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Começa a faltar alimentos
A greve dos caminhoneiros já produz reflexos nas prateleiras de supermercados. Faltam
alguns alimentos básicos como ovos, carne bovina e batata em vários estabelecimentos.
Hortaliças também estão escassas. A greve entra hoje no quinto dia. Ontem, caminhoneiros deram sequência às manifestações no Trevo Cataratas. Também houve atos de
apoio feitos por taxistas nas proximidades da prefeitura.
z Pág. 10

Família Acolhedora abriga 272 jovens em Cascavel
z Pág. 08
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CHAMPIONS

AÍLTON SANTOS

O Real Madrid tenta conquistar
neste sábado o tricampeonato da
Liga dos Campeões da Europa,
mas terá pela frente um ofensivo
Liverpool, que apresenta o
melhor ataque da competição
este ano liderado em campo pelo
egípcio Mohamed Salah, pelo
brasileiro Roberto Firmino e pelo
senegalês Sadio Mané. Salah e
Firmino estão em segundo lugar
na lista de artilheiros desta
Champions com 10 gols cada, um
a mais que Mané, terceiro na
lista. Já o goleador máximo é
Cristiano Ronaldo, com 15 gols
pelo Real Madrid. O duelo
particular entre o técnico alemão
do time inglês, Jürgen Klopp, e o
treinador francês da equipe
espanhola, Zinedine Zidane, é
outro duelo a parte nesta decisão
que concentra 17 títulos da Liga
dos Campeões, sendo 12 do Real
a cinco do Liverpool. A decisão
deste sábado está marcada para
as 15h45 (de Brasília) deste
sábado no Estádio Olímpico de
Kiev, na Ucrânia.

O Cascavel Futsal enfrenta o Corinthians neste sábado num duelo com
expectativa de grande público em Santa Tereza do Oeste. É que o duelo,
marcado para as 13h, pela 9ª rodada da Liga Nacional de Futsal, marca a
reinauguração do Ginásio Elvira Menin, que é aguardada há bastante tempo
pela comunidade esportiva da região. O jogo terá transmissão ao vivo do canal
SporTV. Na classificação da competição, o Cascavel é o último dentro da zona
de classificação aos playoffs, enquanto o Corinthians, que venceu o Jaraguá na
última rodada, ocupa a 5ª colocação na LNF, com 15 pontos.

VÔLEI

A seleção brasileira está pronta para a estreia na Liga das Nações
de Vôlei Masculino. Na primeira edição do novo campeonato, o Brasil,
dirigido pelo técnico Renan, começa a sua trajetória contra a Sérvia
nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília). A partida, realizada na casa do
adversário, em Kraljevo, terá transmissão ao vivo do SporTV 2. A
equipe verde e amarela chega para a Liga das Nações após realizar
dois amistosos na temporada, com duas vitórias sobre a seleção da
China. A seleção brasileira está na Sérvia com os levantadores Bruninho e William; os opostos Evandro e Wallace; os centrais Maurício
Souza, Lucão, Isac e Éder; os ponteiros Maurício Borges, Lipe, Douglas Souza e Léo, e os líberos Thales e Murilo.
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Mineiro de Bicas, o lateral-direito
Danilo, de 26 anos, é um dos polivalentes da seleção brasileira. Atleta do
Manchester City, ele já foi utilizado
como zagueiro e lateral-esquerdo por
Pep Guardiola na equipe inglesa. Já na Canarinho
ele deve exercer a função de ofício, uma vez que
é o favorito para ficar com a vaga de titular do
lesionado Daniel Alves, ainda que tenha sido titular
apenas uma vez na seleção, apesar já ter entrado
em campo 16 vezes com a camisa verde-amarela.

