Alsir Pelissaro
é dirigente do PSC e preside
a Cettrans. Tem também Nei
Haveroth, do PSL,
presidente da Cohavel.

Decisão difícil
O Partido Verde mantém o
impasse em definir os pré-
candidatos: a alguns falta
coragem e a outros, “peso”
nas urnas. Em reunião a
portas fechadas, a executiva
vai definir quem tem
gabarito para se candidatar.
São dois interessados no
pleito estadual e três a
federal. A fumaça só sai entre
20 e 25 de junho.

SEM CONVERSA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Bancários definem hoje o percentual de reposição da
inflação, ganho real e demais benefícios sociais.

 Será às 18h, no auditório do Sindicato dos Bancários
de Cascavel, na Rua Souza Naves, 3983, sétimo andar do
Edifício Lince, sala 706.

A Câmara de Cascavel costuma se posicionar de maneira
conservadora sobre assuntos polêmicos. O Psol encaminhou
pedido ao Supremo Tribunal Federal para convocar audiência
pública para debater a descriminalização do aborto. Por aqui,
os representantes do povo cascavelense votam hoje moção de
apelo para que seja rejeitado pela Corte. Nada de conversa!
Foram contra: Fernando Hallberg (PPL) e Paulo Porto (PCdoB).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Ala de Queimados
só em 2019

RODRIGO Suzuki é o novo diretor administrativo do HU de Cascavel

Desde sexta-feira (8), o
HUOP (Hospital Universi-
tário do Oeste do Paraná),
em Cascavel, tem novo
nome na administração.
Rodrigo Suzuki, que é ser-
vidor de carreira da Unio-
este (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná)
e que nos últimos dois
anos atuou no setor de
Planejamento Físico da
universidade, assumiu a
direção administrativa do
hospital, em lugar de Ed-
son Souza, que pediu de-
missão para se dedicar a
um projeto político em
Curitiba, onde permane-
cerá até dezembro.

Um dos desafios de
Suzuki é garantir a aber-
tura da Ala de Queima-
dos, obra iniciada em
2014, com custo inicial
de R$ 6 milhões. O cen-
tro especializado em víti-
mas de queimaduras, que
já deveria estar pronto,
não tem data para ser
entregue e, ao que tudo

indica, só começará a re-
ceber pacientes a partir
do ano que vem. O que
existe, segundo Suzuki, é
um trabalho intenso para
concluir a obra em seu en-
torno. Porém, mesmo
pronta, não há sinaliza-
ção para a contratação de
servidores e a compra de
equipamentos para inici-
ar os atendimentos.

“Até o fim do ano o en-
torno, a parte física, serão
concluídos. Trabalhamos
agora para viabilizar equi-
pamentos e funcionári-
os”, afirma.

Suzuki explica que hou-
ve atrasos nos pagamen-
tos para a construtora
Brock, responsável pela
obra. O recurso é disponi-
bilizado pelo Estado, que
desde o ano passado não
honra os compromissos
com a empresa. O mon-
tante devido não foi infor-
mado pelo novo diretor.
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Os vereadores iniciaram a aná-
lise das novas regras do regimento
interno proposto pela mesa direto-
ra da Câmara de Cascavel. Além de
restringir a participação de suplen-
tes, dar maior autonomia às comis-
sões permanentes e aumentar a
possibilidade de defesa em caso
de pedidos de cassação ou repro-
vações de contas, o texto permite
que parlamentares denunciantes
atuem nas CPIs (Comissões Parla-
mentares de Inquérito), que pas-
sam de três para cinco membros.
Medida reprovada por alguns, mas
já reivindicada por outros.

Celso Dal Molin (PR) é favorável:
“Quem faz a denúncia geralmente
é quem tem maior subsídio sobre
o caso. E, embora repassemos todo
o material aos demais parlamenta-
res, nem sempre os questionamen-
tos esperados são feitos. Agora,
com a possibilidade de o denunci-
ante fazer parte da CPI, a investiga-
ção tende a ser mais aprofundada”.

