Violência no trânsito
marca o Maio Amarelo

AÍLTON SANTOS

O mês de maio é de conscientização sobre acidentes e mortes no trânsito em vários países e
no Brasil não é diferente. Neste ano, o Maio Amarelo em Cascavel se revelou o mais violento
desde 2012. Na madrugada de ontem um jovem de 25 anos morreu atropelado na Rua Barão
do Cerro Azul. Até ontem, foram registrados 123 acidentes, número superior ao mesmo período
do ano passado quando os bombeiros atenderam 110 ocorrências.
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Seis meses depois...
Em novembro do ano passado uma ponte sobre o Rio São
Francisco, no Jardim Novo Milênio, foi destruída pelas
fortes chuvas que assolaram Cascavel. O local foi
interditado e a principal ligação entre os bairros Claudete e
Canadá interrompida. Em janeiro as obras de reconstrução
foram iniciadas, mas ainda não estão prontas.
l Pág. 07
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Aberto período
para pedidos de
isenção do IPTU
Foiani assume
o comando
técnico do FCC
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OLHONOLANCE/CELSO DIAS

Às vésperas de disputar o título da
Segundona com o Operário, o
Cascavel CR recebeu, ontem, votos
de Louvor e Congratulações da
Câmara de Vereadores de Cascavel
pelo acesso à elite do Paranaense, em
proposta que partiu dos vereadores
Rômulo Quintino, Gugu Bueno e
Josué de Souza. Amanhã à noite o
CCR decide o título da Segunda
Divisão do Estadual em Ponta
Grossa, depois de ter perdido por 2
a 1 o jogo de ida, em casa. Serpente
Tricolor e Fantasma ascenderam à
Série Ouro de 2019.

CASCAVEL
FUTSAL EM
GUARAPUAVA

FCC apresenta
Paulo Foiani
Tr e i n a d o r
que levou o
FC Cascavel
à elite do Paranaense no
ano
de
2014, Paulo
Foiani volta
para comandar o time
nesta nova
fase da Serpente Aurinegra. Ele será
apresentado
oficialmente
nesta terçafeira, no CT da equipe.
Natural de Santo André (SP),
mas foi criado no Paraná, em Miraselva, no Norte do Estado, Foiani
já atuou dentro de campo e também

fora das quatro linhas.
Como jogador, iniciou a carreira
aos 15 anos com a camisa do Londrina. Depois passou por Coritiba,
Avaí, Chapecoense, Asa de Arapiraca, Guarani e Boa Esporte, dentre
outros, além de ter atuado no Vietnã pelo Hoa Phat.
Após 18 anos como atleta profissional, ele aceitou o convite para
ser auxiliar técnico de Lio Evaristo
no Operário, em 2013. Depois, comandou Marcílio Dias (SC) ainda
em 2013; conquistou o acesso pelo
Futebol Clube Cascavel em 2014;
conquistou a vaga na Copa do Brasil pelo Juazeirense (BA) em 2015;
e conquistou a vaga na Copa do
Brasil e na Série D pelo Sinop (MT),
em 2017. Aliás, Foiani se despediu da equipe mato-grossense no
último fim de semana.

Longe de seus melhores momentos
na história do esporte, Cascavel
Futsal e Guarapuava medem forças
nesta noite pela abertura da 9ª
rodada da Série Ouro do
Campeonato Paranaense. O jogo
está marcado para as 20h05 no
Ginásio Joaquim Prestes e coloca um
tabu de 10 anos em duelo.
O time guarapuavano não é
derrotado pelo cascavelense desde o
dia 12 de abril de 2008 atuando
no Joaquinzão. De lá para cá foram
realizados 19 jogos no local entre as
equipes, com 12 vitórias dos
mandantes e sete empates. Desta
vez, a missão de manter o tabu está
mais complicada para o
Guarapuava, que amarga a última
posição na classificação do Estadual
com apenas um ponto em sete jogos
(seis derrotas e um empate).
Já o Cascavel vive fase inconstante e
não consegue embalar na temporada.
A Serpente Tricolor vem de derrota
para o São Lucas, em Paranavaí, o
que a afastou da parte de cima da
tabela e a derrubou para a 8ª
colocação, com 12 pontos.

22

ESPORTE

HOJE NEWS, 15 DE MAIO DE 2018

A 2ª etapa da Chave Ouro do
Paranaense de Handebol Sub-18 foi
encerrada para as equipes cascavelenses com 100% de aproveitamento, em Toledo, no fim de semana.
Foram duas partidas para cada representante da Capital do Oeste.
No feminino, o Santa Maria/ACH,
comandado por Marcos Galhardo,
venceu o time anfitrião de Toledo por
30 a 10 no sábado e o de Guarapuava por 25 a 13 no domingo. Com isso,
chegou a quatro vitórias em quatro
jogos no campeonato e divide a liderança da classificação com o Maringá,
ambos com oito pontos. Em terceiro
lugar estão São Miguel do Iguaçu e
Sarandi, empatados com seis pontos.
No masculino, os meninos do ACH/
Cascavel, que haviam amargado duas
derrotas na 1ª etapa do Estadual, realizada em Cascavel, superaram dois
fortes adversários que também buscavam os primeiros pontos na competição. Os comandados do técnico
Cezar Casagrande venceram o Colorado, terceiro colocado em 2017, por
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Sub-18
AC5: A BASE DA
MODALIDADE

16 a 10, e o Campo Mourão/Fecam,
atual vice-campeão, por 15 a 10. No
jogo contra Colorado, o atleta Matheus
Ribeiro foi o destaque da partida.
Os times cascavelenses agora terão um longo período sem jogos pelo
Paranaense Sub-18, pois a 3ª etapa,

que estava prevista para os dias 9 e
10 junho, também em Toledo, foi
cancelada por conta do choque de
datas com a fase regional dos Jogos
Abertos do Paraná - de 7 a 10 de junho. A 4ª etapa, sem sede definida,
será nos dias 28 e 29 de julho.

Seu limite é do tamanho do sonho que você carrega
Com o objetivo de formar cidadãos
antes de atletas, o projeto AC5 segue
uma metodologia que é praticamente uma rede nacional de ensino criada
há quase 30 anos no Amapá pelo professor Ronaldo da Cunha Nascimento: a República dos Esportes.
O professor amapaense de 55
anos de idade esteve em Cascavel
na semana passada para contar sua
história aos alunos da Associação Camisa 5 no Colégio Estadual Olinda
Truffa de Carvalho, no Universitário.
“Sou mais um trocador de ideias
do que consultor de projetos soci-
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ais. Sou oriundo de uma tribo indígena do Amapá e formei um grupo com
a parceira de um professor francês que
era aluno do professor francês Jacques
de Rette, que tinha um projeto chamado ‘République des Sports’, que
utilizava a mesma filosofia que utilizávamos aqui no Brasil. Então, juntamos
as duas, pedimos autorização para utilizar o mesmo nome, República dos
Esportes, e hoje temos parcerias com
as principais federações de handebol
do País e também a francesa, trabalhando na formação do cidadão pelo
esporte”, explica Cunha.

A versão brasileira da República dos
Esportes teve dois nomes antes da parceira com o projeto francês, mas o slogam foi mantido: seu limite é do tamanho do sonho que você carrega.
“Somos uma pedagogia participativa, ativa e de tolerância. Cada
pessoa é capaz de se autoavaliar,
ter autonomia e respeitar a si e ao
outro. Trabalhamos o ser humano
como ser humano não como produto de comércio. Contamos com
pessoas que querem trabalhar com
a escola para formar homens socialmente ativos”, diz Roberto Cunha.

