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Abusos contra crianças
No Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, os

números ainda se revelam assustadores em Cascavel. De acordo com o Núcleo de Pro-
teção à Criança e ao Adolescente (Nucria), somente neste ano foram registrados 86
boletins de denúncias de crimes contra menores. O estupro de vulnerável ainda é o

crime com mais destaque nesta estatística. Já foram 30 casos denunciados em 2018.
 Págs. 20 e 21
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 Pista liberada
A partir deste sábado (19) a trincheira localizada
nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária
Federal em Cascavel será liberada para o tráfego
de veículos. O trecho da BR-277 passa por obras

de duplicação de 3,2 km da rodovia.
 Pág. 12
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Várias demandas relacionadas aos
setores esportivo e cultural estiveram
em evidência no gabinete do prefeito
durante audiência, nesta semana, com
os vereadores que integram a Comis-
são de Cultura e Esportes do Legislati-
vo Municipal, presidida por Carlinhos
Oliveira, e integrada também por Pe-
dro Sampaio e Serginho Ribeiro.

O prefeito Leonaldo Paranhos, jun-
to ao secretário da Secesp (Secretaria
de Cultura e Esporte), Ricardo Bulga-
relli, e o diretor de Esporte e Lazer, Cle-
ber Fonseca, definiram, entre outros
assuntos, o calendário para o segundo
semestre deste ano de campeonatos
municipais, para os quais o Município já
garantiu a arbitragem e a premiação.

Serão realizados os campeonatos
municipais de futebol menores; mu-

Esporte em pauta
nicipal de futsal; de basquete; de vo-
leibol; de bocha; de xadrez e de tênis
de mesa; o torneio street basquete e
o circuito municipal de vôlei de praia.

Outro assunto da pauta foi a
construção da nova pista de skate
do Centro Esportivo Ciro Nardi, que
foi assegurado a partir da economia
de recursos feita pela Câmara de Ve-
readores. Estuda-se se ela seja
construída no local da atual ou se

SUB-19
O Campeonato Paranaense de
Futebol Sub-19 chega à sua 4ª
rodada em clima de expectativa
para as equipes cascavelenses.
Invicto na competição e líder do
Grupo A, o FC Cascavel recebe o
Batel neste sábado, às 15h30, na
Associação Atlética Coopavel. A
Serpente Aurinegra vai a campo
de olho no jogo entre Paranavaí
e Toledo, no mesmo dia e
horário. FCC e Porco têm sete
pontos no topo da classificação,
com vantagem para o time
cascavelense nos critérios de
desempate. Já para o Cascavel
CR o compromisso pela 4ª
rodada será terça-feira, às
15h30, contra o Iraty, no Estádio
Olímpico Regional. O CCR ainda
não venceu no Estadual e iniciará
uma sequência de dois jogos
como mandante. Apesar de o
próximo, pela 5ª rodada, ser o
dérbi local com o FC Cascavel. A
partida está marcada para
próximo sábado (dia 26).

 Uma semana depois de o Recanto Colméia ter se garantido na decisão
do Terrão do Jardim Colonial, ao vencer os Amigos do Jabá por 6 a 5
nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o outro
finalistas do campeonato será definido neste domingo, com o jogo

semifinal entre Bar Fortaleza/Amigos do Elivelton e Treme Terra, às 8h.
A partida deveria ter sido realizada no último domingo, mas foi adiada

pelo falecimento de um familiar de um integrante da Treme Terra.

será possível reformar a já existen-
te e construir uma segunda pista.

O Autódromo também entrou na
pauta de discussões. O secretário Ri-
cardo Bulgarelli informou que já foi
notificada a empresa que construiu a
área de boxes; o empresário se com-
prometeu em fazer melhorias no lo-
cal, antes da execução da segunda
etapa de obras, que compreende a
cobertura dos boxes.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 10 5 3 1 1 11 5 6
2º Corinthians 10 5 3 1 1 8 3 5
3º Atlético-MG 10 5 3 1 1 8 6 2
4º Grêmio 8 5 2 2 1 7 3 4
5º Palmeiras 8 5 2 2 1 5 3 2
6º Botafogo 8 5 2 2 1 6 5 1
7º Vasco 7 4 2 1 1 9 6 3
8º Cruzeiro 7 5 2 1 2 3 2 1
9º Fluminense 7 5 2 1 2 6 6 0
10º América-MG 7 5 2 1 2 8 9 -1
11º Sport 7 5 2 1 2 5 7 -2
12º São Paulo 7 5 1 4 0 6 5 1
13º Santos 6 4 2 0 2 6 7 -1
14º Chapecoense 6 5 1 3 1 6 9 -3
15º Atlético-PR 5 5 1 2 2 7 6 1
16º Internacional 5 5 1 2 2 2 3 -1
17º Bahia 5 5 1 2 2 3 6 -3
18º Vitória 4 5 1 1 3 8 10 -2
19º Ceará 3 5 0 3 2 3 8 -5
20º Paraná 1 5 0 1 4 3 11 -8

SÉRIE A

SÁBADO
16h Atlético-MG x Cruzeiro
19h Flamengo x Vasco
21h Palmeiras x Bahia

DOMINGO
11h Vitória x Ceará
16h Paraná x Grêmio
16h América-MG x Botafogo
16h São Paulo x Santos
16h Sport x Corinthians
19h Fluminense x Atlético-PR

SEGUNDA-FEIRA
20h Internacional x Chapecoense

6ª RODADA

TERÇA-FEIRA
CRB 0x4 Avaí

Criciúma 0x0 Juventude
HOJE

19h15 Goiás x Guarani
21h30 Figueirense x Fortaleza

SÁBADO
16h30 Ponte Preta x Atlético-GO
16h30 Oeste x Vila Nova
16h30 Londrina x CSA
16h30 Paysandu x São Bento
19h Boa Esporte x Coritiba
21h B. de Pelotas x S. Corrêa

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

SÉRIE B

6ª RODADA FALTAM

27
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

COPA DA INGLATERRA
13h15 Chelsea x Manchester United

SÉRIE C
17h Cuiabá x Operário

SÉRIE D
19h Ferroviária x Cianorte

JOGAM SÁBADO

ITALIANO
13h Milan x Fiorentina
15h45 Lazio x Internazionale
15h45 Sassuolo x Roma

SÉRIE D
16h Maringá x Linense
16h Prudentópolis x Brusque

JOGAM DOMINGO

TAEKWONDO
A cidade de Cascavel está movimentada neste

fim de semana com a presença de cerca de
700 participantes do Campeonato Paranaense
de Taekwondo. A competição começa nesta

sexta-feira com a pesagem dos competidores e
seguirá durante todo o fim de semana no Centro

Universitário FAG, das 8h30 às 18h. A
competição é seletiva para o Campeonato

Brasileiro, que será em junho em Cuiabá (MT).

Aberta quarta-feira com a vitória
(4 a 0) do Tubarão no clássico cata-
rinense com o Joaçaba, a 8ª
rodada da Liga Nacional de
Futsal terá sequência nes-
ta sexta-feira com um due-
lo de reencontros na qua-
dra do Centro Municipal de
Eventos Sérgio Luiz Guerra,
em Carlos Barbosa (RS). Lá
o Cascavel desafiará o time
da casa, recém-campeão
da Libertadores, às 20h15.

Para o goleiro Ale Falco-
ne, será o primeiro reencon-
tro com sua ex-equipe. Des-
taque do Cascavel desde o
ano passado, temporada na
qual a Serpente ficou de fora
da Liga, Ale defendeu o Carlos Barbo-
sa em 2015 e 2016. Ele foi campeão
da Liga Nacional vestindo a camisa
laranja. “Foram dois anos muito bons
na minha vida, com muitas conquis-
tas, dois títulos nacionais, título gaú-
cho, entre outros. A ACBF é um dos
principais times do mundo, tive um
aprendizado muito legal no clube.
Agora, defendo as cores do Cascavel
e vamos nos preparar para buscar o
resultado positivo”, comentou.

Já para o técnico Nei Victor e o

Reencontros
em quadra

ala Rafinha, bem como para os vete-
ranos do time cascavelense, será o

reencontro com o treina-
dor Marquinhos Xavier,
que travou acirrados em-
bates quando coman-
dou o time de Marechal
Cândido Rondon, de
2009 a 2014.

Na atual edição da
LNF, a equipe de Cas-
cavel é a 13ª colocada
com seis pontos gan-
hos, enquanto o Carlos
Barbosa divide a lide-
rança da competição
com Joinville e Atlânti-
co, com 16 pontos.
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Últimos dias para fazer o CAR

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

O prazo para proprietários e
posseiros rurais fazerem o CAR
(Cadastro Ambiental Rural) encer-
ra no dia 31 de maio, e quem ain-
da não o realizou tem menos de
15 dias para finalizá-lo.

Em Cascavel foram cadastrados
3.943 imóveis até março deste ano,
dado mais recente do Sicar
(Sistema Nacional de Ca-
dastro Ambiental Rural), o
que representa 179,4 mil
hectares já regularizados
ante o Ministério da Agricul-
tura, da Pecuária e do Abas-
tecimento. Não há, por sua
vez, uma estimativa de quan-
tos imóveis ou hectares pre-
cisam ser cadastrados no
município, visto que o último
levantamento do gênero, de
2006, já não condiz com o
cenário rural local.

De acordo com o Servi-
ço Florestal Brasileiro,
quem não incluir os imóveis no CAR
até a data limite deixará de ter aces-
so aos benefícios previstos no Có-
digo Florestal, como por exemplo,
a regra da escadinha -
a possibilidade de recompor as áre-
as consolidadas de APP (Área de
Preservação Permanente), com di-

mensões menores
conforme o tamanho
da propriedade - e a
adesão ao PRA (Pro-
grama de Regulariza-
ção Ambiental). Outro
ponto impor tante
está relacionado ao
acesso a novos finan-
ciamentos bancários,
que serão barrados a

quem não estiver em dia com o CAR.
Vale lembrar que o CAR já foi pror-

rogado nos anos de 2016 e em de-
zembro de 2017 por meio de decre-
to presidencial. Desta vez, no entan-
to, o Sindicato Rural de Cascavel afir-
ma que não há sinalização para que
o prazo se estenda novamente.

ESTADUAL
O Paraná já atingiu a meta prevista
pelo Serviço Florestal Brasileiro. Em
todo o Estado foram cadastrados
16,1 milhões de hectares, com
420.290 imóveis. O montante
está acima dos 100% estimados,
de 15,3 milhões de hectares. Por
conta disso, faz-se necessária
revisão dos cadastramentos, que
podem conter áreas sobrepostas.

Imóveis devem ser
cadastrados até o

dia 31 de maio
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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.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- André Felipe Gonçalves Fernandes e Helena Cristina Maliuk
2- Douglas Mendes Smentcovski e Manolita Prussak
3- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma
4- João Godoy Pereira e Cenira Miguel
5- Cristiano Gomes Strapasson e Werediana Raizer Naschke
6- André Sobreira dos Santos e Silmara Hecter Pucini
7- Giovani Francisco Wychocki e Irene Salazar
8- Ricardo Fernando Perez e Daiane Goulart
9- Otacilio Dias Nunes Junior e Alessandra Kahenler Fontana

Mais de 223
 mil veículos

nas ruas

FLUIDEZ
A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) de Cascavel
reconhece o aumento consecutivo na frota e afirma buscar meios de proporcionar
maior fluidez e segurança nas ruas. “Um exemplo é a implantação dos
parquímetros, que visam a rotatividade de estacionamento em locais com maior
fluxo de veículos”.  Outro fator destacado pela Companhia é a mudança na
sinalização e o investimento no
Transporte Coletivo Urbano. “Isso proporcionará mobilidade com rapidez e
comodidade com terminais de transbordo urbano próximos a cada região”.

PARCERIA
A preocupação com a
acessibilidade e mobilidade, destaca
a Cettrans, é outra constante no
planejamento da Companhia. “O
trabalho é realizado em conjunto com
a Fiscalização, Engenharia e
Educação. A educação é pertinente
em todos os aspectos, visto que,
quando ocorre a mudança de
comportamento o trânsito flui com
segurança e respeito”.

EMPLACAMENTOS
O total de novos emplacamentos
na cidade teve aumento de 28%.
De acordo com dados do Detran-
PR de janeiro a abril de 2017
foram contabilizados 1.751
veículos emplacados e já no mesmo
período deste ano o número subiu
para 2.242. O mês de março em
ambos os anos corresponde a maior
parte dos emplacamentos.

ORIENTAÇÃO
Devido a maior parte dos acidentes
ser motivada pela imprudência e
desrespeito às regras, o alerta é
para que motoristas respeitem a
legislação de trânsito e a sinalização
de vidas. “Desta forma, quando as
infrações são majoradas em sua
pontuação ou em valor, é para que
a população tome ciência de que
aquela conduta pode realmente
causar um dano a sua própria vida
ou de terceiros”, explica Juçara.

O crescimento da frota ocor-
re diante de inúmeras necessi-
dades da população e o desa-
fio da cidade é comportar um
número cada vez maior de mei-
os de transporte em um mes-
mo espaço. Somente neste ano
Cascavel registrou aumento de
2.211 veículos de todos os por-
tes nas ruas da cidade.

Segundo dados do Detran-
PR (Departamento de Trânsi-
to do Paraná) em dezembro
de 2017, o total era de
221.484 veículos e até o
mês de abril deste ano subiu
para 223. 695.

A compra de automóveis,
por exemplo, corresponde a
58% dos dados da frota na ci-
dade e de março para a abril,
foram contabilizados 348 no-
vos carros pelas ruas.

“Acredito que nossa cultura
seja voltada à aquisição de
bens, como é o caso dos veícu-
los motorizados. Entretanto, não
posso afirmar que seja uma pri-
oridade para as pessoas, mas
a comodidade de ter seu próprio
meio de locomoção pode influ-
enciar nas escolhas do cidadão,
que precisa, muitas vezes, se
deslocar sem demora”, explica
a coordenadora de Programas
Educativos para o Trânsito do
Detran-PR, Juçara Ribeiro.

Diante do crescimento expres-
sivo da frota e de todos os riscos
que envolvem o trânsito, a coor-
denadora destaca investimentos
para que as cidades atendam da
melhor forma suas demandas.

“Acredito que o desafio é o in-
vestimento em sinalização viária
e educação. Apenas com um tra-
balho de educação constante é
que o comportamento do cidadão
mudará, seja ele pedestre, ciclis-
ta, motociclista ou motorista”, res-
salta Juçara.

JUÇARA RIBEIRO,
coordenadora de

Programas Educativos do
Detran, diz que desafio é

investir na sinalização
viária

Comodidade pelo
meio próprio de

locomoção
influencia no

aumento da frota

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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DIVULGAÇÃO

Afonso intima Rodolfo a deixar Montemor. Lucrécia casa Glória e Ístvan.
Lucrécia desiste de ser religiosa. Romero avisa a Afonso que o conselheiro

Gregório chegará em breve a Montemor. Antes de morrer, Ístvan deixa a Glória
uma herança, indicando um baú. Naná avisa a Brumela que não trabalhará

mais na cozinha. Rodolfo avisa a Petrônio e Orlando que ambos irão com ele
para o exílio. Naná fica revoltada ao descobrir que a herança deixada por Ístvan

a Glória é um camafeu. Lupércio afirma que Catarina está fora de perigo. A
mandingueira avisa a Amália que uma onda de injustiças se abaterá sobre o

reino, e a aconselha a fugir. Afonso constata que o povo venera Catarina.
Osiel avisa a Afonso que um grupo de pessoas está indo à casa da man-

dingueira. Amália e Afonso chegam na casa da mandingueira.

MALHAÇÃO
Os alunos se surpreendem com a

detenção de Érico e Alex questiona Jade
e Michael. Violeta passa mal ao desco-
brir sobre o ocorrido com Érico e discu-
te com Getúlio. Gabriela e Rafael ten-
tam acalmar Violeta. Kavaco e Aman-
da namoram. Amanda se alarma ao
passar mal e Kavaco apoia a namora-
da. Maria Alice se anima com a possi-
bilidade de se mudar para uma nova
casa com Rosália.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta afirma a Lorde Williamson

que ela e Darcy se casarão a seu tem-
po. Tenória sugere que seja filha do
Barão. Susana orienta Xavier a aprovei-
tar a ausência de Julieta para maldizê-
la no Vale do Café. Jorge e Amélia pla-

nejam seu casamento. Ema procura
Jorge e sofre com a possibilidade de o
Barão ter traído sua avó. Felisberto,
Mariana e Cecília partem para São Pau-
lo. Brandão repreende Otávio e Randol-
fo e decide voltar ao trabalho. Xavier pro-
põe ao Barão que se unam contra Juli-
eta, e Aurélio se recusa a participar do
conluio.

ONDE NASCEM OS FORTES
Pedro reclama com Plínio do ata-

que aos seus caminhões. Hermano se
preocupa com Maria. Rosinete avisa a
Aurora que ela não deve se aproximar
de Plínio quando tiver uma recaída. Plí-
nio chantageia Ramirinho para manter
seu segredo. Orestes conta a Pedro que
Maria salvou a sua vida. Ramirinho pede
dinheiro ao pai para dar a Plínio. Pedro
procura Cássia. Rosinete faz suas ora-
ções. Plínio se retrai ao ver a lesão de
Aurora, que fica magoada. Hermano

avisa a Pedro que conseguiu reaver a
carga roubada. Aldina percebe o olhar
de Samir para Joana e comenta com
Clementino. Cássia é hostilizada por
Adenilson durante uma blitz. Hermano
liga para Maria. Ramiro beija Cássia.