As Comissões Processantes e
Comissões de Ética também terão
cinco membros. Já no caso da CPI, a
decisão do grupo é autônoma e não
depende mais da aprovação em ple-
nário. O relatório passa a ser conclu-
sivo. “Não é justo, por exemplo, que
todo trabalho feito em 90 dias seja
analisado em plenário e invalidada

Novas regras dão
mais poder a CPIs

toda a investigação”, argumenta o
diretor legislativo Mário Galavotti.

A CPI também terá poder delibe-
rativo. O texto sugerido pela Câmara
prevê que o denunciante não apenas
integre a investigação, mas seja o
presidente da CPI. Situação já rejei-
tada pelos parlamentares, que suge-
riram que essa decisão seja tomada
pelo grupo que compõe a CPI.

Outra novidade é que os demais
parlamentares que assinarem a favor
da CPI também poderão integrá-la.

No caso de cassação de prefei-
to, vice-prefeito ou parlamentar, um
novo texto é proposto, dando maior
possibilidade de defesa. Quando
houver denúncias de irregularidades
administrativas ou infração política,
elas serão encaminhadas para a
mesa diretora - não mais para avali-
ação em plenário. As denúncias se-
rão levadas à Comissão de Ética
para avaliar o direcionamento e o
fundamento ou seguirão direto para
a Comissão Processante. Neste
caso, diferente da CPI, a decisão do
relator da CP será votada em plená-
rio: dois terços decidem o futuro
político do denunciado.

Na próxima semana uma reu-
nião será realizada entre os verea-
dores para apontar alterações ne-
cessárias no modelo apresentado
de regimento.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Prestação de contas - Sobre a prestação de
contas - capítulo novo no regimento -, a Comissão
de Finanças passa a ter maior autonomia. Ele
possibilita ampla defesa ao contraditório: os
relatórios ficam 60 dias disponíveis para análise
dos contribuintes, a Comissão terá direito a 30
dias prorrogados por mais 30 para emitir
parecer. Esgotados os prazos, a decisão será
votada em plenário em seis meses.

Comissões permanentes - Em relação às
Comissões Permanentes, será possível que o
parlamentar renuncie ao cargo. Quando abrir
vaga, novo membro é escolhido pelo presidente
da Casa de Leis. O membro que faltar por
cinco sessões consecutivas também sai.
O parecer da comissão vai a plenário - sem
discussão do projeto em si -, se rejeitado segue
para as demais comissões avaliarem o mérito da
proposta. Se aprovado pela primeira comissão
(Redação e Justiça), o projeto já será arquivado.
Quando houver interesse dos vereadores, as
comissões poderão se reunir e deliberar
conjuntamente. Quando precisar esclarecer
dúvidas ou questionar ações, as comissões
conversarão com secretários municipais em reuniões
internas. As sessões têm caráter deliberativo.
Todos os membros devem assinar o parecer das
comissões, inclusive quem discordar: este terá voto
em separado, que também será votado, assim não
prevalece a decisão do relator, como ocorre hoje.

Emendas e pedido de vistas - As emendas a
projetos deverão ser incluídas antes da ordem
do dia (dois dias antes), exceto nas
proposições de turno único. Quando houver
segundo turno será possível incluir emendas -
faz-se pedido de vistas ao projeto, dando
tempo para inclusão em outra sessão. Inclusive,
essa medida ganha alterações: quando estiver
em primeira votação, o projeto terá automático
pedido de vistas se um vereador pedir. Já o
adiamento de votação será submetido a votação.
Um dos pontos questionados está relacionado à
restrição de dois comentários a favor e contra o
adiamento. “É um direito defender sua posição
individualmente”, afirmou Olavo Santos.

