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Toneladas de frutas
e verduras no lixo

A greve dos caminhoneiros que hoje completa nove dias deixou a unidade da Ceasa em
Cascavel completamente sem produtos e levou para o lixo toneladas de frutas e verduras.
Foram cinco toneladas de mamão e outras cinco de tomate descartadas. Os produtos que
perderam o valor comercial, mas que se encontram em condições nutricionais, foram encaminhados para o Banco de Alimentos. Ontem, houve novas manifestações populares de
apoio aos caminhoneiros e parte do comércio chegou a fechar as portas em Cascavel.
z Págs. 08 e 09
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A 8ª Copa Assepar de Terrão foi encerrada
domingo no Jardim Colonial. Diante de um bom
público e com vitória por 3 a 2 diante do Bar
Fortaleza/Amigos do Jabá, o time do Recanto
Colméia comemorou o título. Na disputa pelo
terceiro lugar, o Treme Terra levou a melhor sobre
os Amigos do Jabá, por 1 a 0. Individualmente, o
time vice-campeão levou a melhor, com Marcos
Antônio “Bodinho” como goleiro menos vazado e o
goleador Diego como artilheiro da competição.

Clássico regional

Adversários regionais que nos últimos anos viram a rivalidade aumentar, Cascavel e Foz Cataratas duelam
hoje de olho em se aproximar dos
líderes da Série Ouro do Paranaense
de Futsal. O jogo, o único de hoje
pelo Estadual e válido pela 10ª roda-

da, está marcado para as 20h15, no
Ginásio Costa Cavalcanti.
Na tabela de classificação da Ouro,
o Foz é o 4º com 16 pontos e o Cascavel o 6º com 15. O líder Pato tem 21, o
vice-líder Marechal tem 20 e o terceiro
colocado Marreco tem 19 pontos.
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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- Heber Rodrigo Martini Ferreira e Elizabete Claudina Ramos
2- Marcus Vinicius Uhlmann e Vandressa Cristina Menegott
3- Wanderson Luiz Pereira e Ilana Nayara Johann
4- Cristiano Gomes Strapasson e Werediana Raizer Naschke
5- Marlos Eduardo Blank e Bruno de Oliveira Mello
6- Édson José Missel dos Reis e Fabiane Vanessa de Souza
7- Henrique Mitsu Matsuda e Daniela Cristina de Moura
8- Volnei Seibert e Josieli de Medeiros
9- Nilmar Francisco Vieira e Paula Marli Alves
10- Tiago Pinheiro e Ana Paula de Oliveira
11- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 29 DE MAIO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Para o clássico desta noite, o técnico Nei Victor não deve contar apenas com o ala Rafinha, que levou uma
bolada no olho na derrota para o Corinthians, no sábado, pela Liga, e precisou ir ao médico.
Depois desse jogo, o Cascavel
Futsal voltará a atuar no Ginásio da
Neva no fim de semana, quando receberá o Jaraguá (SC) pela 10ª rodada da Liga Nacional.

DIA DO DESAFIO

Amanhã será a última quarta-feira do
mês de maio e também uma data de
realização de atividade física em todo
o mundo, com o Dia do Desafio,
organizado pelo Sesc no Brasil. Em
Cascavel, que compete
saudavelmente este ano com Caxias
do Sul (RS), as atividades serão
concentradas em três locais: na Praça
Wilson Joffre, das 8h as 19h30; no
Calçadão em frente à Catedral, das
8h as 18h; e em frente à Prefeitura,
das 14h as 19h. Serão realizadas
diversas aulas coletivas, como zumba,
alongamento, além de circuitos
funcionais. Na praça também haverá
o Expresso Brincalhão e praça de
alimentação da Feira do Produtor.
Para encerrar a programação, haverá
um passeio ciclístico com participação
gratuita, com saída da frente da
Prefeitura às 19h15, com destino a
Avenida Rocha Pombo.
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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
Avaí
Coritiba
Vila Nova
Figueirense
Paysandu
Atlético-GO
São Bento
Guarani
Oeste
B. de Pelotas
Londrina
S. Corrêa
Ponte Preta
Juventude
CRB
Boa Esporte
Goiás
Criciúma

PG
19
15
14
14
13
12
12
11
11
10
9
8
8
7
7
7
6
4
2
1

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7

V
6
5
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
0
0

CBF

E
1
0
2
2
1
0
3
2
5
1
3
2
2
1
1
4
0
1
2
1

D
0
2
1
1
2
3
1
2
0
3
2
3
3
3
3
2
5
5
5
6

GP
16
15
14
8
8
11
8
12
9
11
9
9
4
8
5
8
7
4
5
4

GC
4
10
6
5
6
7
7
11
7
9
10
8
7
10
7
10
15
10
14
12

7ª RODADA
CSA 1x4 Figueirense
Fortaleza 2x0 Criciúma
Avaí 3x1 Paysandu
Atlético-GO 2x2 Oeste
Coritiba 2x0 Vila Nova
São Bento 2x2 Juventude
B. de Pelotas 3x0 Londrina
Goiás 1x2 Boa Esporte
Guarani 2x0 CRB
ONTEM
S. Corrêa x Ponte Preta