O handebol cascavelense é um dos
mais vitoriosos do Estado e referência para atletas de todo o País. É quase obrigação ter que defender as
equipes da cidade nas categorias de
base para ganhar projeção estadual
na modalidade. Há sete anos, entretanto, a cidade tem se destacado
também na formação de jogadores,
com a AC5 (Associação Camisa 5).
Cerca de 90% dos jogadores da
equipe masculina de Cascavel nos
Jogos da Juventude do Paraná são
oriundos do projeto social que atualmente atende cerca de 80 jovens de
8 a 16 anos de idade nos colégios estaduais 14 de Novembro e Olinda Truffa de Carvalho.
“Chegamos a participar de algumas competições das categorias de
base, sub-14 e sub-16, com equipes
100% do projeto. Temos destaques

dentro e fora das quadras. O Victor
Gian Rodrigues Carneiro joga em Santa Catarina, na fusão Itajaí/Camboriú,
e o João Vitor Moura joga pelo Braga,
em Portugal. Orgulhamos-nos também de ter Alisson Schuck cursando
Direito na Univel, Adolpho Lonheski
Educação Física na Unopar, Gustavo
Meneguim Educação Física na FAG e
Rafael Ribeiro Alves contabilidade Unioeste. Todos são oriundos do AC5 e
ingressaram este ano na vida acadêmica”, orgulha-se Cezar Casagrande,
coordenador do projeto.

O PROJETO

O AC5 começou em 2011 em
virtude do falecimento de
Guilherme Zimmermann Stringari,
que era atleta do Colégio Marista
e das seleções cascavelense e
paranaense. “O pai dele já
ajudava doando bolsas de estudo
no Marista. A partir daí foi tudo
muito rápido. O Guilherme foi
diagnosticado com Leucemia e
enquanto realizava tratamento
seguia treinando e jogando, dizia
que seria exemplo e ajudaria as
pessoas o máximo possível. Cerca
de um mês depois ele faleceu, o
pai dele me procurou e criamos o
Projeto Associação Camisa 5, em
referência ao número da camisa
que ele jogava. Esse pai banca o
projeto do próprio bolso, por
meio de sua empresa, a Estrada
Distribuidora de combustíveis.
Agora temos um pouco de
dinheiro do projeto federal, o que
nos ajuda a comprar material e
uniforme”, explica Cezar
Casagrande, que conta com os
professores Sérgio Franciconi, há
dois anos no Colégio Estadual
Olinda Truffa de Carvalho, e
Bruna Braz, desde início do
projeto no Colégio Estadual
14 de Novembro.
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Pedidos de isenção do IPTU

CRITÉRIOS
PRAZO para solicitar isenção de IPTU e taxa de lixo se encerra dia 28 de setembro
O período de cadastro de contribuintes isentos do pagamento de
IPTU e taxa de lixo teve início ontem e já no primeiro dia houve bastante movimento no setor da prefeitura de Cascavel.
Cerca de 5.800 pessoas têm
direito a isenção, mas a cada ano
é necessário renovar o cadastro.
“Embora o benefício seja concedido automaticamente para as famílias que já estão cadastradas como
isentas, anualmente fazemos uma
revisão dos cadastros para avaliar
quem permanece nas condições de
isento”, explica o secretário de Finanças de Cascavel, Renato Segalla.
Maria Terezinha Leite acompanhou a mãe Albertina, ontem, na expectativa de conseguir a isenção. Ela
conta que há dois anos o benefício
era garantido à família e que após o
falecimento do pai, foi suspenso.
“No ano retrasado ajudamos
n Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

minha mãe a pagar e no último ano
ela fez o pagamento parcelado. Agora espero que ela consiga a isenção”, comenta Maria Terezinha.
Chirlei Scheffer trabalha como diarista e está cadastrada em programa social do Município. Neste ano ela
espera fazer parte do cadastro de
beneficiários. “Eu já havia buscado
informações com antecedência e ao
saber do início do cadastro compareci já no primeiro dia”, comenta.

Podem solicitar a isenção
contribuintes com renda familiar
de até dois salários mínimos, que
possuam apenas um imóvel e que
more nele e que estejam no
Cadastro Único da Assistência
Social. O pedido deve ser feito
no setor de IPTU, da Secretaria
de Finanças, que funciona no
horário das 8h30 às 17h no
piso térreo do Paço Municipal.
O prazo se encerra no dia
28 de setembro.

Leilão virtual de joias
A Caixa Econômica Federal realiza, na próxima sexta-feira (18), em Cascavel, leilão
virtual de joias referente a contratos de penhor vencidos há mais de 30 dias e ainda
não resgatados, emitidos por agências de penhor do estado do Paraná. A Vitrine
de Joias, serviço de leilão por meio eletrônico, pode ser acessada pelo endereço
http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias.
São 1412 lotes que serão negociados a partir do valor mínimo constante no
Catálogo de Licitação. O lote de menor valor é composto uma aliança de ouro,
peso 1 g e lance inicial de R$ 68. Já o lote de maior valor é composto por três
alianças, quarenta e cinco anéis, dez brincos, vinte e três colares, um
fragmento, trinta e um pendentes, e dezoito pulseiras de: ouro, ouro baixo,
ouro branco e prata paládio, contém: diamantes, pérola cultivada, massa,
pedras. Com peso total de 335,73 g e com valor inicial de R$ 23,5 mil.
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PONTE foi danificada durante chuva
torrencial em novembro do ano passado

Enfim, uma nova ponte
Em novembro do ano passado
um bueiro da Rua Antônio Damian,
por onde corria o Rio São Francisco,
desabou no Jardim Novo Milênio,
devido as fortes chuvas que atingiram a cidade. O estrago causado
pela ação do tempo acabou interrompendo uma das principais ligações
entre os bairros Claudete e Canadá.
Em janeiro, a Prefeitura de Cascavel divulgou que a ponte seria reconstruída em 90 dias, mas quatro meses
depois ela ainda não foi finalizada.

Segundo Edson Schmitz, presidente da Costa Oeste Construções,
empresa responsável pela obra, a
demora foi devido às condições climáticas. “Teve muita chuva, a gente construía, o rio subia e levava
tudo, foram muitos processos de
construção e reconstrução devido
a esse problema. Lá não é uma obra
comum, trabalhar com o rio é bem
complicado”, diz. Schmitz diz ainda
que em 15 dias a obra será concluída e a passagem liberada.

Muita demora
Desde novembro do ano passado, quando a ponte desabou, a população do
Jardim Novo Milênio espera que o poder público resolva o problema. “A obra
tá demorando muito, o ônibus passava aqui, não passa mais, todo mundo
usava a rua pra ir trabalhar e agora não tem como. Espero que fique pronto
o quanto antes, é essencial a liberação desse trecho”, disse a dona de casa
Erondina Oliveira, que mora a menos de 100 metros da ponte.

CUSTO
O valor pago para a Costa
Oeste construir o componente
foi de R$ 387 mil. “Agora só
vai faltar a prefeitura asfaltar e
sinalizar o trecho. A nossa
parte que era da construção da
ponte em concreto está na reta
final”, conta Schmitz. A
Secretaria de Obras confirmou
o prazo e a ponte será
entregue em poucos dias. “A
obra está em fase final e deve
ser concluída na próxima
semana”, informou a Prefeitura.
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Unipar traz professor da Harvad
Summer School para Cascavel
Dr. Jerry Brightman falou de
conhecimento pessoal, visão
compartilhada, modelos mentais,
aprender em equipe, criatividade e
inovação
A Universidade Paranaense – Unipar,
Unidade de Cascavel, recebeu na noite de
quinta-feira (10) o professor Dr. Jerry
Brightman, da Universidade de Harvard/
Estados Unidos da América. O convidado
também é fundador e presidente da
principal empresa de treinamento em
liderança do mundo - The Leadership
Group (TLG).
O ilustre professor aceitou o convite da
Unipar para vir ao Brasil falar sobre ‘O
trabalho essencial dos líderes – criar
organizações que inovam e aprendem’.
Um público de mais de seiscentas pessoas
prestigiou a palestra, traduzida
simultaneamente. Além de estudantes e
docentes, o evento reuniu a comunidade
externa, autoridades e profissionais das
áreas administrativas e de gestão.
Logo no início, enalteceu que a alta
tecnologia/inteligência artificial é vista
como varinha mágica que vai mudar o
mundo, contudo, é necessário olhar além
do ponto de vista da tecnologia, enxergar
também os seres humanos como
protagonistas de mudança. “Precisamos
de mais líderes”, afirmou.