Requerimentos, moções e títulos - Outra mudança está relacionada ao requerimento de informações,
que hoje depende de aprovação em plenário. Com o novo regimento, o processo é independente:
todos poderão fazer requerimentos de informações, um direito parlamentar. Para não sobrecarregar o

poder público, os vereadores decidirão se haverá uma limitação por parlamentar.
Todos podem apresentar moções, sem depender de assinaturas. Porém, serão submetidas à aprovação

em plenário, visto que as moções saem em nome da Câmara e não do proponente. Sobre título de
cidadão honorário permanece o máximo de dois por ano: ocorre que os vereadores poderão propor, mas

precisarão da maioria para aprovação.
Os blocos parlamentares terão lideranças e vice-lideranças. Na ausência do representante, outro estará

autorizado a falar em nome do grupo.

Suplentes - Dentre os pontos de maior
divergência têm relação ao subsídio e à

convocação dos suplentes. Eles só ocuparão
lugar no plenário se o parlamentar efetivo for

nomeado em cargos comissionados de
governo municipal, estadual e federal, licença
médica superior a dez dias (com atestado) e
licença particular superior a 60 dias. Neste
último item, a proposta é que seja reduzida
pela metade. “Esse tempo dificulta que o
suplente possa ter esperança de assumir o
cargo, o que desestimula a atividade”, diz o

vereador Josué de Souza.
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“Cabe a nós, gestores
públicos, dar segurança à

população que mais
precisa do atendimento
pelo sistema público. O

Paraná dá grandes
exemplos, com diversas
ações da Secretaria de
Saúde e todas as suas

regionais”.

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

A revisão de leis
municipais que
começou a ser
feita na última
sexta-feira por

uma comissão, já
que muitas delas

não mais se
justificam.

O impasse em
torno da tabela

com preços
mínimos para o

frete que tem
tirado o sono de
caminhoneiros e

do setor
produtivo.

Cida Borghetti,
governadora do Paraná

JONAS OLIVEIRA

A parada dos caminhoneiros escancarou a fragilidade
do sistema político brasileiro e a total falta de senso e de
ações coordenadas das autoridades federais, estaduais
e municipais em meio à crise que se instalou com a falta
de combustíveis.

Já é mais do que sabido que um dos mais graves
problemas do Brasil é o inchaço da máquina pública. Po-
líticos eleitos, assessores, altos funcionários do Executi-
vo, do Legislativo e do Judiciário, funcionários de empre-
sas estatais, federais, estaduais ou municipais, juízes,
promotores, procuradores, têm, além de seus altíssimos
salários, privilégios sem fim. A lista é enorme: auxílio para
moradia, paletó, viagens, combustíveis, escolas para fi-
lhos, planos de saúde...

Além disso, temos a corrupção endêmica, que tam-
bém ocorre em todos os níveis de governo, e sabemos
como é difícil no Brasil que a justiça, para os poderosos,
seja feita. Com todo esse caldo em ebulição, a Petrobras
adota um sistema de preços, que pode até ser correto
para que a empresa gere lucro, mas que é absolutamen-
te danoso para a economia do país. O transporte rodoviá-
rio responde por 65% do total de cargas no Brasil, já o
transporte de passageiros é majoritariamente rodoviário
ou aéreo. Mas é o caminhão que abastece os postos de
combustíveis e os aeroportos.

Caos que só se agrava com a intervenção dos agen-
tes governamentais, pois eles não atacam de frente o
problema: a solução seria a redução da carga tributária
com a respectiva redução de despesas e de privilégios da
máquina pública. A desculpa é sempre a mesma: as des-
pesas são protegidas por lei e o orçamento não tem fol-
ga, portanto a redução de preço para o diesel deve ser
compensada com mais impostos.