8ª RODADA
19h15
21h30
19h15
20h30
21h30
21h30
16h30
16h30
16h30
19h

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

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B
S. Correa 1 x 0 Ponte Preta

16
FALTAM

dias para a
Copa do Mundo
Rússia 2018

SG
12
5
8
3
2
4
1
1
2
2
-1
1
-3
-2
-2
-2
-8
-6
-9
-8

Após duas semanas de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a seleção brasileira embarcou
domingo para a Inglaterra e ontem já foi a campo para treinos em Londres, no CT do Tottenham. O técnico
Tite ainda não contou com todos os seus convocados para a atividade, já que Marcelo, Casemiro e Roberto
Firmino ganharam três dias de folga após a final da Liga dos Campeões e só se apresentarão amanhã à
comissão técnica do Brasil. Com grupo completo, Tite terá pouco tempo de preparar a equipe para o
primeiro amistoso preparatório para a Copa, marcado para domingo contra a Croácia, às 11h (de Brasília),
no Estádio Anfield Road, casa do Liverpool de Firmino. Para este jogo, Neymar voltará aos gramados
depois da lesão que o levou a ser operado no dia 3 de março, mas não deverá jogar os 90 minutos.

Duelo paranaense
Em momentos distintos na temporada, Londrina e Coritiba medem
forças nesta terça-feira pela abertura da 8ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, às 21h30,
no Estádio do Café.
O Tubarão vem de derrota para
o Brasil de Pelotas e não vence há
quatro rodadas, enquanto o Coxa
emplacou seis jogos de invencibilidade com a vitória sobre o Vila Nova
e entrou no G4 pela primeira vez.
Em busca da reação, o técnico
Marquinhos Santos não conta com

Remanescente da Copa 2014, o
lateral-esquerdo Marcelo, carioca de
30 anos, é um dos jogadores com
mais convocações no atual elenco da
seleção brasileira, com 53 jogos e
seis gols. Ele participou dos Jogos
Olímpicos de 2008 (bronze) e de 2012 (prata) e foi
campeão da Copa das Confederações em 2013. Recémtricampeão da Liga dos Campeões, Marcelo é vicecapitão no poderoso Real Madrid, atrás apenas de
Sergio Ramos na hierarquia da braçadeira.

o zagueiro Lucas Costa, que recebeu o terceiro cartão amarelo, nem
com o volante Lorenzi, expulso no
Rio Grande do Sul. A tendência é
que Dirceu e Germano, recuperado
de lesão e poupado no fim de semana, retornem ao time. No ataque, Thiago Ribeiro, devidamente
regularizado, pode ser novidade no
decorrer do jogo.
No Coxa, o técnico Eduardo Baptista não conta com o lateral-esquerdo Chiquinho, vetado pelo departamento médico. Com isso, abre espaço para a volta de Abner. Quem
também volta, mas de suspensão,
é o zagueiro Alex Alves e volante Julio Rusch, apesar de o segundo ser
opção para o banco de reservas.
JOGAM HOJE
19h15
21h30
20h
22h
23h

SÉRIE B
São Bento x Figueirense
Londrina x Coritiba
AMISTOSOS
Argentina x Haiti
Peru x Escócia
Panamá x Coreia do Norte
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Liberação de combustível
A governadora Cida Borghetti
anunciou ontem a liberação do transporte de combustível em todo o Estado do Paraná. A medida vale para
todos os derivados do petróleo: gasolina, óleo diesel, querosene e gás
de cozinha, além de etanol. “O diálogo no Paraná está prevalecendo e
mais uma vez somos protagonistas
no País ao conseguir a liberação do
transporte de todos os derivados
produzidos pela Petrobras no Estado”, afirmou a governadora.
A liberação das cargas de combustível é resultado de um novo
encontro da governadora com as lideranças dos caminhoneiros, realizado no Palácio Iguaçu. Na reunião, Cida também confirmou que
todas as concessionárias de pedágio do Paraná já foram notificadas
sobre a isenção da cobrança de
tarifas sobre o eixo suspenso, conforme determina a Medida Provisória editada pelo governo federal.
Durante o encontro com representantes dos caminhoneiros do
Paraná, a governadora reforçou a
importância do tráfego de produtos de primeira necessidade, que
atendam as famílias, e de alimentos que servem à criação animal.
Foi fechado um entendimento de
que todos os caminhões identifi-

cados com o selo da Defesa Civil,
independentemente da carga, devem ser liberados de qualquer
obstrução que ocorram nas estradas. “Compreendemos as necessidades e vamos colaborar”, afirmou Plínio Dias, presidente do
Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de São José dos Pinhais.
“A preocupação do nosso gover-

no neste momento não é com as
perdas na arrecadação e sim com
a melhoria da situação para os paranaenses”, afirmou a governadora quando questionada sobre a
queda na receita de impostos. “O
Estado já tem a menor alíquota de
ICMS do País e terá o maior desconto no preço do diesel nas bombas”, disse Cida Borghetti.

