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Presidenciável quer
reforma financeira

Em palestra na Acic na manhã de ontem, o empresário Flávio Rocha, pré-candidato à
Presidência da República pelo PRB, defendeu uma quinta reforma estruturante para que

o Brasil possa avançar economicamente. Segundo ele, tão importante quanto as de-
mais já propostas pelo atual governo, uma reforma no sistema financeiro é essencial ao

País. Ele também defendeu menos intervenção do Estado na economia.
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Semana
contra o
abuso
A nadadora Joanna

Maranhão proferiu palestra
na noite de ontem em
Cascavel durante o 2º

Seminário Sobre Abuso
Sexual. Ela relatou a

amarga experiência de ter
sido abusada pelo próprio

treinador e enfatizou a
importância de não se calar

diante das agressões.
 Pág. 13
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Formada no início do mês, a equipe de ciclismo Team Centro FAG já participa de um importante compromisso do
calendário nacional: a Volta Ciclística de Goiás, que teve sua 15ª edição aberta ontem, com a realização das duas
primeiras das sete etapas que movimentarão os principais ciclistas do País até domingo. Formada por William Ienke,
Luciano Damasceno, Rafael Pires, Leonardo Pacheco e Alcides “Pastel” Vieira, o Team FAG disputou ontem as provas
de Contrarrelógio por equipes (19,5 km), em Caldas Novas, e de Estrada, que teve 58 km de percurso entre Caldas
Novas a Rio Quente (ida e volta). Hoje, pela 3ª etapa, os ciclistas enfrentam 140 km de estrada de Caldas Novas a
Pires do Rio, em trajeto de ida e volta.

A cidade de Cascavel receberá
os melhores taekwondistas do Es-
tado a partir de amanhã para as dis-
putas da 36ª edição do Campeona-
to Paranaense de Taekwondo. A
competição será realizada no Cen-
tro Universitário FAG com a presen-
ça de 680 atletas de 48 equipes.

A programação do primeiro dia
do evento está destinada à pesa-
gem dos atletas das faixas colori-
das. Já no sábado, os combates
começam para valer, com início às

Inauguração
Importante instituição de ensino, o campus

Cascavel do Instituto Federal do Paraná inaugurará
hoje seu ginásio de esportes. A cerimônia, marcada
para as 16h, contará com a presença do Magnífico

Reitor Pro Tempore professor-doutor Odacir Antônio
Zanatta, além do Diretor Geral do Campus Cascavel,

o professor-doutor Luiz Carlos Eckstein, que
convida toda a comunidade para a inauguração. O

campus Cascavel do IFPR está localizado na Avenida
das Pombas, 2020, no Bairro Floresta.

8h30 e término às 18h. No domin-
go as lutas têm início às 8h30 com
final previsto para as 17h. Em se-
guida haverá a premiação, do 1º ao
3º lugar na divisão de faixas colo-
ridas e pretas e também do 1º ao
5º lugar no geral.

O elevado número de inscritos
nesta edição
do Paranaen-
se de Ta-
ekwondo se
justifica pela

competição ser seletiva para o Cam-
peonato Brasileiro, que será reali-
zado de 8 a 10 de junho em Cuiabá
(MT). Serão de 60 a 70 atletas se-
lecionados da competição deste fim
de semana, que também vale pon-
tos para o ranking estadual.

A casa do taekwondo

RALPH WILLIAN DE CAMARGO/FAG

Convite
A comunidade esportiva de
Cascavel e região está convidada
também para a abertura oficial
da fase regional da 65ª edição
dos Jogos Escolares do Paraná,
que para as instituições de
ensino da abrangência do Núcleo
Regional de Educação de
Cascavel será em Cafelândia, de
amanhã até a próxima quinta-
feira (24). A cerimônia de
abertura dos Jogos, com desfile
das delegações e presença de
autoridades, está marcada para
as 19h30 no Ginásio Severino
Pasquali, em Cafelândia.
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A equipe de canoagem velocidade CRC
(Clube de Regatas Cascavel), que ontem foi
oficializada como a terceira melhor do País
pela Confederação Brasileira de Canoagem -
de acordo com o resultado homologado da
Copa Brasil, realizada mês passado em
Curitiba -, promoverá um almoço à base de
feijoada neste domingo, no Clube dos
Subtenentes e Sargentos de Cascavel. A 1ª
Feijoada do CRC tem como objetivo
arrecadar fundos para levar cerca de 20
canoístas para o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Velocidade, que será realizado de
30 de agosto a 2 de setembro em Simões
Filho, na Bahia. Os ingressos para a feijoada
estão sendo vendidos a R$ 30. Interessados
podem entrar em contato com Sueli, pelo
telefone 99853-7461, ou Ricardo, pelo
telefone 99141-1314, ou ainda por
mensagem na página do CRC no Faceboock:
CRC - Clube de Regatas de Cascavel.

A Escola de Futebol CSW (Cascavel
Sport World) promoveu nesta semana
uma avaliação técnica de seus alunos
de 11 a 16 anos de idade com o
observador técnico do Desportivo
Brasil/Shandong Luneng, da China - o
grupo chinês adquiriu a equipe de
Porto Feliz (SP) em 2014. O
“olheiro” da equipe chinesa, Luiz
Queiroz, selecionou quatro atletas
para passar uma semana em avaliação
no Centro de treinamento do DB. Na
foto, Luiz Queiroz está ao centro,
com os professores Mário Bonato à
sua direita e Sandro José dos Santos à
sua esquerda. Nas extremidades da
foto estão os representantes de
Guaraniaçu que no dia trouxeram suas
equipes para amistosos com o CSW,
no campo do Jardim Maria Luíza.

O time do Instituto EFC (Escola de Futebol de
Cascavel) foi o grande campeão da Copa Futuro de
Futebol Sub-20, iniciada em março com a presença de
equipes de toda a região. O time cascavelense conquistou
o título de maneira invicta ao vencer por 3 a 2 a equipe
de Cafelândia no último fim de semana, no Estádio
Municipal de Corbélia. Antes, o IEFC havia despachado
o Corbélia na semi, e vencido duas vezes as equipes de
Braganey e Iguatu, e acumulado um triunfo e um empate
com Cafelândia nos dois turnos da primeira fase. Além do
título invicto, o time cascavelense terminou o torneio com
o troféu de artilheiro, entregue a João Eduardo, autor de
sete dos 32 gols marcados pela equipe.

FÁBIO DONEGÁ

IEFC

SANDRO CSW
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Vindo de derrota para
o Independente em São
Paulo, o Corinthians vol-
ta a campo pela Liberta-
dores nesta quinta-feira
de olho em buscar a rea-
bilitação na competição.
A missão agora é como
visitante e diante do De-
portivo Lara, às 21h30
(de Brasília), no Estádio
Metropolitano, na cidade
de Cabudare, na Vene-
zuela. O duelo é válido
pela 5ª e penúltima roda-
da do Grupo 7.

O Alvinegro brasileiro é
o líder da chave com sete pontos,
um a mais que Independiente e De-
portivo Lara. Já o lanterninha Millo-
narios tem quatro pontos e tam-
bém está na briga por vagas às oi-
tavas de final. Aliás, um triunfo hoje

Vencer ou vencer

O Santos vai poupar cinco jogadores titulares
para a partida contra o Luverdense nesta quinta-
feira, às 19h15, no Estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde (MT), pelo jogo de volta
das oitavas de final da Copa do Brasil: Victor
Ferraz, Dodô, Alison, Rodrygo e Gabigol não
viajaram com a delegação, enquanto David Braz,
Bruno Henrique, Guilherme Nunes e Renato
seguem no departamento médico. O Peixe terá o
clássico contra o São Paulo no domingo, no
Morumbi, e preferiu preservar parte do time
titular. Além do mais, goleou o time mato-
grossense por 5 a 1 no jogo de ida, na Vila
Belmiro, o que lhe permite perder por três gols
de diferença para avançar às quartas de final. A
novidade no Santos dentre os relacionados para
o jogo pelo técnico Jair Ventura é Léo Cittadini
(foto). O meia está recuperado de entorse no
tornozelo direito e tem sua renovação de contrato
emperrada. O vínculo termina em dezembro e, a
partir de julho, ele pode assinar um pré-acordo
com qualquer clube.