Acadêmicos e comunidade prestigiam evento

O palestrante questionou o que é um líder e
se permitiu dizer que todos tirariam B nessa
pergunta, pois, na essência, ninguém sabe
toda a complexidade que representa um
líder. Ainda, associando à atual situação
brasileira, encorajou: “O futuro do Brasil
está em suas mãos e vocês não podem
chorar pela economia ruim ou governo ruim.
Vocês podem mudar esse cenário e o Brasil
pode mudar o mundo e exportar amor”.
No contexto de liderança, parafraseou Peter
Senge, autor de livro que vendeu milhões e
foi traduzido em trinta línguas. Para
Brightman, na obra, não existem ideias
novas, mas a sintetização de boas
pesquisas datadas até os anos de 1950.
Segundo Senge, “a única vantagem
competitiva é aprender, criar e pensar mais
rápido do que os concorrentes; eles não
conseguem copiar como você aprende e
como você cria”.
Nesta trajetória de sucesso, o palestrante
instigou a pensar na importância de uma
organização de aprendizagem, considerada
aquela em que a jornada começa com
autoconhecimento e com visão
compartilhada: “Não importa o que a visão
é, mas o que a visão faz.
Desafie seus colegas a uma visão de onde
você pode estar no futuro”. E, ainda, frisou
a necessidade de mudanças dos modelos
mentais – das presunções acerca do mundo.

Depois de falar sobre como adquirir
conhecimento pessoal, ter uma visão
compartilhada e mudar os modelos
mentais, o professor elencou como
aprender, criar e dialogar em equipe. “A
aprendizagem faz parte da natureza,
começamos a vida sendo criativos, mas,
infelizmente, paramos de ler o manual”,
disse, motivando para a redescoberta da
criatividade perdida e inovação.
Segundo Brightman, outro ponto
estratégico é o pensamento sistemático.
Com frase de Einstein, o professor explicou
que “os problemas que enfrentamos hoje
não podem ser resolvidos com o
pensamento que existia quando o
problema surgiu. Assim, as escolhas são
fundamentais, já que as habilidades que
nos trouxeram onde estamos hoje não são
as que vamos precisar amanhã e, ainda, as
forças que são superutilizadas podem virar
fraqueza”.
Foram parceiros neste evento os cursos
das modalidades Presencial, à frente
Administração, Ciências Contábeis e
Sistemas de Informação, do Semipresencial
e Educação a Distância, Diretoria
Executiva de Extensão Universitária,
Sicoob Cascavel, Conselho Regional de
Administração do Paraná e as rádios
Capital FM e CBN de Cascavel.

Dr. Jerry Brightman, dos EUA para a Unipar
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Dejetos humanos
no Rio Cascavel
DIVULGAÇÃO

O trabalho com extensão e pesquisa da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste), é um
case de sucesso. São diversos projetos de áreas distintas que contribuem para a sociedade de várias
maneiras. E um desses projetos
identificou poluentes humanos no
principal rio da cidade, o Cascavel.
Intitulado “Avaliação Cronológica na composição da mata do parque Paulo Gorski e sua influência
na qualidade da água do Rio Cascavel por indicadores microbiológicos”, o projeto de pesquisa coordenado pela professora Fabiana
Gisele da Silva Pinto, consiste na
coleta de amostras da água do rio
Cascavel e busca identificar os micro-organismos ali presentes.

TRABALHO de pesquisa evidenciou
contaminação no Rio Cascavel

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- Danilo Silva e Isabela Polidorio
2- Jonas Martins da Silva e Esther Machado Siqueira
3- Diego Juliano Antunes e Ana Clara Antunes
4- Roberto Fachin e Eliane dos Santos Coelho
5- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento
6- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
7- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 15 DE MAIO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Foco principal
O objetivo principal do projeto é
fazer o monitoramento mensal da
água do rio, desde sua nascente
até alguns pontos mais abaixo
dentro do município de Cascavel. A
primeira publicação acerca dessa
temática foi realizada em 2010,
ainda como um TCC. Anos depois a
professora resolveu resgatar o
material e realizar uma pesquisa,
dessa vez mais aprofundada, sobre
as condições do rio.

O resultado de coleta das amostras evidenciou que o Rio Cascavel
vem sofrendo com a poluição humana. Foram encontradas amostras de
E. Coli tanto de animais presentes
na região, quanto de origem humana. “Nós conseguimos por meio
perfil molecular identificar tanto
amostras oriundas de animais,
como amostras oriundas de provavelmente contaminação humana.
Após a identificação das possíveis
fontes de contaminação, sabemos
que em relação as de origem animal não há muito o que fazer, pois
são bactérias ambientais que não
apresentam problemas. Agora
como temos amostras de perfil
humano encontradas lá, nos dá
um indicio de que tenha algum
esgoto clandestino de origem humana indo para o rio. Então isso
deve ser identificado para saber
de onde vem, para que seja remediado e não volte a acontecer. No
entanto, não se sabe ainda, onde
fica localizado o foco de contaminação” afirma Fabiana.
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Líderes comunitários que integram
a diretoria da Associação de
Moradores do Distrito de
Juvinópolis fizeram uma visita no
início da noite de ontem ao
prefeito Leonaldo Paranhos,
acompanhados do presidente do
Sindicato Rural de Cascavel,
Paulo Orso. O secretário de
Agricultura, Agassiz Linhares
Neto, e o presidente da Câmara
de Vereadores, Aldino “Gugu”
Bueno também participaram do
encontro. Eles agradeceram pela
criação da Força Rural.

Prefeitura estuda Horta Escola
SECOM

A Horta Municipal de Cascavel,
localizada no Bairro Santa Cruz Território Cidadão III - vai produzir
muito mais que verduras e legumes.
A ideia é transformar o espaço em
uma “Horta Escola”, como parte do
programa Agricultura Urbana.
De acordo com o gestor do Território Cidadão, José Carlos da
Costa, o Cocão, com esta mudança será aberto espaço para visitação da comunidade, e o espaço se
tornará modelo para atrair visitantes e estudantes e desenvolver
com eles projetos educacionais.
“Queremos que as crianças aprendam todo o processo de produção
de verduras e legumes; do plantio
à colheita. Que elas acompanhem
o crescimento da produção e também queremos despertar nelas o
interesse pela cultura de hortaliças”, explicou Cocão.
A intenção é implantar a Horta
Escola ainda este ano. Para isso a
Secretaria de Agricultura já encaminhou projeto à Câmara de Vereadores. “Ele deve entrar na pauta dos
vereadores o mais breve possível,
pois é um projeto educacional e de
interesse da comunidade”, completou o gerente territorial Ailton Lima.

HORTA comunitária deverá dar
espaço para Horta Escola

Ação pedagógica
Já visando a parte pedagógica no local, foi construída uma estufa onde são
produzidas as mudas de verduras que posteriormente vão ocupar os
canteiros e também suprem a agricultura urbana. “Neste projeto o
Município fornece as primeiras mudas para a comunidade que cuida e
colhe. Depois, no segundo plantio, a responsabilidade fica a cargo das
pessoas que adotaram o projeto nos territórios onde foi instalado”,
completou o técnico agrícola Patrik Tristacci.
Atualmente a Horta Municipal produz entre outras coisas, alface, couve,
salsinha, rúcula, almeirão, feijão, pepino, abobrinha e batata- doce, que são
entregues nas escolas municipais, Cmeis e entidades.

LOCAL
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4,3 imunizações no Dia D

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem um balanço da
imunização realizada no sábado
(12), o Dia D contra a gripe. As unidades de saúde de Cascavel ficaram abertas durante todo o dia para
receber a população que integra os
grupos prioritários.
Em Cascavel, 4.370 pessoas
atenderam ao chamado e foram até
um dos 38 pontos de vacinação instalados pela Secretaria Municipal

de Saúde, elevando para 49,14% a
cobertura vacinal do público-alvo
deste ano.
“O resultado foi positivo, as pessoas aproveitaram o tempo bom e
as unidades abertas para receber a
dose, mas ainda é preciso que os
demais busquem a vacina, pois temos mais de 87 mil doses disponíveis para Cascavel”, avalia a coordenadora do Programa Municipal de
Imunização, Cristina Carnaval.

