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Caminhoneiros iniciam
hoje nova paralisação
Caminhoneiros de todo o Brasil prometem parar o País a partir de hoje e iniciar uma greve contra os sucessivos aumentos dos combustíveis. De acordo com o Sindicam – o sindicato da categoria –, a situação se
tornou insustentável. Em algumas regiões houve manifestações ainda ontem. Além de subsídio no preço
do diesel, os caminhoneiros cobram mais segurança nas rodovias e o fim da cobrança do pedágio por eixo
suspenso. Uma liminar da Justiça Federal expedida no sábado proibiu o bloqueio de rodovias.
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É tudo nosso!
FOTOS: RICARDO MORANTE

As disputas na fase regional da
65ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) estão a todo vapor
em Cafelândia, que já vê os alunosatletas cascavelenses se destacarem. O tênis de mesa apontou os
primeiros campeões no sábado,
primeiro dia de competição pra valer, e as primeiras medalhas ficaram os representantes de Cascavel. Aliás, todas as vagas individuais para a fase macrorregional, em
Medianeira, ficaram com mesatenistas da Capital do Oeste.
No masculino B (12 a 14 anos),
Eduardo Gruchoski repetiu o feito de
2017 em Capitão Leônidas Marques e garantiu o bicampeonato. No
ano passado, Eduardo, do Colégio
Santa Maria, passou pela macrorregional e chegou à fase final. “Acho
que este ano foi um pouco mais tranquilo para mim, estava menos nervoso e mais preparado também”,
disse o atleta que é o 2º no ranking
estadual na sua categoria.
O pódio foi completado por Kevin Garcia, do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, e Gabriel Setti, do Colégio Estadual Paulo IV, de
Boa Vista da Aparecida.
O CE Padre Carmelo Perrone teve
também vai ter representante no

masculino A (15 a 17 anos) em Medianeira. O aluno Igor Peixoto foi o
campeão da categoria em Cafelândia
neste fim de semana, seguido pelos
cascavelenses Everton Lucas, do CE
Francisco Lima, e Lucas Rosa, também do Padre Carmelo Perrone.
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FEMININO
O Colégio Santa Maria
também garantiu vaga na
próxima fase no feminino A.
Bárbara Marroque conquistou o ouro em Cafelândia. O
pódio foi completado por
Elissa Padial, do CE Francisco Lima, e Fernanda Lima,
do CE Eleodoro Ébano, prata
e bronze respectivamente.
Todas as medalhas do
feminino A ficaram para
Cascavel. Mantendo a
hegemonia cascavelense,
Emilly Caroline, do CE Francisco Lima, garantiu a vaga
no feminino B. A Escola
Estadual do Campo Bela
Vista, de Guaraniaçu, ficou
com o segundo lugar, alcançado por Andrielly Karine,
enquanto o CE Maria Griggio, de Cafelândia, conquistou a terceira colocação com
Camilly Vitória.

Quem acompanha as disputas individuais do tênis de mesa sabe que o esporte vai muito
além do que conquistar medalhas. Na fase regional dos Jeps, dois atletas estrangeiros
figuravam entre os demais competidores. Estudantes do CE Padre Carmelo Perrone, Wilton
Exsa, de 16 anos, e Mey Jean, de 13, encantaram a todos com a alegria de estarem
estreando em uma competição regional. Foi a primeira vez que os dois, vencedores na fase
municipal, tiveram a oportunidade de participar de jogos oficiais. Naturais do Haiti, os
dois jovens conheceram o tênis de mesa no Brasil. “No colégio há uma mesa e começamos a
brincar”, disse Wilton. No começo, as raquetes eram chinelos e cadernos de capa dura. “Aí
o professor Edson [Gavazzoni] nos convidou para participar de um projeto de tênis de
mesa no bairro e começamos a usar as raquetes de verdade”, completou Mey. Edson é
professor de História e em parceria com técnicos ligados ao tênis de mesa em Cascavel
iniciou um trabalho com jovens com o intuito de desenvolver a modalidade.
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Corinthians em Santa Tereza

O Cascavel Futsal não foi páreo para o atual campeão da Liber tadores e acabou derrotado
por 5 a 0 no confronto com o Carlos Barbosa na noite de sexta-feira, no Rio Grande do Sul, pela 8ª
rodada da Liga Nacional.
O resultado manteve o time
cascavelense com seis pontos,
mas afora na 16ª colocação - caiu
três postos -, enquanto a equipe
gaúcha chegou aos 19 pontos e
segue dividindo a liderança com
Joinville e Atlântico, que também
venceram na rodada.
O próximo desafio da Serpente Tricolor será novamente pela
competição nacional e contra ou-

tro gigante do esporte: o Corinthians. O jogo, entretanto, será no
Ginásio Elvira Menin, em Santa
Tereza. A partida, pela 9ª rodada,
está marcada para as 13h de sábado (26) e marcará a reinauguração da praça desportiva.
Em um dia festivo e num jogo
com expectativa de elevada técnica de futsal, o Cascavel Futsal quer
marcar seu nome “na placa” de
reinauguração do ginásio da cidade vizinha e mostrar sua força no
salonismo regional diante do quinto colocado da Liga Nacional e que
só foi derrotado uma vez em 18 jogos disputados em toda a temporada até aqui.
FC CASCAVEL

Para este jogo, os ingressos já
estão sendo vendidos antecipadamente a preço promocional. Os valores vão de R$ 20 a R$ 40 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

SÉRIE C

Até então líderes na Série C do
Campeonato Brasileiro, Cuiabá e
Operário fizeram um duelo direto
pela parte de cima da classificação
do Grupo B no fim de semana, na
Arena Pantanal, na capital matogrossense, e o time da casa levou a
melhor com uma goleada por 4 a 0,
pela 6ª rodada. Com o resultado, o
Cuiabá chegou aos 13 pontos e se
isolou na liderança da tábua de
posições. Já o Operário permanece
com 10 pontos, agora na quarta
colocação e conta com o fator casa
para buscar a reabilitação na próxima
rodada. No domingo (27), o
Fantasma receberá o Botafogo-SP no
Estádio Germano Krüger, em Ponta
Grossa. O time paulista é o vicelíder do grupo com 12 pontos e
único invito de toda a Série C.

SÉRIE D

Nem o frio foi suficiente para frear o ímpeto do FC Cascavel no Campeonato
Paranaense de Futebol Sub-19. Atual vice-campeão estadual, a Serpente
Aurinegra recebeu e venceu o Batel por 2 a 0, sábado, na Associação
Atlética Coopavel, pela 4ª rodada. Os dois gols foram marcados por
Vinícius, artilheiro do Estadual com cinco gols em quatro jogos. O resultado fez
o FCC chegar aos 10 pontos na liderança isolada do Grupo A, pois o
Toledo, que iniciou a rodada empatado na primeira posição, ficou no 1 a 1
com o Prudentópolis. Já o Cascavel CR ainda irá a campo pela 4ª rodada.
Receberá o Iraty amanhã, às 15h30, no Estádio Olímpico. Na 5ª rodada
haverá o dérbi cascavelense, no sábado (26), no Olímpico.

Pela Série D do Brasileiro, os times
paranaenses passaram pela 5ª e
penúltima rodada da primeira fase
sem derrotas, o que mantém vivo o
sonho dos três representantes do
Estado avançarem na competição. O
Prudentópolis venceu o Brusque por
1 a 0, em casa, mas ainda está a três
pontos do time catarinense, vice-líder.
Na última rodada, o Prude desafiará
o já eliminado Mogi Mirim e o
Brusque receberá o líder invicto São
José-RS. Já o Maringá se manteve
na zona de classificação ao vencer o
líder Linense por 2 a 1, também em
casa. Os dois agora têm oito pontos,
três a mais que Madureira e
Caldense. Por sua vez, o Cianorte foi
a São Paulo e empatou com a
Ferroviária, sem gols. Vice-líder com
seis pontos, o Leão do Vale receberá
o líder invito Tubarão no domingo
valendo sua classificação.
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SÉRIE B
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Time
Fortaleza
CSA
Vila Nova
Paysandu
Avaí
Coritiba
Atlético-GO
São Bento
Figueirense
Londrina
Oeste
Guarani
S. Corrêa
Ponte Preta
CRB
Juventude
B. de Pelotas
Goiás
Criciúma
Boa Esporte

PG
16
15
13
12
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
6
6
5
2
1
1

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
5
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
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STOCK CAR

E
1
0
1
3
2
2
1
4
0
2
2
1
1
1
0
3
2
2
1
1

D
0
1
1
0
1
1
2
0
3
2
2
3
3
3
4
2
3
4
5
5

GP
14
14
8
7
11
6
10
7
7
4
7
9
8
5
7
6
6
4
4
2

GC
4
6
4
4
5
5
9
5
6
4
8
9
10
7
13
8
8
12
10
9

SG
10
8
4
3
6
1
1
2
1
0
-1
0
-2
-2
-6
-2
-2
-8
-6
-7

6ª RODADA
CRB
Criciúma
Goiás
Figueirense
Ponte Preta
Oeste
Londrina
Paysandu
Boa Esporte
B. de Pelotas

0x4
0x0
1x1
1x3
1x3
2x0
1x2
1x1
1x1
1x2

Avaí
Juventude
Guarani
Fortaleza
Atlético-GO
Vila Nova
CSA
São Bento
Coritiba
S. Corrêa

7ª RODADA
19h15
21h30
19h15
19h15
21h30
16h30
16h30
16h30
21h
20h

AMANHÃ
CSA x Figueirense
Fortaleza x Criciúma
SEXTA-FEIRA
Avaí x Paysandu
Atlético-GO x Oeste
Coritiba x Vila Nova
SÁBADO
São Bento x Juventude
B. de Pelotas x Londrina
Goiás x Boa Esporte
Guarani x CRB
SEGUNDA-FEIRA
S. Corrêa x Ponte Preta

Copara da Alemanha
Considerado azarão, o Eintracht Frankfurt
derrotou o Bayern de Munique por 3 a 1 e
conquistou, pela quinta vez na história, o
título da Copa da Alemanha, sábado, no
Estádio Olímpico de Berlim. Os Águias
foram fiéis à estratégia de jogar no contraataque e seguraram os bávaros. O clube não
conquistava o título do torneio há 30 anos o último troféu havia sido em 1988. Desta
vez, destaque para o terceiro gol do time de
Frankfurt, marcado por Gacinovic sem goleiro
e nos acréscimos, depois que o goleiro
Ulreich foi à área do rival tentar o empate
do Bayer de Munique no fim do jogo.

A etapa de Santa Cruz do Sul marcou a reação de Marcos Gomes na disputa
pelo título da temporada 2018. Ontem, num domingo quase perfeito, com pole
e vitória na corrida principal, o piloto da equipe Cimed Chevrolet Racing saltou
de sétimo para o segundo lugar no campeonato. Essa foi a segunda vitória do
piloto de Ribeirão Preto na pista do Rio Grande do Sul e a 13ª dele na história
da Stock Car. O dia também teve vitória de Átila Abreu, que comemorou no
topo do pódio da corrida 2 Stock Car, que agora dá uma pausa de dois meses
no campeonato para voltar às pistas no começo de agosto para a Corrida do
Milhão, que será disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Copa da Inglaterra
Com um gol de Hazard, o
Chelsea venceu o Manchester
United por 1 a 0, sábado, e
conquistou o título da Copa da
Inglaterra. A decisão, em jogo
único, como acontece
tradicionalmente, foi realizada no
estádio de Wembley, em Londres.
Foi o oitavo título conquistado
pelo Chelsea na Copa da
Inglaterra. A equipe é a terceira
maior vencedora da competição,
atrás do Arsenal (13) e do
próprio Manchester United (12).

UFC
Demian Maia aceitou a luta contra o
nigeriano Kamaru Usman com três semanas
de antecedência, foi até Santiago para a
estreia do UFC no Chile e fez um papel
digno. Brigou até o fim e tentou tudo o
que pôde. Contudo, acabou derrotado
pelo “Pesadelo Nigeriano” por decisão
unânime (50-45, 49-46, 49-46) no
sábado, no UFC Santiago, seu terceiro
revés consecutivo. Com isso, mais uma
chance de igualar o recorde de vitórias
dentro do Ultimate - 20, pertencente a
Michael Bisping, Georges St-Pierre e
Donald Cerrone - ficou por terra.
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SÉRIE A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Time
Atlético-MG
Flamengo
Corinthians
Palmeiras
Fluminense
América-MG
São Paulo
Grêmio
Vasco
Botafogo
Sport
Cruzeiro
Vitória
Santos
Chapecoense
Atlético-PR
Internacional
Bahia
Ceará
Paraná

PG
13
11
11
11
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
3
2

J
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
5
6
5
6
6
6

V
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

E
1
2
2
2
1
1
4
3
2
2
2
1
1
0
3
2
2
2
3
2

D
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
2
3
3
3
1
3
2
3
3
4

GP
9
12
9
8
8
9
7
7
10
6
6
3
10
6
6
7
2
3
4
3

GC
6
6
4
3
6
9
5
3
7
6
8
3
11
8
9
8
3
9
10
11

SG
3
6
5
5
2
0
2
4
3
0
-2
0
-1
-2
-3
-1
-1
-6
-6
-8

6ª RODADA

JOGAM HOJE
20h

20h
20h
21h15

BRASILEIRÃO
Internacional x Chapecoense
SÉRIE D
Esporte Clube x Macapá
V. da Conquista x Itabaiana
G. de Juazeiro x América-RN

A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro teve
quatro partidas disputadas ontem à tarde.
São Paulo e América-MG foram os grandes
destaques. Com um gol de Diego Souza, o
Tricolor bateu o Santos por 1 a 0 para seguir
sendo o único invicto e de quebra entrou no
G-6 na competição. O Coelho superou o
Botafogo pelo mesmo placar e também
ingressou no grupo de elite da Série A. O
detalhe é que são-paulinos e americanos serão
adversários na próxima rodada. Nos outros
dois duelos de ontem à tarde, Sport e
Corinthians empataram por 1 a 1 em
Pernambuco e Paraná e Grêmio não saíram do
0 a 0 em Curitiba. Antes, na abertura da
rodada, sábado, Flamengo e Vasco ficaram no
1 a 1 e o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por
1 a 0. Com isso, o Galo mineiro é o líder
isolado da Série A - iniciou a rodada empatado
no topo com Flamengo e Corinthians.

Atlético-MG
Flamengo
Palmeiras
Vitória
Paraná
América-MG
São Paulo
Sport
Fluminense
20h

1x0 Cruzeiro
1x1 Vasco
3x0 Bahia
2x1 Ceará
0x0 Grêmio
1x0 Botafogo
1x0 Santos
1x1 Corinthians
2x0 Atlético-PR
HOJE
Internacional x Chapecoense

7ª RODADA
16h
19h
21h
11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h

SÁBADO
Fluminense x Chapecoense
Palmeiras x Sport
Atlético-MG x Flamengo
DOMINGO
Paraná x Atlético-PR
Bahia x Vasco
Botafogo x Vitória
Santos x Cruzeiro
Internacional x Corinthians
América-MG x São Paulo
Ceará x Grêmio

Dia de apresentação
O dia hoje será movimentado na Granja Comary. Ao todo, 17 jogadores são
esperados no CT da seleção brasileira
para início das avaliações físicas e médicas já no período da tarde.
Até às 14h, 16 jogadores irão se apresentar. Marquinhos, Fred, Filipe Luís, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Ederson, Fágner,
Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e
Geromel serão os primeiros a chegar.

Dos 17 que chegam ainda nesta segunda-feira, o goleiro Cássio será o único a se apresentar no período da noite.
Já Alisson, Philippe Coutinho e Miranda
chegarão amanhã à Granja Comary na
terça-feira, todos antes das 13h.
O grupo da seleção brasileira ficará completo na Inglaterra, quando Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino, finalistas da Liga dos Campeões, irão
se juntar aos companheiros.
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dias para a
Copa do Mundo
Rússia 2018
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Reforço nas doações
A semana começa com previsão
de bastante frio em Cascavel. De
acordo com o Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná), nesta
segunda-feira (21) a temperatura
mínima esperada é de 5°C, com
máximas que chegam a 17°C. E o
friozinho não para por aí, já que
amanhã e quarta-feira (23) os termômetros devem registrar 7°C.
Mas toda esta mudança no clima tem trazido preocupação à assistente social Maria Luiza da Silva. Ela trabalha na captação de doadores de sangue para o Hemocentro, e conta que é só esfriar um
pouco para que os estoques de
bolsas de sangue baixem. “Qualquer mudança no clima interfere
diretamente aqui”, diz.

Neste momento, a maior demanda é por dois tipos sanguíneos: A negativo e O negativo. Para que
se mantenha um estoque regular
são necessárias 80 doações todos
os dias. O número, no entanto, é
reavaliado pelo Hemocentro, que
estuda aumentá-lo para 100.
“Em Cascavel há uma grande procura por conta dos pacientes oncológicos. Além disso, o número alto
de acidentes de trânsito também faz
com que se tenha uma demanda
maior por doações. Tudo vai de acordo com o comportamento da população quanto à saúde”, afirma.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Horários
Para quem quer ser voluntário e ajudar a manter os estoques do Hemocentro,
inclusive nos dias mais frios, basta ir até a unidade, que fica na Rua Avaetés, 370,
Bairro Santo Onofre, das 7h30 às 11h ou das 13h40 às 16h. É possível ainda
agendar um horário para coletar o material pelo (45) 3226-4549.

VOLUNTÁRIOS podem agendar horário da
doação
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APP cobra pagamento de data-base
Representantes da APP-Sindicato de Cascavel entregam amanhã, às
10h, no Núcleo Regional de Educação, documento que cobra o pagamento da data-base da categoria,
em atraso, e a garantia de direitos
como a hora-atividade. Além disso,
solicitam reunião com a governadora Cida Borghetti (PP) para discutir
a campanha salarial deste ano.
Os atos também ocorrem em Curitiba. Na capital a concentração será
em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, às 9h.

De acordo com o presidente do
núcleo da APP-Sindicato local, Daniel Matoso, não haverá paralisação
das atividades na terça, mantendo
o cronograma de aulas. “Faremos
apenas a entrega do documento,
justamente porque precisamos estar em sala de aula”, diz. Matoso ressalta que há possibilidade de outros
sindicatos organizarem manifestação
em frente ao NRE.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

RELAÇÃO COM CIDA

Sobre a relação entre sindicato e governo estadual, Matoso afirma que a saída
do ex-governador Beto Richa abriu espaço ao diálogo. “A governadora Cida já
nos recebeu para conversar sobre nossa pauta e tem dado uma abertura melhor
às questões do sindicato, o que antes não acontecia”, comenta.

O PRESIDENTE da APP-Sindicato em
Cascavel, Daniel Matoso
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Greve dos caminhoneiros

AÍLTON SANTOS

Caminhoneiros de todo o Brasil prometem cruzar os braços
em protesto contra o alto custo
do óleo diesel, o baixo valor dos
fretes e uma série de reivindicações para melhorar as condições
de trabalho. Na semana passada, um documento foi protolocado no Ministério dos Transpor tes
pedindo ainda mais condições de
segurança nas rodovias e o fim
da cobrança do eixo suspenso
nas praças de pedágio.
Jeová Pereira, representante
em Cascavel do Sindicato dos Caminhoneiros do Paraná, diz que
a situação está insustentável,
afirma que uma paralisação é o
último recurso, mas o
sindicato não pode impedir caso os caminhoneiros decidam fazer a greve. “Não é possível essa
elevação do combustível.
Essa mobilização deveria
ser de toda a sociedade
porque toda a sociedade
é quem está pagando a
conta, declara.
Jeová defende que
os caminhoneiros não
façam paralisações em
rodovias e deixem seus
caminhões em casa.
“Que seja uma greve ordeira, se organizem e
parem em casa”, destaca.
Até o mês de maio, o preço do
diesel já acumula 15% de aumento
em 2018, o último, de 0,8%, aconteceu no sábado (19). Esses aumentos constantes, segundo o representante do Sindicato dos Ca-

LIMINAR da Justiça Federal
proíbe que caminhoneiros
bloqueiem rodovias no Paraná
minhoneiros, estão sufocando os trabalhadores. “A única forma de
o caminhoneiro protestar é parar. Caminhoneiro nenhum quer greve,
mas não tem mais
como trabalhar”, ressalta Jeová.

MEIA PISTA
Em seu despacho, o juiz admite a
eventual possibilidade de
manifestações em meia pista nos
trechos de pista dupla, desde que
não haja bloqueio total das rodovias
federais. “Os manifestantes não
poderão obstruir integralmente o
tráfego em ambos os sentidos.” Em
ofício remetido à AGU na última sextafeira (18), a Polícia Rodoviária Federal
alerta que a interrupção do fluxo de
veículos, ainda que parcial, representa
uma violação ao direito de locomoção.

Bloqueios proibidos
No sábado (19), o juiz federal Marcos Josegrei da Silva, da Seção Judiciária
do Paraná, concedeu uma liminar que proíbe eventuais bloqueios de rodovias
federais no estado, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de interdição.
A decisão judicial foi tomada em resposta a uma ação de interdito proibitório
movida pela Advocacia Geral da União (AGU), que, por sua vez, foi
acionada pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná.
“É imprescindível que seja concedida a medida liminar neste interdito proibitório
para que os réus se abstenham de desencadear qualquer movimento [...] que
não seja pacífico e que importe a prática de atos ilícitos, dentre os quais a
obstrução completa da faixa de rolamento”, diz trecho da decisão judicial.
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DIVULGAÇÃO

Mais de 25 mil pessoas
passaram pelo Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel durante a 1ª Feira de
Inovação, a Technovação, que
foi encerrada ontem. “Estamos
trabalhando a nossa cidade para
que seja referência também em
tecnologia. Já estamos
comemorando o salto de passar
de 35ª para a 9ª no ranking das
cidades inteligentes”, disse o
prefeito Leonaldo Paranhos.
Projetos do Hackathon
InnovaPública serão
transformadas em ferramentas de
política pública.

UPA Tancredo
começa a receber
adultos hoje
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O melhor abril desde 2014
A geração de
empregos
em abril foi
positiva em
Cascavel.
Dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados
e Desempregados), do
Ministério do
Trabalho e
Emprego,
mostram
que o município criou 300 vagas formais de trabalho no mês passado, resultado das 4.138 admissões menos
os 3.838 desligamentos.
Os números apontam para um
caminho ainda mais otimista, já
que não se via resultados como
estes em abril desde 2014. Pelo
contrário, em 2017 e 2016, neste mesmo período, Cascavel fechou, respectivamente, 39 e 200
postos de trabalho. Já em 2015,
embora a conta não tenha sido
negativa, o município criou apenas 76 vagas, três vezes menos
do que as atuais.
Em relação ao acumulado do
ano, o saldo também é positivo.
Conforme o Caged, foram geradas
2.143 vagas formais de trabalho,
quase o dobro se comparado ao
primeiro quadrimestre do ano passado, quando foram formalizados
1.201 empregos no período.

PARANÁ

O Estado do Paraná também fechou o mês de abril no azul quando o assunto é
geração de emprego. Foram criadas 9.228 vagas formais de trabalho, oriundas
das 97,8 mil contratações menos os 88,6 mil desligamentos. O destaque foi o
setor de serviços, que gerou mais de quatro mil postos.

COMÉRCIO está entre os setores que mais contrataram em abril; serviços lidera
SETORES

CONTRATAÇÕES DESLIGAMENTOS

SALDO

Extrativa mineral ............................................. 0 ............................. 1 ......................... -1
Indústria da transformação ......................... 930 ......................... 865 ......................... 65
Serv. Indust. de Util. Pública ........................ 12 ............................. 9 ........................... 3
Construção civil ........................................... 381 ......................... 413 ....................... -32
Comércio ................................................... 1.238 ...................... 1.127 ....................... 111
Serviços ..................................................... 1.476 ...................... 1.197 ....................... 282
Administração pública .................................. 10 ........................... 61 ....................... -51
Agropecuária ................................................. 91 ......................... 168 ....................... -77
Total

4.138

Fonte: MTE/Caged

ANO

ADMISSÕES

2018 ............................ 4.138
2017 ............................ 3.295
2016 ............................ 3.966
2015 ............................ 5.047
2014 ............................ 5.921
Fonte: MTE/Caged

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

3.838

DEMISSÕES

300

SALDO

3.838 ............................................. 300
3.334 ............................................. -39
4.166 ........................................... -200
4.971 ............................................... 76
5.159 ............................................. 762
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Consecutivo no Brasil
O saldo de empregos ficou positivo pelo quarto mês consecutivo no País.
O mês de abril fechou com 115.898 postos de trabalho a mais do que em
março, que já há havia apresentado números positivos. O resultado é
decorrente de 1.305.225 admissões e 1.189.327 desligamentos. Com
isso, 2018 chega ao fim do primeiro quadrimestre com saldo de
336.855 empregos criados.

SERVIÇOS PUXA CONTRATAÇÕES
O principal responsável pela
abertura de novas vagas de trabalho em Cascavel foi o setor de
serviços. Sozinho, empregou 282
trabalhadores em abril e registra
o melhor resultado para o setor
nos últimos quatro anos.
Em seguida está o comércio,
com a criação de 111 postos formais no mês passado, além da
indústria da transformação (65)
e dos serviços industriais de utilidade pública (3).
Segundo a gerente da Agência
do Trabalhador em Cascavel,
Marlene Crivelari, o mercado de
trabalho enfrenta uma mudança
de cenário ante a economia. Diferente do que aconteceu em
anos anteriores, agora há, conforme ela, uma rotatividade de
vagas, o que deve continuar nos
próximos meses.
“Observo que os empresários
têm aberto novas vagas de emprego e acreditam numa mudança.
Cada dia que passa [as empresas] vão ofertar mais oportunidades e aquecer o mercado”, diz.
Porém, entre tantas oportunidades, Marlene lembra da importância da qualificação profissional, que não tem correspondido
às expectativas dos contratantes em grande parte dos candi Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

datos a uma vaga de emprego. “O
que mais pesa no momento da
contratação é o per fil do trabalhador, sua escolaridade e qualificação. A maioria não tem o ensino médio completo e alguns
nem mesmo o fundamental, esquecendo-se de que para se recolocar no mercado de trabalho
isso é essencial”, pontua.

MARLENE Crivelari, gerente da agência do
trabalhador

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

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

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 21 DE MAIO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Um bairro que garante o bem estar da comunidade
Artemio Hutt é um dos pioneiros
do Parque Verde em Cascavel e desde 1978 acompanha de perto o crescimento e desenvolvimento do bairro que hoje inclui um loteamento e
condomínios e reúne uma população
estimada em 18 mil moradores.
O interesse em ver melhorias e
sempre contribuir para o bem da
comunidade fez com que ele se tornasse presidente da Associação
dos Moradores, cargo que ocupa há
12 anos. “Já até pensei em deixar,
mas os moradores não aceitam”,
comenta Hutt.
O presidente se tornou conhecido e amigo de todos pelo comprometimento com o trabalho. “Na
medida do possível conseguimos
as melhorias”, cita.
O Parque Verde é visto como um
lugar tranquilo pelas famílias como

INVESTIMENTOS

a de José Alves da Silveira que vive
por lá desde a década de 80. “Moro
com a esposa e três filhos e considero um lugar muito bom”, diz ele.
O morador critica apenas a falta
de respeito de alguns motoristas
pelas ruas do bairro. “Principalmente no período noturno, jovens que
voltam da faculdade passam por
aqui em alta velocidade”, afirma.

Entre os espaços públicos de destaque está o
salão comunitário que é muito bem cuidado
e utilizado pelos moradores. “Está entre os
quatro melhores da cidade”, afirma o
presidente da associação.
O espaço conta com nova churrasqueira,
recebeu investimentos na iluminação e tem
boa estrutura para a realização de eventos e
reuniões do município.
A expectativa é de que em breve uma
reforma geral seja feita. “Recursos que
sobraram da Câmara foram divididos entre
algumas secretarias e a Ação Social fará o
repasse de R$ 15 mil”, explica o presidente.

SAÚDE
A equipe da USF (Unidade de Saúde da
Família) utiliza o salão para reuniões que
auxiliam quem enfrenta problemas por algum
tipo de vício. “Também são promovidos
encontros mensais onde a população pode
avaliar os atendimentos dos profissionais na
unidade”, explica o presidente. Há ainda
encontros da fraternidade e uma série de
atividades gratuitas a população. “Ofertamos
ginástica e zumba”, acrescenta Hutt.

REIVINDICAÇÕES

FESTA

Meio ambiente
Símbolo que remete ao nome do bairro, a praça com um bosque voltou a
ser ponto de encontro de famílias. Ela recebeu o nome de Elias Lopuch,
um dos pioneiros do município e foi a esposa dele, Odila, que manteve
esforços para a conservação do espaço. “Ela sempre gostou muito do
bosque e varria e cuidava do espaço, mas por conta de alguns problemas
de saúde, já não pode fazer esses serviços”, comenta a filha Vânia Lopuch.
O presidente da associação dos moradores espera que o município possa
disponibilizar uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente para garantir a
limpeza da praça pelo menos uma vez na semana.

A expectativa com a verba é
garantir uma cobertura na área
externa para eventos tradicionais
da associação. “Duas vezes ao
ano fazemos almoço para ajudar a
Uopeccan, além disso, estamos
programando porco no rolete que
neste ano vai marcar os 40 anos
de fundação do bairro”, comenta
o presidente. Dessa vez serão
assados quatro porcos que
podem servir até 350 pessoas. A
confraternização deve ocorrer
ainda neste primeiro semestre.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

O município tem garantido serviços para o controle de
trânsito, porém há necessidade de reforço. “A pintura
da sinalização nas ruas dura pouco tempo e em muitas
delas está ruim”, diz o presidente. Uma das
reivindicações da associação é com relação a extensão
da Rua Eucalipto. “Nós gostaríamos que fosse ampliada
para ter acesso à Avenida das Torres. São poucos
metros e isso iria melhorar o trânsito”, ressalta Hutt.
Outro transtorno é com relação às bocas de lobo.
Em alguns trechos quando chove as ruas ficam
alagadas. Apesar de a população ser culpada por
parte da sujeira acumulada, o presidente da
associação pede uma atenção maior para a limpeza
por parte do município.
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Companhia
Seja em casa ou nos
compromissos públicos,
sempre esteve na
companhia de muitas
pessoas. Abria discussões
para muitas polêmicas,
mas recebia apoio. “A
alegria do meu pai era se
reunir com os amigos, ter
a casa cheia de gente,
fazer churrasco e tomar
coca cola”, comenta a
filha Caroline.
O amor de pai ia além do
qual ele sentia pelas filhas
e teve como marca
registrada a maneira com
que tratava pessoas com
quem convivia. “Chamava
os mais próximos de “fio”
e “fia”, lembra Caroline.

José Alvanir Quevedo
02 de outubro de 1950
= 10 de maio de 2018

“Seo” Quevedo
José Alvanir Quevedo nasceu no
dia 2 de outubro de 1950 em Espumoso no Rio Grande do Sul. Foi
casado e pai de três filhas: Patrícia, Jaqueline e Caroline.
Em Cascavel, o Seo Quevedo
como era conhecido, ganhou notoriedade diante da intensa atuação em grupos em defesa da co-

munidade. Entre eles, o Conselho Comunitário da Saúde, onde sempre
par ticipou de reuniões e nunca deixou de expressar opiniões críticas.
“Meu pai sempre par ticipou de
movimentos sociais, principalmente na década de 80, nos sindicatos”, comenta a filha Caroline Cislaghi de Oliveira.

Vida política
Com o desejo de poder colaborar ainda mais com a população de Cascavel, Quevedo tentou ingressar na política e
concorreu ao cargo de vereador no município em 2012 pelo
PSC (Partido Social Cristão). Embora não tenha conseguido
a eleição, continuou a lutar pelas causas que defendia, sobretudo, a favor da população carente.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Durante a vida precisou superar muitos problemas de saúde e há
dez anos tratava de diabetes com uso diário de insulina. Recentemente havia descoberto um tumor no rim e passou por uma cirurgia.
Diante de uma infecção precisou ser submetido novamente ao procedimento cirúrgico, mas não resistiu por conta de um infarto e faleceu
no dia 10 de maio aos 67 anos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Guarujá. Quevedo deixa três filhas e os netos Caio e Lucca.
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Comboio do contrabando
17 ônibus de turismo carregados de mercadorias contrabandeadas do Paraguai foram apreendidos
pela Receita Federal neste fim de
semana, com apoio de vários órgãos de segurança pública. A operação foi coordenada em Foz do
Iguaçu, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel e Maringá.
Em Cascavel, a ação foi realizada em conjunto da Polícia Federal
e só nesta região foram oito apreendidos, do total de 17.
Em Foz do Iguaçu, houve apoio
aéreo para a ação. Ainda não há o
valor estimado em mercadorias, o
que deverá ser calculado durante a
semana. Todos os veículos foram
lacrados e encaminhados à Receita Federal.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Receita Federal

VEÍCULOS foram lacrados e levados à Receita Federal
VIOLÊNCIA
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AÇÃO envolveu Receita Federal e diversas

Alerta dado
A ação da Receita e da Polícia Federal usou como base uma reportagem
publicada pela equipe dos jornais O Paraná/Hoje News no mês passado,
quando a reportagem alertou que movimentações de comboios de coletivos,
que eram comuns na década passada, estavam novamente sendo percebidas
pela polícia e os ônibus de ‘turismo’, vazios, usados para transportar
contrabando e descaminho na fronteira.
Na época, a chefia da Polícia Federal em Cascavel reconheceu que os
comboios estavam novamente sendo observados, e principalmente em datas
comemorativas, provavelmente porque essas mercadorias abasteceriam
estabelecimentos comerciais do lado brasileiro.

MERCADORIAS serão contabilizadas durante a semana

VEÍCULOS A LEILÃO

Um dos motivos para a volta desses comboios foi justificada com o fato de que
a Receita Federal faz leilões dos ônibus em vez de doá-los, os veículos são
comprados por um preço irrisório, são apreendidos, mas meses depois voltam à
circulação, adquiridos novamente por contrabandistas.

20

POLÍCIA

HOJE NEWS, 21 DE MAIO DE 2018
FÁBIO DONEGÁ

Giro da
Violência
PRF

Dois acidentes simultâneos foram registrados na Praça da Bíblia na madrugada de
ontem, na Avenida Brasil. No primeiro acidente, o motorista de um Gol seguia
pela Avenida Brasil quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste.
Ele teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. No segundo acidente,
o condutor do Veloster seguia pela Avenida Brasil quando invadiu o canteiro
Central e bateu na tampa de um bueiro. O motorista também teve ferimentos leves.

Tragédia na rodovia
Um bebê de apenas um ano morreu em
um grave acidente na
BR-277. Foi em Santa
Tereza do Oeste, na tarde de sábado.
De acordo com a
PRF, a criança estava
em um Astra, no ban- DOIS CARROS se envolveram em acidente grave na BR-277 em
co de trás, no colo da
Santa Tereza do Oeste
mãe, sem cadeirinha
adequada para a idade e que pode- res, a família é de Céu Azul, onde a
ria ter evitado a tragédia.
criança foi velada e enterrada.
A criança foi levada por populaA batida envolveu um Astra e um
res ao posto de saúde em Santa Amarok. A informação é de que o
Tereza do Oeste, mas não resistiu motorista da Amarok foi ejetado e
aos ferimentos. Segundo popula- que os ocupantes do Astra ficaram
feridos. Todos foram atendidos pelo
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Siate e pela Ecocataratas, que adFotos: Fábio Donegá
ministra a rodovia, e foram encaminhados a unidades hospitalares
em Cascavel.

PASSAGEIROS
feridos foram
encaminhados para
atendimento hospitalar

Maconha apreendida
49 tabletes de maconha foram
apreendidos na manhã de ontem, no
posto da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) em Lindoeste, na BR-163. A
droga estava escondida no assoalho
de um Renault Clio, placas de Santa
Catarina. Ao todo, foram 34,5 quilos
de maconha. O motorista, um homem
de 48 anos, disse que pegou a droga
no Mato Grosso do Sul e levaria a
Santa Catarina. A ocorrência foi
encaminhada à Polícia Civil
de Cascavel.

Transferido a Cascavel
Um jovem, de 20 anos, que foi
esfaqueado em Quedas do Iguaçu,
foi transferido com o helicóptero do
Consamu ao Hospital Universitário
de Cascavel na manhã de ontem. Ele
recebeu atendimentos do Samu e foi
encaminhado a um hospital de
Quedas, para depois ser transferido a
Cascavel. A Polícia Civil investiga o
caso para identificar a autoria
do crime.

Criança ferida
Uma criança de três anos ficou ferida
ao cair de uma cadeira. O acidente
ocorreu na tarde de ontem, no Bairro
Santa Cruz em Cascavel. A criança
estava em cima de uma cadeira, caiu e
bateu com a cabeça em um tijolo. Ela
foi atendida pelo Siate e encaminhada
para a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Tancredo.
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R$ 6,4 milhões
aos comissionados
Hoje entra em votação
na Câmara de Vereadores
o reajuste dos servidores,
comissionados e dos próprios parlamentares. O
aumento é de 1,7% - mesmo percentual proposto
aos servidores públicos
do Executivo – compatíveis ao orçamento deste ano, equivalentes ao
INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor) de maio de 2017 a
abril de 2018.
Pela tabela de impacto financeiro, o reajuste
demonstra que os comissionados representam maioria dentro do

Legislativo Municipal e
juntos recebem total superior a R$ 6,4 milhões
por ano. Por mês, o gasto sem o reajuste é de R$
525.37 4,86 aos comissionados (48,5%), para
os efetivos 333.212,46
(30,8%) e aos vereadores
R$ 229.536,60 (20,7%).
O acréscimo representará um gasto mensal de R$ 17.184,70 no
orçamento. Com o reajuste, os valores sobem
para R$ 536.214,40
aos comissionados, R$
339.557,62 aos efetivos e R$ 229.536,60
aos vereadores.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Divulgação
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Lilimar diretora da 10ª
O estreitamento da relação com a governadora Cida
Borghetti (PP) tem rendido bons resultados ao deputado
estadual Andre Bueno (PSDB). Ele indicou Lilimar Mori,
competente médica sanitarista, ao cargo de diretora da
10ª Regional. Ela assume após saída de Miroslau Bailak.

Novas mudanças

Terminais mantidos

Em breve novos nomes
devem figurar no Diário
Oficial do Estado nos
cargos da Ciretran e
Cohapar. André também
teve influências e ajudou
na indicação. Para a 10ª
Regional, Adelino teria
sugerido Jadir de Mattos.
Opção rejeitada por
Borghetti.

Engenheiros e arquitetos
estão bastante receosos em
relação a uma decisão de
Paranhos. Para economizar
R$ 500 mil na desmontagem
dos antigos terminais, a
intenção é manter parte das
estruturas. No Terminal
Leste será o Terminal
Cidadão e no Terminal Oeste
o Mercado Municipal.

UPS Santa Cruz

Velhos e feios

Está prestes a ser liberada a
estrutura do antigo salão
comunitário para abrigar a
Unidade Paraná Seguro no
Bairro Santa Cruz. Adelino
Ribeiro, deputado estadual
pelo PRP, esteve tratando
do assunto semana
passada com Leonaldo
Paranhos (PSC).

O problema é que a Avenida
Brasil ganhou aspecto
moderno com as obras do
Programa de
Desenvolvimento Integrado.
Tais estruturas foram erguidas
em 1992, na gestão de
Salazar Barreiros. Foram úteis
por quase 30 anos, mas
nenhum pouco atrativos.

CORTES DE PRÊMIOS
Diante da crise que se abala aos cofres públicos, o
Executivo decidiu mudar decreto de prêmio por
produtividade fiscal, instituído em 2011. Sem elevação
da arrecadação, paga-se o teto máximo previsto.

PREFEITURA

Entra em votação também a proposta de reajuste de 1,70%
aos servidores públicos municipais. O custo atual da folha
passa de R$ 283.707 para R$ 288.370, ou seja, R$
4,6 milhões a mais por ano. Em 2019 esse gasto passa
para R$ 431 mil por mês - R$ 6,9 milhões/ano e em
2020 R$ 462 mil, totalizando R$ 7,6 milhões/ano.

z A Ecocataratas iniciou a divisão de dividendos da
reserva de parcelas de lucros referentes ao ano passado.
O montante é de R$ 4.052.826,61.
z O valor foi acatado pela totalidade dos conselheiros
efetivos durante assembleia geral ordinária.
z O total de parcelas de lucros do ano todo de 2017 é
de R$ 8.264.185,45.

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 21 DE MAIO DE 2018

POLÍTICA

CASCAVEL, 21 DE MAIO DE 2018

05

Não estou fazendo turismo”, diz Osmar
Por onde passa, Osmar Dias
(PDT) enfatiza o meio de transporte utilizado para manter contato
com os paranaenses: de carro! Tal
atitude seria apenas uma alfinetada aos demais pré-candidatos, entre eles a atual governadora, Cida
Borghetti (PP), que conta com a facilidade de um helicóptero. Em Cascavel, ele não poupou críticas e
desabafos. Anúncios de que ele
seria pré-candidato ao Senado em
vez do governo do Estado causam
irritação em Osmar. “Não estou fazendo turismo. Sou pré-candidato
ao governo do Estado”, reitera.
Osmar esteve em Cascavel onde
participou de encontro do PPL, que
anunciou pré-candidatura de João
Goulart Filho à Presidência. Dias

usou o palanque para reiterar total
liberdade nestas eleições. “Não
quero apoiar quem tem interesse
em cargos. Não farei trocas por Fundos Partidários e Eleitorais. Política
virou um negócio: compra-se passe
de deputado como se fosse jogador
de futebol. Isso é inaceitável”.

“Quero beber
cerveja de graça”
Provocou risos a crítica de Osmar
Dias a Beto Richa, que
proporcionou à gigante Ambev
(Companhia de Bebidas das
Américas) um incentivo fiscal de
R$ 843 milhões até 2020. O
acordo foi assinado em sigilo em
2012. “Nós paranaenses demos
uma fábrica de cervejas à Ambev.
Agora quero beber cerveja de
graça o resto da vida”.

OSMAR Dias participou do encontro
promovido pelo PPL

CONTRA O REGIME
POLÍTICO ATUAL
O pré-candidato à Presidência
pelo PPL, João Goulart Filho, pretende enfrentar os grandes partidos
nacionais com defesa dos direitos
trabalhistas, fim das privatizações e
mudanças no processo democrático.
Filho do ex-presidente João Goulart,
o Jango, ele tem enraizada em seu
discurso a história do golpe militar –
que retirou Jango da Presidência.
Hoje a luta do filho continua, como
ele mesmo diz, em defesa da democracia nacional, fazendo críticas aos
parlamentares atuais.
Goulart Filho diz que o impeachment de Dilma Rousseff (PT), ocorreu com interesses secundários.
“Tivemos uma deposição praticada

ENCONTRO do PPL aconteceu no auditório da Univel
com requintes de golpe paraguaio,
pois hoje são 300 parlamentares indicados. Estamos na consolidação
de um golpe que favorece interesses
internacionais. Por duas vezes esses parlamentares protegeram esse
governo ilegítimo. Dentro do Palácio
do Planalto estão os piores”.
Sobre as eleições atuais, ele
acredita que os eleitores podem

RATINHO JR LONGE DAS
DENÚNCIAS CONTRA RICHA

surpreender. “Temos uma eleição
de fundamental importância, após
todos os fatos políticos, cisão em
uma sociedade, um democracia
conduzida pelo Judiciário, um governo que se apoderou do País em uma
situação semelhante ao regime de
1964: quando tínhamos um Congresso suspeito, financiado por
capitais externos”.

RATINHO Junior não comentou denúncias
contra Richa

PARTIDOS
O pré-candidato ao governo do
Estado conta com apoio do PRB,
PV, PR, PSC, PSD e Avante no
pleito. Em encontro em Cascavel
elogiou o deputado estadual
Márcio Pacheco, do PPL – possível
aliado nestas eleições, mas nada
está confirmado, visto que no
mesmo dia o partido recebeu o
também pré-candidato ao governo
estadual, Osmar Dias.
Entre as propostas pré-campanha está a redução de gastos
públicos. “Temos que fazer uma
ruptura no modelo da política
tradicional. Nosso plano de
governo está todo sendo construído na diminuição da máquina
pública e as pessoas não aguentam mais pagar tantos impostos
para manter a máquina pública”.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Fotos: Divulgação

Sem apoio declarado do PSDB, o pré-candidato ao governo do Estado pelo
PSD, Ratinho Júnior, se mantém distante das acusações contra exgovernador Beto Richa na Operação Quadro Negro, para supostamente
desviar recursos públicos a campanha do tucano.
O escândalo mais recente foi o vazamento de áudios entre o ex-chefe de
gabinete de Richa, Deonilson Roldo, e um construtor que teria interesse em
participar de uma licitação do projeto de duplicação da PR-323, indicando
que o governo atuou na tentativa de direcionar a licitação para a
Odebrecht na obra, em 2014.
Ratinho diz que a atuação a frente da Sedu (Secretaria de Desenvolvimento
Urbana do Paraná) em 2013 e também em 2015 foi importante para
consolidar a carreira política e passou ileso pelas investigações que hoje
amedrontam Richa. “Fui secretario de estado com muita honra. Fizemos
mais de 3,2 mil obras nenhuma questionada pelo Ministério Público nem
pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). Foi um momento muito importante
para mim para mostrar ao Paraná, minha capacidade de gestão com uma
equipe muito eficiente, que bateu todos os recordes”, diz Ratinho Júnior.
Ainda sobre a decisão do PSDB em apoiar Cida Borghetti (PP), Ratinho
Júnior reafirma que o trabalho para disputar estas eleições vem de longa
data. “Nosso projeto nunca foi construído dependendo de grupos políticos.
Construímos isso há 15 anos independente de quem estará conosco.
Queremos trazer pessoas que farão o bem do Paraná”.

Venda das estatais
Sobraram críticas ao ex-governador do PSDB, Beto Richa, em relação a medidas econômicas: venda de ações da Copel e Sanepar e
uso do Fundo Previdenciário dos Servidores. “Sanepar está praticamente privatizada, com R$ 1,2 bilhão em ações vendidas. Esse dinheiro foi pulverizado aos prefeitos, sem planejamento. Sem falar no
aumento de 135% da tarifa e redução da tarifa mínima de dez para
cinco metros cúbicos. Na Copel há uma dificuldade para que homem
do campo possa instalar redes de energia.” Osmar pretende passar
a limpo os contratos das estatais com empresas terceirizadas. Ele
tem adotado um discurso crítico, especialmente quando trata de nomeações e estrutura administrativa do governo. Com uma pré-campanha quase que literalmente a pé, tem conhecido de perto os problemas no interior do Estado, o que tem ajudado na elaboração do seu
plano de governo. Quando o assunto é aliança partidária, ele reage:
“Tenho até assustado quando digo que não vou comprar espaço na
TV com fundo partidário. Vou ser muito criterioso. Não vou aceitar um
vice que me prejudique. Quero alguém que some e compartilhe da
visão de uma administração séria e responsável”, disse Osmar
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O BRASIL SOBRE RODAS
O custo do óleo diesel aumentou 15% nas refinarias desde o início do ano, uma elevação absurda diante da inflação oficial e está praticamente
inviabilizando as atividades dos caminhoneiros no
País. Não é a toa que a categoria marcou uma
paralisação a partir de hoje que pode desembocar
em uma das maiores greves daqueles que transportam o Brasil sobre rodas.
Não é possível que o governo continue tratando
com descaso uma das principais categorias de
trabalhadores, que tem poder de parar a Nação. O
impacto da paralisação, que já começou a acontecer durante o fim de semana em várias regiões
do Brasil, ainda é uma incógnita e vai depender da
unidade da categoria, que nas últimas ameaças
de greve se revelou completamente dividida e enfraqueceu os movimentos.
Agora, no entanto, parece que há uma disposição maior de parar o Brasil, literalmente. Em várias regiões os caminhoneiros prometem fechar rodovias, o que não deve acontecer no Paraná já
que uma ordem judicial expedida no sábado proíbe a interrupção das estradas. Em todo o caso,
caminhoneiros prometem fazer manifestações. Na
manhã de ontem, por exemplo, dezenas de caminhoneiros percorreram as ruas de Ponta Grossa
mostrando todo o seu descontentamento.
Essa greve poderá se transformar na maior dor
de cabeça desde o início do Governo Temer.

NOTAS
z Empréstimos

z Desabastecimento

A Prefeitura de Cascavel
renovou convênio com o
Banco Paraná S/A para
concessão de
empréstimos a
servidores públicos. Os
pagamentos dos
consignados são
efetuados mediante
contraprestações
mensais descontadas
em folhas de
pagamentos. O limite
das parcelas é de 30%
da remuneração líquida
para servidores efetivos
e 20% da remuneração
líquida para
comissionados.

A Sanepar informa que será
executada a substituição de
equipamentos na casa de
bombas da estação de
tratamento de água do
Parque São Paulo, em
Cascavel, na quarta-feira
(23). Os serviços iniciam às
7h e devem se estender até as
9h, podendo interromper o
abastecimento nas regiões
dos bairros São Cristóvão,
Canadá, Brasmadeira,
Interlagos, Gralha Azul,
4 Estações, Barcelona,
Pantanal, Centro, Maria
Luiza, parte do Country e
parte alta do Parque
São Paulo.

A Marcha Para
Jesus que acontece
no próximo sábado
em Cascavel e
promete reunir
milhares de
pessoas nas ruas
da cidade.

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

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

AÍLTON SANTOS

A impressão que fica é que
querem tapar esse enorme
buraco aberto pela corrupção
de uma só vez colocando a
mão grande no bolso dos
brasileiros. Isso não pode
continuar dessa forma, nosso
apoio integral, nossa
solidariedade a todos os
caminhoneiros do Brasil.
Senador
Alvaro Dias

Segunda

PREVISÃO DO TEMPO
Terça

K 20 L 4

A pouca procura
pela vacina contra
a gripe pelo público
formado por
crianças em
Cascavel que
atingiu até agora
34% da meta.

Curitiba

Segunda

Terça

K 18 L 8

K 18 L 4

K 19 L 10

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens
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Geada
Fases da lua

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Rock
Dia 17 de junto tem
Pink Floyd In Concert.
Será às 20h, no Teatro
Municipal Sefrin Filho.

O que verdadeiramente somos é
aquilo que o impossível cria em nós.

gente@jhoje.com.br

Clarice Lispector

JESSICA e VANDERSON, pelas lentes de Rodrigo Dassie

Práticas Inovadoras
A edição 2018 do Prêmio Práticas
Inovadoras em Educação do Sinepe/PR
(Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná) está com inscrições abertas
até 13 de agosto. O prêmio é voltado a
instituições de ensino associadas ao
Sinepe que tenham projetos nas áreas
de sustentabilidade, inclusão,
inovação pedagógica ou relação
família e escola. O regulamento pode
ser acessado pelo site
www.sinepepr.org.br.

Melhor amigo
A Orquestra Sinfônica de Cascavel vai
apresentar o espetáculo A Volta ao
Mundo Animado. O evento é
beneficente em prol da Ong Cachorros
Cascavel. Será do dia 1o a 3 de junho,
às 20h. O ingresso é um quilo de
ração. A distribuição dos convites
começa dia 23 de maio, em horário
comercial, no Teatro Municipal.

Suelen Borsoi, fotografada por
Vera e Grasi Fotografias

Felicidades!
Maria Júlia Santos, Paulo Corsi,
Mariana Félix dos Reis, Saulo Roque
Mineiro, José Carlos Maggi e Felipe
Marcos dos Reis.
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Áries

Touro

As finanças recebem excelentes energias do astro-rei. Seus relacionamentos estão em destaque, seja com os
amigos ou com pessoas próximas.
Cor: vermelho.

Gêmos

Se pensa em tentar um novo emprego
ou batalhar por uma promoção, é só
colocar as mãos na massa e seguir em
frente. O Sol entra em seu signo, aumentando sua vitalidade. Cor: coral.

Câncer

Esbanjando simpatia e animação, você
vai encantar as pessoas com facilidade
e também pode fazer contatos importantes no trabalho. Trabalhar em equipe
pode ser uma boa pedida. Cor: pérola.

Leão

Hoje, a família estará ao seu lado para
o que precisar. Se procura um emprego, espalhe a notícia. Bom momento
para quem deseja comprar a casa própria - o sonho se realizar! Cor: ouro.
O Sol promete dar uma força e tanto
para a carreira. Cuide da imagem que
passa aos outros e pode impressionar
as pessoas certas. Inteligente e ágil, vai
se destacar na rapidez. Cor: violeta.

PALAVRAS CRUZADAS

Acordos feitos em segredo podem ser
muito rentáveis. Aproveite o momento
para encher o bolso, mas não comente sobre o seu sucesso financeiro por
aí. Cor: creme.
O Sol inaugura um período favorável
para romper velhos padrões e fazer
mudanças significativas. Você vai se
relacionar melhor com colegas, amigos e pessoas próximas. Cor: verde.

Capricórnio

A saúde está em destaque e você pode
adotar hábitos saudáveis mais facilmente. Plano para viajar na companhia dos amigos tem tudo para ser um
sucesso. Cor: chumbo.

Aquário

O segredo será essencial para atingir seus
objetivos. Vai se sair bem mexendo os
pauzinhos e pode causar uma impressão
favorável no chefe. Há chance de recuperar algo valioso. Cor: lavanda.

Bom dia para mudar o visual - pode
impressionar as pessoas! Mostre que
é profissional e dá conta do recado,
assim, vai aumentar sua chance de
fechar um bom negócio. Cor: pink.

Peixes

Sagitário Escorpião

Libra

Há sinal de mudança no trabalho. Se anda
pensando em trocar de emprego, é um
bom período para dar o primeiro passo.
O Sol traz à tona seu lado mais agitado e
favorece a paquera. Cor: chumbo.

Virgem

horóscopo

VARIEDADES

Bom momento para trocar informações
com os colegas, o que deve facilitar trabalhos feitos em equipe. Os astros mandam
boas energias para quem tem planos de
viajar ou visitar os amigos. Cor: laranja.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO

bruxa está ganhando força na cidade.

SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

Karola provoca Luzia, que
acaba detida pela polícia
Karola provoca Luzia, que acaba detida
pela polícia com Groa. Claudine sugere que
Karen e Edgar adotem Ícaro e Manuela. Dodô
pede a Karola para realizar um exame de DNA
em Valentim. Edgar propõe a Cacau que lhe
deixe adotar Manuela e Ícaro. Roberval repreende Cacau e a alerta para a reação de Karen
ao descobrir que ela teve um envolvimento com
Edgar. Luzia implora que Cacau cuide de seus
filhos enquanto cumpre sua pena na prisão.
Roberval garante a Cacau que se afastará dela.
Na prisão, Luzia se alia a Jurema. Cacau conta a Luzia que Manuela decidiu ficar com a
família de Claudine, e Luzia jura que não perdoará a irmã por separar seus filhos. Karola
fica com Remy na frente de Beto, que está
paralisado. Antes de morrer, Claudine revela
que Roberval é filho de Severo. Jurema convoca Luzia para um esquema de fuga do presídio. Beto desperta de seu estado vegetativo e
encara Karola
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Durante a rebelião dos internos,
Vagner rende Érico e Flora. Pérola vai
ao encontro de Márcio. Selmo cerca
Vagner, Sávio e os outros menores.
Violeta se desespera ao descobrir sobre a rebelião. Rosália planeja sua mudança com Maria Alice. Érico tenta defender Flora, mas Vagner ameaça a menina. Rafael intermedeia o conflito com
os menores. Gabriela descobre que Flora está refém de Vagner.
ORGULHO E PAIXÃO
Camilo se recusa a abandonar Jane.
Xavier e Barão incitam o povo contra
Julieta. Camilo e Jane se casam, sem
desconfiar de que o Padre que abençoa a união é um impostor contratado
por Julieta. Amélia pede que Ema se
afaste de Jorge. Darcy diz a Elisabeta

DIVVULGAÇÃO

que precisa retornar ao Vale para se
apresentar ao trabalho na ferrovia. Camilo confronta um cliente e é demitido
do bar de Manoel. Uirapuru revela a
Charlotte que Darcy e Williamson lhe
deram dinheiro para afastá-lo da moça.
Embriagado, Camilo desafia um lutador
em um galpão clandestino.
DEUS SALVE O REI
Gregório fica sem graça ao perceber que Amália é esposa de Afonso.
Catarina convence o inquisidor de que
Afonso foi enfeitiçado. Gregório e Afonso conseguem fazer com que os mineiros retornem ao trabalho. Rodolfo se
esconde na casa de Timóteo ao lado
de Lucrécia, Latrine, Heráclito, Petrônio e Orlando. Osiel pede para Glória
esquecê-lo. Afonso convida Selena para
ser chefe da Guarda Real, deixando
Romero desconfortável. Lucíola constata que o boato sobre Amália ser uma

ONDE NASCEM OS FORTES
Cássia decide se afastar de Ramiro. Hermano chama Valquíria para ir
com ele até um sítio paleontológico.
Agripino Gogó e Orestes seguem Cássia. Hermano pede que Pedro impeça
seus seguranças de se aproximarem
da mãe de Maria. Cássia omite de Orlando suas ações no Raso do Breu.
Pedro encontra a casa onde Maria se
abrigou na estrada.
• SBT
CARINHA DE ANJO
O tempo passa e Estefânia chega
em casa com Vitor e os trigêmeos (Olívia, Vicente e Alice). O clima na casa é
outro e todos se tratam muito bem.
Fabiana e Dulce Maria vão até a casa
de Diana e leva o CD de Miguel e Zeca
para eles autografarem. Diana conta
para as duas que Miguel e Zeca receberam um convite para abrirem o show
do sertanejo Daniel. Adolfo conta para
Gustavo que quer tudo em ordem para
pedir Haydee em casamento.
• RECORD
APOCALIPSE
Guto despista os soldados. Ricardo tenta descobrir o paradeiro do comparsa de Benjamin. Zoe diz que precisa se esconder de André. Natália e Jonas lamentam o comportamento de
Ângela, que bebe com Diogo. Jonas diz
que ela não tem jeito. Ricardo é surpreendido com a chegada de Isabela. Brenda discute com Melina.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Adnan vai atrás de Bihter no hotel e
ela termina com ele. Behlul chega em
seguida e Bihter desmente o que havia dito sobre estar gravida. Behlul e
Bihter discutem e ela dá um tapa nele.
Sozinha no quarto de hotel, Bihter se
descontrola. Bihter diz para Firdevs
que a odeia.

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

CRIANÇA
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MICHELLE GALVÃO

A pequena Diana, com 12 dias de vida

Arthur Henrique Alves Dias, 11 meses
RODRIGO DASSIE

Curtindo a brincadeira, Giordano, que dia 25 de maio apaga velinha

DIVULGAÇÃO

A recém-nascida, Isis Lavínia

Encontre
os sete
erros das
figuras.

QUER VER SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