Nesta noite, a tendência é que Carille repita a
formação que venceu o Palmeiras no fim de semana,
pelo Brasileirão. Na lista de relacionados para o jogo,
destaque para a presença do jovem Matheus Matias,

atacante de 19 anos que ainda não vestiu a camisa do
time principal e que faz sua primeira viagem internacio-

nal. Ele é substitui justamente o mais experiente do
elenco, Emerson Sheik, expulso na última rodada.

garantirá aos comanda-
dos do técnico Fábio
Carille uma vaga na pró-
xima fase, ao passo
que novo tropeço pode-
rá lhe tirar da zona de
classificação - vai de-
pender do outro jogo da
chave, também marca-
do para as 21h30 des-
ta quinta.

O embate desta noite ganha ain-
da mais ares de decisivo porque o
Lara tem feito de sua casa seu pon-
to forte. Nos dois únicos jogos di-
ante de sua torcida venceu Inde-
pendiente e Millonarios, conquis-
tando seus únicos pontos, uma vez
que só perdeu como visitante. O
Corinthians, por sua vez, é um visi-
tante indigesto, tendo empatado na
Colômbia e vencido na Argentina.

 O Corinthians

SANTOS FC
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

O terreno localizado na Rua Ma-
ranhão no cruzamento com a Rua
25 de Agosto, região do Ciro Nardi
em Cascavel, será destinado à
construção da nova sede da Acas
(Associação Cascavelense de Ami-
gos de Surdos).

A estrutura possibilitará à enti-
dade oferecer mais do que os aten-
dimentos pela escola bilíngue para
surdos. “Funcionará como um cen-
tro de referência para surdos de
Cascavel e toda a região e teremos
mais espaços para realização de
eventos”, afirma a presidente da
Acas, Nelita Terezinha Hedel.

O terreno de aproximadamente
mil metros quadrados foi repassa-
do pelo Município que em troca re-
cebeu imóvel que pertencia à Acas,
na Rua Belém.

A expectativa é de que as obras
sejam iniciadas em breve, mas para
a execução de todo o projeto, avali-
ado em R$ 800 mil, serão neces-
sárias parcerias. “Enviamos ofícios
a autoridades políticas e estamos
em busca de recursos. Em mãos
temos apenas R$ 300 mil arreca-
dados por meio de promoções”,

Nova sede à Acas

ressalta Nelita.
O projeto da obra está pratica-

mente finalizado e restam apenas
algumas alterações na fachada.

A diretora da Acas, irmã Silvana
Ferri, da Congregação das Irmãs da
Pequena Missão para Surdos, des-
taca alguns espaços contemplados
pela nova sede. “Teremos um audi-
tório grande, salas para palestras
e uma capela”.

Ela comenta que mais de 700
alunos já passaram pela escola bi-
língue e que um estudo será realiza-
do para apurar o número da popula-
ção surda na cidade. “Vamos fazer
um levantamento com apoio dos ca-
dastros do Vale Sim e também do
Cras para ter uma estimativa”.

Após o início das obras a expec-
tativa é de que a nova sede seja
concluída no prazo de dois anos.

A surdez pode ser de origem congênita (causada por viroses ou doenças
tóxicas desenvolvidas durante a gravidez) ou adquirida (causada por
ingestão de remédios que lesionam o nervo auditivo, exposição a sons
impactantes, viroses, predisposição genética, meningite, entre outras causas).

COMUNICAÇÃO
Quando você encontrar um surdo
o importante é se comunicar. A
expressão facial e corporal é
fundamental. Fale pausadamente
olhado para o surdo, pois a
leitura labial também pode
contribuir para a compreensão.
Prefira perguntas com respostas
objetivas (sim ou não).

NOVA sede será construída
em terreno na Rua Maranhão
na região do Ciro Nardi

Nova sede à Acas

Sobre a surdez

SOBRE A ACAS
A entidade filantrópica, sem fins
lucrativos foi fundada em 11 de

novembro de 1975. A Acas é
mantenedora do Centro de Apoio

Pedagógico da associação e da
Escola Bilíngue, onde estudam

alunos surdos de Cascavel e
cidades próximas em turno e

contraturno, além de atuar na
defesa e garantia de direitos sócio

assistenciais. A entidade é
mantida por meio de termo de
colaboração com os governos

estadual e municipal e também
com promoções, contribuições e

doações da comunidade.
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Conforme o Hoje News já trou-
xe em uma reportagem sobre o Dis-
trito de Sede Alvorada, que fica a
aproximadamente 25 km de Cas-
cavel, uma das principais deman-
das da Associação de Moradores
era a necessidade de implantação
de uma ou mais passarelas no pe-
rímetro urbano do distrito.

“Hoje, uma das questões que
mais precisamos é a construção
de passarelas sobre a rodovia,
muita gente passa de um lado a
outro da vila, e só temos a faixa, é

Passarelas para
Sede Alvorada

muito perigoso” contou a presiden-
te da associação, Denise Piovesan.

Conforme nota do DNIT (Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes) projetos estão cor-
rendo. “Em abril deste ano o DNIT
incluiu a passagem urbana da rodo-
via, em Sede Alvorada, dentro de um
levantamento para a contratação de
projeto visando à construção de pas-
sarelas para pedestres nas proximi-
dades do Km 86, objetivando aten-
der principalmente os alunos das
escolas Arthur Mombach e Pedro Er-

 BR-163 OU 467?
Há essa confusão de

nomenclaturas no trecho em
que a BR-163 passa entre

Cascavel e Marechal Cândido
Rondon, mas isso ocorre pelo
fato da BR-467 (Rodovia José

Neves Formigheri),
inaugurada em 2003,

aproveitar o traçado da 163
entre estes pouco mais de 70
km que as rodovias seguem o

mesmo caminho.

nesto Garlet localizadas no distri-
to”, diz a nota.

Ainda segundo o DNIT, nas
rodovias (BRs 163 / 467) que
são de responsabilidade do ór-
gão, três passarelas estão pro-
jetadas, duas em Sede Alvora-
da e uma em Cascavel.

 AÍLTON SANTOS

PEDESTRES não possuem
passarela e hoje cruzam a rodovia

 em meio aos veículos
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A Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) da
Universidade Paranaense –
Unipar conduziu mais uma Sipat
(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes), de 23 a 27/4. A
programação da 17ª edição foi
diversificada, contando com
palestra, gincana com grito de
guerra, expressão de talentos e
arrecadação de alimentos.
Colaboradores de todos os
setores participaram,
distribuídos nas equipes verde,
azul, amarela e vermelha. O
‘Bonde do Verdão’ foi campeão
das provas, reunindo
colaboradores dos setores de
Serviços Gerais, Manutenção e
Vigilância.
Com a ideia de promover
conhecimento, foi convidado
para palestrar o engenheiro

Colaboradores da Unipar participam de Sipat
Ensinar para a prevenção é o foco da semana,

que discute sobre acidentes e doença ocupacional

civil, especialista em Engenharia
de Segurança do Trabalho,
Marcelo Godoy. O profissional
falou sobre normas de segurança,
leis, uso de EPIs, possíveis riscos
no trabalho, direitos e deveres da

empresa e dos funcionários.
Também ilustrou com vídeos de
acidentes simples e também
complexos.
A campanha de doações, que
também somou pontos, contou
com a solidariedade de
acadêmicos dos cursos da
Unipar, totalizando 1 tonelada e
600 quilos de alimentos e
produtos de limpeza
arrecadados, sendo
beneficiadas pessoas da Casa
Dona Vani, Fraternidade O
Caminho Feminino e Masculino,
igrejas e mais de quarenta
famílias de Cascavel e Toledo.