MAIS de quatro mil
pessoas procuraram
as unidades no
último sábado

88 MIL DOSES

CAMPANHA

A 20ª Campanha Nacional contra
Influenza continua até o dia 1 de
junho. Podem receber a vacina pessoas
a partir de 60 anos; crianças de seis
meses a cinco anos; trabalhadores da
área de saúde; professores das redes
pública e privada (com apresentação
de declaração assinada pelo diretor);
mulheres gestantes e puérperas;
indígenas; pessoas privadas de
liberdade (incluindo adolescentes
cumprindo medidas socioeducativas);
profissionais do sistema prisional;
pessoas portadoras de doenças
crônicas não transmissíveis e outras
condições especiais (necessária
comprovação médica).

Cascavel recebeu 87.961 doses da vacina contra os vírus
H1N1, H3N2 e o influenza do tipo B. Com a vacinação do
sábado, o número de imunizados em nossa cidade subiu para
41.368 pessoas, com os idosos liderando a procura: 18.670
imunizados até o momento, seguido de 5.273 crianças; 4.365
trabalhadores da saúde; 1.583 professores; 1.288 gestantes;
750 pessoas em sistema prisional; 429 funcionários do sistema
prisional; 292 puérperas; 41 indígenas, além de 8.531 pessoas
com comorbidades e 146 sem comorbidades.
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3,5 milhões de visitantes
MYCKAEL ALLAN

Os preparativos e a organização
para o Show Rural Coopavel 2019
não param. A 31ª edição já movimenta o parque que todos os anos
recebe a feira que é a terceira maior do mundo em disseminação de
conhecimentos e de tecnologias
para o campo. A próxima já tem data
para ocorrer, será de 4 a 8 de fevereiro de 2019.
Alguns números dão a dimensão de um evento que começou
como um dia de campo em 1989.
A primeira edição recebeu 110 visitantes e eram apenas 15 os expositores. Somando as 30 feiras
já realizadas a partir de então é
possível entender a importância
que o Show Rural Coopavel assume no contexto do agronegócio brasileiro e mundial.
O número de visitantes chega a
3.581.173, número maior que as
populações de duas das mais importantes capitais brasileiras (Curitiba/PR e Porto Alegre/RS) combinadas. O recorde para uma única
edição foi alcançado na mais recente, desenvolvida de 5 a 9 de fevereiro de 2018, quando 265.350
pessoas passaram pela área de 72
hectares que recebe o evento.
A soma de expositores também
é expressiva. Em 30 edições, o total de empresas que mostraram

EM

NÚMEROS

3.581.173
é o total de visitantes que o Show Rural
Coopavel recebeu em suas 30 edições

7.210
expositores já participaram da terceira
maior feira do mundo em transmissão de
conhecimentos para o campo

O 30º Show Rural Coopavel recebeu 265.350 mil visitantes em fevereiro, maior público de uma única edição
novidades, tendências e inovações
aos visitantes foi de 7.219. “São
as maiores dos seus segmentos,
na extensa cadeia do agronegócio,
que vêm a Cascavel para apresentar o resultado de muito investimento em estudos, pesquisas, divulgação e logística. E nós só podemos retribuir trabalhando sempre mais”, afirma o coordenador
executivo do Show Rural Coopavel,
Acir Inácio Palaoro.

COMMODITIES
A produtividade das principais
commodities da região teve
ganho de mais de 200% em três
décadas de Show Rural
Coopavel. Em fevereiro, mais de
5,4 mil experimentos foram
apresentados, tudo para que os
agricultores possam ter em
mãos condições para produzir
mais, melhor e com resultados
ainda mais substanciais.

Segredo do sucesso
Um dos segredos do sucesso da feira é se manter fiel aos
princípios que a conceberam, principalmente de contribuir
com informações de qualidade que possam, de forma rápida e
eficiente, chegar aos produtores e então ser aplicadas em
suas lavouras. “O Oeste do Paraná não é dono, só para citar
um exemplo, da maior produtividade de milho do Brasil por
acaso. Além do solo fértil, da boa regularidade de chuvas e da
dedicação dos produtores rurais, a tecnologia é um fator
imprescindível no contexto”, diz o diretor-presidente do Conselho de Administração da Coopavel, Dilvo Grolli.
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EMISSÃO DE
CARTEIRAS É
RETOMADA
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n Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

A emissão de carteiras de trabalho que estava suspensa na
Agência do Trabalhador em Cascavel desde o mês de janeiro deste
ano, foi retomada ontem.
De acordo com a gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel, Marlene Crivelari, a partir de agora o agendamento dever ser feito no local.
“Não será mais possível fazer
agendamento pelo site e por dia
serão atendidas 25 pessoas, a
partir das 8h”, afirma.
A suspensão das emissões
ocorreu por conta da necessidade de atualização do sistema e
capacitação do funcionário que
prestará o serviço.
Além da agência, o Ministério do
Trabalho presta atendimentos para
confecção da carteira de trabalho.

POR DIA serão agendados
25 atendimentos

Inovação e tecnologia
A 1ª Feira de Inovação de Cascavel – TechnovAção e 10ª InnovaCities - Edição Invention
Camp começa nesta
quinta-feira e segue até
o domingo no Centro de
Convenções e Eventos
de Cascavel.
A expectativa é de
que a feira que reunirá
o que há de mais moderno e inovador em tecnologia receba em torno de
15 mil visitantes.
Essa é a primeira vez
que Cascavel sedia
evento nesse segmento,
considerado o maior no
oeste do Paraná.

A organização da programação
está por conta da Fundetec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em parceria
com a Abipir (Associação Brasil Internacional
de Inventores Cientistas e Empreendedores
Inovadores).
Durante os quatro
dias da feira, haverá
atrativos para todos os
públicos. Entre eles, a
Casa Inteligente que
conta com novidades
tecnológicas. Haverá
batalhas de robôs, exposições de drones,

veículos elétricos e diversas palestras com especialistas na área
tecnológica como Iberê Thenório,
Walter Longo, Marcelo Vivacqua,
Sergio Miranda, Philipi Cassapo.
A Technovação também contará
com o Prêmio Cascavel de Inovação em reconhecimento aos talentos da cidade.
A abertura do evento na quinta-feira será às 19h. Nos três dias
seguintes a programação terá início às 9h. Inscrições para palestras e oficinas podem ser feita
pelo site www.fundetec.org.br/
technovação&innovacities.
n Reportagem: Romulo Grigoli
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Igualdade salarial
aumentaria PIB
A redução da diferença salarial
entre homens e mulheres poderia
aumentar o Produto Interno Bruto
(PIB – a soma de todas os bens e
serviços produzidos no país – em
3,3%, o equivalente a R$ 382 bilhões. A conclusão é do estudo
Mulheres, Empresas e o Direito
2018: Igualdade de Gênero e inclusão econômica, divulgado ontem
pelo Banco Mundial, na sede da
Fundação Getulio Vargas (FGV).
O trabalho Mulheres, Empresas e
o Direito, que analisou o impacto da
legislação na inclusão econômica das
mulheres, foi desenvolvido para estimular reformas legislativas e adoção
de políticas públicas que promovam
maior igualdade de gênero.
Em sua quinta edição, o documento incluiu mais 16 países em
seu universo, passando a analisar
189 economias em todo o mundo.
O relatório constatou que, no Brasil, apesar dos avanços obtidos nos
últimos 10 anos, “ainda há leis que
impedem a plena participação econômica das mulheres”.
O relatório do Banco Mundial passa a atribuir pontuação, que vai de zero
a 100, em sete principais eixos da
economia: acesso às instituições, uso
de propriedade, acesso ao emprego,
incentivo ao trabalho, acesso aos tribunais, acesso ao crédito e proteção
da mulher contra a violência.

LACUNAS
Para a especialista em gênero do
Banco Mundial, Paula Tavares, que
apresentou o documento e
participou de debate com
professores da FGV ligados ao
tema e estudiosos do assunto, não
foram vistos grandes avanços no
país neste últimos dez anos.

