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Emprego recua e
registra o pior mês
Apesar do saldo positivo com a criação de 283 postos de trabalhos em Cascavel no mês
de maio, os números do Ministério do Trabalho mostram que o emprego formal perdeu

força. Foi o pior índice do ano, um recuo de 63% se comparado com fevereiro, o melhor mês
quando foram criadas 770 vagas. Mais da metade dos postos foram criados pelo setor de
serviços. No acumulado do ano o saldo é positivo. Em cinco meses, Cascavel gerou 2.419

empregos, resultado das 22.815 contrações menos os 20.369 desligamentos.
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AÍLTON SANTOS

O inverno
chegou

Com previsão de mínima de
13oC, a estação mais fria do ano

começa oficialmente as 7h07
de hoje. O frio, no entanto, se

antecipou e chegou com
intensidade na semana

passada. Hoje, a previsão é de
clima seco em Cascavel.
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Seleção está
escalada para
a 2ª partida
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As disputas na fase macrorre-
gional da 65ª edição dos Jeps (Jo-
gos Escolares do Paraná) para as
equipes de Cascavel começaram
ontem em Medianeira, após con-
quistarem as vagas nas fases
municipal e regional (em Cafelân-
dia) da competição.

No basquete, a Capital do Oeste
é representada pelo time masculi-
no do Colégio Cristo Rei nas catego-
rias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14
anos), e pelo time feminino B do
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.

No futsal, os cascavelenses em
Medianeira são alunos do Colégio

Com a novidade de estarem trajando kimonos pela
primeira vez, os alunos do projeto social Sandokan
de Karatê Shotokan Tradicional participaram, no
fim de semana, de um torneio de caratê, no
Recanto Marista, em Cascavel. Foi a primeira
edição do evento, realizado três meses depois do
início do projeto social comandado pelo professor
Volmir Mazieiro.  A competição contou também
com atletas do Colégio Incomar de Toledo e da
Academia Dojo do Colégio Marista de Cascavel.
As disputas foram desde a categoria sub-7 até a
adulta, nos naipes feminino e masculino, em cinco
modalidades do esporte.

Cascavel nos Jeps
Estadual Marilis Faria Pirotelli,
nas equipes A, no feminino e no
masculino, e os integrantes do
time B feminino do Colégio Esta-
dual 14 de Novembro.

No handebol, Cascavel está
representada apenas na catego-
ria B, com o Cristo Rei no femini-
no e o 14 de Novembro no mas-
culino. Já no voleibol há alunos-
atletas cascavelenses apenas na
categoria A, com o Colégio Ideal
no feminino e o Colégio Estadual
São Cristóvão no masculino.

A fase macrorregional dos Jo-
gos Escolares prosseguirá até do-

INDIVIDUAIS
Cascavel também terá
representantes nas disputas
individuais da fase
macrorregional dos Jeps em
Medianeira, nas provas e
partidas de atletismo, tênis de
mesa, vôlei de praia e xadrez.

mingo em Medianeira e classifica-
rá os campeões para a fase final,
que será de 6 a 14 de julho em
Apucarana para a categoria B e de
3 a 11 de agosto em Campo Mou-
rão para a categoria A.

Tempo no futsal
O Cascavel Futsal encerrou o jejum
de vitórias com a vitória no clássico
com o Marechal, no último sábado,
e agora entrará num “grato”
período sem jogos. É que a Serpente
Tricolor folga na 1ª rodada do
returno da primeira fase do
Paranaense e só voltará à quadra
pela competição no dia 30 (sábado),
quando receberá o Palmas.

Com isso, o time cascavelense terá
duas semanas dedicadas apenas à
regeneração e à recuperação física de
seus jogadores. Ainda assim, os únicos
dias de folga no período estão
programados para esta sexta-feira,
sábado e domingo.
O tempo sem jogos é importante para
o Cascavel Futsal, que nos últimos dias
perdeu o goleiro Alê Falcone (foi para

Portugal), o pivô Tevez (foi para o Rio
Grande do Sul) e o ala Rafinha (ficará
de dois a três meses fora por lesão),
e que irá repor os desfalques no
elenco nos próximos dias.
O primeiro a chegar é o ala Madson,
ex-Umuarama, mas até o próximo
mês mais novidades deverão ser
anunciadas pela diretoria
cascavelense.

DIVULGAÇÃO
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O Rússia 6 2 2 0 0 8 1 7

Uruguai 6 2 2 0 0 2 0 2
Egito 0 2 0 0 2 1 4 -3
A. Saudita 0 2 0 0 2 0 6 -6

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

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

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 3 1 1 0 0 2 0 2
Argentina 1 1 0 1 0 1 1 0
Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Suécia 3 1 1 0 0 1 0 1
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 1 0 0 1 0 1 -1
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 3
Inglaterra 3 1 1 0 0 2 1 1
Tunísia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Panamá 0 1 0 0 1 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
Japão 3 1 1 0 0 2 1 1
Senegal 3 1 1 0 0 2 1 1
Polônia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Colômbia 0 1 0 0 1 1 2 -1

 A 2ª rodada da fase de grupos
mal começou e a Copa do Mundo
2018 conheceu os dois primeiros
classificados às oitavas de final.
Com uma rodada de antecipação,
a anfitriã Rússia e o bicampeão
mundial Uruguai asseguraram as
vagas do Grupo A para a fase elimi-
natória do torneio.

Os dois classificados foram
definidos ontem, com a vitória uru-
guaia sobre a Arábia Saudita, por
1 a 0. Tanto o time celeste quan-
to os russos, que no dia anterior
haviam vencido o Egito por 3 a 1,

Rússia e Uruguai nas oitavas
chegaram aos seis pontos e eli-
minaram qualquer chance de sau-
ditas e egípcios.

Na última rodada, marcada para
segunda-feira (25), Rússia e Uruguai
disputarão quem fica com o primei-
ro lugar do grupo. O duelo será em
Samara e os russos levam a vanta-
gem do empate pelo critério do sal-

do de gols (oito a dois).
Já Egito, de Mohamed Salah, e

Arábia Saudita, que sofreu a pior
goleada da Copa na estreia contra
os donos da casa (5 a 0), também
irão a campo na segunda-feira, mas
para se despedir do Mundial em
Volgorado. Os dois jogos têm início
às 11h (de Brasília).

DIEGO COSTA
SALVA ESPANHA
A Espanha teve de lidar com um
bloqueio do Irã no campo de defesa,
mas contou com a estrela e o
oportunismo de Diego Costa, aos 9min
do segundo tempo, para vencer o duelo
de ontem por 1 a 0, na Arena Kazan, em
confronto válido pela 2ª rodada do
Grupo B da Copa do Mundo.
Com as vitórias de placar igual obtidas
ontem, Portugal e Espanha estão
totalmente empatados na liderança da
chave, com quatro pontos e o mesmo
número de gols feitos e sofridos. Ainda
assim, não estão classificados
antecipadamente. Para avançar,
precisam apenas empates na última
rodada. Já o Irã ainda tem os três
pontos conquistados na estreia
contra os marroquinos, mas seu
milagre para ir às oitavas depende de
vencer os portugueses na segunda-
feira (25), às 15h, mesmo dia e
horário de Espanha x Marrocos.

A classificação antecipada do Uruguai às oitavas de final da Copa 2018
tem nome e sobrenome: Luis Suárez. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre
a Arábia Saudita, ontem, em Rostov. É fato que ele contou com a colaboração
do goleiro Al-Owais (“caçou borboletas” em cobrança de escanteio), mas
também é que desencantou no Mundial após uma partida de estreia bastante
apagada. Além disso, o jogo de ontem foi icônico para o atacante do
Barcelona, que completou 100 jogos com a camisa celeste, tornou-se o jogador
uruguaio com mais gols na história (423, empatado com Fernando Morena) e
tornou-se o primeiro uruguaio a marcar em três Mundiais seguidos.

Depois do empate por 1 a 1 com
a Islândia na estreia do Grupo D, a
Argentina enfrenta a Croácia nesta
quinta-feira, às 15h (de Brasília),
pela 2ª rodada, em busca da primei-
ra vitória na Copa do Mundo e de
não se despedir antecipadamente
da Rússia 2018.

Os comandados de Jorge Sam-
paoli não podem se permitir outro
tropeço no Nizhny Novgorod Sta-
dium. Os europeus venceram a Ni-
géria por 2 a 0 na estreia e querem

 Autor dos três gols de Portugal no empate com a Espanha (3 a 3) na estreia, o
camisa 7 Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo para a seleção lusitana contra o
Marrocos, ontem, em Moscou. Em um jogo no qual foi a equipe portuguesa foi
pressionada o tempo todo, foi dele o único gol da partida, marcado logo aos
4min do primeiro tempo. Portugal só não foi exclusivamente dependente de
Cristiano Ronaldo contra os marroquinos porque o goleiro Rui Patrício apareceu
de maneira decisiva. Um lance no início do segundo tempo, aliás, coloca o
goleiro do Sporting como candidato a melhor defesa do Mundial.

a classificação direta com uma vi-
tória sobre os sul-americanos, que
apostam em uma mudança drásti-
ca no esquema tático.

Sampaoli decidiu variar sua es-
tratégia após ser freado pelo muro
islandês, mostrando-se inoperante
com a bola apesar de ter superado
o número de 70% de posse de bola.

Sampaoli voltará às origens e
formará uma linha de três zaguei-
ros e quatro meias, com Gabriel
Mercado na marcação, Cristian Pa-

vón na posição de Ángel Di María e
Marcos Acuña no lugar de Lucas
Biglia no meio de campo. Enzo Pé-
rez também poderá acompanhar
Javier Mascherano no meio, no lu-
gar de Maximiliano Meza.

Sampaoli sabe que o meio de
campo será fundamental, já que
a seleção croata conta com gran-
des jogadores como Luka Modric
e Ivan Rakitic, com capacidade de
criar várias oportunidades para
Mario Mandzukic.

FI
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FIFA

Argentina tenta “vencer ou vencer”

FRANÇA X PERU
A França entrará em campo

nesta quinta-feira, às 12h (de
Brasília), em Ecaterimburgo,
para enfrentar o Peru pela 2ª

rodada do Grupo C da Copa do
Mundo e em busca de uma

vitória para encaminhar a vaga
para oitavas de final. Após o

triunfo suado sobre a Austrália
na estreia, os franceses

podem depender apenas dos
três pontos para já sacramen-

tar a classificação. Esta
situação será possível se, no
jogo imediatamente antes, a
Dinamarca não perder para a

Austrália. Para o Peru, a vitória
contra a França é o único

caminho para não passar pela
Rússia 2018 com uma campa-

nha apagada após ficar 36
anos sem disputar a Copa. Por

isso, sem mais tempo para
esperar a melhor condição
física de Paolo Guerrero, o

técnico Ricardo Gareca manda-
rá seu principal jogador já no

11 inicial do Peru.
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Peru 0 1 0 0 1 0 1 -1
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Islândia 1 1 0 1 0 1 1 0
Nigéria 0 1 0 0 1 0 2 -2
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Sérvia 3 1 1 0 0 1 0 1
Brasil 1 1 0 1 0 1 1 0
Suíça 1 1 0 1 0 1 1 0
Costa Rica 0 1 0 0 1 0 1 -1
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Suécia 3 1 1 0 0 1 0 1
México 3 1 1 0 0 1 0 1
Coreia do Sul 0 1 0 0 1 0 1 -1
Alemanha 0 1 0 0 1 0 1 -1

Time P J V E D GPGC SG
Bélgica 3 1 1 0 0 3 0 3
Inglaterra 3 1 1 0 0 2 1 1
Tunísia 0 1 0 0 1 1 2 -1
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Japão 3 1 1 0 0 2 1 1
Senegal 3 1 1 0 0 2 1 1
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Colômbia 0 1 0 0 1 1 2 -1

 A 2ª rodada da fase de grupos
mal começou e a Copa do Mundo
2018 conheceu os dois primeiros
classificados às oitavas de final.
Com uma rodada de antecipação,
a anfitriã Rússia e o bicampeão
mundial Uruguai asseguraram as
vagas do Grupo A para a fase elimi-
natória do torneio.

Os dois classificados foram
definidos ontem, com a vitória uru-
guaia sobre a Arábia Saudita, por
1 a 0. Tanto o time celeste quan-
to os russos, que no dia anterior
haviam vencido o Egito por 3 a 1,

Rússia e Uruguai nas oitavas
chegaram aos seis pontos e eli-
minaram qualquer chance de sau-
ditas e egípcios.

Na última rodada, marcada para
segunda-feira (25), Rússia e Uruguai
disputarão quem fica com o primei-
ro lugar do grupo. O duelo será em
Samara e os russos levam a vanta-
gem do empate pelo critério do sal-

do de gols (oito a dois).
Já Egito, de Mohamed Salah, e

Arábia Saudita, que sofreu a pior
goleada da Copa na estreia contra
os donos da casa (5 a 0), também
irão a campo na segunda-feira, mas
para se despedir do Mundial em
Volgorado. Os dois jogos têm início
às 11h (de Brasília).

DIEGO COSTA
SALVA ESPANHA
A Espanha teve de lidar com um
bloqueio do Irã no campo de defesa,
mas contou com a estrela e o
oportunismo de Diego Costa, aos 9min
do segundo tempo, para vencer o duelo
de ontem por 1 a 0, na Arena Kazan, em
confronto válido pela 2ª rodada do
Grupo B da Copa do Mundo.
Com as vitórias de placar igual obtidas
ontem, Portugal e Espanha estão
totalmente empatados na liderança da
chave, com quatro pontos e o mesmo
número de gols feitos e sofridos. Ainda
assim, não estão classificados
antecipadamente. Para avançar,
precisam apenas empates na última
rodada. Já o Irã ainda tem os três
pontos conquistados na estreia
contra os marroquinos, mas seu
milagre para ir às oitavas depende de
vencer os portugueses na segunda-
feira (25), às 15h, mesmo dia e
horário de Espanha x Marrocos.

A classificação antecipada do Uruguai às oitavas de final da Copa 2018
tem nome e sobrenome: Luis Suárez. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre
a Arábia Saudita, ontem, em Rostov. É fato que ele contou com a colaboração
do goleiro Al-Owais (“caçou borboletas” em cobrança de escanteio), mas
também é que desencantou no Mundial após uma partida de estreia bastante
apagada. Além disso, o jogo de ontem foi icônico para o atacante do
Barcelona, que completou 100 jogos com a camisa celeste, tornou-se o jogador
uruguaio com mais gols na história (423, empatado com Fernando Morena) e
tornou-se o primeiro uruguaio a marcar em três Mundiais seguidos.

Depois do empate por 1 a 1 com
a Islândia na estreia do Grupo D, a
Argentina enfrenta a Croácia nesta
quinta-feira, às 15h (de Brasília),
pela 2ª rodada, em busca da primei-
ra vitória na Copa do Mundo e de
não se despedir antecipadamente
da Rússia 2018.

Os comandados de Jorge Sam-
paoli não podem se permitir outro
tropeço no Nizhny Novgorod Sta-
dium. Os europeus venceram a Ni-
géria por 2 a 0 na estreia e querem

 Autor dos três gols de Portugal no empate com a Espanha (3 a 3) na estreia, o
camisa 7 Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo para a seleção lusitana contra o
Marrocos, ontem, em Moscou. Em um jogo no qual foi a equipe portuguesa foi
pressionada o tempo todo, foi dele o único gol da partida, marcado logo aos
4min do primeiro tempo. Portugal só não foi exclusivamente dependente de
Cristiano Ronaldo contra os marroquinos porque o goleiro Rui Patrício apareceu
de maneira decisiva. Um lance no início do segundo tempo, aliás, coloca o
goleiro do Sporting como candidato a melhor defesa do Mundial.

a classificação direta com uma vi-
tória sobre os sul-americanos, que
apostam em uma mudança drásti-
ca no esquema tático.

Sampaoli decidiu variar sua es-
tratégia após ser freado pelo muro
islandês, mostrando-se inoperante
com a bola apesar de ter superado
o número de 70% de posse de bola.

Sampaoli voltará às origens e
formará uma linha de três zaguei-
ros e quatro meias, com Gabriel
Mercado na marcação, Cristian Pa-

vón na posição de Ángel Di María e
Marcos Acuña no lugar de Lucas
Biglia no meio de campo. Enzo Pé-
rez também poderá acompanhar
Javier Mascherano no meio, no lu-
gar de Maximiliano Meza.