O cidadão brasileiro está cansado de carregar um “ele-
fante” em suas costas, esta paquidérmica máquina públi-
ca. O governo mostra a cada instante seu despreparo,
sua insensatez, seu descaso com os cidadãos de bem,
seus eleitores. (Editado)

Celso Luiz Tracco - Economista e escritor

 Propriedade
Sessenta e sete famílias
que residem há mais de dez
anos em uma área ocupada
na região urbana do
Distrito de São João deram
o primeiro passo rumo à
conquista do direito à
propriedade. Na presença
dos beneficiários, o
prefeito Leonaldo Paranhos
sancionou a Lei 6.849, de
17 de maio de 2018, que
autoriza a doação do
imóvel à Cohavel, para fins
de regularização fundiária.

Centro da Juventude
O Centro da Juventude
Professor Jomar Vieira
Rocha completou seis anos
de funcionamento no último
sábado (9). Para marcar a
data, houve exposição,
música, poesia, teatro e
muita alegria. A festa foi
preparada pela equipe e
pelos adolescentes e jovens
que frequentam o Centro da
Juventude que, com os
familiares, comemoram os
resultados colhidos nestes
seis anos de existência.
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Imaginação Ativa
Dia 16 de junho ocorre o

1o Simpósio de Imaginação Ativa de
Cascavel, com a analista Junguiana
Sonia Lyra, pioneira em pesquisas

 nesta área.
A Imaginação Ativa é uma técnica

que estabelece a interação entre a
consciência e o inconsciente.

Quando usada adequadamente,
pode torná-la visível, uma vez que só

sentimos seus efeitos no corpo.
O evento será das 9h às 17h no

Teatro Municipal de Cascavel.

Intercom
O Congresso Regional Sul da

Intercom (Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da

Comunicação), que seria realizado de
31 de maio a 2 de junho de 2018,

no Centro Universitário FAG, foi
remarcado para o período de 29 de

junho a 1º de julho.
Cerca de 2.000 congressistas de

comunicação de todo o Sul do País
são esperados para o evento

em Cascavel.

Agenda
Amanhã, a cantora Vanessa da Mata
se apresenta no Tuiuti Esporte Clube

com o show Caixinha de Música.
oOo

Quarta-feira tem o XVI Congresso de
Direito, no auditório da Univel.

A bela Adriana Hoffelder, pelas lentes de Arivonil Policarpo

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Cassiane e José
Carlos Zenatti, em
clima do Dia dos
Namorados
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A Fifa (Federação Internacional
de Futebol) confirmou ontem, em
Moscou, as candidaturas do Mar-
rocos e da aliança formada por Es-
tados Unidos, México e Canadá
para disputar a organização da
Copa do Mundo de 2026.

A entidade considerou as duas
candidatas válidas após receber o
relatório do grupo de trabalho, que
avaliou as possíveis sedes e as
considerou aptas a participarem da
votação que será realizada no 68º
Congresso da entidade nesta quar-
ta-feira, véspera da abertura do
Mundial da Rússia.

Apesar de as duas propostas
terem sido aprovadas, a diferença
de pontos atribuídos no relatório da
comissão foi gigantesca. O projeto

Copa do Mundo de 2026
conjunto conquistou 402,8 pontos
(de 500) contra 274,9 do Marrocos,
que tenta pela quinta vez sediar
uma Copa do Mundo.

Foram avaliados, dentre diversos
itens, o risco geral e a pare técnica
das cidades, na qual a infraestrutura
representava 70% do total.

Nesse quesito, que incluía a
observação de estádios, instala-
ções de equipes e árbitros, acomo-
dações, transporte, centros de co-
municação e áreas para torcedo-
res, a proposta conjunta superou a
marroquina, que só teve vantagem
nos custos de organização, ingres-
sos e hospitalidade.

A comissão da Fifa visitou as
sedes em abril e destacou no rela-
tório que Marrocos conta com um

forte apoio governamental, embo-
ra haja a necessidade de construir
ou reformar completamente muitas
estruturas para estádios, transpor-
te e alojamentos, o que represen-
taria um grande risco.