PONTES FORTES
Para caso do Brasil, foram
destacados como pontos fortes o
fato de não haver limitações à
capacidade jurídica das mulheres, ou
à liberdade de movimento, ou de
direitos iguais à propriedade e
herança que possam afetar sua
inclusão econômica.

PONTOS FRACOS
Em contrapartida, o documento
destaca como pontos fracos a lei
não prever licença parental,
igualdade de remuneração para o
trabalho masculino e feminino,
trabalho dos pais em regime
flexível, discriminação com base no
gênero ou no estado civil no acesso
ao crédito. Segundo o relatório,
isso “desfavorece o
empreendedorismo feminino”.

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- LUIZ LOPES DA SILVA E CENIRA JUVENAL DA LUZ
02- DIEGO LAZARIN MARONEZ E ANDRÉIA HERDIES
03- ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA KAWAGUCHI E FERNANDA LUIZ DOS SANTOS
04- WEVERTON SILVA MEIRELES E TAISA HELENA SCHARF
05- JACKSON HENRIQUE GONZAGA E AMANDA PINHEIRO
06- GIBRAN SALOMÃO DE SOUZA E SUELLYN SALTON
07- LUCAS FERNANDO MÜLLER E GABRIELI DOS SANTOS MARTINS
08- OSVALDO DE OLIVEIRA TOLEDO E SEBASTIANA DALMASO
09- REGINALDO PEDROSO VAZ E HELLEN KAUANY DA GAMA DEVES
10- MARIO MASSANEIRO E GENECI MOREIRA SUTEL
11- JOÃO PAULO DE MORAIS SONDA E JULIANA BARBOSA LIMA RIBEIRO
12- MARCOS TULIO DA CONCEIÇÃO LESSA E DEBORA BRUNA SILVEIRA
13- LUCAS SOMENSI DA SILVA E ELAINE FONTOURA
14- RAUL HENRIQUE LUCAS E SARA ORTIZ NOVAES
15- LUCAS OLIVEIRA GATTO E CAROLINE LAMPIER MORO GATTO
Cascavel, 11 de maio de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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Maio violento
Este é o mês
intitulado
como “Maio
Amarelo”, de
conscientização
no
trânsito e,
apesar do
trabalho formiguinha na
tentativa de
educar todos
os agentes
que fazem
parte do trânsito, o que
se vê não é
nada positivo e os 14 dias deste
mês já são os mais violentos desde 2012, considerando o mesmo

intervalo de tempo.
De acordo com relatório online
do Corpo de Bombeiros, de atendimento a ocorrências, no período de
1º de maio a 14 de maio, em 2017
foram 110 acidentes. Em 2016,
114. Em 2015, 109; 116 em
2014 e 111 em 2013. Só em 2012
o número foi maior: 128 acidentes
considerando os 14 dias do mês.
Em 2018, 123 acidentes de trânsito registrados até ontem. O horário
de consulta ao relatório foi 16h35.
O pior é que restante do mês tende
a ser ainda mais violento.
Chama a atenção também o número de mortes no trânsito em
Cascavel. Foram 15 registradas em
2018, o que já empata com a quantidade de assassinatos deste ano.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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ATROPELADO
Na madrugada de ontem, um rapaz
morreu atropelado na Rua Barão do
Cerro Azul, esquina com a Rua
Rio Grande do Sul, no Centro
de Cascavel.
Ele estava deitado na via e diversos
veículos haviam desviado do rapaz.
A informação de populares é de
que ele passou a tarde em um bar,
bebendo, e à noite deitou no meio
da pista. Ninguém soube dizer se
ele passou mal ou a atitude foi efeito
da bebida. O rapaz, identificado
como Anderson Alves, de 25
anos, foi atropelado pelo motorista
de um Fluence, que não conseguiu
desviar e o jovem morreu na hora.
n Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Macas retidas
A crescente na quantidade de acidentes afeta diretamente no atendimento
de saúde pública. No último mês, praticamente todos os dias há registro de
maca de ambulância do Siate retida nas unidades hospitalares. Isso acontece
porque é necessário atender a demanda diária e mais as vítimas de
acidentes. Resultado: UPAs e HU lotados, sem macas disponíveis, e as
ambulâncias do Siate aguardando no local de regulação até que uma maca
seja liberada e o paciente atendido.

RAPAZ morreu na hora ao ser atropelado por
um Fluence, no Centro de Cascavel
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Estrago
em acidente
na rodovia

Giro da
Violência
Alta velocidade
Os policiais rodoviários
estaduais da 3ª Cia de Cascavel
flagraram, no domingo, 27
veículos trafegando em
excesso de velocidade. Foi no
período de duas horas e meia
de operação na PR-180, do
entroncamento com a BR-277
até o distrito de Juvinópolis. A
maior velocidade registrada foi
de 121 km por hora, quando o
máximo permitido é de 80 km
por hora.

UPS Oeste
O salão comunitário
abandonado do Bairro Santa
Cruz será mesmo o local onde
será construída a UPS (Unidade
Paraná Seguro) da região Oeste.
A estrutura, deteriorada, passará
por reformas e algumas partes
serão reconstruídas. A
construção ficará a cargo da
Cohavel. A promessa do Governo
do Estado é que em menos de
dois meses a estrutura esteja
atendendo a população, com
atuação de policiais.

CARROS ficaram destruídos após batida frontal
Um acidente grave e que poderia ter
acabado em tragédia foi registrado na
tarde de ontem, na BR-277 em Cascavel. Apesar dos estragos materiais, as
vítimas tiveram apenas ferimentos leves.
Um Gol e um Vectra bateram de
frente na rodovia. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, sem
necessidade de desencarceramento.
O acidente ocorreu por volta das
13h15, em horário considerado de pico
na rodovia. Com os carros em cima da
via, a pista sentido Curitiba ficou bloqueada e uma fila, de quase três quilômetros, se formou. A pista sentido Foz do
Iguaçu estava liberada, mas, mesmo
assim, o trânsito ficou lento no local
durante período de atendimento. Ambulâncias do Siate e da Ecocataratas
foram atender a vítima. Os motoristas
passaram pelo teste do bafômetro.

Acidente no Padovani

MOTORISTA foi submetido ao teste do bafômetro
n Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Uma mulher ficou ferida em um
acidente registrado no Jardim
Padovani, em Cascavel. A batida
ocorreu na tarde de ontem. O
Gol seguia pela José Bernardo
da Rosa e o Pálio pela Rua
Cláudia Galante Padovani,
quando bateram no
cruzamento. A vítima, de 39
anos, teve ferimentos leves e
foi levada para atendimento na
UPA Veneza.
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Revitalização Giro Político
do PDI

politica@jhoje.com.br

Hallberg elogia Executivo

As obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) chegam agora a um novo estágio: a
reurbanização da Rua Ipanema, ligando os bairros
Periolo e Brasília, em Cascavel. A via agora terá um
acesso à Avenida das
Pombas, facilitando o
acesso ao Bairro Floresta.
A licitação receberá
propostas de empresas
interessadas em todo o
País. O custo máximo estabelecido no certame é
de R$ 3,5 milhões e a
data prevista para a conclusão das obras é de
180 dias a partir da emissão da ordem de serviço.
“É um valor alto, em função dos serviços necessários. A obra vai dar maior agilidade no tráfego e
está entre as condições
para o funcionamento dos
novos terminais de passageiros”, explica o presi-

dente do IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel), Cletírio Feistler.
Até dia 15, às 15h, a
Prefeitura receberá as propostas, por meio da Licitação Nacional. Essa é
uma das últimas obras do
PDI. A licitação sofreu
atraso devido a um impasse judicial: os proprietários não concordavam com
a avaliação do Município.
Mas a Justiça reconheceu
o valor estipulado pela
Prefeitura, que pagará R$
15 mil pelo imóvel.
No trecho total de 2,1
quilômetros estão previstas calçadas com acessibilidade, pavimentação, sinalização, travessia do córrego com construção de
ponte (bueiro), ligação da
Avenida das Pombas a Avenida Rocha Pombo, que dá
acesso a Avenida Brasil.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

FASE FINAL
O PDI entra na reta final
com o prolongamento do
binário Kennedy/Recife,
próximo a FAG. A
desapropriação dos imóveis
afetados também está em
andamento. Só a indenização
aos proprietários deve custar
R$ 1 milhão - mesmo valor da
obra prevista no local. Outras
obras menores englobam a
abertura de vias urbanas
como a Rua Jequitibá, Rua
José de Sá Cavalcanti.

Oposicionista, o vereador Fernando Hallberg (PPL)
surpreendeu quem estava acompanhando a sessão de
ontem. Elogiou de maneira intensificada a decisão do
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) em encaminhar projeto
de lei para facilitar a liberação de alvarás aos ambulantes
que atuam com food trucks.

Urgência

Enfraquecimento

Já o vereador Policial
Madril (PMB) criticou a
postura do Executivo em
não dar tempo suficiente
para analisar os projetos
encaminhados. Diz ele
que muitos chegam de
última hora,
impossibilitando uma
análise mais aprofundada.

Embora inúmeras tentativas,
inclusive com a criação da
União Cascavelense das
Associações de Moradores
(já extinta), representantes
comunitários sentem-se
desprivilegiados pelo Poder
Público. Estão entregando
as chaves de associações.

Mudanças
Mais um passo para
mudanças na Secretaria de
Esportes: parte dos
servidores administrativos
e financeiros está atuando
em novo prédio: ocupa
salas do Teatro Municipal.

Comunidade
Em alguns bairros há um
desinteresse em disputas
pelos cargos de presidente
de associações, devido
dificuldade de obter
melhorias. Essa falta de
estímulo reduz o interesse de
moradores na política local.

REPRESENTAÇÃO
Uma representação em desfavor ao vereador Sidnei
Mazutti foi aceita pela Comissão de Ética da Câmara de
Vereadores de Cascavel. Conforme denúncia de servidores
da Guarda Municipal, ele teria pedido que um homem
flagrado cometendo atos de imprudência fosse liberado,
após contato com o diretor Proteção à Comunidade, José
Avelino Novakoski. O vereador Rômulo Quintino foi
escolhido como relator.
z Próximo a receber a sessão itinerante da Câmara é o
Bairro Periolo, dia 28, às 19h.

RUA Ipanema terá acesso à Avenida
das Pombas

z No Legislativo de Cascavel já tem vereador trabalhando
para a eleição da nova Mesa Diretora logo no início do
segundo semestre.
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R$ 1 milhão de impostos

Os comerciantes de alimentos
que utilizam food trucks terão maior facilidade para regularizar as licenças e obter alvarás de funcionamento em Cascavel. Ontem foi aprovada em primeira votação na Câmara de Vereadores a adequação da
Lei Complementar nº 78/2014. O
projeto encaminhado pelo Executivo propõe diversas modificações e
um dos pontos mais relevantes é a
redução do custo da taxa cobrada
no Município.
A regularização de 300 trailers
de lanches representará uma arrecadação de R$ 1 milhão em impostos, conforme a avaliação da Acomovel (Associação do Comércio
Móvel de Cascavel). Sem essas alterações, os ambulantes não conseguiam registrar o empreendimento e nem pagavam os devidos
impostos. De acordo com a Prefeitura, em quatro anos só foi expedida uma taxa de licença para comércio ambulante – os valores altos
inviabilizam a legalização.
Os ambulantes que utilizam veículos pagavam 25 UFMs (Unidades
Fiscais do Município) e agora devem
pagar seis UFMs (de R$ 1.051,25

para R$ 252,30). Já os demais passam a pagar quatro UFMs; antes
pagavam 15 UFMs (de R$ 630,75 e
R$ 168,20). Já pessoas com deficiência reconhecidas pela Associação
das Políticas Públicas de Inclusão
Social, mulheres maiores de 55
anos, homens maiores de 60 anos,
aposentados com renda mensal de
até dois salários mínimos nacional,
desempregados, que comprovadamente não possuem qualificação
profissional estarão isentas da taxa.
“Tivemos uma redução significativa,
que agora viabiliza nosso trabalho.
Sem a alteração da lei estava difícil
manter a atividade”, diz Claudio
Amaral, presidente da Acomovel.

ONTEM foi aprovada em primeira votação a
regulamentação

AUTORIZADO

Os ambulantes também estão
autorizados a vender refeições do
tipo almoço e jantar, considerando
a expansão global da comida de
rua, considera-se desnecessária
restringir o tipo de comercialização
de alimentos, visto já ter instalado
na cidade trailers de comidas tipo
panquecas, yakissoba, sushi,
por exemplo.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer

Terreno privado
Com as alterações da legislação municipal, caminhões, ônibus e
micro-ônibus estão obrigados a estabelecer-se em terreno privado e
constituir empresa, além de apresentar consulta prévia e certificado
de vistoria do Corpo de Bombeiros. A lei passa a ter agora os setores
do Executivo que farão a análise do local do ambulante, reduzindo o
tempo de espera de avaliação. Também ficou estabelecido que o
ambulante poderá se instalar nas vias e o proprietário do imóvel que
terá a instalação do trailer em frente de casa ou estabelecimento
comercial poderá requerer a retirada, caso sentir-se lesado.
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FABIO DONEGÁ

MUITAS pessoas
procuraram o
Fórum Eleitoral,
mas quem não
conseguiu
regularizar o
endereço poderá
votar em trânsito

Fora do Estado

Voto em trânsito
O prazo de regularização do título
de eleitor já acabou, mas quem está
com tudo em dia e só mudou de cidade, ou no momento da eleição não
estará no município de origem do documento, pode a partir de julho se
cadastrar para votar em trânsito.
“Esses eleitores precisam fazer
um cadastro nos fóruns eleitorais
para votar fora da sua zona de origem. Isso só é possível nas eleições gerais como as deste ano,”
explica a diretora do Fórum Eleitoral de Cascavel, Andreia Schmitt.
Os cadastros se iniciam em 17
de julho e vão até 23 de agosto,
sendo possível o voto em trânsito
no Paraná apenas nas seguintes

cidades: Cascavel, Curitiba, Ponta
Grossa, Londrina e Maringá. “Somente municípios com mais de 200
mil habitantes podem receber esses eleitores, é um critério do Tribunal Eleitoral” conta a diretora.

Quem está fora da sua cidade,
mas dentro do mesmo estado,
pode votar para o deputado
estadual até presidente da
República, assim como os demais
eleitores. “Quem reside no
Paraná, por exemplo, poderá
escolher candidatos para todos os
cargos, porém o eleitor que é de
outro estado só poderá votar para
presidente”, esclarece Andreia.

Paraná cria política do biogás
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou em segunda votação, na
sessão plenária de ontem, o projeto de lei que dispõe sobre a criação da Política
Estadual do Biogás e Biometano. Com o requerimento de dispensa de votação
da redação final aprovado e com as emendas de plenário rejeitadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, a matéria agora segue para sanção, ou
veto, da governadora Cida Borghetti. Segundo a proposta de autoria do Poder
Executivo, ficam estabelecidas regras, obrigações e instrumentos de
organização, incentivo, fiscalização e apoio às cadeias produtivas dos materiais
derivados da decomposição de matéria orgânica.
As medidas previstas na proposta visam, segundo o Executivo, o enfrentamento
das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento regional com
sustentabilidade ambiental, econômica e social. O projeto, que tramitou sob o
nº 110/2018, também autoriza o Poder Público a fomentar a produção e o
consumo de biogás e biometano gerados no Paraná por meio de programas
específicos instituídos em regulamentos que promovam, dentre outas coisas, a
adição de um percentual mínimo de biometano ao gás canalizado distribuído
no estado e o estabelecimento de tarifas e preços mínimos.
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“Em uma gestão
municipalista como a nossa
o foco são as pessoas. Já
adotamos uma série de
medidas para regionalizar as
atividades do Governo do
Estado e estamos estudando
outras etapas para ampliar o
acesso aos serviços”.