Bonde do Verdão comemora maior pontuação em gincana

Um time: Colaboradores da Unipar se unem em Sipat
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 17 DE MAIO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Ontem, a paciente Miguelina
Domingues Bandeira, acamada
atendida pelo Paid (Programa de
Atenção e Internamento Domiciliar)
esperou quase três horas para ser
atendida pelo ambulatório do HU
(Hospital Universitário). Foi marca-
do um atendimento para às 14h,
porém ela teve que esperar todo
esse tempo.

“Fui informado que o ambulató-
rio começava os atendendimentos
às 16h, porém o médico que está
nos atendendo informou que deve-
riam ter feito o atendimento com
prioridade ou orientado um horário
mais próximo do atendimento.
Duas horas e quarenta e cinco mi-
nutos esperando por uma falha or-
ganizacional do HU”, disse André
Luis Dutra, filho de Miguelina, que
a acompanhava no atendimento.

Segundo o HU, eles orientam os
pacientes a chegarem por volta da
14h. “Nós sempre pedimos para os
pacientes chegarem cedo. É a ordem
de chegada que nos orienta nos
atendimentos, nesse caso em es-
pecifico, a paciente era a sexta na
fila, e cada consulta demora de 20
a 30 minutos”, informou o hospital.

Ainda conforme o hospital, o
médico responsável pelo atendi-

Quase 3 horas
de espera

mento chega mais cedo, mas on-
tem acabou se atrasando. “O pro-
fissional estava em cirurgia, che-
gou ao ambulatório fora do seu
horário normal”. A paciente foi
atendida pelo médico neurologis-
ta e passou por exames.
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 DEMORA no atendimento no Hospital Universitário gerou reclamação

 RELEMBRE
O acidente que deixou Miguelina
em estado vegetativo aconteceu

no dia 25 de maio do ano passado,
no cruzamento da Rua Souza

Naves com a Avenida Brasil, no
centro de Cascavel. Ela foi

atendida por médicos e socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência). Miguelina foi
atropelada por um Camaro.
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O Conselho Municipal do Idoso
em Cascavel prestou homenagem a
duas empresas que fizeram doações
ao Fundo do Idoso neste ano por
meio do Imposto de Renda. Foi
durante a reunião Ordinária do mês.
As empresas homenageadas foram a
Plantar Sementes e M.A.
Máquinas/John Deer. Emilio
Martini, presidente do Conselho,
diz que é preciso reconhecer a
importância dos empresários por
suas destinações ao órgão.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Captura de escorpiões
Durante o dia eles têm por hábi-

to se manter escondidos, em tron-
cos, galhos e buracos. Com o anoi-
tecer, os temíveis escor-
piões surgem e o perigo
é por conta do veneno que
injetam pelo ferrão e que
pode até mesmo causar
a morte, principalmente
em crianças e idosos.

A equipe de Endemias
de Cascavel está atenta
à captura dos escorpiões
e na manhã de terça-fei-
ra (15) fez vistorias no
Bairro Alto Alegre. “No
caso em questão, o mo-
rador havia encontrado
um escorpião amarelo.
Além da residência, a
busca ativa é realizada
nos imóveis vizinhos”, esclarece a
Secretaria de Saúde.

Ações periódicas no mesmo in-
tuito são realizadas em outras re-
giões da cidade. “Realizamos ações
de educação em saúde quando de-
mandado pela população sobre os

animais peçonhentos, busca ativa
de escorpiões amarelos, quando
são encontrados por moradores,

além do monitoramen-
to de residências onde
já foram encontrados
escorpiões amarelos
anteriormente”, ressal-
ta a secretaria.

As espécies mais
preocupantes são Titys
(escorpião amarelo) e
Tityus bahiensis (escor-
pião preto ou marrom).
Em áreas urbanas o es-
corpião amarelo é en-
contrado principalmen-
te nos entulhos próxi-
mos de casas e terre-
nos baldios.

Em números

DIVULGAÇÃO

No ano passado 12 pessoas foram picadas por escorpi-
ões. Neste ano quatro acidentes com escorpiões pretos já
foram causados e a equipe de Endemias tem recebido o

maior número de ligações para a captura da espécie.
O alerta é para se evitar lixos e entulhos em casa e que

durante a limpeza a população use EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual).

EQUIPES de Endemias fizeram vistorias no
Bairro Alto Alegre
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O Centro de Convenções e Even-
tos de Cascavel já começa a tomar
forma para receber a 1ª Feira de Ino-
vação de Cascavel, a Technovação e
a 10ª Innovacities, Edição Invention
Camp que será aberta às 19 horas
de hoje. Com mais de 4 mil inscri-
tos, o evento segue até domingo
(20), com expectativa de receber
pelo menos 15 mil visitantes.

Para recepcionar todo esse pú-
blico, operários passaram o dia de
ontem montando os estandes e o
palco e definindo os últimos de-
talhes para que possam usufruir
de conforto e conhecer as tecno-
logias que serão apresentadas
pelos expositores.

Organizada pela Fundetec (Fun-
dação para o Desenvolvimento Ci-
entifico e Tecnológico de Cascavel)
em parceria com a Abipir ( Associ-
ação Brasil Internacional de Inven-
tores Cientistas e Empreendedo-
res Inovadores), a feira tem atra-
ções como a Casa Inteligente, ba-
talha de robôs, exposição de dro-

Território Kids
na Technovação

nes, veículos elétricos, palestras,
entre outros, como o Território
Kids, um projeto de sensibilização
e responsabilidade social realiza-
do pelo Setor Território Cidadão
em parceria com as secretarias e
autarquias do Município.

PÚBLICO
“Nosso público serão crianças de seis a
11 anos, que irão participar de
micro-oficinas dentro de uma minicidade
cenográfica e aprendem sobre temas de
Cidades Inteligentes como Robótica,
Energias Renováveis, Gestão de Resíduos,
Mobilidade e Cidadania”, informou o
gerente do Território Cidadão, Ailton Lima.

 FEIRA tecnológica será aberta hoje no Centro de
Convenções e Eventos

Cidades inteligentes
O Território Kids busca promover a

cultura de cidades inteligentes,
sustentáveis, humanas e socialmente

justas para as novas gerações ao
atender crianças nos eventos e em
especial nas escolas municipais de

Cascavel. A inauguração das ações de
2018 ocorre paralelamente à

Technovação e Innovacities, nesta
quinta, e depois será utilizado durante
as ações de sensibilização do Território

Cidadão e nas escolas municipais.
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O prefeito Leonaldo Paranhos e
a secretária Márcia Baldini retoma-
ram ontem o Gabinete Aberto da
Educação, um sistema de atendi-
mento personalizado de escolas e
Cmeis da rede municipal de Casca-
vel, por meio do qual “temos uma
noção clara do que cada instituição
de ensino espera da nossa gestão
e do que temos condições de fazer
conforme as possibilidades do nos-
so orçamento anual. Trata-se de
uma ferramenta importante, que nos
permite sair daqui já sabendo o que
vai ocorrer”, pontuou o prefeito.