A votação de quarta-feira será
diferente das eleições realizadas
pela Fifa para as edições anterio-
res. Além de ser a primeira aberta,
em fevereiro do ano passado o Con-
selho da entidade aprovou o siste-
ma em que o vencedor precisará
apenas de uma maioria simples
(mais de 50%) dos votos válidos e,
diferentemente das últimas dispu-
tas, quando só o Comitê Executivo
podia votar, agora a decisão será
das 211 federações nacionais que
compõem o seu quadro.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Novas oportunidades profissionais
devem surgir agora. Aproveite para
assumir responsabilidades, mas com
cautela para não se sobrecarregar
demais. Cor: creme.

To
ur

o

Mantenha a calma para conseguir su-
perar os imprevistos deste dia. Outra
dica importante dos astros: pense mais
antes de falar para não se arrepender
depois. Cor: rosa.

G
êm

os

Seus ganhos recentes vão contribuir
para o seu sucesso na profissão. Mas
lembre-se: convém gastar de forma
racional ou você poderá se endividar
mais tarde. Cor: branco.

C
ân

ce
r Procure desempenhar suas atividades

profissionais com otimismo e senso prá-
tico: assim, seu dia vai render bem
mais. Imprima sua marca nas tarefas
que executar hoje. Cor: branco.

Le
ão

É tempo de pensar em seu futuro pro-
fissional e trabalhar com determinação
para alcançar as suas metas. Cor: tons
escuros.

V
ir

ge
m

Competência e criatividade vão cami-
nhar juntas e você poderá apresentar
um jeito mais interessante de desen-
volver as suas tarefas no trabalho.
Cor: verde-claro.

Li
br

a

Sua vida financeira precisa de um pou-
co mais de disciplina. É hora de equi-
librar seus gastos e começar um pé de
meia para conquistar objetivos maio-
res. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão O desejo de prosperar vai tomar con-
ta do seu astral neste dia. Se deseja
aumentar os seus rendimentos, divul-
gue sua competência profissional aos
seus chefes e superiores. Cor: creme.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje seus pensamentos estarão vol-
tados a aumentar seus rendimentos.
Então, conte com a colaboração de
pessoas com os mesmos objetivos e
siga em frente. Cor: azul-claro.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Alivie a pressão que exerce sobre os

seus colegas, mas não abaixe a ca-
beça se quiserem prejudicar você. Em
casa, procure manter os acontecimen-
tos sob controle. Cor: creme.

A
qu

ár
io

Você deve manter o foco em suas ta-
refas profissionais ou não conseguirá
cumprir o que é de sua responsabili-
dade. Conte com o apoio dos familia-
res em tudo que precisar. Cor: verde.

 P
ei

xe
s Cuidado com o que comenta com co-

legas de trabalho. Confie em seus pla-
nos e siga em busca de seus objeti-
vos. Acredite em sua capacidade de
alcançar o que quer. Cor: amarelo.
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 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • BAND

DIVULGAÇÃO

 • RECORDAfonso informa a Rodolfo que ele será levado para longe de Montemor. Agnes
promete a Brice que guardará segredo sobre a filha da bruxa. Augusto pede a
Virgílio que aproveite a ausência de Catarina e Otávio para buscar Héber. Lucré-
cia, Heráclito e Latrine encontram Dionísia e Margô no castelo de Alcaluz. Otávio
fica impressionado com a adoração do povo de Montemor por Catarina. Rodolfo
se perde ao ser deixado por Romero na fronteira de Montemor. Rodolfo encontra
Petrônio e Orlando e os três vão para Alcaluz. Afonso avisa a Catarina que não
será possível coroá-la rainha.

MALHAÇÃO
Rafael comenta com Gabriela que

Pérola parece estar sofrendo de um
transtorno alimentar. Heitor se emocio-
na com a proximidade entre Garoto e
Tito. Rafael se preocupa com a atitude
de Isadora ao conversar sobre Pérola.
O gerente da academia de Pérola afir-
ma que ela não poderá mais ser a ga-
rota-propaganda do lugar.