APOCALIPSE
Natália e Guido inventam uma des-

culpa para explicar os danos aos equi-
pamentos. Uri e Dylan despistam os
fiscais. Alan se coloca ao lado de Ri-
cardo contra os próprios familiares. Zoe
sai à procura de Jonas. Natália encon-
tra um esconderijo. Noah e Saulo en-
contram outros judeus selados. Ricar-
do ameaça Uri e Dylan. Felipe e Estela
são surpreendidos com a chegada de
André no hospital. O funcionário de Ri-
cardo avisa que todos deverão receber
a marca. Zoe é reconhecida como es-
posa de Benjamin nas ruas e sofre
ameaças. Ricardo usa um aparelho de
realidade virtual para torturar Benjamin.

AMOR PROIBIDO
A polícia vai atrás de Hilmi. Bihter vai

atrás de Behlul no hospital, enquanto ele
está com Nilay e o surpreende com uma
notícia. Nilay sai do hospital. Na delega-
cia, Hilmi nega todas as acusações.
Bihter volta para casa de Adnan. Bihter
revela para Behlul que está grávida dele.
Nilay e Deniz discutem novamente e
Deniz vai embora chorando.

CARINHA DE ANJO
Leonardo foge da empresa e empurra

Adolfo, que estava chegando no lugar tam-
bém para alertar Gustavo. Em seguida,
emocionado, Gustavo pede perdão para
Cristóvão e implora para que ele volte a
trabalhar na empresa. Gustavo abraça o
amigo e os dois reatam. Franciely con-
segue sua prova de amor, perdoa Silves-
tre e os dois se beijam. O médico avisa
Vitor que Estefânia e os bebês estão fora
de perigo. Rogério conversa com Cas-
sandra, que está se sentindo culpada.

Lucrécia
desiste de
ser religiosa
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ou de terceiros”, explica Juçara.

JUÇARA RIBEIRO,
coordenadora de

Programas Educativos do
Detran, diz que desafio é

investir na sinalização
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Comodidade pelo
meio próprio de

locomoção
influencia no

aumento da frota
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Empretec 2018
Desenvolvido pela ONU (Organização das Nações Unidas), o Empretec é considerado um dos
melhores métodos de estímulo ao empreendedorismo já criados. A metodologia é desenvolvida em
mais de 30 países, inclusive no Brasil. Aqui, os trabalhos são disseminados pelo Sebrae. As
inscrições para nova turma estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 3321-1415, com
Matheus, ou pelo endereço de e-mail pontodeatendimento@acicvel.com.br . O Empretec será
realizado no período de 20 a 25 de agosto, das 8h às 18h, no Sebrae, em Cascavel.

Ferramentas digitais
Alexandre Minghini será o instrutor do curso

Ferramentas digitais para o seu negócio,
agendado para os dias 5 e 6 de junho na

associação comercial. O treinamento será
diariamente das 19h às 23h e repassará

conteúdos teóricos e práticos aos inscritos. O
valor para participar é de R$ 130. Outras

informações podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1408 e 3321-1452.

BRDE
O BRDE é um dos bancos mais importantes para

incentivar e liberar recursos para projetos de
desenvolvimento de empresas e outros negócios

instalados no Sul do País. O banco é antigo
parceiro da Acic, entidade com mais de 13 mil

empresas associadas. Para fortalecer ainda mais
essa parceria, o consultor do BRDE, Paulo
Marques Ferreira, vai estar na associação

comercial no dia 23 de maio, a partir das 13h30. A
finalidade é atender empresários que queiram
saber mais sobre as linhas de crédito que a
instituição oferece. O atendimento será feito

mediante agendamento prévio com Matheus pelo
telefone 3321-1415.

Auditores
A Uniacic informa que estão abertas inscrições
ao curso de Formação de auditores internos. O
treinamento será realizado nos dias 24 e 25 de
maio, das 8h às 18h, na associação comercial.
Os conteúdos vão ser repassados pelo leader

assessor José Atílio Fistarol Araújo. No
conteúdo, informações sobre NBR ISO

9001:2015 e NBR ISO. O investimento para
associados e estudantes é de R$ 400 e de R$

500 aos outros interessados em participar.
Informações adicionais podem ser conseguidas

pelo telefone 3321-1408.

Rodada de negócios
Programa Empreender e Acic promovem, no dia

22 de maio, mais uma edição da Rodada de
Negócios. Será a terceira edição do ano de 2018,
com início às 18h45, com credenciamento. Outras

informações podem ser conseguidas no folder
abaixo ou ainda pelo telefone 3321-1410.

Inverno Solidário
Já é possível fazer doações à edição de 2018 da

Inverno Solidário, campanha organizada pelo Núcleo
Acic Mulher e parceiros. Saiba quem são eles e os
pontos de arrecadação no folder abaixo. Participe.

Garantioeste
A Acic é parceira da Garantioeste, a maior

Sociedade de Garantia de Crédito em atividade
no Brasil. A SGC fornece cartas de aval que

facilitam seu acesso a créditos para capital de giro
e investimentos. Ligue para a Garantioeste e

saiba mais - veja informações adicionais no folder
abaixo e tire as suas dúvidas.

Reforma trabalhista
Estão abertas inscrições para treinamento sobre

mudanças com a nova lei trabalhista, que entrou em
vigor no fim do ano passado. O evento será realizado

no dia 23 de maio, durante todo o dia. Informações
adicionais no folder abaixo ou pelos telefones 3321

1452 ou (45) 3321 1408 ou ainda pelos emails:
uniacic@acicvel.com.br e uniacic04@acicvel.com.br

Oratória
Estão abertas inscrições para o curso de Oratória

com o instrutor Guilherme Prado. O treinamento será
realizado terça-feira (15) e nos dias 17, 22 e 24 de

maio, das 19h às 23h, na associação comercial. Os
encontros serão das 19h às 23h. O investimento é

de R$ 230 a associados e a estudantes e de R$ 350
aos outros interessados em participar. Outras

informações pelo telefone 3321-1452.

Maio Amarelo
A Acic é uma das entidades locais que apoiam mais
uma edição do Maio Amarelo. Durante todo o mês

são realizadas ações, mobilizações e palestras pela
conscientização dos motoristas. O objetivo é

orientar sobre atitudes e medidas que podem ser
adotadas por motoristas, ciclistas e pedestres para
reduzir as ocorrências e a violência no trânsito. A
exemplo do que entidades e empresas fazem ao
longo deste mês, a Acic também colocou uma

faixa na cor amarela sobre a sua logomarca, na
entrada principal que fica em frente à Câmara de

Vereadores, na rua Pernambuco.

Últimas vagas
Por que as pessoas costumam ficar nervosas e
têm medo de falar em público? A resposta é bem

simples: oratória não é um dom especial ou sorte,
é técnica, que você aprende e desenvolve.
Pensando nessa necessidade, a Uniacic

promove o curso Técnicas de comunicação e
oratória, que repassa técnicas e dicas de como

empregar a oratória como uma ferramenta no dia a
dia. Não perca essa oportunidade. O treinamento

começa no dia 22 de maio, às 19h. Mais pelo
telefone 3321-1400.
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

H1N1: Confirmado mais um caso
Informe epidemiológico da

Sesa (Secretaria Estadual da Saú-
de) confirma o segundo caso de
Influenza A H1N1 em Cascavel. A
vítima é um homem de 57 anos,
que passa bem, segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde. O mu-
nicípio contabiliza ainda outro
caso de Influenza B.

Entre os 25 municípios da 10ª
Regional de Saúde, apenas Casca-
vel registrou casos positivos de In-
fluenza. A cidade, por sua vez, não
registra óbitos até o momento.
Desde o início do ano, foram noti-
ficados 23 casos da doença, com
três confirmações. Outros três ca-
sos suspeitos ainda aguardam re-
sultado de exames que serão di-
vulgados em breve pelo Lacen (La-
boratório Central).

Em todo o Paraná já foram con-
firmados 88 casos de Influenza e
10 mortes. A maioria dos óbitos,
seis no total, foram causados pelo
vírus A H3 Sazonal. Os outros divi-
dem-se em A H1N1 (3) e Influenza
A não subtipado (1).

DENGUE
A Secretaria Estadual da Saúde traz
ainda os números da dengue em
Cascavel. Conforme o boletim, os
casos permanecem estáveis, com 25 no
total – 22 deles autóctones e três
importados. Em relação às notificações,
o município soma 423.

Vacinação
Com a queda nas temperaturas e a aproximação do inver-

no, as pessoas ficam mais suscetíveis à doença. Para evitar
que novos casos apareçam, a campanha de vacinação contra
a gripe segue até 1º de junho e tem direito à vacina quem
compõe os grupos prioritários: gestantes, puérperas, indíge-
nas, idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a
cinco anos incompletos, detentos, profissionais da saúde, pro-
fessores das redes pública e privada, doentes crônicas e pes-
soas que trabalham no sistema prisional.

Em Cascavel, até o Dia D da campanha, em 12 de maio, foram
imunizadas 41,3 mil pessoas. Este é o levantamento mais re-
cente disponibilizado pelo município. A vacina está disponível
nas Unidades Básicas da Saúde e da Saúde da Família. Quem
for receber a dose precisa estar munido do cartão de vacinação.

VACINAÇÃO contra a gripe
segue até 1º de junho
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Trincheira liberada
A Ecocataratas fará a liberação

amanhã da trincheira localizada no
quilometro 581 e da passagem in-
ferior da trincheira construída no
quilômetro 583 da BR-277, em Cas-
cavel. As obras integram os traba-
lhos de duplicação dos 3,2 quilô-
metros da rodovia.

A trincheira a ser liberada totalmen-
te para tráfego de veículos é a primei-
ra estrutura localizada no quilômetro
581 – próximo ao posto de fiscaliza-
ção da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os usuários que circularem em am-
bos os sentidos da rodovia seguirão
pelas novas pistas da BR-277 passan-
do em cima da nova trincheira.

Para aqueles que desejam aces-
sar o Núcleo Industrial Domicilia-
no Theobaldo Bresolin - sentido Foz

do Iguaçu - deverão utilizar as alças
de acesso para a via marginal. Para
o motorista que vem no sentido
contrário, ou seja, de Foz do Iguaçu

para Guarapuava, deverá acessar
a alça de acesso, passar embaixo
da trincheira, acessar a via margi-
nal e após o núcleo industrial.
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AS MARGINAIS também
serão liberadas para o tráfego

neste trecho da BR-277
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Centro Tecnológico: Unipar cria projeto
de apoio à segurança pública

UNIPAR tem Centro Tecnológico e incubadora

O Vigia Cascavel já está pron-
to; a ideia é cadastrar câmeras de
residências e comércios para
acesso das forças policiais.

 Fomentar inovações tecnoló-
gicas que gerem fruto para as ci-
dades. Com essa proposta, nas-
ce o Centro Tecnológico da Uni-
versidade Paranaense – Unipar,
em Cascavel. O projeto de exten-
são é um espaço para o talento
de quem deseja usar a tecnolo-
gia como agente facilitador nas
áreas de saúde, mobilidade, edu-
cação e segurança.

Alguns projetos estão em an-
damento. Um que já está pronto
é o Vigia Cascavel, desenvolvido
dentro do CT, pelo curso de Siste-
mas de Informação. O objetivo é
cadastrar câmeras de empresas
ou residências para que fiquem
acessíveis, em tempo real, às for-
ças polícias de Cascavel, contri-
buindo com a segurança pública
e combate à criminalidade.

A ideia do Vigia surgiu de um
servidor público externo e foi aper-
feiçoada pelo curso. O coordena-
dor do CT, professor Ângelo Suco-
lotti, afirma ser uma satisfação e
um desafio coordenar uma equi-
pe grande, envolvida com vários
órgãos de segurança: “O produto
é funcional e está pronto, porém,
para cumprir o papel, precisa do

engajamento da comunidade, com-
prando a ideia, que não tem custo,
apenas necessita que a população
disponibilize o acesso às suas câ-
meras privadas”.

Oito aluno se envolveram no
projeto, tendo, ainda, a parceria da
Fundetec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co), Prefeitura de Cascavel, Con-
seg (Coordenação Estadual dos
Conselhos Comunitários de Segu-
rança) e ACIC (Associação Comer-

cial e Industrial de Cascavel).
O egresso Victor Boso, desta-

ca que o desafio foi compensador.
“Foram oito meses trabalhando
no projeto, possibilitando o rela-
cionamento em grupo e o desen-
volvimento de pesquisas, muito
válidas para o futuro da profissão.
Foi complexo por não ter nada pa-
recido no mercado e também gra-
tificante por contribuir com a so-
ciedade e poder estender a ideia
fora do município”, observa.
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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- ROGÉRIO DA SILVA E MAIARA ANDRESSA DOS SANTOS
02- JOÃO VALTER RIBEIRO E ELZA ELOI MARCELINO
03- WILLIAN CESAR FREIRE E GAZALLE BADER SLEIMAN
04- JAIR MAGALHÃES DE OLIVEIRA E NILZA MARTINS DA SILVA
05- LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS E MARCIA RODRIGUES DA PAZ
06- RAFAEL BIAVA MARCONI E INDIANARA SIQUEIRA CAVALHEIRO
07- WANDERLEI MARQUES DA SILVA E LUISA DE FÁTIMA OLIVEIRA
08- MARIANO JOÃO DOS SANTOS E MARIA HELENA GALAN GUIDO
09- LUCAS DE BRITO E ALINE PIRES DE OLIVEIRA
10- FLÁVIO SCHINDLER E DANIELA HAMILTON
11- EDIMAR JESUS PERDIGÃO E ROSALINA DA SILVA FREIRE
12- RAFAEL FENSKE E KACIELI VERZELETTI
13- CLAUDEMIR JOSÉ GRANDO E GISELE MIRANDA RIBEIRO
14- RONY ADRIANO MARQUES DOS SANTOS E ESTER DUARTE
15- SIDINEY SILVANO DE CAMARGO E ROSANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
16- ANDERSON JONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA E REGIANE DE FATIMA DA SILVA
17- MANUEL SIMÕES DA COSTA E NILVA KEMPNER
18- CARLOS ALBERTO ALVES E RUBIA LOPES DA SILVA
19- JOHNNY ROTTAVA E PATRICIA TASCA
20- EDUARDO FRANGIOTTI TESTA E JORDANA ANTONIA DRANSKI NEVES
21- MARCOS PAULO ROSSI E ELIANE PEREIRA DOS REIS
22- THIAGO RODRIGO CORREA E PRISCILA THAMARA BUENO
23- PAULO VITOR ALVES E PAULA TALANA SCHIRMER
24- DIEGO DE PAULA MENDES E BIANCA XAVIER CASTRO
25- DIEGO GIACOMINI E ANDRESSA BLACK
26- DOUGLAS DOS REIS CEZAR E GREICY CAROLINY VELOSO
27- DANIMAR LUÍS UNSER E JOELMA MEDEIROS
28- MARCO ANTONIO CURCI BARIZON E JHEINY FERNANDA OLDONI
29- ALLAN MATHEUS PEREIRA E NAARA ROSIMERY SILVEIRA DOS SANTOS
30- ROGÉRIO PEREIRA E GESSIELY CRISTINI DE ALMEIDA PINTO
31- TASI GUILHEN PASIN E ISABELLA LIBA DE ALMEIDA
32- CARLOS MARION GREFF MARTINS E LUCIANA PACHECO
33- MATHEUS TIAGO DA SILVA E THABATA PAOLLA JACOWSKI COLLET
34- VALDECI CARLOS VIEIRA E CLARISSE DA SILVA
35- MARCO AURÉLIO GUARNIERI E JESSICA JENNIFER GONÇALVES

Cascavel, 18 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

Juíza manda
prender Dirceu

A juíza federal substituta Gabrie-
la Hardt determinou ontem a prisão
do ex-ministro da Casa Civil José
Dirceu (PT). A magistrada, que subs-
titui o juiz federal Sergio Moro duran-
te viagem dele aos Estados Unidos,
tomou a decisão depois de ser noti-
ficada oficialmente pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região (TRF4)
do julgamento que negou o último
recurso possível de Dirceu ao tribu-
nal de segunda instância. O petista
será detido para cumprir a pena de
30 anos, nove meses e dez dias de
prisão a que foi condenado em um
processo da Operação Lava Jato.

Assim como no caso do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
José Dirceu terá prazo para se en-
tregar à Polícia Federal. Gabriela
determinou que ele se apresente à
carceragem da PF em Brasília até
as 17h desta sexta-feira (18).

Composta por desembargadores
da 7ª e da 8ª turmas do TRF4, a 4ª
Seção do tribunal negou hoje, por
unanimidade, os embargos de decla-
ração movidos pela defesa do ex-mi-
nistro contra o acórdão dos embar-
gos de declaração do julgamento em
que o tribunal elevou a pena dele de
20 anos e dez meses de prisão para
30 anos, nove meses e dez dias. Era
a última possibilidade de recurso de
Dirceu na segunda instância.

O extrato da decisão, que auto-
riza o juiz de primeira instância a
determinar a prisão, foi expedido
por volta das 18h10 de ontem.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 17
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Ainda não há previsão para que
a Apac (Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados) re-
almente aconteça em Cascavel. É
que apesar da promessa do minis-
tro Extraordinário de Segurança
Pública Raul Jungmann da libera-
ção de R$ 10 milhões para a cons-
trução, quase dois meses depois
da promessa feita – durante inau-
guração do posto da PRF na BR-
277 no dia 23 de março - não há
nem sinal da verba.

A informação de quando a quan-
tia será depositada foi solicitada à
assessoria do Ministério, até ago-
ra sem resposta à reportagem. De
acordo com a presidência da Apac
em Cascavel, a notícia é de que há,
realmente, um fundo de R$ 2 bi-
lhões no Ministério. E que parte
dessa verba seria destinada à
construção de unidades.

Enquanto isso, reuniões men-
sais são realizadas em Cascavel
e a de maio ocorreu ontem, no Fó-
rum Estadual, com participação
da diretoria da Associação e da

juíza Cláudia Spinassi, que está
à frente do projeto.

O terreno já foi doado pela pre-
feitura e o projeto para constru-
ção está pronto, de acordo com o
presidente da Apac, Alci Rotta. “O
projeto foi para Brasília, eles pe-
diram algumas alterações que já
foram feitas, e esse material já
voltou para lá”, afirma.

Apac sem previsão Mais problemas
Porém, além da verba, há outro
imbróglio. É que o Estado teria de
bancar a associação e contratar
servidores. Mas aí existe o limite
prudencial e há discussão para talvez
terceirizar o serviço, o que contraria
os sindicatos de agentes.
De acordo com a diretoria da Apac, a
governadora Cida Borghetti
demonstra mais interesse em resolver
a situação, e a esperança é de que a
obra se inicie ainda neste ano, para
fazer funcionar a associação que tem
um terço de custo do sistema
penitenciário e consegue devolver os
presos ressocializados após
cumprimento da pena. Enquanto a
Apac não funciona, efetivamente, em
Cascavel, o sistema penitenciário
está inchado e o cadeião, já
“desativado”, ainda abriga presos.

MINISTRO Raul Jungmann prometeu a verba e
Beto Richa disse que Estado bancaria  a Apac
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Giro da
Violência

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Operação Muralha I
A barreira montada em São Miguel
do Iguaçu e que simboliza a
Operação Muralha, realizada em
toda a região de Fronteira do
Oeste do Paraná, rendeu a
apreensão de um comboio de
ônibus que saía de Foz do Iguaçu.
As equipes observaram uma grande
quantidade de ônibus aguardando
passar pela barreira para a
fiscalização. Os ônibus foram
retirados das filas de veículos para
serem fiscalizados e treze passaram
pelo crivo da polícia.

Operação Muralha II
Os veículos estavam carregados
com mercadorias paraguaias e
foram encaminhados à Receita
Federal para averiguação. Os
passageiros foram revistados e
liberados.  Em conversa com os
passageiros, a polícia identificou
que os automóveis seguiam para
diversos destinos do País. Estima-
se que as mercadorias apreendidas
nos ônibus ultrapassem R$ 1,6
milhão, de acordo com a Receita
Federal. Em um dos ônibus, foram
encontrados 2,7 quilos de
maconha escondidos na lixeira do
banheiro do veículo.

Acidente no Centro
Dois automóveis se envolveram
em um acidente no Centro de
Cascavel na tarde de ontem. Foi na
Rua Marechal Cândido Rondon,
esquina com a Rua Maranhão.  Um
Zafira seguia pela Rua Maranhão
quando furou a preferencial e
bateu em um Celta, que estava
na Marechal Rondon. A motorista
da Zafira teve ferimentos
leves, mas recusou
encaminhamento hospitalar.

Contra a criança:
quase uma

denúncia de
crime por dia

BOLETINS de ocorrência foram registrados no Nucria neste ano, de crimes contra a criança

Apesar de haver o registro de boletim de ocorrência, a estatística corresponde a 1/3 do que realmente ocorre. E esses
casos não vêm a conhecimento da Justiça por diversos motivos.
É o tipo de crime que não tem testemunha. É a palavra da vítima contra a palavra do agressor. E, normalmente,
quando o relato da vítima vem à tona, rico de detalhes, é porque o abuso ocorre há muito tempo. “Primeiro porque o
agressor é uma pessoa que a vítima ama. Ou pai, ou padrasto, que ela tem como referência. E ela se vê nesse dilema,
porque fica preocupada com o fato de perder a convivência com essa pessoa que ela ama e saber que o agressor pode
ir preso”, explica a promotora Andrea Frias, que atua na vara especializada de violência doméstica e crimes contra a
criança. A perspectiva de casos não denunciados é a mesma da violência doméstica, com uma diferença: os casos de
violência doméstica não são velados. Os de abusos contra a criança são. “São agressores pessoas que ninguém
desconfia, que não tem passagem pela polícia. E são agressões que começam muito cedo, quando a criança sequer
tem noção do que está ocorrendo”, relata. Os abusos ocorrem contra meninas em maior proporção, mas também há
vítimas meninos. E os abusadores são, na maior parte, padrasto, pai ou parentes das crianças.

NO PARANÁ
No Paraná, os números também
são assustadores. De acordo com
a Sesp (Secretaria de Segurança
Pública), no ano passado foram
1.637 casos de estupro de
vulnerável no Estado, com vítimas
de até 12 anos; 16 casos de
estupro de vulnerável com lesão
corporal grave e três com
resultado de morte. Em 2018,
até abril, foram 562 estupros de
vulneráveis, outros cinco estupros
com lesão corporal grave e um
registro de estupro com resultado
de morte da vítima.

Hoje é o Dia Nacional de Combate à Explora-
ção Sexual de Crianças e de Adolescentes e ape-
sar de ao longo dos anos haver uma campanha
intensa para conscientização a respeito deste
tipo de crime e a necessidade de proteção à cri-
ança, os dados em Cascavel ainda assustam.

De acordo com o Nucria (Núcleo de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente), desde o iní-
cio do ano, 86 boletins de denúncias de cri-
mes contra a criança e o adolescente foram
registrados no Núcleo, que é o setor da Polí-
cia Civil que investiga esses casos. Os regis-
tros são referentes ao período de janeiro até
quarta-feira dia 16, quando os dados foram en-
caminhados à reportagem pelo setor.

O estupro de vulnerável ainda é o crime com
mais destaque nesta estatística. Já foram 30
casos denunciados em 2018.  Em seguida vêm
as lesões corporais, com 12 registros de bole-
tins e denúncias neste ano.

Em 2017, a quantidade de boletins e denún-
cias é ainda mais assustadora. Foram 252 ca-
sos no ano todo. O estupro de vulnerável lidera
o ranking, com 71 denúncias. Lesão corporal
aparece com 32 destes registros, além de 15
casos de aliciamento de crianças.

 Estupros são velados

ESCOLA, LOCAL DE DENÚNCIA
As vítimas destes crimes costumam confessar aos professores a violência

sofrida: 44% delas fazem esse relato aos educadores, porque 90% dos casos
ocorrem dentro da família, e o professor aparece como uma figura em que a

criança ou o adolescente confia. “Por isso que o professor precisa estar
atento aos sinais corporais ou comportamentais que demonstram a

violência. Se o professor não tiver conhecimento, não percebe esses sinais e a
violência continua”, afirma Andrea Martelli, professora Doutora em

Educação, que palestrou ontem sobre o assunto no 16º Fórum Municipal de
Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Segundo Andrea, quando esses sinais são identificados, o educador precisa

denunciar o caso. “A denúncia pode ser feita ao Conselho Tutelar ou por
meio do telefone disque 100, que é usado especificamente para estes

crimes. Essas crianças podem, inclusive, ficar acolhidas, dependendo de
quem foi o abusador, porque muitas famílias, infelizmente, ficam ao lado
do abusador e muitas crianças acabam na família acolhedora porque a

própria família não aceita a situação”, lamenta.
“É muito importante o papel da escola e dos familiares no sentido de

prevenção, e o conhecimento é a melhor arma para isso. Atualmente,
temos formação continuada com essa temática no caso dos educadores,

mas precisamos de uma parceria mais forte com as instituições de
ensino”, resume Matelli.

VIOLÊNCIA CONTRA
A CRIANÇA

2017 252 registros
2018 86 registros até 13 de maio
Dados: Nucria Cascavel

NO PARANÁ

* Vítimas até 12 anos
* Dados Sesp/PR

1.637 casos de estupro de vulnerável
16 estupros com lesão corporal grave
3 estupros com resultado de morte
TOTAL 1.656

até abril - 562 estupros de vulneráveis
5 estupros com lesão corporal grave
1 estupro com resultado de morte
TOTAL 568
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Giro da
Violência

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Operação Muralha I
A barreira montada em São Miguel
do Iguaçu e que simboliza a
Operação Muralha, realizada em
toda a região de Fronteira do
Oeste do Paraná, rendeu a
apreensão de um comboio de
ônibus que saía de Foz do Iguaçu.
As equipes observaram uma grande
quantidade de ônibus aguardando
passar pela barreira para a
fiscalização. Os ônibus foram
retirados das filas de veículos para
serem fiscalizados e treze passaram
pelo crivo da polícia.

Operação Muralha II
Os veículos estavam carregados
com mercadorias paraguaias e
foram encaminhados à Receita
Federal para averiguação. Os
passageiros foram revistados e
liberados.  Em conversa com os
passageiros, a polícia identificou
que os automóveis seguiam para
diversos destinos do País. Estima-
se que as mercadorias apreendidas
nos ônibus ultrapassem R$ 1,6
milhão, de acordo com a Receita
Federal. Em um dos ônibus, foram
encontrados 2,7 quilos de
maconha escondidos na lixeira do
banheiro do veículo.

Acidente no Centro
Dois automóveis se envolveram
em um acidente no Centro de
Cascavel na tarde de ontem. Foi na
Rua Marechal Cândido Rondon,
esquina com a Rua Maranhão.  Um
Zafira seguia pela Rua Maranhão
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Contra a criança:
quase uma

denúncia de
crime por dia
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tem noção do que está ocorrendo”, relata. Os abusos ocorrem contra meninas em maior proporção, mas também há
vítimas meninos. E os abusadores são, na maior parte, padrasto, pai ou parentes das crianças.

NO PARANÁ
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resultado de morte. Em 2018,
até abril, foram 562 estupros de
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De olho na Presidência
O vereador Romulo Quintino (PSL) se decidiu: Não será mais
candidato a deputado estadual para atender solicitação do

PSL estadual. Vai postular a Presidência da Câmara, com
apoio de Gugu Bueno (PR). Em troca vai pedir votos para

Gugu, que já está na corrida a vaga de deputado.

Antecipação?
A Comissão Legislativa
deve fechar hoje
documento base da revisão
do regimento interno. A
intenção é votar as
alterações antes do recesso
parlamentar para servir de
regra para a próxima
eleição da Casa. Se isso
ocorrer, tal processo será
antecipado em seis meses,
tirando da jogada
possíveis concorrentes.

Mão fechada
Paranhos apontou ontem
que a economia ano
passado foi de R$ 100
milhões em recursos
públicos – o equivalente a
32%. Sem quatro
secretários (Meio
Ambiente, IPC,
Comunicação e Obras), ele

espera ainda uma economia
com subsídios que deve
chegar a R$ 1,3 milhão no
fim do ano.

Hospital Municipal
Pensando na abertura de
novos leitos, Paranhos
reafirmou ontem que
pretende reformar o antigo
Jacomo Lunardelli pensando
nele como Hospital
Municipal, embora a
princípio seja usado como
UPA. A estrutura comportará
30 vagas de internamento.

Ausências
Compras, contratos e
emendas de R$ 18 milhões e
uma ausência notória na
sala de atos da Prefeitura:
Jorge Lange (PSD), vice-
prefeito, pré-candidato a
deputado estadual.

DIÁLOGO DIFÍCIL

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje às 9h30 os vereadores Celso Dal Molin (PR) e
Policial Madril (PMB) visitam o Gaeco.

 Eles entregam documentos sobre irregularidades dos
uniformes escolares na gestão passada.

Embora tenha se ausentado da solenidade por
motivos particulares, Roberto Parra (MDB) critica a
dificuldade de diálogo com o Executivo. “Chegam os
convites por mensagem, em cima da hora. Não tem
um chefe de gabinete e não recebemos explicações
de projetos. Reclamam que não vamos, mas eles
também não vem a Câmara”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Cortes e prêmios
aos consumidores

Nota Premiada aos consumidores
“CPF na nota?” Pergunta comum no comércio,

com a Campanha Nota Paraná, será intensificada por
Leonaldo Paranhos, que já mandou à Câmara de
Vereadores projeto instituindo a “Nota Premiada”. A
ideia copiada do Estado é uma estratégia para elevar
a arrecadação de ICMS (Imposto Sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços). Sorteios e prêmios
serão dados aos contribuintes que aderirem a
campanha. Ainda não há previsão de quando a Nota
Premiada estará em funcionamento. “Dependemos
de um software que será contratado para realizar os
sorteios e incluir os contribuintes”, diz Zorek.

Gastos com energia
elétrica, água e telefone.
Do copinho do café até as
licitações milionárias. O
Executivo tende a implan-
tar uma rigidez em busca
de economia aos cofres
públicos. Estão em anda-
mento medidas para au-
mentar a arrecadação, a
fim de compensar, por
exemplo, a contratação
de mil servidores públi-
cos no ano passado – a
maioria para atender ser-
viços de Saúde e Educa-
ção, principalmente no
Conjunto Rivieira.

Por enquanto, não es-
tão previstos “pacotes
de maldades”: o cor te
será na própria carne,
sem afetar a população.
Estão inclusos cor tes
de gratificações e inten-
sificação dos cor tes de
horas extras. Medidas
mais drásticas, como
fechamento de Unida-
des Básicas de Saúde,
são descar tadas. “Va-
mos manter as horas

extras a funções essen-
ciais, como na Saúde.
Mas o controle será in-
tensificado”, afirma o
secretário Municipal de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek.

O desafio da gestão é
elevar a arrecadação, sem
onerar os contribuintes. O
reajuste de 1,7% ao fun-
cionalismo público repre-
senta R$ 7 milhões de
gastos a mais na folha.
Atribui-se a ele a elevação
do índice prudencial: hoje
o gasto com salários equi-
vale a 51,8%, enquanto
que o recomendável pelo
Tribunal de Contas é de
51,3%. Além do reajuste
salarial, foram determi-
nantes a essa elevação
de gastos: as consultas
nas UPAs aumentaram
40% em um ano e a rede
municipal de ensino teve
acréscimo de dois mil alu-
nos, que migraram da
rede particular.
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Já se passaram 295 dias de
total silêncio da Justiça em relação
a denúncias de irregularidades na
licitação do contrato do lixo em Cas-
cavel feitas pelo Ministério Públi-
co e pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Or-
ganizado). Grampos telefônicos dos
agentes públicos, fotografias e
mensagens de celular apontavam
uma fraude para beneficiar a OT Am-
biental, ainda na gestão passada.
Depende da Vara da Fazenda Públi-
ca se prossegue ou não com o
caso. Sem respostas, passados
16 meses de gestão, ontem o Pre-
feito Leonaldo Paranhos (PSC) anun-
ciou o primeiro aditivo no valor de
R$ 1,366 milhão, previsto em con-
trato, reajustado conforme o IPC (Ín-
dice de Preços ao Consumidor) e
benefícios salariais aos servidores.

Uma das cláusulas estabelece
que haveria reajuste em janeiro
deste ano, porém, o Município bus-
cava uma brecha para nego-
ciar esse montante. “Em 16
meses de governo esse é o
primeiro aditivo, este ainda
obrigatório, previsto em lei.
Ouvimos nossa Procurado-
ria Jurídica que alertou: se
não pagasse, estaria sujei-
to a responder por improbi-
dade administrativa”, afir-
ma Paranhos.

Sem ter como renegociar
o contrato, Paranhos man-
tém rejeição ao contrato atu-
al e espera o resultado da
denúncia feita pelos promo-
tores Sérgio Machado e Juli-
ana Stofela. Eles apontaram
um direcionamento na concorrên-
cia pública em que a OT Ambiental
foi declarada vencedora para pres-
tar serviços pelo período de cinco
anos ao município de Cascavel,
com a proposta de R$ 207 milhões.
“Está assinado e não tenho como

cancelar. Espero que
a Justiça dê em defi-
nitivo um posiciona-
mento para que pos-
samos fazer uma
nova licitação em
novo formato”, diz o
atual prefeito.

Antes de deixar o
governo, o ex-prefeito,
Edgar Bueno (PDT),
chegou a levantar
uma PPP (Parceria Pú-
blico-Privada) para
contratar um consór-
cio para cuidar do lixo
por 20 anos, com um
custo de R$ 4,7 mi-

lhões ao mês – recebendo R$ 960
milhões no fim do contrato, sem
contar os aditivos. Com rejeição po-
pular, a medida foi deixada para trás,
mas a licitação ocorreu dando a OT
Ambiental como vencedora do con-
trato que só encerra em 2021. “Já
denunciei contratos anteriores, des-
de 1998 quando fui vereador. Luta-
mos para que não houvesse a PPP
e também entendemos que o mo-
delo atual do contrato não deveria
ter ocorrido. Ele deveria ser fracio-
nado, ficando a varrição à outra em-
presa. A ganhadora também deveria
assumir a responsabilidade de
construir o espaço para a destina-
ção do lixo”, afirma Paranhos.

Contrato do lixo
Prefeito acompanha
o lixo diariamente

Diariamente em tempo real, Paranhos acompanha a movimentação
dos caminhões que transportam o lixo em Cascavel. A pedido da
Prefeitura, ainda no ano passado, aparelhos de rastreamento,
populares GPSs, foram instalados nos veículos. Há uma semana

Paranhos verifica o deslocamento e a quilometragem dos caminhões.
“Antes só recebíamos o relatório mensal. Agora, do Gabinete,

acompanho todos os dias a movimentação”, diz o prefeito que já
constatou algo estranho esta semana, quando “um caminhão ficou um

dia sem fazer nenhum quilômetro. A empresa prontamente nos
respondeu que estava quebrado”.

A ferramenta de fiscalização seria inclusive uma “estratégia” para
constatar qualquer quebra de contrato com a OT Ambiental. Em

janeiro do ano passado, ele havia pedido câmeras para acompanhar os
servidores trabalhando no aterro, até a pesagem e descarregamento
do lixo: uma medida considerada de transparência do Poder Público.

Por enquanto, em operação, apenas os GPSs.

 São alvos da ação civil pública por atos de improbidade
administrativa o ex-secretário de Administração, Alisson Ramos
da Luz; o ex-secretário de Meio Ambiente, Luiz Carlos Marcon; os
servidores da secretaria de Meio Ambiente, Elmo Rowe Júnior e
Sylvio Taddeu de Carvalho Torres; o servidor do departamento de
compras da Prefeitura, Henrique Wichoski Koupaka e a empresa

OT Ambiental, representada por Olides Berticelli.

ATERRO
NOVAMENTE
NO LIMITE
Por dia a produção de lixo em
Cascavel supera as 300 toneladas.
Com isso, a vida útil do aterro
sanitário opera no limite: agora a
Secretaria de Meio Ambiente busca
a abertura de uma nova célula para
receber o lixo coletado pela
OT Ambiental.
A última célula geomembrana foi
implantada em junho do ano
passado a um custo médio de R$ 350
mil. Agora o Município inicia o uso
de máquinas para abertura da oitava
estrutura: o aterro tem capacidade
de apenas 12. “Usaremos as
máquinas da Prefeitura para fazer a
terraplenagem e ainda abriremos
licitação para compra dos demais
materiais”, diz Cletírio Feistler,
secretário de Meio Ambiente.CONTRATO do lixo está sob investigação judicial

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo/Hoje News

está blindado

Os citados
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rastreados em tempo real
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Mesmo com entrave na Justiça,
a Prefeitura autorizou aditivos de
prazo e recursos para obras do Eco-
Park Morumbi. O acréscimo será de
R$ 465.119 e agora a Contersolo
terá até outubro para entregar a
obra que integra do PDI (Programa
de Desenvolvimento Integrado). O
contrato com a empresa passou de
R$ 16,9 milhões para R$ 17,5 mi-
lhões. No Centro de Convivência In-
tegeracional e estruturas do Cen-
tro de Referência em Assistência
Social serão necessários R$ 278
mil – as obras não tinham acaba-
mentos de pinturas, pisos, grades
e mosquiteiros. Um dos sete pon-
tilhões (travessias em madeira)
não estava previsto, provocando
acréscimo de R$ 47 mil. Com a re-
tirada da subestação da Sanepar,

Mais dinheiro e prazo

PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Comissão de Sindicância criada para apurar a troca de materiais na execução

da ponte no EcoPark ouvirá onze testemunhas do caso, no próximo dia 29, a
partir das 9h. Entre elas o ex-secretário de Obras e vice-prefeito, Jorge Lange, e

o ex-presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) Fernando
Dillemburg, o ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, fiscais da obra,

fiscais de contrato, engenheiros e demais envolvidos no projeto.

o traçado da ciclovia foi alterado,
aumentando em R$ 20 a obra. Por
último, foi constatado problema de
drenagem da água, contratado ago-
ra o serviço por R$ 118 mil.

ACORDO
Depende da Justiça agora a avaliação
de uma proposta de acordo entre a
Prefeitura e a Cotersolo – aceita-se a
ponte de concreto, mas as demais
devem ser feitas em tubos metálicos. A
empresa deverá ainda dar desconto de
R$ 100 mil. Se houver a homologação
do acordo, encerra-se o processo
administrativo: não haverá culpados pela
troca do material.  Ministério Público
deverá se manifestar sobre o caso.

 AÍLTON SANTOS

OBRAS do EcoPark Morumbi geraram polêmica no início do
ano após troca de materiais de uma ponte
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No dia 20 de maio comemoramos o Dia do Pedagogo, um
grande profissional que é responsável por toda a organização do
processo educativo, seja no âmbito da escola como em outros
locais nos quais a educação está presente.

E não é que temos muitos motivos para comemorar? Cada vez
mais nos deparamos com um amplo mercado de trabalho para
esse profissional, que, por meio da docência, é capaz de mudar
vidas e transformar realidades.

Educação... Um universo de tanta responsabilidade que é ca-
paz de exercer a formação das pessoas combinando ensino e troca
de conhecimento. Não é a toa que é considerada a maior riqueza de
um país. Como não se apaixonar por essa área, não é mesmo?

Mas qual o passo a passo para implementar um  programa
educativo dentro de uma instituição de ensino? Com pesquisas
detalhadas, o profissional analisa as necessidades e oportunida-
des e aplica os resultados no ambiente escolar. Seu trabalho
permite a organização dos processos pedagógicos, conside-
rando todas as atividades que envolvem o processo de aprendi-
zagem, de forma sistematizada.

Tanta dedicação confirma a complexidade do processo de
formação, bem como a necessidade de dedicação de professo-
res e estudantes, já que a formação do pedagogo prevê ainda o
acompanhamento do dia a dia da escola. É ele quem gerencia
as ações pedagógicas, além de ser o elemento articulador entre
a escola, a família e o aluno.

E não para por aí! O pedagogo também pode exercer suas
funções em empresas das mais diversas áreas, além de hospitais,
casas de detenção, igrejas, entre outros.

Portanto, não há dúvida: quando se trata de educação, sempre haverá
espaço para o trabalho deste profissional. Parabéns pelo seu dia!

O PEDAGOGO E A IMPORTÂNCIA DE
SUA ATUAÇÃO EM VÁRIOS ÂMBITOS

NOTAS
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“É triste termos que
debater este tema tão

deprimente, pois sabemos
as dores e os traumas que

ele provoca nas nossas
crianças; a vítima é quem

sempre tem de sair de
casa, se retirar do

ambiente violento...”

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

O Feirão do
Imposto que irá
orientar
contribuintes no
centro de
Cascavel
amanhã, a partir
das 9 horas.

Os números da
violência contra
crianças e
adolescente que
ainda
continuam
acontecendo em
Cascavel.

Leonaldo Paranhos, prefeito
de Cascavel, durante o Fórum
Municipal de Enfrentamento

ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e

Adolescentes.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Quinta

Curitiba

15 25
Sexta

20
Quinta

23
Sexta

161417

Fases da lua

Fo
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e:
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im
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

Marcia Regina Mocelin e Gisele
do Rocio Cordeiro

Coordenadoras de cursos da Uninter

 DIVULGAÇÃO

 Ministro
Hoje, às 11h30, chega a
Cascavel, o ministro dos
Transportes, Portos e
Aviação Civil, Valter
Casimiro, que anuncia a
retomada das obras do
novo Terminal de
Passageiros do Aeroporto
de Cascavel, construção do
estacionamento de
aeronaves, duplicação da
Avenida Itelo Webber
(estrada do Aeroporto) e
estacionamento para 440
veículos. Só o Terminal de
Passageiros terá custo
médio de R$ 15,5 milhões.

 Palestra
Reconhecido por vencer
importantes concursos de
arquitetura e urbanismo,
o Estúdio 41 ministrará
palestra gratuita em
Cascavel. O evento está
marcado para a próxima
segunda-feira (21), às
20h, no Teatro Municipal
Sefrin Filho. A palestra é
aberta para profissionais
da área, estudantes e
outros interessados. Não
há a necessidade de
inscrição prévia e a
capacidade do Teatro é
821 lugares.
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Tu te tornas inteiramente
responsável pelo bem que cativas.

Saint Exupery

Valdecir Cordeiro apaga mais uma
velinha neste sábado. Felicidades!

Juliana Barbizan e
Tiago, à espera do
filho Arthur

Felicidades!

MICHELLE GALVÃO

Festa de Santo Atônio
A Paróquia Santo Antônio vai

promover uma grandiosa festa dias 9 e
10 de junho. No sábado à noite, o
cardápio é sopa de agnoline e no

domingo o almoço é à base de
churrasco. Também haverá muita
diversão e sorteio de brindes.
Mais informações pelo telefone

(45) 3226-5405.

Agasalho
O Tuiuti Esporte continua com a

Campanha do Agasalho. Os donativos
serão entregues ao  Provopar e ao Cemic.

Mário Sérgio Dantas, Eduardo Folca,
Júlio César Mecci, Paula Regina Borba,

Mariana Santos de Oliveira e
Maria Tocci Moura.

Amor em Fios Kids
Dia 23 de maio tem Jantar

Beneficente em prol do Projeto
Amor em Fios Kids O envento será

realizado no N Show, Rua Rio
Grande do Sul, 1.670.
O convite custa R$ 60.

Mais informações pelos telefones:
(45) 9 9954-0717, 9 9921-7400

e 99916-0716.

DIVULGAÇÃO

Hoje é o dia dela. A linda
VALENTINA MORI comemora idade

nova. Felicidades!
O registro é de Arivonil Policarpo
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O dia promete algumas surpresas.
Ouça sua intuição e vai descobrir como
tirar o melhor proveito das mudanças.
Bom momento para se livrar de coisas
e tentar novos caminhos. Cor: gelo.

To
ur

o

Bom período para juntar forças com
os colegas. Mas também há sinal de
competição. Se está saindo com al-
guém, é um bom dia para tornar a re-
lação mais séria. Cor: preto.

G
êm

os

Bom dia para concentrar toda a sua
atenção no trabalho. Mas não se iluda
- será preciso o dobro da dedicação
para atingir o resultado que busca. Cor:
vinho.

C
ân

ce
r A sorte também sorri para os seus

interesses. Vale a pena fazer uma
fezinha! Na paquera, você tem tudo
para virar o centro das atenções.
Cor: coral.

Le
ão

Assuntos domésticos ou que envol-
vem a família podem exigir mais aten-
ção hoje. Use o que aprendeu no
passado para conquistar seus objeti-
vos. Cor: prata.

V
ir

ge
m Sua agilidade de raciocínio  ficará ain-

da mais evidente. Bom momento pra
resolver assuntos que exigem deslo-
camentos ou contato com o público em
geral. Cor: turquesa.

Li
br

a

Só tenha cuidado para não exagerar
na possessividade. Pode descobrir
novas maneiras de ganhar dinheiro,
mas será preciso muito empenho e
dedicação. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão Com a Lua em seu signo, você vai sen-
tir mais animação para encarar qual-
quer desafio! Explore seus pontos for-
tes, como a capacidade de se reerguer
e dar a volta por cima. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o Seu desafio será esconder o jogo e cuidar
dos seus interesses de maneira discreta.
Nem todo mundo merece confiança, por
isso, não fale mais do que deve para não
revelar um segredo. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O desejo de ajudar os outros pode

crescer. Não pense duas vezes antes
de viver novas experiências e rom-
per barreiras que estavam limitando
seu crescimento. Cor: lavanda.

A
qu

ár
io Bom período para focar sua atenção

na vida profissional. Deixe seu lado
ambicioso vir à tona e não desista dos
seus interesses com facilidade. Cor:
marrom.

 P
ei

xe
s Aproveite para pensar e planejar o

que deseja alcançar a longo prazo,
pois terá uma boa visão da situação
em geral. Os estudos estão favoreci-
dos. Cor: pink.
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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    DEUS SALVE O REI

 • BAND

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Afonso intima Rodolfo a deixar Montemor. Lucrécia casa Glória e Ístvan.
Lucrécia desiste de ser religiosa. Romero avisa a Afonso que o conselheiro

Gregório chegará em breve a Montemor. Antes de morrer, Ístvan deixa a Glória
uma herança, indicando um baú. Naná avisa a Brumela que não trabalhará

mais na cozinha. Rodolfo avisa a Petrônio e Orlando que ambos irão com ele
para o exílio. Naná fica revoltada ao descobrir que a herança deixada por Ístvan

a Glória é um camafeu. Lupércio afirma que Catarina está fora de perigo. A
mandingueira avisa a Amália que uma onda de injustiças se abaterá sobre o

reino, e a aconselha a fugir. Afonso constata que o povo venera Catarina.
Osiel avisa a Afonso que um grupo de pessoas está indo à casa da man-

dingueira. Amália e Afonso chegam na casa da mandingueira.

MALHAÇÃO
Os alunos se surpreendem com a

detenção de Érico e Alex questiona Jade
e Michael. Violeta passa mal ao desco-
brir sobre o ocorrido com Érico e discu-
te com Getúlio. Gabriela e Rafael ten-
tam acalmar Violeta. Kavaco e Aman-
da namoram. Amanda se alarma ao
passar mal e Kavaco apoia a namora-
da. Maria Alice se anima com a possi-
bilidade de se mudar para uma nova
casa com Rosália.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta afirma a Lorde Williamson

que ela e Darcy se casarão a seu tem-
po. Tenória sugere que seja filha do
Barão. Susana orienta Xavier a aprovei-
tar a ausência de Julieta para maldizê-
la no Vale do Café. Jorge e Amélia pla-

nejam seu casamento. Ema procura
Jorge e sofre com a possibilidade de o
Barão ter traído sua avó. Felisberto,
Mariana e Cecília partem para São Pau-
lo. Brandão repreende Otávio e Randol-
fo e decide voltar ao trabalho. Xavier pro-
põe ao Barão que se unam contra Juli-
eta, e Aurélio se recusa a participar do
conluio.

ONDE NASCEM OS FORTES
Pedro reclama com Plínio do ata-

que aos seus caminhões. Hermano se
preocupa com Maria. Rosinete avisa a
Aurora que ela não deve se aproximar
de Plínio quando tiver uma recaída. Plí-
nio chantageia Ramirinho para manter
seu segredo. Orestes conta a Pedro que
Maria salvou a sua vida. Ramirinho pede
dinheiro ao pai para dar a Plínio. Pedro
procura Cássia. Rosinete faz suas ora-
ções. Plínio se retrai ao ver a lesão de
Aurora, que fica magoada. Hermano

avisa a Pedro que conseguiu reaver a
carga roubada. Aldina percebe o olhar
de Samir para Joana e comenta com
Clementino. Cássia é hostilizada por
Adenilson durante uma blitz. Hermano
liga para Maria. Ramiro beija Cássia.

APOCALIPSE
Natália e Guido inventam uma des-

culpa para explicar os danos aos equi-
pamentos. Uri e Dylan despistam os
fiscais. Alan se coloca ao lado de Ri-
cardo contra os próprios familiares. Zoe
sai à procura de Jonas. Natália encon-
tra um esconderijo. Noah e Saulo en-
contram outros judeus selados. Ricar-
do ameaça Uri e Dylan. Felipe e Estela
são surpreendidos com a chegada de
André no hospital. O funcionário de Ri-
cardo avisa que todos deverão receber
a marca. Zoe é reconhecida como es-
posa de Benjamin nas ruas e sofre
ameaças. Ricardo usa um aparelho de
realidade virtual para torturar Benjamin.

AMOR PROIBIDO
A polícia vai atrás de Hilmi. Bihter vai

atrás de Behlul no hospital, enquanto ele
está com Nilay e o surpreende com uma
notícia. Nilay sai do hospital. Na delega-
cia, Hilmi nega todas as acusações.
Bihter volta para casa de Adnan. Bihter
revela para Behlul que está grávida dele.
Nilay e Deniz discutem novamente e
Deniz vai embora chorando.

CARINHA DE ANJO
Leonardo foge da empresa e empurra

Adolfo, que estava chegando no lugar tam-
bém para alertar Gustavo. Em seguida,
emocionado, Gustavo pede perdão para
Cristóvão e implora para que ele volte a
trabalhar na empresa. Gustavo abraça o
amigo e os dois reatam. Franciely con-
segue sua prova de amor, perdoa Silves-
tre e os dois se beijam. O médico avisa
Vitor que Estefânia e os bebês estão fora
de perigo. Rogério conversa com Cas-
sandra, que está se sentindo culpada.

Lucrécia
desiste de
ser religiosa
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