Ele e a secretária de Educação
atenderam a diretora e alguns pais
e professores dos Cmeis Júlio Iná-
cio Uncer, do Bairro Faculdade; Raio
de Luz, do Claudete e Estefani Ga-
leski, do Santos Dumont; e das es-
colas municipais Tereza Périco Ber-
nardini, do Distrito de Juvinópolis
e Gladis Tibola, do Centro. “Todas
que já haviam sido atendidas na pri-
meira edição do Gabinete Aberto

em 2017 e

Gabinete Aberto
da Educação

que agora estão recebendo um
acompanhamento das demandas”,
detalhou Márcia Baldini, acrescen-
tando que “o atendimento individu-
alizado de cada instituição, deta-
lhando o que é possível atender,
demonstra o compromisso da ad-
ministração de manter a transpa-
rência nos atos”, o que também foi
reconhecido pelos diretores.

 “Foi um encontro muito positivo. Viemos mais para agradecer o ritmo acelera-
do da obra que está em andamento, a qual aguardamos por muito tempo e que
esta gestão possibilitou concretizar”, disse a diretora do Cmei Estefani Galeski,
Jane Nunes, que acompanha a obra iniciada no dia 5 de abril, com um investi-
mento de R$ 101.014,20, e que tem prazo de cinco meses para ser concluída.

A comunidade aproveitou para apresentar outras demandas relacionadas ao
bairro e que interferem na qualidade do atendimento do Cmei, como a falta de

saneamento no Santos Dumont, último da cidade que ainda não recebeu a
benfeitoria. Em conversa com o gerente da Sanepar, por telefone, no ato do

atendimento, o prefeito solicitou informações atualizadas e foi informado que
até julho deverá ser licitada a obra. Hoje Cascavel tem quase 99% de sanea-

mento, sendo a primeira do Paraná com o melhor índice de implantação.

 PREFEITO Paranhos e a secretária Márcia
receberam diretores e pais de alunos

JUVINÓPOLIS
O Distrito de Juvinópolis

ganhará uma nova escola do
campo. O projeto do FNDE

está em vias de ser liberado e
isso foi confirmado hoje para a

comunidade escolar, que
trouxe várias demandas para
o prefeito e a secretária para
o atual prédio, que funciona

de forma mista com o Estado.
A escola, assim como mais
quatro do interior, estão no

plano de trabalho
encaminhado ao Estado para

receber melhorias.

Encontro positivo
DIVULGAÇÃO/SECOM
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O abuso sexual enfrentado por Jo-
anna Maranhão ainda na infância hoje
é o que motiva a nadadora que inte-
gra a seleção brasileira a percorrer por
todos os lugares do País na luta con-
tra o enfrentamento desse crime.

A propósito da semana dedica-
da ao debate do assunto, ela veio
a Cascavel a convite do grupo ASA
(Abusados Sexualmente Anônimos)
e antes de uma palestra na Unipar
concedeu entrevista coletiva.

Joanna fez de sua coragem em
denunciar abusos, um exemplo a
ser seguido e dá lições para que
mesmo sem superar o trauma,
cada vítima encontre força em
meio as dificuldades.

 “Você não supera o trauma,

Voz para quem sofre calado
está na minha memória e na de
quem já viveu tudo isso, mas a
gente aprende a viver a partir des-
se trauma e lidar com ele e a bus-
car o próprio equilíbrio. É uma ci-
catriz que fica. Então as pesso-
as precisam aprender a viver,
principalmente mulheres que são
a maioria, a feminilidade e a se-
xualidade da forma mais saudá-
vel possível”, ressalta.

Em decorrência de abusos e da
pedofilia uma lei foi criada com o
nome da nadadora e ampliou a pres-
crição dos crimes. “É uma lei pen-
sando na vítima, uma vez que o cri-
me de pedofilia trata de uma pes-
soa que exerce poder sobre o me-
nor e isso é conivente para que ele

se silencie e se sinta culpado. An-
tigamente o crime prescrevia quan-
do a vítima fazia 18 anos, pois o
enfrentamento costuma vir com a
maturidade. Com a Lei Joanna Ma-
ranhão o tempo para que a vítima
possa denunciar se assim quiser
e até os 36 anos”, explica Joana.

Embora haja o amparo da Justi-
ça, Joana alerta para a necessida-
de do diálogo e denúncias.

“Se um pedófilo não é pego logo
na primeira vítima ele faz outras
100. Então quando alguma pessoa
denúncia seja enquanto menor ou
na fase adul-
ta, outras víti-
mas vão apa-
recer, isso en-
coraja para
que outras
apa recem.
Porém só de-
nunciar não é
suf ic iente,
pois muitas
vezes ela é ví-
tima dentro
da própria fa-
mília”, diz.

JOANA MARANHÃO esteve
em Cascavel para palestra na Semana
contra o Abuso e violência sexual

Contra o abuso
Além da dedicação com o esporte pela qual representa o país, a nadadora
destaca que o trabalho que tem feito trouxe sentido à própria história e luz
para quem hoje enfrenta o que ela enfrentou há dez anos.
“O meu trabalho é em prol de toda e qualquer ação contra abuso sexual de
menores que não seja por uma linha violenta. Existem muitos pedófilos que
foram crianças abusadas na infância, mas não estou em defesa deles, pois
precisam ser tratados e a Justiça tem que dar conta disso. A minha
preocupação e minha capacidade é de dar conforto e afago às vítimas e
pessoas que estão passando por isso em silêncio”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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A partir de segunda-feira (21), o
Instituto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) deixará de agendar o aten-
dimento presencial para salário-
maternidade e aposentadoria por
idade urbanos. Agora, o segurado
deverá acessar o Meu INSS ou li-
gar para o 135 e, em vez de agen-
dar uma data para ser atendido, re-
ceberá direto o número do protoco-
lo de requerimento, eliminando a
etapa do agendamento.

Atualmente, o segurado precisa
agendar uma ida ao INSS para le-
var documentos e formalizar o pe-
dido. Com o novo modelo, ao fazer
o pedido, o cidadão acompanha o
andamento pelo Meu INSS ou pelo
telefone 135 e, somente se neces-
sário, será chamado à agência.

Nos casos em que as informa-
ções previdenciárias necessárias
para o reconhecimento do direito
já constarem nos sistemas do
INSS, será possível então a conces-
são automática do benefício, isto
é, a distância.

Aposentadoria pela internet

 O Banco Central decidiu on-
tem manter os juros básicos da
economia brasileira em 6,5% ao
ano. A decisão surpreendeu o
mercado, que esperava uma re-
dução da taxa

De outubro de 2012 a abril
de 2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até al-

Decisão irá reduzir o
atendimento presencial

nas agências do INSS

ANTONIO CRUZ/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

AMPLIAÇÃO
O instituto vai ampliar cada vez
mais a lista de serviços
agendáveis. A partir do dia 24,
serviços que antes eram prestados
somente no atendimento
espontâneo serão realizados com
dia e horário marcados, bastando
fazer seu agendamento pelo Meu
INSS ou o telefone 135.

Segundo o INSS, com a mudan-
ça, não haverá mais falta de vaga
e, caso precise ir a uma agência
para apresentar algum documento,
o cidadão terá a garantia de ser
atendido perto da residência. O ins-
tituto diz ainda que a mudança re-
presenta o fim do tempo de espera
para ser atendido.

 SETE MILHÕES
Atualmente, o Meu INSS tem mais de 7 milhões de usuários

cadastrados e é acessível pelo computador ou celular. O sistema,
que está sendo aprimorado, conta com um canal que permite ao

cidadão acompanhar o andamento do seu pedido sem sair de casa,
consultar extratos e ter acesso a outros serviços do INSS.

Taxa Selic é mantida em 6,5% ao ano
cançar 14,25% ao ano em julho de
2015. Em outubro de 2016, o Co-
pom voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia até que a taxa
chegasse a 6,5% ao ano em mar-
ço, o nível mais baixo até então.