ORGULHO E PAIXÃO
Cecília e Rômulo se surpreendem

com a acusação de Fani. Vestida como
Mário, Mariana fica nervosa diante de
Agatha. Luccino pede que Rômulo e
Cecília saiam de sua casa. Julieta ofe-
rece trabalho a Aurélio. Cecília se sur-

preende com a notícia sobre o casa-
mento de Ema e Edmundo. Elisabeta
conversa com Jane sobre Darcy. Ed-
mundo abandona seu jantar de noiva-
do. Mariana/Mário fica presa com Bran-
dão na oficina de veículos. Felisberto
se preocupa com o telhado de sua
casa. Ernesto pensa em Ema. Edmun-
do procura Fani. Elisabeta pede Darcy
em casamento.

SEGUNDO SOL
Luzia decide ficar com Beto/Miguel.

Remy procura Karola. Groa avisa a
Cacau que Luzia ficou com Beto/Miguel
em Boiporã. Valentim se irrita quando
Karola insiste para ele cantar a música
de Beto Falcão para um jornalista. Ro-
berval faz uma proposta para Rosa.
Selma questiona Maura sobre a união
das duas. Karen pede perdão a Manu-

ela. Naná convence Dodô a deixar Remy
trabalhar no bar. Galdino procura Ca-
cau a mando de Laureta e descobre que
Ícaro é filho de Luzia. Severo afirma a
Edgar que a culpa pela decadência de
sua família é de Roberval e Zefa decide
conversar com o filho. Ícaro questiona
Cacau sobre o homem que esteve no
restaurante à procura de Luzia. Luzia e
Beto/Miguel namoram na praia. Rosa
pensa na conversa que teve com Ro-
berval. Laureta manda Galdino seguir
Rosa. Ícaro e Rosa se amam. Laureta
encontra Ícaro.

AMOR PROIBIDO
Nihat diz para Aynur que acredita

que Hilmi possa estar certo sobre a fa-
mília Ziyagil. Sedef vai até a casa de
Adnan para se explicar para Nilay. Bü-
lent é grosso com Bihter e Adnan o re-
preende. Firdevs discute, dá um tapa
em Katya e a demite.

APOCALIPSE
Ângela aconselha Laodiceia a rece-

ber logo a marca. Elas se assustam
com o barulho vindo do céu. Bárbara
avisa a Arthur sobre a chuva de meteo-
ros. Isabela se assusta com as pala-
vras de Adriano. César foge com Saulo
e Noah. Guido tenta alcança-los, mas
não consegue. Diogo se assusta com
os meteoros. Ricardo pede um jatinho
para fugir. Ele ordena que matem Sau-
lo e Noah.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora diz para Roger que Guilher-

me não está na padaria e ele vai embo-
ra. Luigi diz para Yasmin que ela é igual
a todos por achá-lo estranho. Afonso
insiste que Durval deveria arrumar uma
namorada. O show de samba começa
e agita todos. João conta para Antônio
e Poliana que sente saudade da mãe,
Josefa. Luísa, Claudia e Joana jogam
um jogo da época da juventude e con-
tam segredos que devem ficar somen-
te entre elas.

 • SBT

 Afonso
avisa

 Catarina
que não

será
possível
coroá-la
rainha
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Malu, que apagou velinha recentemente, ao lado do papai Deivis e da mamãe Suelen

A fofura de Isabelle Zimmer Ramos, que completou
6 anos dia 28 de maio. Parabéns!

A lindinha Isadora Tonin Marmentini, que
completou dois aninhos sexta-feiraA simpática Maria Eduarda Magalhães de Brito enfeita a coluna desta semana

AÍLTON SANTOS

MICHELLE GALVÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO