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
Internacional
Botafogo
Sport
Cruzeiro
Vitória
Santos
Chapecoense
Atlético-PR
Bahia
Ceará
Paraná

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

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

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

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

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

GP
9
12
9
8
8
9
7
7
10
5
6
6
3
10
6
6
7
3
4
3

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

GC
6
6
4
3
6
9
5
3
7
3
6
8
3
11
8
12
8
9
10
11

SG
3
6
5
5
2
0
2
4
3
2
0
-2
0
-1
-2
-6
-1
-6
-6
-8
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Detentor de um dos maiores grupos comerciais do Paraná – com
transportadora, atacado de alimentos, atacado de materiais de construção, móveis, produtos agrícolas
e até uma emissora de TV a cabo –
o empresário João Destro, 73 anos,
terá uma das principais estruturas
leiloadas hoje pela Justiça Federal.
O acúmulo de débitos em impostos – boa parte oriunda de multas da
Receita Federal – levou a tomada do
prédio que fica em frente ao Trevo
Cataratas, entroncamento das BRs
277, 467 e 369, em Cascavel.
O leilão envolve novamente apuração de supostas declarações de
créditos de ICMS inexistentes da
empresa Comercial Destro Ltda,
sede em Foz do Iguaçu e filial em
Curitiba. No início deste ano ele foi
inocentado de uma condenação de
dois anos e quatro meses de reclusão por crime contra ordem tributária, pelo Tribunal de Justiça, devido a prescrição do caso. Embora
tenha vencido o primeiro processo,
outro estava em andamento.
O local onde já funcionou o
“Armazém da Maria” e a sede da
Destro Macroatacado foi avaliado em R$ 93,8 milhões e será
ofer tado por lances mínimos de
R$ 46,9 milhões. A área possui

AÍLTON SANTOS

Destro vai a leilão

Prédio do antigo
Armazém da Maria
será leiloado hoje

Advogados tentam
suspender leilão
34 mil metros quadrados: consta área construída de 16,7 mil
metros quadrados.
Destro, nascido em Erechim, Rio
Grande do Sul, veio a Cascavel com
16 anos e em 1964 abriu um comércio de secos e molhados, que
logo se transformou em um prestador de serviços de estocagem, distribuição, logística e inteligência
comercial. Ontem o empresário
estava internado se recuperando de
uma cirurgia cardíaca.
O leilão ocorre presencialmente hoje às 14h, na Associação Comercial e Industrial de Cascavel.

Em Foz do Iguaçu, o advogado
Rafael Massignan, contratado pelo
grupo Destro, tentava impedir a
continuidade do leilão. Ele alega que
o processo que tramita na Justiça
Federal em Foz têm direito de sigilo
fiscal, porém confirma que o leilão
seja uma consequência de débitos de
impostos federais que são discutidos
de maneira Jurídica. “Acreditamos
que até hoje [ontem, 19h] tenhamos
anúncio da suspensão do leilão. O
processo atual é semelhante a
outro que já obtivemos extinção.
Por isso utilizamos a mesma
defesa. O grupo não se nega em
pagar, no entanto, discute o valor
cobrado”, explica o advogado.

HOJE NEWS
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Pós em Relações Familiares e Intervenções
Psicossociais oferece segunda turma
Única na região; especialização traz disciplinas com foco na família –
dependência química, violência, saúde mental, relações educacionais
e de gênero, entre outros temas
Sucesso entre os profissionais de Psicologia e de Serviço
Social, a Universidade Paranaense – Unipar oferta a segunda turma da pós-graduação em Relações Familiares e Intervenções
Psicossociais, na Unidade de
Cascavel. A coordenação é da
professora Lucimaira Cabreira.
Com excelência em grade curricular e corpo docente, o curso
supre uma carência em formação
de profissionais nessa área na
região Oeste do Paraná. O objetivo é fomentar uma visão crítica
sobre a área de intervenção em
questão, fornecendo meios e
estratégias para o contínuo aper-

feiçoamento intelectual e profissional dos participantes.
A formulação do curso contempla disciplinas específicas, como A
centralidade da família enquanto
objeto das políticas públicas; A família e a interface com o direito;
Aspectos históricos e transformações sociais da família; Concepção
das relações familiares na perspectiva sistêmica familiar; Família e interseccionalidade; Família e o ciclo
vital; Família e relações conjugais;
Família e saúde mental; Família e
Violência; Indivíduo com deficiências e relações familiares; O trabalho
com família em situação de dependência química; Paradigmas teórico-

metodológicos da intervenção psicossocial; Recursos e técnicas de
intervenções com famílias; Rede
social e família; Relações de gênero e a família; e Relações educacionais e a família.
Não perca o prazo. As inscrições estão disponíveis no site
www.unipar.br. A especialização
está prevista para iniciar no próximo mês, com aulas em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3321-1300.
Saiba mais sobre
o curso e descontos no
site da Unipar
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Em busca de doadores
Ainda criança, Alisson Nottar, hoje
com 39 anos, enfrenta uma difícil batalha contra diabetes. Os problemas
na visão, já contornados, não foram
as únicas complicações ocasionadas
pela doença. Com o tempo, a diabetes afetou os rins, que funcionam de
forma comprometida.
“Primeiro foi na visão, e depois
veio a insuficiência renal. Por um

tempo fui ‘segurando as pontas’,
mas agora não tem o que fazer. É
diálise ou transplante”, diz Nottar.
Agora, segundo ele, o tratamento
é apenas um: transplante de rim e
pâncreas. Nottar ainda não tem doador compatível e depende da solidariedade e, em boa parte, de sorte. Isso
porque os dois órgãos precisam ser
do mesmo doador, tudo por conta
da compatibilidade.
Mesmo sem data marcada para o
transplante, Nottar já iniciou uma
campanha de doação de sangue pelas redes sociais. Durante o transplante

serão necessárias várias bolsas de sangue, que precisam ser repostas. A
coleta do material em nome do paciente pode ser feita no Hemocentro,
em Cascavel. Ele precisa de no mínimo 20 doadores de sangue.
“Me surpreendi com o número de
pessoas que tem se manifestado e
dado apoio. Mesmo que ultrapasse o
total de doações necessárias para meu
transplante, sei que essa ação vai ajudar outras pessoas também”, comenta. Em Cascavel, as doações podem
ser feitas das 7h30 às 11h30 e das
13h40 às 16h.
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

Quatro casos de
Influenza em
Cascavel
Boletim da Sesa (Secretaria
Estadual da Saúde) confirmou o
quarto caso de Influenza em
Cascavel. Desta vez, mais um
caso de Influenza A H1N1 foi
diagnosticado, se somando a
outros dois. O município tem
ainda um caso de Influenza B. O
paciente não corre risco à vida e
já passou por tratamento. A
campanha de vacinação contra a
gripe segue até 1º de junho.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

01- LADIMIR BIESEK E CLAUDETE DOS SANTOS
02- EDSON LUIZ RENZ E LOANGELA DA SILVA MACHADO
03- CLENIO CESAR FERREIRA E ANA PAULA DASSOLLER DE OLIVEIRA
04- PAULO CELSO CASTANHA RAMOS E IVONE DOS SANTOS
05- MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ TORALES E ALINE DORIZOTI
06- ALISON WEIBER PALOMBO E CAROLAYNE MACHADO KOSLOVSKI
07- RODRIGO CHAVES E ELISANGELA DOS SANTOS
08- CRISTIANO PAKULSKI MALLMANN E JHENNIFFER RODRIGUES VICENTE
09- CLAUDECIR SANTOS LUIZ E NELSA FRANCISCA MAJOR
10- MICHEL MENEGUZZI E ELIANA CRISTINA CAMARGO
11- EDENILSON FRANCISCO FARIAS E MIRIAN FREITAS SOARES
12- NEVES NUNES E MARCIA REGINA PAES BORGES
13- WILLIAM DE OLIVEIRA E LETICIA NATHANA SANTOS KLOSTER
14- EDMAR KIOCHI HIROTA E BRUNA GOULART
15- ADEILDO PEREIRA MUNIZ E IVANIA MARIA DE LIMA
16- MAURICIO ELIAS PALÚ E FRANCIELLE TAISE LIMBERGER

Cascavel, 25 de maio de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

CASCAVEL, 25 DE MAIO DE 2018
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272 crianças acolhidas
Referência em atendimentos a
crianças e adolescentes que tiveram
seus direitos ameaçados ou violados e que se faz necessário o afastamento temporário do convício familiar de origem, o Programa Família Acolhedora tem hoje 272 jovens
acolhidos, conforme a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
O encaminhamento às famílias, que ocorre no município desde 2006, é feito pela Vara da Infância e Juventude. Quando acolhidos, os acolhedores passam a
ser acompanhados por equipe
técnica da secretaria em parceria
com o Ministério Público. O acolhimento familiar é uma medida
de proteção prevista no Estatuto
da Criança e do Adolescente.

“Muitas vezes, a família não consegue atender as necessidades da
criança ou do adolescente, caso em
que é preciso afastá-lo deste ambiente”, relata a secretaria. Os casos
mais comuns para o afastamento
da família biológica é a violência física ou psicológica, o abuso sexual, familiares envolvidos com uso
de entorpecentes, além de casos

de negligência e abandono.
Não há prazo específico para o
acolhimento, que pode variar entre
semanas ou até anos. “Assim que
a criança ou o adolescente estiver
em condições de retornar à sua família, ela será reintegrada”, explica a secretaria.
 Reportagem: Marina Kessler

Não pode adotar
Vale lembrar que as pessoas que estão habilitadas para adoção
ou que desejam adotar não podem fazer parte do programa, já que o
acolhimento é temporário e excepcional. Caso este retorno não
seja possível, os pais serão destituídos do poder familiar e a criança ou o adolescente encaminhado para adoção. “O acolhimento
familiar não pode competir com as famílias biológicas”, ressalta.

CASCAVEL, 25 DE MAIO DE 2018
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Faltam gasolina e alimentos
Os impactos da greve dos caminhoneiros se agravam com o passar
dos dias. Além da falta de combustíveis na maior parte dos postos já na
noite de quarta-feira alguns alimentos acabaram nos supermercados.
No Hiper Muffato da Rua Juscelino Kubischek desde a noite de
quarta-feira não havia ovos. No supermercado Irani do Bairro Parque
Verde o estoque de batatas foi zerado e falta carne bovina.
Se bloqueios em estradas forem mantidos a previsão de que

outros alimentos irão acabar.
“Batata, tomate e mamão, por
exemplo, já estão no fim e teremos dificuldade para reposição
de frios e embutidos”, afirma o
gerente Cesar Pegoraro.
A seção de hortaliças não teve
o abastecimento comprometido,
já que as folhagens são repassadas por produtores locais e de
regiões próximas. “Já os demais
produtos dependem da Ceasa e
sabemos que o estoque é baixo”,
complementa o gerente.

 Reportagem: Marina Kessler e Romulo Grigoli
Foto: Tatiane Bertolino

EMPRESAS de concreto estão sem matéria-prima e param atividades

CARREATA

Funcionários e representantes das
empresas de concreto de Cascavel
se juntaram ao movimento dos
caminhoneiros. Ontem, seguiram
em carreata pelo centro da cidade
até o Trevo Cataratas, na luta
contra a atual política de preços
dos combustíveis aplicadas pela
Petrobras. A categoria já não
possui mais insumos para trabalhar,
como o cimento, visto que vários
deles vêm de outros municípios.

AULAS
SUSPENSAS

A Unioeste e a Unipar
suspenderam aulas por
conta da paralisação
dos caminhoneiros. Já o
Centro Universitário
FAG funcionará normalmente,
mas orienta professores
a não dar faltas aos alunos de
outras cidades e não cobrar em
sala atividades avaliativas.

Bombas secas
Alguns postos de combustíveis
conseguiram fazer reposição ontem
que, no entanto, rapidamente foi
esvaziado por conta da grande
procura de motoristas.”Andaram
furando bloqueios e alguns tinham
combustível, mas até a noite acabará
em 100% dos postos”, disse ontem o
diretor regional do Sindicombustíveis,
Roberto Pellizzetti.
A redução da oferta do produto
diante da grande demanda, gerou a
desconfiança de consumidores e
denúncias foram feitas ao Procon por
conta de valores praticados para a
venda de gasolina. O órgão fiscalizou
postos para verificação de possíveis
reajustes indevidos.

TRANSPORTE
PÚBLICO

O combustível para os ônibus do
transporte público de Cascavel
está acabando, segundo o
presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro. Os veículos da empresa
Pioneira terão óleo diesel até
sábado (26) e os da Viação
Capital já não terão a partir de
hoje. “Estamos trabalhando com
operação reduzida, porém os
estoques estão se esgotando” diz.

POLÍCIA
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Repressão aos cofreiros
Ainda era madrugada quando 55 policiais civis se prepararam para encarar o frio e fazer
um trabalho de repressão aos
criminosos conhecidos como
“cofreiros” em Cascavel.
Ao todo, nove mandados de
busca e apreensão foram cumpridos e seis mandados de prisão, todos na região do Bairro
Cascavel Velho, em uma parceria do GDE (Grupo de Diligências Especiais), Delegacia de Homicídios, Delegacia da Mulher,
Nucria, setor de Estelionato;
com o apoio da Polícia Civil de
Toledo, Matelândia e Santa Tereza do Oeste. Foram 15 viaturas usadas e um helicóptero do
Goa (Grupo de Operações Aéreas) com três tripulantes.
Seis pessoas foram presas
e a investigação, que começou
há cinco meses segue para
identificar mais membros da
associação criminosa antiga
em Cascavel, que atuava aqui e
em toda a região e é especializada em arrombamentos de cofres. A quadrilha existe há anos
em Cascavel, mas a PC não deixou claro há quanto tempo eles

Mandados de prisão começaram a ser
cumpridos antes de amanhecer o dia

agiam na cidade.
“É uma investigação que desarticulou uma quadrilha antiga
que comete esse tipo de crime,
não só arrombamentos a bancos, como foram responsáveis
por cinco a seis recentes furtos
qualificados a empresas da região”, afirma o delegado-chefe da
15ª SDP, Nagib Nassif de Palma.
“Eles atuavam em conjunto,
um ficava de apoio enquanto os
outros entravam nas empresas,
tinham equipamentos que garantiam a elasticidade de tempo para
prática de crime: evitavam que os
alarmes disparassem, entre outros artifícios”, explica a delegada do GDE, Anna Palodetto.

Helicóptero deu
apoio à ação

Helicóptero de apoio
A Polícia Civil teve apoio do helicóptero do Goa, que
atuou com três tripulantes. Antes de o sol nascer, o apoio
aéreo colaborou com iluminação aos policiais, além do
trabalho ostensivo, realizado durante a operação. A previsão é de que o veículo permaneça por aproximadamente 15
dias em Cascavel para atuar em outras ações da polícia.

Seis pessoas foram presas acusadas de arrombamentos

Dinheiro investido

Pelo menos R$ 50 mil ganhos pelos
cofreiros nos últimos arrombamentos foram
identificados. E eles investiam a grana em
imóveis e em viagens. “Demonstram uma
ostentação sem estar trabalhando
normalmente. Em um dos locais, um deles
construiu um sobrado. O outro tem casa e
carro de um certo poder aquisitivo, que não
condiz com o cenário onde vive. O outro,
vivia em um casebre aos fundos, e na frente
estava construindo um sobrado de luxo,
com uma suíte”, conta o delegado-chefe da
15ª SDP, Nagib Nassif de Palma.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS
LATROCÍNIOS
CONFRONTOS
MORTES NO TRÂNSITO
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Um rapaz de 19 anos ficou
gravemente ferido ao ser baleado na
Rua Hyeda Baggio Mayer, Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel. Foi
na noite de quarta-feira. Dois carros
passaram pela vítima e os passageiros
efetuaram os disparos. Populares
informaram que os suspeitos fugiram
em um veículo Tipo e em uma Saveiro.
Eduardo Rafael Padilha, 19 anos, foi
atingido por quatro disparos de arma
de fogo e encaminhado em estado
grave ao HU.

Socorro com combustível
O serviço de socorro está garantido, pelo menos por enquanto em Cascavel. As viaturas precisam de combustível e a preocupação é se haveria
o insumo para que Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu, por exemplo, pudessem operar normalmente.
De acordo com o setor de relações
públicas do 4º GB (Grupamento de
Bombeiros), para as ambulâncias do
Siate, há um caminhão da prefeitura
que ajuda no abastecimento.
Quanto aos caminhões de combate a incêndio, todos estão com o
tanque cheio, deslocando para ocorrências apenas com os veículos de
emergência.

NO SAMU
As ambulâncias do Samu também estão
abastecidas. Porém, com
monitoramento da equipe. “Montamos
uma sala de crise para ver como está o
combustível das ambulâncias e também
o estoque dos postos autorizados ao
fornecimento. Alguns estabelecimentos
foram afetados, outros, se
comprometeram a guardar combustível
para nós. Mas, a cada três
atendimentos, enchemos o tanque.
Temos garantidos quatro a cinco dias de
operação tranquila, se nada de mais
extremo ocorrer”, afirma o diretortécnico do Consamu, Rodrigo Nicácio.

A Polícia Militar de Cascavel também está com a situação normalizada. “Estamos recebendo um caminhão com 10 mil litros de com-

bustível nos próximos dias, para
nossa bomba interna”, comenta o
tenente Roberto Tavares, do setor
de relações públicas do 6º BPM.
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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, 25 DE MAIO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Elefante branco Giro Político
Com dois anos de atraso nas obras, o CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo) de Cascavel dependerá da correção
de falhas grotescas no projeto. A obra estimada inicialmente em R$ 16,3 milhões deveria ter sido utilizada durante as Olimpíadas no Brasil, porém está
hoje com 85% da construção finalizada – necessitando dos acabamentos que
dependem da revisão elétrica e hidráulica.
O prosseguimento dos
serviços depende de uma
correção em projetos complementares, que nunca
chegaram as mãos da
empresa contratada: a N
Dalmina. Hoje se estivesse com toda a edificação
concluída nenhuma lâm-

pada poderia ser ascendida no moderno Centro de
Atletismo, com seus
86.211,69 m² mil metros
quadrados e a área edificada terá 7.948,00 m2.
Ocorre que não houve implantação do empreendimento e o projeto entregue a empresa não contempla entrada de luz e
distribuição. “Não há padrão de luz. Depende agora do governo do Estado
contratar esse projeto
complementar. Estamos
no aguardo há dois anos
e não tenho mais o que
fazer”, diz Nestor Dalmina, proprietário da empresa que executa a obra.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

Governadora Cida Borghetti (PP)
visitou estrutura com o ministro dos
Esportes Leandro Fróes

RECURSOS ANUNCIADOS

A governadora Cida Borghetti (PP) garantiu ontem a
liberação pelo Estado de R$ 1 milhão para as obras – todo
montante equivale as quatro parcelas atrasadas devidas à
empreiteira. Cida também afirma que há capacidade
financeira do Estado em implantar uma Escola Militar do
Paraná na estrutura. “Já está em tratativa a liberação de R$
1 milhão para concluir a obra finalmente. O impacto será o
efetivo de 26 oficiais a disposição da Escola Militar e toda
metodologia gerenciada pela Escola Militar com supervisão
da Secretaria de Estado da Educação”.

politica@jhoje.com.br

Não foi dessa vez
Os servidores do NRE (Núcleo Regional de Educação) em
Cascavel estiveram em apuros: foram inúmeros telefonemas
à Secretaria de Estado de Educação para entender o que
estava acontecendo e teve até quem literalmente se
apegou no terço: correntes de oração para que situação
fosse revertida. Mocimar de Souza, professor, chegou até
a estrutura mandando e desmandando, definindo os
responsáveis por setor e delegando funções.

Faltou nomeação

Exonerado

Ocorre que Inez Dallavechia
não foi exonerada do cargo
de chefe do NRE e nem deve
ser tão cedo, em função do
eficiente trabalho, da boa
relação com Cida Borghetti
(PP) e intermediação do
deputado estadual Andre
Bueno (PSDB). Após toda
confusão restou ao professor
sair do NRE e continuar suas
atividades normais.

Quem deixou o cargo de
chefia do escritório regional
da Seju (Secretaria de
Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos) em Cascavel, foi
Reinaldo Bueno, pai do
presidente da Câmara, Gugu
Bueno (PR).

Nem sabia
Servidor do Protocolo da
10ª Regional de Saúde
exonerado do cargo só
soube da decisão onze dias
depois – não foi sequer
comunicado. Quem assume
a vaga é o filho do exprefeito de Santa Tereza,
Dhony Rigolin.

Alfinetadas
Entre tapinhas nas costas e
muitos confetes em uma
obra com dois anos de
atraso em função de falta
de pagamentos, o
empresário Nestor Dalmina
estava bastante incomodado
com o palanque que se
transformou o Centro de
Atletismo. Ocorre que ele
está há quatro meses
sem receber um centavo
do Estado.

HERANÇA
Uma consequência das ações do ex-governador Beto
Richa, que largou as obras sem deixar em caixa os
recursos para os pagamentos às empreiteiras. Sobrou
para Cida assumir o compromisso de pagar pela obra.
z A postura do empresário Edson Vasconcelos, presidente
da Acic, ganhou notoriedade da governadora do Estado.
z Ontem, durante visita do ministro dos Esportes Leandro
Fróes, Vasconcelos esteve ao lado de Cida. Ele é um dos
intermediadores para a efetivação do aeroporto regional.
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“Decidi voltar a Brasília,
suspendendo agenda em que
anunciaríamos investimentos
para combater a seca no meu
Ceará que já vive uma grave
crise de falta d’água há seis
anos. Em Brasília, retomaremos
as negociações em torno das
saídas possíveis para a greve
dos caminhoneiros”.

A justa paralisação
dos caminhoneiros
O atrelamento do combustível ao mercado internacional é bom
para a Petrobras, mas um desastre para a economia interna nacional.
A produção brasileira dependente do combustível fóssil não pode
se desenvolver com a atual política governamental da Petrobras.
Essa gangorra do preço do combustível, ora acima, ora abaixo, só
prejudica a sociedade com a forçosa elevação dos preços dos alimentos e demais mercadorias, e isso já vem produzindo efeito no
bolso dos consumidores.
A solução de aumentar a carga tributária para amenizar o custo
do combustível é uma medida política perversa diante de um país
onde o imposto é um dos mais altos do planeta e não se vê retorno
dele em serviços públicos de qualidade.
O governo tem que cortar os gastos da máquina pública nos
Três Poderes, mas não corta, e subsidiar quem produz, em vez de
acenar com aumento de impostos para neutralizar a perda da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre o óleo diesel.
Assim, estão certos os caminhoneiros com o movimento de
paralisação que o governo subestimou. Quem transporta alimentos e
demais mercadorias para o crescimento do país não pode ser penalizado com a constante majoração de preços dos combustíveis. E por
outro lado, a sociedade e demais empresários e empreendedores,
que precisam do combustível fóssil para trabalhar, não podem ser
prejudicados por políticas perversas de sustentação da Petrobras.
Sai governo e entra governo, mas a situação brasileira continua
a mesma: a população é sempre chamada para pagar a conta do
custo Brasil. Uma vergonha!

Eunício de Oliveira,
presidente do Senado,
após críticas por não
participar das discussões
sobre a greve.

NOTAS

z Vacina gripal

z Show Rural

Às vésperas do término da
campanha de vacinação
contra a gripe, 39% dos
públicos alvos em
Cascavel não estão
vacinados. Segundo a
enfermeira Cristina
Carnaval, o grupo das
crianças é o que está com
menor índice. “Estamos
preocupados, os grupos
devem se vacinar. Nossas
unidades não fecham pra
almoço e em frente à Catedral
o atendimento na sala é das
7h30 às 19h nos dias úteis
até 30 de maio” diz.

A área de 72 hectares que há
30 anos recebe o Show Rural
Coopavel recebe melhorias e
novas obras já de olho na
edição de número 31,
agendada para o período de
4 a 8 de fevereiro de 2019.
Cinquenta e cinco pessoas
trabalham no local para
colocar em prática
mudanças e avanços para
receber ainda melhor
técnicos e agricultores do
Brasil e do exterior. “Nosso
desafio é fazer sempre
melhor”, diz o coordenador
Acir Inácio Palaoro.

A adesão de
vários
segmentos da
sociedade
organizada à
greve dos
caminhoneiros
que entra hoje
no quinto dia.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor
federal aposentado
(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

AGÊNCIA SENADO

O abuso de alguns
proprietários de
postos de
combustíveis em
todo o Brasil que
elevaram o preço
nas bombas após a
escassez do
produto.
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Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
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poucas nuvens

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

Fases da lua
CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Tecnologia Educacionais
Amanhã, a Unopar promove a 1a Mostra
Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais - Mobile
Learning, organizada pelos alunos de Pedagogia e
Música. O evento será das 1Oh às 12h. A Unopar fica
na Av. Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago.

Voz e Violão
Hoje tem Nando Reis, Voz e Violão. O cantor se
apresenta no Tuiuti Esporte Clube. Mais informações
pelo telefone 3225-3983.

Carros antigos
Domingo, a Associação
de Veículos Antigos de
Cascavel fará uma
exposição no
estacionamento do
Cascavel JL Shopping,
das 14h às 19h. Mais
de 40 carros vão fazer
parte do encontro.

Agasalho

Nêmora Cavalheiro, capa do Viver Cascavel desta
semana. A foto é de Sergio Macacari

O Tuiuti Esporte Clube
promove a Campanha
do Agasalho. Os
donativos serão
entregues às entidades
Provopar e Cemic.

O momento do sim de Gleise e Alex
Babinski, no registro de Vera e Grasi
Fotografias

Felicidades!
Paulo Sérgio Moraes, Sofia Maria
Cintra, Júlio Mariano Fonceca, Maria
Júlia Moraes e Sandra Juccá de Melo.

A verdadeira função do homem
é viver, não existir.
Jack London
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Bom período para se concentrar na
área profissional. Você vai se importar
mais com o que as pessoas pensam a
seu respeito, por isso, vale a pena investir na imagem. Cor: turquesa.
As finanças contam com a proteção de
Vênus - aproveite para fechar bons
negócios ou tentar acordo. Assunto que
envolve a Justiça tem boas chances
de correr bem hoje. Cor: violeta.

Leão
Virgem

Sua presença pode ser mais exigida pelos familiares. Aproveite para resolver
pendências domésticas. Compartilhar conhecimento com os colegas trará excelentes resultados. Cor: vermelho.
Aproveite para resolver assuntos que
exigem raciocínio rápido ou que precisam ser decididos fora do ambiente
de trabalho. Cor: dourado.

Vênus traz mais diplomacia e boa vontade para se entender com as pessoas,
especialmente no trabalho. Dê mais atenção à saúde também. Cor: turquesa

Aquário

Sagitário Escorpião

Com a Lua em seu paraíso astral, você
vai contar com uma dose extra de criatividade, sorte e habilidade para lidar com
as pessoas. Explore essas qualidade
para atingir seus objetivos. Cor: marrom.

Capricórnio

Sua concentração no trabalho tem tudo
para crescer. Nem tudo será fácil e
talvez precise redobrar o esforço, mas
você dará conta do recado. Cor: gelo.

Peixes

PALAVRAS CRUZADAS

Siga sua intuição e conseguirá usar
um imprevisto de maneira positiva.
Vênus entra em seu signo e inaugura
um período favorável para correr atrás
dos seus interesses. Cor: amarelo.
Vale a pena se aproximar dos colegas
e juntar forças com quem tem as mesmas metas que você. Bom momento
para formar uma sociedade, se já vinha pensando no assunto. Cor: rosa.

Libra

Câncer

Gêmos

Touro

Áries

horóscopo

VARIEDADES

Bom momento para lidar com dinheiro ou
organizar o orçamento, seja em casa ou
no trabalho. Você saberá dar o devido
valor a cada coisa, mas precisa ter cautela com o excesso de apego. Cor: branco.

Não confie tanto nas pessoas ao seu redor
e mantenha seus interesses em segredo,
para afastar invejosos. Descontração e
muito charme farão toda a diferença na
conquista e na vida a dois. Cor: violeta.
Nesta terça, vale a pena expandir seus
interesses, testar algo diferente e deixar
a rotina de lado. Com coragem para se
arriscar um pouco mais, os resultados
também deve melhorar. Cor: marinho.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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