No comunicado sobre a deci-
são, o Copom expressou preocu-
pação com o cenário externo. “O
cenário externo tornou-se mais

desafiador e apresentou volatili-
dade. A evolução dos riscos, em
grande parte associados à nor-
malização das taxas de juros em
algumas economias avançadas,
produziu ajustes nos mercados
financeiros internacionais. Como
resultado, houve redução do ape-
tite ao risco em relação a econo-
mias emergentes.”
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 17
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

Menos de 24 horas depois de
um homicídio registrado no Jardim
Consolata, em Cascavel, um cor-
po foi localizado na baixada da Ave-
nida Brasil, no Bairro Santa Cruz e
é o segundo assassinato registra-
do neste mês. Em abril, foram qua-
tro homicídios.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros
receberam uma denúncia de que ha-
via um corpo na tubulação e foram
até o local. O socorro foi até o local,
encontrou o homem e retirou o cor-
po, já em estado de decomposição.

A desconfiança é de que a víti-
ma já estava morta há pelo menos
dois dias. O corpo foi recolhido e
encaminhado ao IML (Instituto Mé-
dico Legal) em Cascavel, que infor-
mou que o homem foi morto com
golpes de faca.

O caso é investigado pela Polí-
cia Civil de Cascavel. A morte de

2o Homicídio de maio

  CORPO foi encontrado dentro de tubulação,
no Bairro Santa Cruz em Cascavel

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 A morte de Rogens da Silva,
de 30 anos, é investigada pela
Delegacia de Homicídios de Cas-
cavel. O homem, também conhe-

Darci Ineia, de 29 anos, entra para
a estatística como o 17º homicídio
registrado em Cascavel neste ano.

cido como “Rafael”, foi encontra-
do já morto em uma construção,
na Rua Padre José Luiz Maurício,
Jardim Consolata, região Norte
de Cascavel. A Delegacia de Ho-
micídios identificou os suspeitos,
mas até agora ninguém foi preso.

O crime foi motivado por um
desentendimento no trabalho, en-
volvendo a vítima e os irmãos An-
derson Soares Aquino e Albano
Soares Aquino. Os suspeitos te-
riam ido à casa do rapaz e rendi-
do duas pessoas que estavam
no local, enquanto esperavam
pela vítima. Rogens chegou e já
foi recebido com disparos de
arma de fogo. Tentou correr, mas
não resistiu aos ferimentos e
caiu morto na construção. A polí-
cia segue a investigação para
prender os responsáveis.

 Morte investigada

 POLÍCIA investiga o caso e
já sabe os autores do crime

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
ViolênciaSimulador

no calçadão

DIVULGAÇÃO

Desde o início do mês e em apoio
ao movimento Maio Amarelo, a Ecoca-
taratas, responsável pela administração
da BR-277 entre Foz do Iguaçu e Gua-
rapuava, promove ações educativas
focadas na segurança do trânsito.

Hoje, a partir das 9h, será disponi-
bilizado um simulador de direção 3D
para que os cidadãos que passarem
pelo calçadão da cidade vivam essa
experiência. A simulação será finaliza-
da com uma “reciclagem” onde o
participante assistirá um pequeno fil-
me sobre direção defensiva.

“Este ano resolvemos inovar e
permitir – de forma segura - que as
pessoas vivenciem a experiência que
uma distração pode provocar. Que-
remos que os participantes reflitam
suas atitudes no trânsito”, explica o
gerente de atendimento ao usuário

EQUIPAMENTO será colocado no Calçadão em Cascavel

da Ecocataratas, Marcelo Belão.
O Maio Amarelo é um movimen-

to internacional de conscientização
para redução de acidentes de trânsi-
to. O trânsito deve ser seguro para
todos em qualquer situação. O ob-
jetivo do movimento é uma ação
coordenada entre o Poder Público e
a sociedade civil. A intenção é colo-
car em pauta o tema segurança viá-
ria e mobilizar toda a sociedade, en-
volvendo os mais diversos segmen-
tos: órgãos de governos, empresas,
entidades de classe, associações, fe-
derações e sociedade civil organizada
para, fugindo das falácias cotidianas e
costumeiras, efetivamente discutir o
tema, engajar-se em ações e propa-
gar o conhecimento, abordando toda
a amplitude que a questão do trânsi-
to exige, nas mais diferentes esferas.

Combate à exploração
O CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente)
promove hoje o 16º Fórum Municipal
de Enfrentamento ao Abuso e à
Exploração sexual de Crianças e de
Adolescentes. O evento faz parte da
Semana Municipal de Combate à
Violência contra a Criança e o
Adolescente, com o dia nacional
lembrado em 18 de maio. O evento é
realizado a partir das 13h, na Unipar.

Motociclista ferido
Um motociclista ficou ferido em
acidente na manhã de ontem, em
Cascavel. A moto seguia pela Rua
Marechal Cândido Rondon, quando foi
atingida pelo Fiat Siena, que seguia
pela Rua Maranhão. O piloto da moto,
de 29 anos, teve ferimentos leves e foi
atendido pelo Siate. Ele foi
encaminhado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Jardim Veneza.

FÁBIO DONEGÁ

Ação de treinamento
Homens do Exército de Cascavel
participaram de um treinamento
realizado na tarde de ontem, perto da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel. Os soldados fizeram
abordagens de veículos no local, e, de
acordo com a assessoria de imprensa
da 15ª Brigada de Infantaria
Mecanizada, a instrução básica de
garantia da lei e da ordem visa
preparar os soldados para operações
futuras, em outros locais.

FÁBIO DONEGÁ
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Magnata presidenciável
Conhecedor do setor vestuário, R$ 1,3 bilhão na conta, o

presidenciável pernambucano Flávio Rocha (PRB), 60
anos, esteve ontem em Cascavel. Apesar de não

demonstrar muita afinidade com o nosso agronegócio,
levantou a bandeira da geração de empregos.

Questionado sobre intimidade com o Paraná, de maneira
repetitiva, citou em suas entrevistas Maringá e uma foto
com o gerente da loja Riachuelo, da qual é proprietário.

Coincidências
Em abril de 2014 quem
esteve em Cascavel foi o
também pernambucano
Eduardo Campos (PSB), na
condição de pré-candidato.
Muito mais confiante e com
mais políticos interessados
em sua visita, Campos bateu
de frente com a resistência
dos agricultores com rigor
ambiental, defendido por sua
vice, Marina Silva. Campos
morreu aos 49 anos em 13 de
agosto de 2014, após queda
do avião que viajava.

Agronegócio
Com aeroporto de Toledo
fechado, chega hoje em voo
fretado no aeroporto de
Cascavel o pré-candidato,
Álvaro Dias (Podemos). Ele
segue direto a Toledo, para
participar do Fórum Mais
Milho, do Canal Rural. Volta a
Cascavel e vai direto a Brasília.

Mais presidenciável
Sábado será a apresentação
do pré-candidato à
Presidência pelo PPL, João
Goulart Filho, 13h30, no
anfiteatro da Univel. Filho
do ex-presidente João
Goulart, ele é filósofo, 61
anos. Márcio Pacheco
(deputado estadual) e os
pré-candidatos ao governo
do Estado, Osmar Dias (PDT)
e Ratinho Júnior (PSD)
confirmam presença.

Único caso
Pouco comum, o IPMC
(Instituto da Previdência
do Município de Cascavel)
autorizou o pagamento de
auxílio reclusão ao filho de
12 anos de um guarda
patrimonial preso suspeito
de assassinar duas pessoas
no Reassentamento São
Francisco, em março. O
valor é de R$1.075.

DEMANDAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Os parlamentares pedem também a revisão de um decreto
que tem dificultado a realização de eventos públicos.