SOBROU O DIREITO DE ESCOLHER
ESTELIONATÁRIOS DE ESTIMAÇÃO
Vem aí mais uma campanha eleitoral estelionatária,
reprisando as anteriores, embora a crise, essa que os
governantes dizem que acabou e nosso bolso não dá fé,
tenha rebaixado até as promessas não cumpridas feitas
pela casta dirigente desde meados do século XX.
Uma das diversas promessas de construção do
Aeroporto do Médio Oeste contemplava uma pista com
4 mil metros de extensão, a Base Aérea esperada
desde a extinção do posto da aeronáutica na década
de 1940 e um funcional terminal de cargas, para isonomia com outros aeroportos de centros-polos. Agora
já aceitam meia pista e só.
Rebaixaram também os ramais ferroviários entre
Cascavel e a fronteira – agora não mais para Foz do
Iguaçu, apenas para Guaíra. Enfim, reduzir expectativas é também uma forma de viabilizar conquistas, se é
que elas realmente virão.
Uma regra não escrita da governança brasileira é
que as promessas de campanha não precisam ser cumpridas. Segunda, que os anúncios de obras não significam que elas serão realmente construídas – note-se
por milhares de obras anunciadas em meio a intenso
foguetório e fartos discursos agora paralisadas por todo
o Brasil. O governo federal admite cerca de 7,5 mil
interrompidas e se deteriorando.
Já que as promessas não são cumpridas de fato,
seria mel para nossos ouvidos escutar dos candidatos a jura de que será instituída pesada multa por
promessa não cumprida no prazo fixado. Já que não
vão cumprir, ao menos distribuiriam um pouco de alegria entre os fulos contribuintes.

Cida Borghetti,
governadora do
Paraná

NOTAS
l Violência

lCâncer

A Apae é sede de uma
das etapas da Semaneca
(Semana Municipal de
Combate à Violência).As
palestras tiveram início
ainda na manhã de
ontem. A Semaneca terá
amanhã, dia 16, palestra
com a nadadora Joanna
Maranhão, que abordará
o assunto abuso sexual.
A vinda de Joanna a
Cascavel foi organizada
pelo ASA (Abusados
Sexualmente
Anônimos). O evento
acontece no auditório
da Unipar.

O Comitê de Ação Social e
Cidadania do Sinduscon
Paraná Oeste, em
parceria com o Sesi-PR,
traz novamente a
Unidade Móvel de
Prevenção ao Câncer para
Cascavel. A carreta estará
estacionada esta semana,
entre os dias 16 e 18 de
maio, em frente ao
Sinduscon Paraná Oeste
(Avenida Assunção, 690).
A ação oferecerá exames
gratuitos para os
colaboradores de
empresas associadas e
seus familiares.

A justa
homenagem
prestada ao
Cascavel Clube
Recreativo na
manhã de ontem
pela Câmara de
Vereadores.

O ex-governador
Beto Richa, que
terá que se
explicar à Justiça
devido a
suspeitas de
corrupção em seu
governo.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Poesia
A partir do dia 17 de maio a exposição. “As histórias do
Juninho” será levada ao XVI Fórum Municipal de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, que será
realizado na Unipar. Os trabalhos foram produzidos por
crianças do Centro de Convivência do Eureca I, no Bairro
Interlagos, com apoio do poeta Alonzo Tomaz.

oOo
E até dia 31 de maio o público pode conferir mais uma
edição do Maio das Letras, que reúne várias parcerias
poéticas. A exposição é na Sala Verde da Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos e funciona das 8h às 19h.

Desfile beneficente

Roze Neves, aniversariante de hoje

Nesta quarta-feira tem o desfile beneficente para noivas no
atelier Lucinha Silveira. Para participar, a noiva só precisa
doar um lenço que será encaminhado para o projeto Amor
em fios, que os arrecada para as mulheres em
tratamento contra o câncer.
Será, às 19h, na Avenida Brasil, 5.549.

Tecnologia
Começa nesta quinta-feira e segue até
domingo a 1ª Feira de Inovação de
Cascavel – TechnovAção e 10ª
InnovaCities, que será realizada no
Centro de Convenções e Eventos. A
expectativa é de que 15 mil pessoas
participem dos quatro dias de evento.
Entre os destaques está a apresentação
da Casa Inteligente que é movida a
tudo o que há de mais moderno
em tecnologia.

Felicidades!
Paulo Alexandre Mattos, Pedro Luís
Detri, Marian, Mescla Santos, Ana
Luíza dos Santos, Maria Clara Reis e
Sálua Mota da Veiga.

O único homem que está isento
de erros é aquele que não
arrisca acertar.
Albert Einstein
A bela Letícia Zanardini, pelas lentes de Vitor Pinheiro
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O Brasil na Copa 2018
O técnico da seleção brasileira, Tite,
anunciou, ontem, a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo na
Rússia. Danilo e Fagner (foto) serão
as opções de Tite na vaga de Daniel
Alves, que não vai jogar no Mundial
devido a uma contusão no joelho. O
grupo tem 27 dias de preparação até
o início da competição.
Além dos nomes selecionados, Tite
e a comissão técnica enviarão 12 nomes à Fifa, para o caso de haver uma
necessidade de substituição às vésperas do jogo. Jogadores poderão ser
substituídos até o dia 4 de junho.
Os convocados deverão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no próximo dia 21. A
comissão técnica da seleção chegará

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Botafogo 2 x 1 Fluminense
Ceará 2 x 2 América-MG
SÉRIE D
N. Hamburgo 1 x 1 Cianorte

ao CT um dia antes.
Marcelo e Casemiro do Real Madrid
e Roberto Firmino do Liverpool se apresentam no grupo da seleção brasileira
depois da final da Liga dos Campeões
da Europa, no dia 26 de maio.
Do Rio de Janeiro o grupo seguirá
para Londres, na Inglaterra, onde treinará no Enfield Training Centre, o Centro de Treinamento do Tottenham. No
fim do mês de maio, a equipe seguirá
para Sochi, cidade onde a equipe se concentrará na Rússia, a partir do dia 10
de junho, uma semana antes da estreia na Copa do Mundo. Antes disso, a
seleção brasileira disputará dois amistosos, contra a Croácia e Áustria. No dia
17 de junho, o Brasil enfrentará a Suíça, no primeiro jogo da fase de grupos.

AGENDA DA SELEÇÃO BRASILEIRA
z 21 de maio: apresentação dos primeiros jogadores em Teresópolis
z 27 de maio: viagem para treinamentos em Londres
z 3 de junho: amistoso Croácia x Brasil em Liverpool
z 10 de junho: amistoso Áustria x Brasil em Viena
z 11 de junho: início da preparação em Sochi, na Rússia
JOGOS DA 1ª FASE DA COPA (GRUPO E)
z 17 de junho: Brasil x Suíça em Rostov-on-Don
z 22 de junho: Brasil x Costa Rica em São Petersburgo
z 27 de junho: Sérvia x Brasil em Moscou

FALTAM

30

Dias para
a copa do
mundo
Rússia 2018
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as opções de Tite na vaga de Daniel
Alves, que não vai jogar no Mundial
devido a uma contusão no joelho. O
grupo tem 27 dias de preparação até
o início da competição.
Além dos nomes selecionados, Tite
e a comissão técnica enviarão 12 nomes à Fifa, para o caso de haver uma
necessidade de substituição às vésperas do jogo. Jogadores poderão ser
substituídos até o dia 4 de junho.
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Botafogo ? x ? Fluminense
Ceará ? x ? América-MG
SÉRIE D
N. Hamburgo ? x ? Cianorte

ao CT um dia antes.
Marcelo e Casemiro do Real Madrid
e Roberto Firmino do Liverpool se apresentam no grupo da seleção brasileira
depois da final da Liga dos Campeões
da Europa, no dia 26 de maio.
Do Rio de Janeiro o grupo seguirá
para Londres, na Inglaterra, onde treinará no Enfield Training Centre, o Centro de Treinamento do Tottenham. No
fim do mês de maio, a equipe seguirá
para Sochi, cidade onde a equipe se concentrará na Rússia, a partir do dia 10
de junho, uma semana antes da estreia na Copa do Mundo. Antes disso, a
seleção brasileira disputará dois amistosos, contra a Croácia e Áustria. No dia
17 de junho, o Brasil enfrentará a Suíça, no primeiro jogo da fase de grupos.