Sampaoli sabe que o meio de
campo será fundamental, já que
a seleção croata conta com gran-
des jogadores como Luka Modric
e Ivan Rakitic, com capacidade de
criar várias oportunidades para
Mario Mandzukic.
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Argentina tenta “vencer ou vencer”

FRANÇA X PERU
A França entrará em campo

nesta quinta-feira, às 12h (de
Brasília), em Ecaterimburgo,
para enfrentar o Peru pela 2ª

rodada do Grupo C da Copa do
Mundo e em busca de uma

vitória para encaminhar a vaga
para oitavas de final. Após o

triunfo suado sobre a Austrália
na estreia, os franceses

podem depender apenas dos
três pontos para já sacramen-

tar a classificação. Esta
situação será possível se, no
jogo imediatamente antes, a
Dinamarca não perder para a

Austrália. Para o Peru, a vitória
contra a França é o único

caminho para não passar pela
Rússia 2018 com uma campa-

nha apagada após ficar 36
anos sem disputar a Copa. Por

isso, sem mais tempo para
esperar a melhor condição
física de Paolo Guerrero, o

técnico Ricardo Gareca manda-
rá seu principal jogador já no

11 inicial do Peru.
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Dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desemprega-
dos), divulgados ontem pelo MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego),
apontam que, apesar do saldo po-
sitivo registrado em Cascavel no
mês de maio, a geração de empre-
gos formais mostra sinais de enfra-
quecimento, especialmente a par-
tir do segundo semestre do ano.

No mês passado, 283 postos
de trabalho foram criados no muni-
cípio, quase 300 vagas a menos do
que em janeiro. Se comparado a
fevereiro, o mês com o melhor de-
sempenho até agora, o recuo foi de
63%. Naquele mês foram criados
770 empregos formais.

Os setores que equilibraram as
formalizações foram o de serviços,
que registrou o melhor saldo para
o mês de maio, com 175 vagas cri-
adas, além da construção civil (90),
a indústria de transformação (54)
e o comércio (45). A extrativa mine-
ral e os serviços industriais de uti-
lidade pública empataram. Os dois

NÚMEROS DE MAIO EM CASCAVEL

 ACUMULADO
Os números de janeiro a maio, por sua vez, são positivos a Cascavel. Em cinco

meses, o município gerou 2.419 novas vagas formais de trabalho, resultado das
22.815 admissões menos os 20.396 desligamentos. Neste período, o setor de

serviços e a indústria da transformação alavancaram as contratações.

segmentos tiveram o mesmo núme-
ro de funcionários admitidos e de-
mitidos ao longo do mês.

Em contrapartida, quem fechou no
vermelho foram os setores da admi-
nistração pública, que contratou oito
pessoas e demitiu outras 38 e a agro-
pecuária, que registrou 147 desliga-
mentos ante as 96 admissões. Os
dois segmentos juntos encerraram 81
postos formais de trabalho.

NO BRASIL
Em todo o Brasil foram criados 33,7
mil empregos formais, o que gerou um
resultado acumulado de 380 mil
postos de trabalho em 2018.
Mesmo antes de o Caged divulgar os
números, o presidente Michel Temer
usou sua conta no Twitter para
divulgar os números. Assim como em
Cascavel, a geração de empregos no
País foi a pior do ano em maio.

SETOR de serviços foi o que mais contratou em
maio: 175 postos formais de trabalho

Janeiro ................ 568
Fevereiro ............ 770
Março ................. 525
Abril .................... 300
Maio ................... 283

Geração de
empregos
enfraquece

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Desempenho mensal - Saldo

Setores Admissões Demissões Saldo
Extrativa mineral 1 1 0
Indústria de transformação 942 888 54
Ser. Indust. de Util. Pública 10 10 0
Construção civil 498 408 90
Comércio 1.257 1.212 45
Serviços 1.455 1.280 175
Administração pública 8 38 -30
Agropecuária 96 147 -51
Total   4.267   3.984   283

 Fonte: Caged/MTE
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O descaso com possíveis focos
criadouros do mosquito Aedes aegyp-
ti é visto até mesmo em espaços onde
há espera por serviços públicos. A
polêmica obra do Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste) do
Paraná, na Avenida Brasil na região
da FAG em Cascavel, é um deles.

Abandonada há dois anos, a es-
trutura que já deveria estar erguida
para prestar atendimentos à popula-
ção, ao contrário, oferece riscos.

A equipe flagrou grande quanti-
dade de água parada e que traz pre-
ocupações quanto ao risco da pro-
liferação do mosquito transmissor
dengue e outras doenças.

Recentemente alguns serviços por
parte da prefeitura de Cascavel havi-
am sido realizados para agilizar a re-
tomada da obra, como limpeza e cor-
te do mato. No entanto, com o exces-
so de chuva recente, a água ficou acu-
mulada em meio a estrutura iniciada.

A licitação para a retomada de
obras atraiu oito empresas e três
foram desabilitadas. O certame ain-
da está em andamento. O valor má-
ximo disponível para a construção
é de R$ 8.013.383,37.

A Secretaria de Saúde informou
que após a retomada das obras foi
realizada a roçada da área pela Se-
cretaria de Meio Ambiente, inspeção
e tratamento local com inseticida pe-
los agentes de combate a Endemias.

“O local recebe visita dos ACE
(Agentes Comunitários de Saúde)
com frequência, ou seja, faz parte da
rotina de trabalho. Nos casos de
obras e construções, é realizado con-
tato com a empresa responsável e
solicitadas medidas que previnam e
evitem o surgimento de focos do ve-
tor”, acrescenta a secretaria.

NOTIFICAÇÕES
As notificações de dengue entre os 25 municípios que integram a 10ª Regional de
Saúde de Cascavel já chegam a 977. De uma semana à outra, nove casos aumentaram
a lista de suspeitas da doença nesta área de abrangência. O número foi divulgado no
informe epidemiológico da Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) no início da semana.

 Reportagem: Romulo Grigoli
                        e Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

CONFIRMADOS
Em relação aos casos já
confirmados, a regional possui
84, sendo 79 autóctones e
cinco importados. Somente o
município de Cascavel responde
por 32% das confirmações, com
27 casos de dengue – 24
autóctones e três importados,
além de 452 notificações.

ACÚMULO de água pode se tornar criadouro do
mosquito Aedes

Água e obra paradasÁgua e obra paradas
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NOTAS
Mapeamento
Mapeamento de processos,
com o facilitador Francisco
Acordi, é o nome de curso que
será desenvolvido na Acic dias
21 e 22 de junho, a partir das
19h. A promoção é da
associação comercial, Sebrae,
Ponto de Atendimento ao
Empreendedor, Sicredi e
Garantioeste. Os objetivos são
informar sobre as ferramentas
de mapeamento de processos
do negócio para melhorar o
desempenho da equipe e
também para mostrar a
importância desse recurso nos
resultados da empresa. O valor
da inscrição é de R$ 130.

Bolsistas
O Programa Residência
Pedagógica da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), por meio da Pró-
Reitoria de Graduação, está com a
seleção de bolsistas aberta até dia
25 deste mês. O Programa oferece
120 bolsas para acadêmicos dos
seguintes cursos: Pedagogia e
Letras Português do Campus de
Cascavel; Geografia do Campus de
Francisco Beltrão; Sociologia e
Filosofia do Campus de Toledo.
Entre os objetivos dos cursos está
aprimorar a qualidade das ações
acadêmicas direcionadas à
formação inicial nos cursos de
licenciatura da Universidade.

Solidário
O Provopar Cascavel recebeu a
primeira remessa de donativos do
Inverno Solidário Beal deste ano. A
campanha que começou no dia 1º de
junho ainda continua até o início de
julho nas cinco lojas da rede de
supermercados da cidade. Contudo,
os organizadores resolveram
antecipar a primeira entrega devido
ao intenso frio registrado na última
semana, visando chegar às famílias
atendidas pela entidade a tempo de
amenizar as dificuldades com as
baixas temperaturas. Agasalhos de
inverno, cobertores e calçados foram
recebidos pela primeira-dama e
presidente de honra do Provopar,
Fabíola Paranhos e equipe.

Burocracia para estacionar
Os esforços no sentido de ga-

rantir direitos às pessoas com de-
ficiência ou que enfrentam algumas
limitações por conta de cirurgias
são barrados em Cascavel quando
se trata da destinação de vagas de
estacionamento na cidade.

Pessoas que por um período
dependerão de muletas, por exem-
plo, para se locomover têm o direi-
to de ocupar vagas exclusivas me-
diante a apresentação de um docu-
mento de autorização.

No entanto, conforme leitores
do Hoje News, a burocracia im-
pede que a licença chegue aos
solicitantes no momento em que
mais precisam.

“Eles demoram oito dias para

emitir o cartão temporário”, afirma
uma das leitoras que entrou em
contato com a equipe.

Ela afirma que dependerá de
apoio de muletas até se recupe-
rar de uma cirurgia no prazo de
90 dias e que espera maior agili-
dade para que possa estacionar
em vagas exclusivas.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

PREVISTO EM LEI
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) foi comunicada sobre
essa situação e afirma que os
procedimentos seguem o que
está previsto em lei.
“O prazo previsto em legislação
para liberação e regularização de
licença temporária para utilização
de vagas exclusivas é de 10 dias”,
afirma a Companhia.

Licença para
estacionar em vagas
exclusivas é emitida

somente após dez dias
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Unipar é parceira de projeto de pesquisa
do Observatório Social

Os cursos de Administração, Di-
reito, Sistemas de Informação e Ci-
ências Contábeis da Universidade Pa-
ranaense – Unipar participaram da
apresentação de projeto de pesqui-
sa do Observatório Social de Casca-
vel, realizada na Unidade da Unipar.

Segundo o coordenador Exe-
cutivo OSC, Alexandre Galo, o apa-
nhado apresentado tem por interes-
se principal fazer um levantamento
detalhado de todo o trabalho e pro-
dução dos vereadores de Cascavel
e seus custos.

 O coordenador também destaca
que o estudo atingiu o objetivo inicial,
pois conseguiu demostrar, de forma
clara, quanto que custa cada vereador
e quais são seus gastos com diárias.
“Foi possível detalhar toda a produ-
ção individual de cada vereador, como
indicações, moções e, principalmen-
te, a quantidade e qualidade dos pro-
jetos de lei elaborados”, disse.

 As contribuições da Universidade se
deram na verificação das metodologias de
pesquisa adotadas. “Além de ver se está-
vamos enquadrados nas metodologias,
recebemos um feedback dos professores
das áreas correlatas ao estudo, que foi
bastante satisfatório”, comenta Galo.

Da reunião participaram os docen-
tes Adriane Uecker, José Bolivar Bre-
tas, Ângelo Sucolotti e Marivane Mar-
tin. E, ainda, a coordenadora do Ciape
(Centro Integrado de Apoio a Projetos
Empresariais), Viviane Gura.

Projeto elaborado pelo OSC tem assessoria de pesquisa
com professores da Universidade
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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, 21 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marlos Eduardo Blank e Bruna de Oliveira Mello
2- Marcos Ricardo da Silva e Ivoliana Luciano dos Santos
3- Douglas Pires de Oliveira e Marina Fernandes
4- Ronaldo Corim e Laissa Barbosa Ribeiro
5- Reginaldo de Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
6- Melquisedeque Marques da SIlva e Larisse Carla Lorenço
7- Adriano Geraldo Siqueira e Elisangela de Andrade
8- Marcio Luis Lottermann e Sara Daiane Wichoscki
9- José Nilton Felix e Jane Keli Santos
10- André Luiz Vicente Perissato e Francielly da Silva Santos

Atendimentos otimizados
O Hemocentro realizou ontem,

no auditório da 10ª Regional de
Saúde de Cascavel, capacitação
para otimizar atendimentos aos
pacientes com coagulopatias gra-
ves, especialmente os hemofílicos.
Profissionais da saúde participa-
ram do evento e aprenderam mais
sobre a doença e como garantir
qualidade de vida a este grupo.

Conforme o diretor do Hemocen-
tro, Antonio Carlos Michels de Olivei-
ra, a unidade atende hoje 83 hemofí-
licos, vindos das regionais de Tole-
do, Francisco Beltrão, Pato Branco e
também de Cascavel. Todos recebem
gratuitamente os fatores de coagula-
ção, medicamentos utilizados no tra-
tamento da doença, disponibilizados
pelo Ministério da Saúde. “Temos o
ambulatório com médico hematolo-
gista responsável que faz todo o
acompanhamento”, relata.

Quando chegam ao Hemocentro,
os pacientes com diagnóstico positi-
vo para alguma coagulopatia são de-

Como identificar
A hemofilia, uma das coagulopatias

mais severas, é uma doença genética
e hereditária, e causa alterações na
coagulação do sangue, provocando
sintomas como manchas roxas na

pele, inchaço e dor nas articulações,
sangramentos espontâneos, sem

razão aparente (gengiva ou nariz, por
exemplo), hemorragias difíceis de

parar após simples corte ou cirurgia, e
nas mulheres, menstruação excessiva

e prolongada.
Oliveira orienta que assim que

identificado qualquer sintoma, a
pessoa deve procurar a Unidade

Básica de Saúde mais próxima, onde
será feito encaminhamento ao

especialista. É só depois de todo este
processo que o paciente segue para o

Hemocentro.

MÉDICOS, enfermeiros e técnicos de
enfermagem participaram de capacitação

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

vidamente cadastrados para que pos-
sam ser medicados. Hoje, segundo
Oliveira, não há fila de espera para
este tipo de atendimento. “A partir do
diagnóstico o paciente começa a ser
tratado imediatamente”, garante.
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Portaria do Ministério da Saúde
descredenciou Núcleos Ampliados
de Saúde da Família e Atenção Bá-
sica (Nasf-AB) no País, incluindo, um
dos projetos de Cascavel.

Entre as justificativas apontadas
pela publicação no Diário Oficial da
União está o descumprimento do
prazo estabelecido na Portaria de
Consolidação nº 2/GM/MS, de 28
de setembro de 2017, para cadas-
tramento no SCNES (Sistema de
Cadastro Nacional de Estabeleci-
mento de Saúde).

A decisão traz impacto a um an-
tigo projeto do Município. “Este é
um credenciamento antigo de um

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Nasf que nunca havia sido implan-
tado”, afirma secretário de Saúde
de Cascavel, Rubens Griep.

Segundo ele, a Secretaria de
Saúde trabalha no sentido de que
essa e outras pendências em do-
cumentações sejam regularizadas.
“A partir da publicação da nova Po-
lítica de Atenção Básica mudaram
as regras de habilitação de servi-
ços e nós estamos reorganizando
tudo isto na Secretaria para não fi-
car nenhuma pendência antiga pa-
rada”, ressalta.

Projeto para implementação de
três equipes previstas pelo Nasf
foi encaminhado em meados de
maio e o Município aguarda por pa-
recer do Ministério da Saúde.

Falta de ambulância
A falta de ambulâncias para o

transporte de pacientes do Paid (Pro-
grama de Atenção e Internamento
Domiciliar) tem gerado transtornos
para quem precisa do serviço. Na
sexta-feira, por exemplo, uma mulher
que é atendida pelo programa e es-
tava internada no HUOP (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná),
recebeu alta. Sem a ambulância ela
ficou ocupando um leito no hospital
público até segunda-feira.

A ambulância do programa esta-
va com problemas mecânicos e, por
conta disso, o Paid passou a trans-
portar os pacientes em um veículo
emprestado de outro setor da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Esta
ambulância também acabou apre-
sentando problemas e precisou ser
encostada, deixando temporaria-
mente o serviço sem veículo.

Uma servidora do Paid informou que realmente o veículo não esta-
va operando, mas já retornou as atividades nesta semana. A ambu-
lância emprestada já foi consertada, enquanto que o veículo oficial
do programa continua parado e sem manutenção. Ainda conforme a
servidora há somente uma ambulância para os atendimentos.

FALTA DE ambulância do Paid faz paciente
ficar no hospital mesmo com alta médicaC onsertado

 DIVULGAÇÃO

Descredenciamento na saúde

SECRETÁRIO Rubens Griep explica que
descredenciamento é de núcleo que nunca
havia sido implantado
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A Secretaria de Assistência So-
cial e o Sesc abrem hoje o período
de inscrições à edição 2018 do tra-
dicional Casamento Coletivo, que
é realizado por meio do Programa
Justiça no Bairro. Casais que dese-
jam oficializar a união podem se
inscrever no Cras (Centro de Refe-

Inscrições
Para pessoas que possuem
registro civil na cidade de

Cascavel, as inscrições poderão
ser feitas até dia 17 de agosto.

Para pessoas que possuem
certidões em outros municípios do

Paraná ou de outro Estado, as
inscrições poderão ser feitas até

dia 21 de julho.
“Orientamos que as pessoas que

têm certidão em outros
municípios procurem o quanto

antes o Cras para que esse
documento seja solicitado a esses
municípios, uma vez que só será

possível realizar o casamento com
todos os documentos em mãos e

atualizados”, orienta a gerente da
Divisão de Proteção Social Básica

da Seaso, Poliana Lauther.

rência de Assistência Social) mais
próximo da residência apresentan-
do a documentação necessária.

O Casamento Coletivo será rea-
lizado dia 21 de setembro, em lo-
cal ainda a definir. Na edição de
2017, mais de 320 casais partici-
param da cerimônia no Ginásio
Sérgio Mauro Festugato.

Pode se inscrever, gratuitamen-
te, quem comprovar renda de até
três salários mínimos (por casal).
É preciso apresentar ainda RG e
CPF, certidão de registro civil atua-
lizada há no máximo três meses e
comprovante de endereço.

ONDE SE INSCREVER

CRAS CENTRAL
Rua Curitiba, 1241 – Centro

Fone (45) 3902-1759
CRAS CASCAVEL VELHO

Rua Londres, 980 – Cascavel Velho
Fone (45) 3902-1735

CRAS INTERLAGOS
Rua Solidariedade, 733 – Conj. Julieta

Bueno
Fone (45) 3902-1776

CRAS CEU
Rua Caiçaras, 401 – Santa Cruz

Fone (45) 3902-1716

CRAS CANCELLI
Rua Ernesto Farina, 555 – Jd. Claudete

Fone (45) 3902-2701

CRAS PERIOLO
Rua Jaraguá, 406 – Bairro Periolo

Fone (45) 3902-1768

CRAS 14 DE NOVEMBRO
Rua Romário Correia de Oliveira, 487

Fone (45) 3902-1774

CRAS RIVIERA
Rua Panamá, 4072 – Floresta

Fone (45) 3321-2123

DIVULGAÇÃO

CASAMENTO coletivo já se tornou tradicional e acontece todos os anos em Cascavel
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Chapéu de palha, vestido de noi-
va, terno e gravata, dança, música,
muita comida boa, casamento caipi-
ra e até benção religiosa. Foi assim
a festa junina dos pacientes e acom-
panhantes da Casa de Apoio do Hos-
pital Uopeccan, de Cascavel, realiza-
da na tarde de ontem pela Legião
Feminina de Combate ao Câncer.

Márcia Farias, que mora em Pal-
mas, no sudoeste do Paraná, des-
de janeiro acompanha o marido em
todas as sessões de quimioterapia
e esta foi a primeira festa que par-
ticipou. “É muito bom poder estar

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

aqui. A doença deixa todo mundo
da família muito abatido, e uma tar-
de como esta dá um ânimo e tanto,
pois precisamos estar fortes para
ajudar quem realmente precisa, que
é o paciente”, diz.

E a festa junina foi também um
momento de comemoração para
Márcia. Isso porque ontem seu es-
poso encerrou as sessões de quimi-
oterapia e na sexta-feira (22) retorna
para casa. “Depois disso, ele só vai
precisar fazer o acompanhamento
médico com regularidade e torcer
para que tudo fique bem”, comenta.

GRATIFICANTE
A voluntária Auzira Lopes Buré
lembra que todos os anos o
grupo organiza a festa junina,
considerada mais uma forma de
contribuição com o tratamento
dos pacientes, que enfrentam
uma difícil e dolorosa batalha. “É
muito gratificante proporcionar
um momento de descontração
como este. É aqui que eles
esquecem que estão doentes
pelo menos por alguns
instantes”, relata.
A festa foi animada por um
grupo de cantores de Dois
Vizinhos. As comidas e bebidas
típicas foram preparadas pelas
próprias voluntárias.

 Tradição em Cascavel, a festa junina da Paróquia São João Batista completa 40
anos no próximo fim de semana. As atividades começam na sexta-feira (22),

com missa às 19h e o saboroso manjar de São João, que será servido às 20h30.
No sábado (23), a programação inicia às 15h30, com vigília a São João. Ao
longo do dia haverá apresentação de teatro, música e concurso de trajes

caipiras. A partir das 21h30 ocorre a bênção solene e queima da fogueira de
São João. A festa termina no domingo (24), com almoço, dança da

quadrilha e concurso de sinhazinha e sinhozinho.

 Mais festa

PACIENTES e acompanhantes do
Hospital Uopeccan foram recebidos com

festa na tarde de ontem

Em
clima
de
festa!

Em
clima
de
festa!
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O inverno começa oficialmente
às 7h07 desta quinta-feira (21) e
encerra em 22 de setembro, com o
equinócio da primavera. E é com
mínimas de 13oC que a estação
mais gelada do ano inicia. O dia tam-
bém será seco e com umidade re-
lativa do ar entre 50% e 90%, con-
forme o Simepar (Sistema Meteo-
rológico do Paraná).

De sexta (22) até a segunda-
feira (25), os termômetros não
marcam menos de 13oC, com má-
ximas de até 24oC. E será desta
forma por pelo menos até a pri-
meira semana de julho.

A previsão do Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia) é de
chuvas abaixo da média para
este inverno. A maior frequência
das frentes frias contribuirá para
maiores variações nas tempera-
turas ao longo deste trimestre,
porém as temperaturas médias
devem permanecer de normal a
acima da normal climatológica
em todo o Paraná.

 De acordo com o Simepar, no ano passado, a temperatura média
da estação foi de 2,4oC em Cascavel. No entanto, uma série históri-
ca do próprio Sistema Meteorológico do Paraná aponta temperatu-
ras bem mais baixas desde que a rede de estações automáticas foi
instalada no Estado, em 1997. O recorde foi em julho de 2000, quan-
do o município registrou -2,9oC no mês de julho, na época perdendo
apenas para Ponta Grossa, que marcou -4,1oC.

FORAM fiscalizados 100 estabelecimentos
em cinco cidades do Paraná

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem) finalizou a Opera-
ção Gás Total com a verificação de 2.472 unidades de Gás Liquefeito
de Petróleo no Estado, em 100 estabelecimentos que comercializam
o produto em Cascavel e outras quatro cidades do Paraná.

Foram lavrados sete autos de infração por falta quantitativa do pro-
duto, representando 4,8% do total de itens fiscalizados, e um auto de
infração por irregularidade na embalagem do produto (valor da tara
não legível/peso do recipiente).

Os produtos fiscalizados foram Gás L.P P-13, P-20, P-8, e P-45. O maior
erro quantitativo médio encontrado foi de 12.720g no Gás L.P. P-13.

O presidente do Ipem, Oliveira Filho, alerta os consumidores para
que devem ficar atentos aos itens como a inviolabilidade do lacre e,
em caso de dúvidas, solicitar a pesagem dos botijões na revenda,
lembrando que a população será sempre o maior fiscal.

Boas-vindas ao inverno

Fiscalização de botijões

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

DIVULGAÇÃO

H istórico
FRIO se antecipou e chegou com intensidade

antes do início oficial do inverno
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 Por 10 votos a 1, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) confirmou on-
tem a validade da autorização legal
para que delegados das polícias
Civil e Federal possam negociar
delações premiadas, conforme pre-
visto na Lei de Organizações Crimi-
nosas (12.850/2013). Para os mi-
nistros, delegados podem usar os
depoimentos de colaboração como
instrumento de obtenção de provas
durante a investigação.

A decisão terá impacto nas de-
lações de investigados na Opera-
ção Lava Jato que não conseguiram
assinar acordos com a força-tarefa
de procuradores do Ministério Pú-
blico e tentaram acordo com a Polí-
cia Federal, como o publicitário
Duda Mendonça e o ex-ministro

STF valida delações

Antônio Palocci. Com a decisão do
STF, a Justiça poderá decidir sobre
a homologação dos acordos.

A norma foi questionada no Su-
premo pela Procuradoria-Geral da
República (PGR), em 2016. Na oca-
sião, o ex-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, alegou que a
possibilidade de a PF realizar acor-
dos enfraquece a atribuição exclusi-
va do Ministério Público (MP) de ofe-
recer denúncia contra criminosos.

A PGR também sustentou que
delegados não têm a prerrogativa de
oferecer prêmios ao colaborador,
uma vez que cabe somente ao Mi-
nistério Público o papel de apresen-
tar denúncia contra o criminoso.

Interrompido
O julgamento foi interrompido em
dezembro do ano passado, quando
o placar estava em 6 a 1 a favor
das delações negociadas pelas
polícias, mas com divergências. O
único ministro que votou contra as
delações negociadas pela polícia
foi o relator da Lava Jato no
Supremo, Edson Fachin.

 Na sessão de ontem, a questão foi definida com os votos dos ministros
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e da presidente,

Cármen Lúcia. No entendimento de Mello, a lei definiu que a delação é um
meio de obtenção de prova, cabendo ao Judiciário decidir se o acordo

pode ser homologado ou não. Segundo o ministro, a colaboração só tem
validade após passar pelo crivo de um juiz.

“A fiscalização de legalidade pelo Poder Judiciário destina-se precisamente
a impedir que se ajustem, no plano negocial, cláusulas abusivas e cláusulas
ilegais. Na verdade, o acordo de colaboração premiada sem homologação

judicial não significa nada.”, argumentou.

STF valida delações

Obtenção de provas

ASSOCIAÇÃO
Durante a tramitação do
processo, associações de classe
ligadas aos delegados, como a
Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal
(ADPF), discordaram da PGR e
consideraram que a tentativa de
impedir que delegados possam
propor a assinatura de acordos é
um retrocesso.

 CARLOS MOURA/STF

Plenário do STF
julga validade de

delações premiadas
negociadas pela PF
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Em três dias da semana, quatro
incêndios em veículos foram regis-
trados em Cascavel. O de ontem
ocorreu dentro do Autódromo Zil-
mar Beux. O Corpo de Bombeiros
foi acionado para apagar as cha-
mas do carro, que foi consumido
rapidamente pelo incêndio.

De acordo com informações do
Corpo de Bombeiros, foi um carro
de corrida que pegou fogo, duran-
te volta de treinamento. O piloto
abandonou o automóvel no mo-
mento em que as chamas come-
çaram e chamou os bombeiros
para apagar o incêndio.

Os jovens, que estavam no lo-
cal, tentaram impedir o trabalho
das equipes de reportagem que

4 incêndios em 3 dias

foram ao autódromo registrar o ocor-
rido. Eles, inclusive, quase agredi-
ram a reportagem do jornal Hoje
News, que sequer identificou de
quem era o veículo. Um dos rapa-
zes só apareceu na filmagem por-
que deu um tapa no celular usado
pelo repórter fotográfico durante
transmissão ao vivo no Facebook,
e alegou que não queria que fosse
feita matéria sobre o assunto por-
que eles haviam locado o espaço
para utilização. Porém, o autódro-
mo trata-se de local público e é da
Prefeitura de Cascavel.

VEÍCULO ficou destruído; equipe de reportagem quase foi agredida por jovens

CARRO pegou fogo no Autódromo
de Cascavel

Esclarecimento
De acordo com a Secretaria de

Cultura e Esportes de Cascavel, uma
empresa de Curitiba locou o espaço

do Autódromo Zilmar Beux para
realização de treinos de Stock Car, nos

dias 20 e 21 deste mês. A
documentação está regular e as taxas

pagas. “A cláusula contratual de
número 4 prevê a preservação do

patrimônio público, dos
equipamentos, instalações e também

o ressarcimento aos cofres públicos
em caso de alguma avaria ao

patrimônio. No incidente ocorrido,
apesar do automóvel ter sido

completamente destruído pelas
chamas, não foram constatadas

avarias nas instalações do autódromo,
nem danos físicos ao piloto e às

pessoas presentes. O automóvel se
encontrava em movimento na pista e
a possível causa do incêndio pode ter
sido um curto-circuito. O piloto assim
que identificou o problema, encostou
o veículo e se retirou do mesmo. Uma

equipe do Corpo de Bombeiros foi
acionada e o incêndio controlado”,

esclarece, em nota.D
IV
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O

 Reportagem: Tatiane Bertolino

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Operação Alta Pressão 6
Ontem foi a vez da cidade de Cascavel
ser alvo do Exército durante a Operação
Alta Pressão 6. A fiscalização foi
realizada nas cidades de Cascavel,
Maringá, Realeza, Nova Prata do Iguaçu,
Prudentópolis, Assis Chateaubriand e
Dois Vizinhos. Em Cascavel, apenas uma
pessoa jurídica foi alvo de fiscalização
ontem. São 10 pessoas jurídicas
autorizadas à venda de armas, de
munições e de produtos perigosos e
350 pessoas físicas autorizadas a
comprar esses produtos. As demais serão
fiscalizada em outros dias da operação,
que começou na segunda-feira e não
tem previsão para terminar.

Idosa agredida
Uma idosa, de 68 anos, foi encontrada
caída no chão de uma casa em Santa
Tereza do Oeste pela Polícia Militar. Ela
foi atendida pelo Samu e levada com
traumatismo craniano ao HU (Hospital
Universitário). A mulher não era vista
pelos vizinhos havia três dias, foi
atingida por uma paulada e ficou
agonizando, sem água e sem comida. O
caso só foi descoberto porque o suspeito
do crime pediu internamento em uma
unidade de saúde, por ser dependente
químico, e depois confessou ter agredido
a mulher. A Polícia Civil investiga o caso.
O homem foi preso e encaminhado
à 15ª SDP.

Apreensão de cocaína
O BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) apreendeu, ontem, 26,4
quilos de cocaína e mais de 130 kg de
maconha. A droga estava em um
veículo que foi abordado na Ponte
Internacional da Amizade, em Foz do
Iguaçu. O condutor contou que
ganharia R$ 500 pelo transporte.
Porém, a cocaína é avaliada em cerca
de R$ 1,5 milhão e ele teria pago R$
13 mil para a polícia paraguaia para
transportar a droga para o Brasil.

A Prefeitura de Cascavel deve
investigar o caso de um servidor,
motorista da Secretaria de Meio
Ambiente, que foi denunciado por
assédio sexual. Um boletim de
ocorrência foi registrado na Delega-
cia da Mulher. O caso foi atendido
e constatado, segundo a Polícia
Civil, que o suspeito não tinha po-
sição hierárquica superior às mu-
lheres e o caso se enquadrou ape-
nas como importunação ofensiva ao
pudor. Foi lavrado um termo circuns-

tanciado contra o homem.
Agora, o servidor deve ser inves-

tigado pela Prefeitura, que juntou a
documentação. O caso está em aná-
lise no Setor Jurídico do Departa-
mento de Gestão de Pessoas, para
averiguar necessidade de diligênci-
as antes da instauração de procedi-
mento administrativo, bem como
para análise se o caso enseja pré-
via sindicância ou já possui os re-
quisitos necessários para o devido
Processo Administrativo Disciplinar.

Servidor investigado

A PRF apreendeu, na tarde de ontem, 400 mil carteiras de cigarros
contrabandeados do Paraguai em Guaraniaçu, na Região Oeste do Paraná. A
carga foi avaliada em R$ 2,2 milhões e estava em uma carreta bitrem,
estacionada no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-277. O
caminhão tinha registro de roubo de agosto de 2017 em Atalaia, Paraná. O
motorista não estava no veículo e não foi encontrado pela polícia.

PRF

Policiais do BPFron apreenderam,
na madrugada de ontem, uma
embarcação de seis metros de
comprimento, que estava
abandonada em um porto
clandestino sem nenhum sinal de
identificação. Foram realizadas
buscas no local e os proprietários
não foram encontrados. Os
policiais entraram em contato com
a Delegacia Fluvial de Guaíra e
a Marinha do Brasil para
encaminhamento da
embarcação apreendida.

BPFRON
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Com as armas que tem
Patrocinado via redes sociais, tem repercutido um vídeo
do pré-candidato a reeleição, Márcio Pacheco (PPL), em
discurso contra a corrupção. Tal pronunciamento ocorreu

quando atuava como presidente da Câmara, em 2013.
Desde 2015 na Assembleia Legislativa, pouco se tem

ouvido falar das ações do parlamentar.

Eleitor implacável
Não dá pra negar: de norte
a sul, leste a oeste as
movimentações políticas
são grandes. Mas o eleitor
está seletivo: na última
eleição, das 54 vagas na
Assembleia, 21 foram
ocupadas por estreantes –
renovação de 38,8%.

Leitos via Justiça
Prosseguem as intervenções
da Justiça para que sejam
liberados leitos de UTIs em
Cascavel. O Estado
contratou da Uopeccan um
leito de UTI adulto,
particular, para ocupação
emergencial, caso seja
necessário, quando houver
superlotação pelo SUS. O
valor da diária é de
R$ 478,72.

Fantasma
Denunciado pela
Procuradoria-Geral da
República por manter
funcionários fantasmas, o
pré-candidato a deputado
federal, Valdir Rossoni (PSDB),
estará hoje em Cascavel ao
lado do deputado estadual
Andre Bueno.

Confusão
A agenda estabelece a
liberação de uma quadra, no
entanto, foi deixada de lado
toda polêmica envolvendo a
tentativa de deixar ao Bairro
Tropical uma UPS, sem ao
menos uma consulta aos
responsáveis pela segurança
pública. Mandos e
desmandos comuns na
gestão de seu aliado Beto
Richa (PSDB).

SINALIZAÇÃO, PRA QUÊ?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Quando a seleção brasileira de futebol estiver em campo,
o Fórum Eleitoral estará fechado.

 Quando o jogo for às 9h, o expediente será das 13h às
19h; quando for às 11h, o das 15h às 19h e quando as
partidas forem às 15h, o expediente vai das 8h às 13h.

Fernando Hallberg (PPL) tem alertado sobre o caos na
Avenida Tito Mufatto, em virtude da falta de sinalização.
Instalado há semanas, o semáforo em frente a Univel não
funciona: um caos total. Mais que necessária atuação de
agentes para intermediar o trânsito, que só apareceram
em recente evento político, com a presença da
governadora, Cida Borghetti (PP).

A desconfiança sobre a
destinação clandestina de
coliformes totais das luxu-
osas mansões ao redor do
Lago Municipal é lançada
pelo vereador Celso Dal
Molin (PR), que aponta
grande possibilidade de a
água represada artificial-
mente estar poluída.

O parlamentar aguarda
respostas da Secretaria
de Meio Ambiente sobre
mapeamentos das bocas
de lobo que chegam ao
Lago Municipal – tanto

Lago poluído

das vias públicas, quanto
das moradias. Dal Molin
quer saber, inclusive, se
houve alguma notifica-
ção do Município sobre
ligação clandestina de
esgoto até o lago, com-
posto pelo afluente do
rio Iguaçu, o rio Cascavel
– responsável pelo abas-
tecimento de água de
toda a cidade.

CADÊ AS COLETAS?
A preocupação se dá pelas seguidas constatações de
contaminação da água, por óleo e graxa, em 2012. O
resultado de coletas da Sanepar apontou 685 miligramas
do produto por litro. Pelo que constatou previamente o
vereador, as análises deixaram de ser feitas e agora ele quer
respostas das autoridades para garantir que o manancial de
abastecimento público seja preservado. “Recebemos
documentos que apontam análises até 2015. Os índices
anteriores de graxa e óleo são alarmantes. São 678 pontos
de resíduos no Lago. Precisamos agir para não perder o
Lago no futuro próximo”, afirma o parlamentar.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

 RESERVATÓRIO de água da Sanepar, o Lago Municipal é um dos cartões-
postais de Cascavel
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“Vamos abrir processo
administrativo pedindo

ressarcimento, indenização e
ainda investigar se houve

má-fé no processo.”

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

A decisão do
Comitê de Política

Monetária que
manteve a Taxa
Selic em 6,5%, o

menor nível desde
o início da série

histórica do
Banco Central.

A segregação de
crianças nos

EUA, inclusive 49
brasileiras, que

foram tiradas dos
pais devido a

política de
imigração do

presidente Trump

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel, após

romper contrato com
empresa que entregou

veículos diferentes do que
foi licitado.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

13

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

ARQUIVO

 Cesar Silva
Presidente da Fundação FAT

Todas as propostas de organização de conteúdos e
de metodologias de aprendizagem e do ensino partem
de conhecimentos essenciais que possibilitem ao indiví-
duo cumprir seu papel na sociedade ou em um grupo
de atividade produtiva. Assim, todo projeto educacional
trata em sua essência do Saber e do Saber Aplicado.
Quanto mais integrados forem, melhor será o resultado.

Nisto se fundamenta a Reforma do Ensino Médio,
detalhada na Base Curricular do Ensino Médio e no
instrumento regulatório que parametriza sua carga ho-
rária. Nela, estão os componentes curriculares que
seguem cinco eixos de especialização a serem ofereci-
dos aos jovens, a fim de que tenham uma terminalida-
de após, pelo menos, doze anos de estudos.

A Reforma surge com resposta regulatória e tecni-
cista ao fato de que, após três anos de estudos do
Ensino Médio, onde estão cerca de 8 milhões de alu-
nos, 25% buscam continuidade no ensino superior.

Hoje, obter a informação é fácil. Selecioná-la, fil-
trá-la, analisá-la e aplicá-la é o diferencial esperado.
Com menos temas, alunos poderão aprofundar a bus-
ca por assuntos de interesse, tornarem-se críticos,
criteriosos e ativos na aplicação do saber de maneira
efetivamente produtiva.

Esta nova forma de pensar e olhar a educação,
com menor diversidade de temas, mais profundidade
e maior aproximação com o mundo real e do trabalho
deve se propagar nas redes públicas e nas institui-
ções privadas. A Reforma rompe com um modelo que
dissociava o saber da sua real aplicação no mundo
do trabalho e que ampliou a desigualdade socioeco-
nômica, como a geração de jovens incapazes de bus-
car seu sucesso no mercado de trabalho. (Editado)

Sem água
Moradores dos bairros
Canadá, Brasmadeira,
Interlagos, Gralha Azul, 4
Estações, Barcelona,
Pantanal, Maria Luiza,
Parque São Paulo e
Country, além de parte
do São Cristóvão e do
centro de Cascavel
poderão ficar sem água
no domingo. A
interrupção acontecerá
em função de serviços
de manutenção que
serão feitos na rede
da Sanepar.

Prêmios
O Sicoob Credicapital
lança campanha inédita.
Com a finalidade de
ampliar o seu quadro de
cooperados (hoje são 20
mil) e de fortalecer
ainda mais a sua carteira
de negócios, a
cooperativa de crédito
preparou uma promoção
que vai sortear, entre
outros, dois carros zero
quilômetro, três
motocicletas, 21 cartões-
presente (no valor de
R$ 1 mil, cada).
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gente@jhoje.com.br

Ecologia e cultura
Neste domingo a República

das Cores promove o Encontro
ecológico cultural! Haverá
oficina de compostagem,
poder das ervas, ecobags,
comida vegana, filtro dos

sonhos e muito mais.
O endereço é Rua Castro

Alves, 703. Mais informações
pelo telefone

(45) 99941-2125.

Missa e show
O Padre Reginaldo

Manzotti estará em Cascavel
dia 18 de agosto. Ele fará
missa e show no Estádio
Olímpico de Cascavel, às
19h. A promoção é da

 Rádio Colméia.

Felicidades!

Em momento de ternura, Cassiane e José Carlos Zenatti

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

O cascavelense Lazaro de Lima, selecionado para o
Curso de Técnicas Avançadas em Neurocirurgia, da

Universidade de Tubingen, na Alemanha

DIVULGAÇÃO

Até sexta-feira
A campanha de vacinação

contra a gripe termina dia
22 de junho. As crianças de

seis meses a cinco anos
integram o público menos
imunizado neste ano. No

Paraná, apenas 62% da meta
recebeu a dose. Atenção

pais: ainda dá tempo. Leve
seu filho a uma unidade

básica de saúde.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Maria Luísa dos Santos,
Maria Eduarda Mariano,

Paulo Jorge Figueira, José
Pedro Baccini, Giordana

Mello Pereira e Fábio
Augusto Tonelli.

Feijoada solidária
O projeto social da Casa
Magis Manresa - Centro
Social Jesuíta, Bairro

Brasmadeira, atende mais
30 alunos do curso de

percussão. E para angariar
recursos para  continuar
esta e outras atividades,

vai promover  uma
 feijoada neste

domingo. O valor
é R$ 15 e o ingresso

precisa ser retirado com
antecedência. Mais

informações pelo telefone
(45) 3323-3648.
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 “Sonho possível”,
diz costa-riquenho
Derrotada em sua estreia na Copa
do Mundo, a Costa Rica reconhece
que o Brasil é favorito para o duelo
de amanhã, mas acredita em uma
“zebra” em campo. Lateral da
Costa Rica, Bryan Oviedo relembra
que times grandes deste Mundial
passaram apuros nas estreias, caso
da Argentina, que empatou contra
a Islândia por 1 a 1, da França, que
venceu a Austrália com dificuldades
(2 a 1), da Alemanha, derrotada
contra o México (1 a 0), e do
próprio Brasil, que empatou com
a Suíça (1 a 1).
“Muita gente pensa que é difícil
ganhar do Brasil, mas estamos
vendo um Mundial onde nem tudo
está sendo escrito como se previa,
basta ver Islândia x Argentina e
França x Austrália. Qualquer coisa
pode acontecer. Temos fé.
Acreditamos em nós. Ganhar do
Brasil não é impossível”, disse
Oviedo. “Por que não podemos
ganhar do Brasil?”, indagou o
lateral, que defende o Sunderland,
do Reino Unido.

 A Fifa anunciou, ontem, que o
árbitro holandês Bjorn Kuipers, co-
nhecido por ser sócio de uma rede
de supermercados em seu país e
bem-sucedido fora de campo, api-
tará o jogo de amanhã entre Brasil
contra a Costa Rica, às 9h (de Bra-
sília), pela 2ª rodada do Grupo E,
em São Petersburgo. Ele terá os
compatriotas Sander van Roekel e
Erwin Zeinstra como assistentes.

Kuipers é sócio de uma rede de
supermercados na Holanda e ain-
da é dono de um salão de beleza
em sua cidade natal, Oldenzaal. Por
conta de tudo isso, a fortuna de
Kuipers foi estipulada, ano passa-
do, em 9 milhões de euros (R$ 39
milhões na cotação atual).

O árbitro também é conhecido dos
brasileiros por dois jogos em especi-
al. Em 2013, o holandês apitou a fi-
nal da Copa das Confederações con-

tra a Espanha, vencida pelo Brasil e
sem polêmicas de arbitragem.

Três anos antes, Kuipers apitou
Internacional x Mazembe, jogo que
ficou conhecido por ser a primeira
derrota brasileira em uma semifi-
nal do Mundial de Clubes.

Nesta Copa, o holandês apitou
a vitória uruguaia contra o Egito por
1 a 0 na 1ª rodada do Grupo A e
teve uma atuação discreta, com
apenas um cartão amarelo apre-
sentado para o egípcio Hegazy.

 COPA DO MUNDO
Portugal 1x0 Marrocos
Uruguai 1x0 A. Saudita

Irã 0x1 Espanha

PLACAR DE ONTEM

COPA DO MUNDO
9h Dinamarca x Austrália
12h França x Peru
15h Argentina x Croácia

SÉRIE B
19h15 B. de Pelotas x Criciúma
21h30 Goiás x Juventude

COPA DO NORDESTE
21h45 Ceará x Bahia

JOGAM HOJE

Pelas indicações de Tite, a sele-
ção brasileira não terá mudanças
no time titular para seu segundo
jogo na Copa do Mundo, às 9h (de
Brasília) desta sexta-feira, contra a
Costa Rica, em São Petersburgo. No
último treinamento de ontem em
Sochi, o técnico montou a equipe
com a escalação que iniciou o due-
lo contra a Suíça.

Neymar, que deu um susto e re-
clamou de dores no treino de ter-
ça, treinou normalmente e está con-
firmado para o jogo. Assim, a sele-
ção formará com Alisson; Danilo,
Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Ca-

semiro; Willian, Paulinho, Philippe
Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Mudanças na equipe estão pre-
vistas apenas para a 3ª rodada,
quando Tite deverá testar opções
táticas e poupar jogadores pendu-
rados com cartão amarelo, evitan-
do eventual desfalque por suspen-
são nas oitavas de final.

Seleção
brasileira
escalada

 CBF

Árbitro milionário em Brasil x Costa Rica
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

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

To
ur

o

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

G
êm

os

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

C
ân

ce
r O desejo de mudar está em alta, inclu-

sive no trabalho. Se pensa em trocar
de emprego ou se arriscar em um novo
negócio, pode se dar bem. Cor: azul-
marinho.

Le
ão

Preste atenção ao seu sexto sentido e
aproveite uma oportunidade para con-
quistar um cargo ou emprego melhor.
Mas não  deixe as coisas para o último
minuto. Cor: azul.

V
ir

ge
m

Você pode adotar hábitos saudáveis.
Vênus manda boas energias para a
saúde e o trabalho. Fique atenta para
qualquer novidade, assim, será mais
fácil usá-la a seu favor. Cor: gelo.

Li
br

a

Hoje, vale a pena redobrar o cuidado para
não perder informação importante no tra-
balho. Procure se expressar com clareza
e aposte nas tarefas que já conhece bem
para evitar problemas. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

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

Sa
gi

tá
ri

o  O momento é favorável para realizar
um sonho de consumo da família. Mas
não implique tanto com o pessoal de
casa nem tente impor as suas ideias.
Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Nesta quarta, o diálogo continua em

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

A
qu

ár
io

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

 P
ei

xe
s É melhor ser cautelosa ao lidar com o

chefe ou com alguém conservador. Atra-
ção por alguém comprometido pode se
tornar mais intensa. Valorize os pontos
em comum com quem ama. Cor: lilás.
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 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    SEGUNDO SOL

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
Gabriela e Rafael trocam juras de

amor. Paulo se desespera ao não con-
seguir falar com Gabriela. Isadora furta
o colar de esmeraldas de Lorraine e
Getúlio alerta para o perigo de serem
pegos. Davi orienta o lançamento da
carreira de Garoto. Hugo sugere que
Alex convide Maria Alice para sair com
eles. Alex descobre que Rafael viajou
com Gabriela. Os alunos do Sapiência
comentam sobre o vídeo da agressão
de Rafael a Breno.

ORGULHO E PAIXÃO
Tibúrcio se desespera com o desa-

parecimento de Cecília. Ema confessa
a Elisabeta que não quer refletir sobre
seu noivado. Fani ajuda Cecília a sair

do lago. Jane pede que Camilo se re-
concilie com Julieta. Brandão aconse-
lha Josephine a revelar a Rômulo e Ed-
mundo que está viva. Susana manipula
Olegário. Cecília chega à mansão e Ti-
búrcio implora para que a nora não con-
te a Rômulo sobre o passeio dos dois.
Luccino admira Mário/Mariana, que não
percebe. Lídia pressiona Otávio sobre
o casamento dos dois. Aurélio afirma a
Tenória que deseja conhecer melhor sua
irmã. Josephine instiga Fani a ir ao bai-
le de noivado de Edmundo e Ema.

DEUS SALVE O REI
Catarina conta a Afonso que Amália

foi a Lúngria para costurar uma aliança
com a rainha. Lucrécia desconfia das
intenções de Rodolfo com Margô. Gre-
gório avisa a Afonso que ele e Amália
precisam se sacrificar para salvar Mon-

temor. Amália fica furiosa ao saber pela
própria Catarina que a rainha de Artena
fez uma proposta de casamento para
Afonso. Selena estranha ao ver Ulisses
com Teodora. Amália pede a Afonso que
tire Catarina do castelo. Afonso comu-
nica a Gregório que aceitará o acordo
da rainha de Lúngria.

AMOR PROIBIDO
Adnan vai à cadeia se encontrar com

Saït. Besir é levado para a casa de Ad-
nan. Bihter consegue enganar Behlul e
o surpreender no dia de seu aniversá-
rio. Peyker e Nihat evitam encontrar com
Firdevs e Cetin. Firdevs pede para Ce-
tin adiantar a data do casamento de-
les. Nihat liga para Cetin e deixa Firde-
vs em apuros. Nilay dá um Iate de pre-
sente de aniversário para Behlul. Ke-
mal descobre informações sobre Katya
para passar para o advogado de Adnan.
Cetin e Firdevs discutem.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Liliana diz ao fantasma de Ciro que

Eduardo virá resgatá-la. Artêmio pre-
sencia o momento e diz à ela que isso
não será possível, pois Eduardo está
morto. Santiago comenta com Fernan-
da que, com Liliana em casa, ele irá
atrás de Aurora e diz que bárbara se
ofereceu para ajudá-lo. Fernanda o acon-
selha a não acreditar em Bárbara e afir-
ma ter motivos suficientes para isso.
Florzinha fica feliz ao saber que voltará
a trabalhar na empresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa se encontra com as amigas

Claudia e Joana para contar sobre a vi-
sita de Débora. Luísa lembra de um re-
encontro que teve com Marcelo há al-
guns anos, aonde acabaram ficando
antes dele retornar para a Europa. Dé-
bora que era melhor amiga de Luísa
contou que Marcelo achava ela mima-
da e que o homem era mulherengo na
Europa. Ao mesmo tempo, Débora di-
zia para Marcelo que Luísa não queria
se relacionar com ele.

Ícaro é rude com Beto/Miguel e afirma que não quer ver Luzia. Laureta
ameaça Remy, que aconselha Karola a aceitar o namoro de Rosa e Valentim.
Ícaro tenta se reconciliar com Rosa, mas a moça afirma que deseja ficar com
Valentim. Ícaro e Laureta ficam juntos. Roberval orienta Evandro a descobrir

sobre as saídas misteriosas de Severo. Manuela revela a Cacau o paradeiro de
Ícaro. Beto visita sua antiga casa, e Ionan alerta Karola. Karen sofre com

ciúmes de Edgar e Cacau. Viana assedia Maura e ameaça Ionan. Cacau pede
que Ícaro tente compreender Luzia. Laureta questiona Roberval sobre Cacau.

Karola visita Beto, que se sensibiliza com o novo comportamento da ex-
mulher. Selma defende Maura do assédio de Viana, e Agenor desconfia.

Luzia descobre que Ícaro
está morando com Laureta

DIVULGAÇÃO
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 Estreia dia 28 no
Cine West Side

CI
NE
M
A

SALA 1:
Diariamente

às 14h, 16h30,
19h (dub)

21h30 (leg)

SALA 2:
Diariamente

às 13h30, 16h,
18h30 e 21h

SALA 4: Diariamente às
14h30, 16h50, 19h e 21h10

NO OLHO DO
FURACÃO

NO OLHO DO
FURACÃO