 São várias regras para alvarás e, com isso, artistas e
empresários não conseguem concretizar apresentações.

Vereadores da Comissão de Cultura e Desporto estiveram
reunidos com prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).
Carlinhos Oliveira, Serginho Ribeiro e Pedro Sampaio
pedem revitalização da pista de skate no Ciro Nardi.

Ministro em
Cascavel

Amanhã, às 11h30,
chega a Cascavel, o mi-
nistro dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, Val-
ter Casimiro. Ele vem de
Foz do Iguaçu, onde libe-
ra, às 8h30, R$ 500 mi-
lhões para projetos estra-
tégicos no município: ex-
pansão do Aeroporto In-
ternacional das Catara-
tas, duplicação da BR-469
(Rodovia das Cataratas) e
perimetral leste.

 Casimiro anuncia a re-
tomada das obras do
novo Terminal de Passa-
geiros do Aeroporto de
Cascavel, construção do
estacionamento de aero-
naves, duplicação da Ave-
nida Itelo Webber (estra-
da do Aeroporto) e estaci-
onamento para 440 veícu-
los. Entre as autoridades
estarão o diretor geral do
Dnit (Departamento Naci-
onal de Infraestrutura de
Transportes), Halpher Lu-
iggi Mônico Rosa e o su-
perintendente da Infraero,
Antônio Claret.

Só o Terminal de Pas-
sageiros terá custo médio
de R$ 15,5 milhões e a
licitação tende a ser pro-
videnciada nas próximas

semanas. Já as demais
obras estão estimadas
em R$ 8 milhões.

O anúncio será feito
pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC), que esteve
em constante negociação
com a União. Apesar de
encontro há uma semana
entre a governadora Cida
Borghetti (PP) com o minis-
tro dos Transportes, a as-
sessoria de imprensa não
confirma anúncio da desa-
propriação da área de 65
alqueires no Distrito de
Espigão Azul para o so-
nhado Aeroporto Regional
– ato que demandariam
R$ 20 milhões.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Agência Brasil

15 DIAS
Amanhã – coincidentemente quando chega o ministro dos
Transportes – completam exatamente 15 dias da visita de
Cida a Cascavel, onde em evento político na Univel disse
que precisava deste período para analisar com a Secretaria
da Fazenda “quanto tem em caixa para poder investir”.

MINISTRO anunciará a retomada
das obras do aeroporto em Cascavel
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Pré-candida-
to à Presi-
dência da
Repúb l i c a
pelo PRB, o
empresário
Flavio Ro-
cha, dono da
rede de lojas
Riachuelo,
esteve on-
tem em Cas-
cavel para
d e f e n d e r
suas propos-
tas de gover-

no. Falando a empresários e lide-
ranças locais na Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel),
ele destacou a importância de uma
quinta reforma, a do sistema finan-
ceiro, que segundo ele talvez seja
tão importante quanto as outras
quatro criadas pelo atual governo.

Para Rocha, que já foi depu-
tado federal por dois mandatos,
uma reforma financeira é neces-
sária para encurtar a distância
entre a taxa de juros oficial e o
que é cobrado pelos bancos. “Te-
mos o patamar mais baixo da Se-
lic (taxa básica de juros) e a Se-
lic não chega à ponta porque se
transforma em spread [diferen-
ça entre a taxa de juros cobrada
ao tomador de um empréstimo
e a taxa de juros que remunera
o aplicador de recursos] com um
telefonema”, criticou.

Para ele, a reforma financeira se-
ria tão importante quanto as outras
quatro defendidas pelo atual governo.

Reforma no sistema financeiro
O pré-candidato destaca que a liberdade econômica é fundamental para o
crescimento do Brasil e, para isso, é preciso menos intervenção do Estado
na economia. Rocha diz que não há esperança de sanear as contas públicas
sem as reformas. Sobre a reforma da Previdência, ele ressaltou que também
é preciso uma reforma previdenciária no setor público.
O empresário também fez críticas aos extremismos de esquerda e direita
que tomaram conta da pré-campanha presidencial ao qual ele chamou de
dois icebergs. Ele fez críticas diretas a Jair Bolsonaro, pré-candidato à
Presidência pelo PSL. “O desapreço pela democracia eu acho que é muito
perigoso”, destacou.

FAMÍLIA
Evangélico, Rocha destacou que é preciso resgatar valores e impedir os ataques
contra instituições e a família.  “A demanda que está no coração do eleitor é um
projeto que destrave a economia através das ideias boas, da liberdade
econômica, de tornar o Brasil receptivo ao investimento, mas também uma reação
indignada contra a inversão de valores que tem acontecido em todas as áreas da
vida. Ataque à família, ataque às instituições, ataque à polícia de todos os
lados”, observou.
Questionado sobre seu posicionamento em relação ao casamento homoafetivo, Rocha
destacou que isso já está na legislação e lembrou que duas pessoas adultas têm a
liberdade de fazer o contrato de convivência que quiserem, mas ressaltou:
“Mas eu como liberal não posso admitir que o Estado intervenha em uma instituição
privada, igreja ou instituição qualquer para ditar suas normas. Uma instituição pode
escolher ser mais ou menos conservadora, tais quais seus ideais”, observou.

Liberdade econômica

FLÁVIO Rocha esteve na manhã de ontem em Cascavel

FÁBIO DONEGÁ
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Sem estrutura pública suficien-
te para atender a demanda que
cresce a cada dia, a Pre-
feitura de Cascavel vai
comprar vagas para dispo-
nibilizar às crianças que
estão em filas de espera
no Município. O chama-
mento público vai selecio-
nar ONGs (Organizações
Não Governamentais) que
atuam na Educação Infan-
til e prevê destinação de
R$ 2.179.200, gastos no
período de 12 meses.

Serão contratadas 650
vagas ao todo. O gasto por
criança é de R$ 3.352 –
equivalentes a R$ 279 ao
mês. Além de atendimento
educacional, as entidades que en-
viarem propostas ao Município de-
verão fornecer alimentação. O valor
destinado representa praticamen-
te o dobro do ofertado em anos an-
teriores, porém houve uma redução
de pouco mais de 50% nas vagas.

Segundo a secretária de Edu-
cação, Márcia Baldini, o Município
teve que elevar o valor pago por
vaga afim de atrair mais ONGs.
“Com isso, tivemos que reduzir o
total de vagas. Não temos condi-
ções de contratar mais que 650

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

Compra de vagas em Cmeis
em função dos custos”.

O chamamento público é uma
modalidade que obe-
dece a Lei Federal
13.019/14 e a Lei
Municipal 6.506/
2015, com decreto
13.132/2016. A me-
dida é utilizada em
todos os setores: Edu-
cação, Esportes e As-
sistência Social já
se adequaram. “Os
convênios diretos só
foram autorizados
até 2016. Estamos
atendendo ao que
aponta a legislação”,
afirma Baldini.

Fila de espera
As vagas que serão adquiridas
atenderão crianças a partir de
janeiro até dezembro de 2019.
Elas devem estar cadastradas no
Cadun (Cadastro Único de
Vagas). Hoje são 3,5 mil crianças
entre zero e três anos a espera de
vagas. Sem verbas para construção
de novos Centros Municipais de
Educação Infantil e com o
crescimento demográfico, a cidade
se vê obrigada a contratar de
terceiros essas vagas.O prazo para
as entidades enviarem as propostas
encerra em 6 de julho deste ano.
Em seguida começa a seleção das
propostas e a divulgação preliminar
será em 31 de agosto.

 TOTALMENTE reformado,
Cmei será reinaugurado amanhã

Novo Cmei
Até pouco tempo as principais características estruturais do Cmei
Profª Mirian Ana Davlonta Boschetto, do Bairro Cascavel Velho,

eram as rachaduras nas paredes e o enorme toldo, destruído pela
ação do tempo, um cenário triste de se ver e em nada compatível
com o belo trabalho realizado na unidade. Felizmente todo este

layout ficou para trás, juntamente com toda a estrutura limitada
para o atendimento à Educação Infantil.

Nesta sexta-feira o prefeito Leonaldo Paranhos, junto com a secretária de
Educação, Marcia Baldini, entrega oficialmente a estrutura revitalizada à
comunidade escolar. A inauguração da obra está marcada para as 8h15,

quando será apresentada uma unidade totalmente diferenciada, com
cores alegres, espaços adequados e até um parquinho novo.
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 Estamos em meados de maio e nem o outono havia chegado
ainda, pois o verão insistia em ficar. É, estamos no outono, e o frio
está começando a dar a cara, ainda que só à note. Aquele tempi-
nho bom de colocar uma roupa mais quente, fazer pão em casa e
deixar aquele cheirinho delicioso tomar a casa inteira, junto com o
cheiro do café feito na hora, aquelas sopas maravilhosas que em
outras épocas a gente não tem oportunidade de degustar, o chá
perfumado e fumegante, etc., etc.

Dias de se aconchegar com os nossos entes mais queridos,
com a família, com os amigos, pois na casa da gente ou na casa dos
outros, é muito bom nos reunirmos, nos aproximarmos mais. Tem-
po de colocar todos à volta da mesa para convivermos mais, con-
versarmos mais, nos aproximarmos mais.

Até o manacá-da-serra, o jacatirão de inverno, já está a flores-
cer, também por antecedência, pois o tempo dele é junho, julho.
Tenho visto pés de manacá-da-serra pejados de botões, uma abun-
dância de promessas de cores no nosso inverno. Só faltava a aza-
leia não atrasar este ano e se adiantar um pouco para o inverno
todinho se deslocar para mais cedo.

Mantas, cobertores, casacos, meias e, quem sabe, luvas, ca-
checóis, botas, todos a postos. O inverno está chegando, será que
vai ser intenso, como estão prevendo? E as cores também. Porque
inverno não quer dizer ausência delas, vejam a quantidade de flores
que temos na estação dos galhos secos por causa do frio.

Meu manacá-da serra não está florido, ainda, mas está carre-
gado de botões, como muitos que tenho visto por aí. Ele é muito
jovem, surgiu no meu jardim sem que eu o tivesse plantado, então é
uma dádiva, um presente, e ele florescerá quando tiver vontade. E
suas flores se juntarão às dos hibiscos, das azaleias e outras flores
do meu pequeno jardim, em um inverno próximo. Não tenho pressa.
O inverno sempre volta. As cores também.

OUTONO E INVERNO

NOTAS

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

 “Quero ser o
guardião da

competitividade e
dos verdadeiros

valores
historicamente
cultivados no

Brasil.”

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

O anúncio da
retomada das
obras do
Aeroporto de
Cascavel que será
feito amanhã pelo
prefeito Paranhos
e o ministro
Valter Casimiro.

Os conflitos
agrários
envolvendo
indígenas e
fazendeiros que
se acentuam
nas regiões
oeste e noroeste
do Paraná

Flávio Rocha, pré-
candidato à Presidência
da República ontem em

Cascavel

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Quinta

Curitiba

15 25
Sexta

20
Quinta

23
Sexta

161417

Fases da lua
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ep

ar

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Nublado com
pancadas de

chuvas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Nublado com
pancadas de

chuvas

 Luiz Carlos Amorim
 Escritor

 FÁBIO DONEGÁ

 Guarda
A Prefeitura de
Cascavel vai destinar
R$ 965 mil para compra
de veículos à
Guarda Municipal. São
motocicletas, carros
para patrulhamento
urbano e rural e quatro
módulos móveis. A
licitação está marcada
para o dia 30 de maio.
A abertura do certame,
segundo prevê o
edital, está marcada
para as 14 horas.

 Crescer
O Hospital Universitário
recebeu a visita de
representantes da
empresa Grow Up, que
tem um projeto social
para mães que
enfrentam dificuldades
na saída da maternidade
com seus bebês. Muitas
vezes, as mães não têm
condições mínimas para
agasalhar os filhos que
acabam vulneráveis ao
frio. As mães receberão
kits com roupas básicas.
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Felicidades!

Júlia dos Santos Moppi, Ana Clara
Santos Oliveira, Marli Loggi Decanto,

Júlio César Melo, Pedro Henrique
Moça, Paulo Eduardo Soya, Lúcio
Dellac e Maria Eduardo Polivopo.

Pela noite
Nesta sexta, a partir das 18h,  a

Banda Rose Blue anima a noite no
Botequim da Esquina,

ao estilo do melhor do rock.

Literatura
O tradicional Concurso  Literário Celso
Sperança segue com inscrições abertas

até dia 25 de junho.  Serão premiados os
três melhores trabalhos inéditos de

conto e poesia nas  categorias  Infanto-
juvenil, Adulto e Melhor Idade. Também
haverá premiação do melhor trabalho

escolhido pelo júri popular. O
regulamento está disponível no

site: https://www.culturacascavel.com/

Museu
Segue até dia 20 a 16ª Semana

Nacional de Museus, temporada
cultural promovida pelo Ibram

(Instituto Brasileiro de Museus) em
comemoração ao Dia Internacional de

Museus. Na pauta, hoje tem Mesa
Redonda - História e Memória na

Região Oeste, com a diretora do Museu
Silvia Prado. Será no em Cascavel.
Todas as atividades são gratuitas.

Não devemos acreditar apenas em
palavras, em posição ou ideologia.
É a personalidade da pessoa e suas

ações o que importa.
Buda

Marcieli Cristine comemorou 15
anos, com sua filha Beatriz, que

completou 1 aninho.
O registro é de Michelle Galvão

Já em clima de Copa do
Mundo, a musa
LEILA ARCENO, pelas
lentes do antenado
fotógrafo Arivonil Policarpo
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FALTAM

28
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

COPA DO BRASIL
19h15 Luverdense x Santos

LIBERTADORES
19h15 Libertad x At. Tucumán
19h15 Peñarol x The Strongest
21h30 Millonarios x Independiente
21h30 Dep. Lara x Corinthians

JOGAM HOJE

Quase cinco mil presos

MAIOR OPERAÇÃO
Considerada a maior operação de segurança

pública já realizada no Brasil, a Operação
Tiradentes II foi coordenada pelo Conselho
Nacional de Comandantes-Gerais das

Polícias e Corpos de Bombeiros
Militares do Brasil.

Ao divulgar, ontem, os núme-
ros da Operação Tiradentes II, o
ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, elogiou o traba-
lho das forças de segurança en-
volvidas na ação, realizada no úl-
timo fim de semana em todo o
país. Par ticiparam da operação,
sexta-feira e sábado passados
(11 e 12), policiais militares e
bombeiros militares.

“São milhares de vidas salvas
diariamente por bombeiros e po-
liciais militares no Brasil, seja pre-
venindo assaltos, homicídios, aci-
dentes e incêndios, ou mesmo
agindo para minimizá-los”, disse
Jungmann, em vídeo divulgado
pelo ministério.

Foram presas 4.981 pessoas,
apreendidos 5,3 mil quilos de
drogas e 532 armas de fogo e re-
cuperados 902 veículos, em mais
de 350 mil abordagens. Além
disso, os bombeiros fizeram 4,6
mil atendimentos pré-hospitala-
res de complexidades diversas,
combateram 1.179 incêndios de
diferentes proporções e salvaram
1.362 pessoas.

“Esse é um atestado da capa-
cidade de coordenação e articu-
lação das nossas polícias. Essa
operação também serviu para ele-
var o nível de integração, conse-

guir uma melhor articulação entre
as inteligências e mostrar a ca-
pacidade das nossas polícias mi-
litares e corpos de bombeiros de
estar do lado da população”, afir-
mou o ministro.

 AGÊNCIA BRASIL

SEGUNDO Jungmann, foi a maior operação
já realizada no Brasil
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Há possibilidade de recuperar um di-
nheiro que julgava perdido ou ter uma
boa surpresa com relação aos seus
rendimentos. Cor: vermelho.

To
ur

o Os amigos poderão desempenhar
papel importante na realização de seus
projetos. Boa fase para se dedicar a
atividade física. Cor: verde.

G
êm

os

Os seus horizontes profissionais po-
dem aumentar, mas convém agir nos
bastidores. Alguém da família pode
precisar da sua atenção. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Ótimo dia para viajar a trabalho, parti-

cipar de palestras, cursos ou estabe-
lecer novos objetivos de vida. Estará
seguro(a) para tratar de um contrato.
Cor: vermelho.

Le
ão

Mudanças oportunas podem marcar
o setor profissional. Há indícios de vi-
tória em concurso, podendo obter a
estabilidade profissional que deseja.
Cor: vermelho

V
ir

ge
m Aproveite o clima de confiança e oti-

mismo que está no ar. Há chance de
assumir cargo de chefia, mas não se
descuide da saúde. Cor: tom pastel.

Li
br

a

Jogue suas energias no trabalho e veja
como tudo fluirá bem. Pode ter suces-
so em pesquisa e atividades que exi-
jam concentração. Cor: roxo.

E
sc

or
pi

ão Deixe sua individualidade de lado. Ali-
anças e parcerias contam com a pro-
teção das estrelas. É tempo de reco-
nhecer seus verdadeiros aliados. Cor:
tons escuros.

Sa
gi

tá
ri

o Novas oportunidades de trabalho po-
dem surgir. As obrigações vão tomar
grande parte do seu tempo, mas sa-
berá provar sua capacidade de disci-
plina. Cor: rosa.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje você vai estar de bem com a vida.

Quanto mais seguro(a) estiver da sua
competência profissional, maior será o
seu sucesso. Cor: marrom.

A
qu

ár
io Há possibilidade de trabalhar em casa

e aumentar sua renda mensal. Procu-
re a raiz dos problemas em vez de
tentar soluções superficiais. Cor: rosa.

 P
ei

xe
s Você terá a sensação de que o uni-

verso conspira a seu favor. A sorte vai
estar do seu lado. Cor: tons escuros.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    SEGUNDO SOL

 • BAND

MALHAÇÃO
Érico se sente desamparado entre

os detentos e Sávio tenta consolá-lo.
Vagner ameaça brigar com Sávio para
defender Érico. Rafael repreende Márcio
por destratar Gabriela. Gabriela questio-
na Rafael sobre sua saúde. Violeta e
Getúlio procuram por Érico. Rodrigues
mente para Isadora, dizendo que as câ-
meras de segurança do prédio estavam
desligadas na noite anterior.

DEUS SALVE O REI
Afonso pede a Tiago que não conte

a Amália sobre a declaração de amor
que Catarina lhe fez. Virgílio sugere
a Otávio que deixe o povo de Monte-
mor continuar acreditando que ele
está morto. Brice avisa a Selena que
ela e Agnes devem deixar Montemor.
Virgílio conta a Otávio que Catarina

não sossegará enquanto não acabar
com Amália e se casar com Afonso.
Afonso aconselha Romero a dizer a
Ulisses que ama o filho. Catarina
manda Lucíola espalhar na cidade
que Amália é uma bruxa. Afonso des-
cobre que Rodolfo mentiu.

ORGULHO E PAIXÃO
Xavier acusa Brandão de ser o Mo-

toqueiro Vermelho, mas o coronel, Ma-
riana e Luccino despistam o vilão. Eli-
sabeta enfrenta Lorde Williamson e é
apoiada por Ema, Darcy e Ernesto.
Sem querer, Ernesto provoca um aci-
dente com os vestidos emprestados de
Elisabeta e Ema, que se desespera sem
ter como pagar pelo prejuízo. Camilo
prepara uma surpresa para Jane. Rô-
mulo conta a Felisberto que Cecília fu-
giu novamente da mansão. Josephine
questiona Uirapuru sobre o Vale do Café.
Rômulo se incomoda ao saber do su-

posto ritual feito por Cecília e Fani. Er-
nesto e Ema discutem pelo estrago no
vestido da moça. Charlotte tenta con-
vencer Lídia a esquecer de Uirapuru.
Darcy provoca Lorde Williamson e afir-
ma seu amor por Elisabeta.

ONDE NASCEM OS FORTES
Pedro humilha Joana e a demite de

sua fábrica. Pedro tira satisfações com
Ramiro. Orlando consola Cássia. Rami-
ro não deixa Joana ir embora da cidade.
Pedro dispensa o jantar romântico que
Rosinete lhe faz. Passam-se dez dias.
Simplício cuida de Maria. Hermano con-
vida Valquíria para sair. Rosinete não
deixa Aurora sair com Plínio ao ver que
a filha teve uma recaída.

CARINHA DE ANJO
Cassandra consegue falar com o pai

e diz que Estefânia está no hospital
após desmaiar. Cassandra se culpa
pelo ocorrido. Frida se nega a pedir
desculpa para Bárbara. Silvana telefo-
na para Cristóvão, diz tudo o que escu-
tou de Leonardo e conta estar apavora-
da. Cristóvão pede calma para Silvana
e diz que só assim vão conseguir des-
mascarar Leonardo.

APOCALIPSE
Benjamin se preocupa com Glória.

Ricardo manda André viajar até o Rio
de Janeiro para fiscalizar a implantação
da marca. Brenda não aceita viajar com
o namorado. Diogo confraterniza com
Ângela e eles exaltam o governo de
Ricardo Montana. Felipe ampara Este-
la e Talita. Jonas sugere que a família
tenha que abandonar a própria casa. Na
Nova Babilônia, Benjamin sofre tortura.

BAND
Mesmo doente, Besir pega o carro e

vai atrás de Nilay. Após passar por uma
cirurgia, Nilay imobiliza o braço. Firdevs
vai atrás de Bihter e a aconselha a voltar
para casa. Firdevs discute com Deniz.

Luzia afirma a Beto que o bebê não é seu filho e Karola o ironiza. Groa
convence Luzia a contar a verdade para Edilei e Beto. Laureta sugere que Karola
acabe com a vida de Beto. Roberval descobre o caso de Edgar e Cacau e fica
transtornado. Ionan tenta convencer Remy a contar o que esconde da família.
Beto decide ir embora e Karola se enfurece. Luzia discute com Edilei e procura
Groa. Beto canta no bar de Groa e Luzia fica encantada. Luzia marca um encon-
tro com Beto. Ionan descobre que o irmão está vivo e obriga Clóvis a contar a
verdade para a família. Beto discute com Karola, que se enfurece ao encontrar o
bilhete de Luzia. Dodô, Naná e os filhos decidem ir para Boiporã. Karola pensa no
plano de Laureta e decide intrigar Edilei contra Luzia. Beto e Luzia se encontram.
Edilei vê o casal e acerta a cabeça de Beto, que desmaia. Luzia empurra o ex-
marido, que se desequilibra.

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO
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CINEMA

SALA1
Diariamente às 14h,
16h20, 18h40 e 21h

Sala 3
Diariamente às
14h30 e 16h50

No JL Shopping

Paulo era conhecido como um dos perseguidores de
cristãos mais cruel de seu tempo, no entanto, tudo

muda quando ele tem um encontro com Jesus.

No Cine West Side  - Diariamente às 17h