AGENDA DA SELEÇÃO BRASILEIRA
l 21 de maio: apresentação dos primeiros jogadores em Teresópolis
l 27 de maio: viagem para treinamentos em Londres
l 3 de junho: amistoso Croácia x Brasil em Liverpool
l 10 de junho: amistoso Áustria x Brasil em Viena
l 11 de junho: início da preparação em Sochi, na Rússia
JOGOS DA 1ª FASE DA COPA (GRUPO E)
l 17 de junho: Brasil x Suíça em Rostov-on-Don
l 22 de junho: Brasil x Costa Rica em São Petersburgo
l 27 de junho: Sérvia x Brasil em Moscou
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Áries

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Preste atenção ao seu sexto sentido e aproveite uma oportunidade para conquistar um
cargo ou emprego melhor. Mas não conte
com a sorte nem deixe as coisas para o
último minuto. Cor: azul.

Virgem

Mais vaidosa e preocupada com a aparência, você pode adotar hábitos saudáveis.
Vênus manda boas energias para a saúde
e o trabalho. Fique atenta para qualquer
novidade. Cor: gelo.
Hoje, vale a pena redobrar o cuidado para
não perder informação importante no trabalho. Procure se expressar com clareza e
aposte nas tarefas que já conhece bem para
evitar problemas. Cor: marrom.

Sagitário Escorpião

Procure cuidar melhor da saúde e evite excessos. O desejo de mudar está em alta,
inclusive no trabalho. Se pensa em trocar de
emprego ou se arriscar em um novo negócio, pode se dar bem. Cor: azul-marinho.

Se está em busca de trabalho, procure colegas ou contatos antigos — eles podem
dar uma ajuda. Você conta com a sorte e
com encanto pessoal para se destacar no
serviço. Cor: vinho.

Capricórnio

A vida profissional continua exigindo dedicação. Tente algo diferente se não está feliz
com o que faz. Mudança no visual recebe
boas energias e você pode receber elogios. Cor: cinza.

Nesta quarta, o diálogo continua em destaque, mas é melhor ficar atenta para não
falar mais do que deve. Vale a pena manter
distância de fofocas. Cor: branco.

Aquário

Vênus, regente do seu signo, manda poderosas energias para você se destacar na
vida profissional. Vale a pena dedicar mais
esforço para causar uma boa impressão
nas pessoas. Cor: dourado.

Você pode se dar bem ao lidar com dinheiro, especialmente se souber manter segredo. Porém, não é o momento mais indicado para investir sua grana correndo atrás
de um sonho. Cor: roxo.

Peixes

Hoje, Vênus favorece as amizades e traz à
tona seu lado mais sonhador. Corra atrás do
que deseja e acredite no seu potencial! Se
tem planos para viajar, vale a pena redobrar
a cautela durante o trajeto. Cor: creme.

Libra

horóscopo

É melhor ser cautelosa ao lidar com o chefe ou com alguém conservador. Atração
por alguém comprometido pode se tornar
mais intensa. Valorize os pontos em comum com quem ama. Cor: lilás.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Pode ter boas novas com o orçamento familiar. O momento é favorável para realizar
um sonho de consumo da família. Mas não
implique tanto com o pessoal de casa nem
tente impor as suas ideias. Cor: amarelo.
SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO

Karola
simula um
mal-estar
para chamar
a atenção
de Beto

SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

Beto se irrita ao ver Karola, mas desiste de mandar a ex-namorada embora
ao saber de sua suposta gravidez. Luzia se consola com Groa. Karola simula
um mal-estar para chamar a atenção de Beto. Luzia não deixa Beto se explicar e os dois acabam se separando. Laureta repreende Karola por se atrasar
para a cerimônia fúnebre de Beto. Cacau começa a trabalhar na casa de Edgar
e conhece Roberval. Luzia pede ajuda a Januária para interromper sua gravidez. Durante o funeral, Karola anuncia que está esperando um filho de Beto.
Laureta descobre que Beto está vivo e chantageia Karola. Karola implica com
Luzia. Edgar elogia Cacau. Roberval e Cacau se amam escondidos na despensa. Karola tenta se insinuar para Beto, que a despreza. Groa convence Luzia a
conversar com Beto. Laureta paga para tirar o pai de Manuela e Ícaro da
cadeia. Beto encontra Edilei na casa de Luzia.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Úrsula é ovacionada por todos. Márcio pede para Rafael ir com ele ao Sapiência e Larissa se oferece, diante da
negativa do pai do menino. Enzo beija
Úrsula e a pede em namoro na frente
de todos. Érico se irrita com a chantagem de Jade. Gabriela se surpreende
ao saber que Isadora conhece Larissa.
Hugo reclama das roupas de Verena.
Garoto canta com a banda de Tito. Julinho e Úrsula se beijam. Gabriela tenta
conversar com Isadora sobre Larissa.
Érico devolve a Jade a bicicleta elétrica
e o cordão de ouro que o tio comprou.
DEUS SALVE O REI
Amália não gosta de ver Afonso ao
lado de Catarina. Lupércio confirma que
Catarina está com a peste. Catarina
comenta com Lucíola que culpará Amá-

lia pela peste, fazendo as pessoas acreditarem que ela é uma feiticeira que levou a doença para o reino. Lucíola espalha o boato de que existe uma bruxa
responsável pela peste. Naná tenta convencer Ístvan a antecipar o casamento
com Glória. Agnes e Selena se alarmam
com o boato sobre as bruxas. Amália
fica desapontada ao ver que Catarina
conseguiu conquistar o amor do povo.
ORGULHO E PAIXÃO
Brandão afirma a Mariana que ela
gosta apenas do Motoqueiro Vermelho.
Ofélia visita o cortiço e exige que Camilo se explique sobre a situação em que
se encontra. Susana se incomoda com
as regalias concedidas por Julieta a
Olegário. Lorde Williamson chega a São
Paulo para conversar com Darcy. Camilo se impõe diante de Ofélia, que
aprova a atitude do rapaz. Brandão
Mariana e Luccino se dão conta de que

a motocicleta do coronel desapareceu.
Aurélio visita Julieta. Julieta repreende
o excesso de liberdade de Olegário com
ela. Ofélia conhece a fábrica de Ludmila e questiona o trabalho de Elisabeta.
ONDE NASCEM OS FORTES
Simplício manda Mudinho buscar os
remédios de Maria com Orlando. Aurora comemora o pedido de Plínio. Orlando impede Cássia de ver Maria. Rosinete não se conforma com a partida de
Hermano. Cássia desconfia ao ver Hermano se hospedar no mesmo hotel que
ela. Maria conta a verdade para Simplício sobre seu encontro com Hermano.
Ramiro repreende Plínio por sua atitude contra Maria. Valquíria descobre que
Joana mentiu sobre sua formação acadêmica. Aurora mostra para Rosinete o
anel de compromisso que ganhou de
Plínio. Orlando entrega a Cássia um
bilhete de Maria.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Haydee diz ao filho que não pode
conviver com alguém que fez e faz tanto mal aos outros. Flávio chora, diz que
a mãe vai se arrepender e que ele voltará para se vingar. Gustavo conversa com
Padre Gabriel e revela que ficou sabendo que Leonardo mandou mais do que
devia na empresa em sua ausência. Lulu
conta para Dulce Maria o que escutou
sobre a separação de Gustavo e Cecília. Haydee e Adolfo vão até a casa de
Fátima para falar com Cecília.
• RECORD
APOCALIPSE
Ricardo manda Ariela abafar a notícia da chegada do asteroide. Noah e
Saulo tentam convencer as pessoas a
não receberem a marca. Um soldado
se aproxima e os questiona. Tiatira se
preocupa com a falta de provisões no
acampamento. Guido diz que a polícia
foi orientada a arquivar o caso do sumiço de Glória. Débora fica satisfeita ao
ver os pais se ajoelhando diante da imagem de Ricardo. Arthur fica animado
com a ligação de Uri.

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