CAMINHÃO com gás saiu de
Guarapuava escoltado pelo Exército

Carga escoltada

DIVULGAÇÃO

Na tarde de ontem, o Exército Brasileiro escoltou uma carga
de gás que saiu de Guarapuava em direção a Cascavel. A Central de Comboios da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, que
tem como foco o apoio aos órgãos de segurança, está disponível
para escoltar transportes de carga, como combustíveis.
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Aulas da pós-graduação em História Contemporânea já iniciaram
O curso abriu com o módulo História do tempo presente e imediato;
Interessados têm mais esta semana para ase inscrever
Os profissionais das áreas de
História, Geografia, Pedagogia,
Educação, Sociologia, Antropologia
e Direito têm mais uma opção para
se especializar. História
Contemporânea e do Brasil é a nova
oferta de pós-graduação da
Universidade Paranaense – Unipar –
Unidade de Cascavel.
O curso discutirá aspectos como
sociedade, política, economia,
cultura, arte, religião, educação e
interdisciplinaridade. A proposta é
contribuir para a qualificação do
ensino e formação dos profissionais
de diferentes áreas, para entender
os mecanismos da sociedade atual.
Também busca fomentar a
produção histórica a partir de
rediscussões historiográficas.
A especialização, ainda, visa
envolver a cultura como um
conjunto de significados partilhados
e construídos pelos homens para

explicar o mundo, como uma forma
de expressão e tradução da
realidade, e refletir sobre os diversos
seguimentos da história, cultura,
arte, do simbólico, religião e da
educação, atrelando a produção de
conhecimento com temas relevantes
da atualidade.
Entre as disciplinas competentes
estão: Abordagens contemporâneas:
tecnologias, mídias e meio ambiente;
Aspectos econômicos
contemporâneos no Brasil e no
mundo; Cultura e relações de poder:
representação, simbolismo,
imaginário e mito; Direitos
Humanos, ética e cidadania,
diversidade e educação; Educação,
interdisciplinaridade e
Metodologias para o ensino de
História; História da Arte
Contemporânea; História do Brasil
Contemporâneo; História do Tempo
Presente e Imediato; História,

religião e questões
contemporâneas; Multiplicidade
cultural, arte, diversidade
indígena e afro-brasileira; O
mundo contemporâneo e seus
desafios: revoluções, movimentos
sociais, políticos e ideológicos;
Organização do espaço mundial e
geopolítica contemporânea; Pósmodernidade, identidade,
memória e educação; e Teorias da
História: conceitos, métodos e
práticas na produção do
conhecimento.
As aulas tiveram início há poucos
dias e acontecerão em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30, sob a coordenação
do professor Fausto Alencar
Irschlinger. Inscrições ou
informações estão disponíveis no
site www.unipar.br ou pelo telefone
(45) 3321-1300.

No site, saiba também
sobre descontos
especiais.

LOCAL

CASCAVEL, 29 DE MAIO DE 2018

07

Preparados para o inverno
A queda brusca nas temperaturas
na última semana já refletiu em mudanças de hábitos e do vestuário e
para o comércio a chegada das características típicas de inverno já são
vistas de forma positiva.
Quem não estava preparado para
se agasalhar ou mesmo optou por
uma nova peça de roupa para a estação mais fria do ano foi às compras.
“Isso reanimou as vendas e percebemos um aumento de pelo menos
20% durante a última semana com as
peças de frio”, afirma a gerente da loja
LM na Avenida Brasil, Elenir Breda.
Antes mesmo da chegada oficial do
inverno, as temperaturas despencaram para a casa de 6,9 C°, mas a sensação térmica foi ainda mais fria e chegou a 4,5 C° na última terça-feira (21).
Para aquecer não apenas as vendas, lojas capricharam nas vitrines e
colocaram à disposição dos consumidores o que é tendência na estação
atual e será pelos próximos meses.
Apesar dos bloqueios por conta da
greve dos caminhoneiros que completa nove dias, os estoques das confecções não foram prejudicados.
“Praticamente tudo o que prevíamos para as vendas já chegou”,
comenta a gerente.
Blusas, casacos, cachecóis são encontrados com facilidade nas lojas e pelo
comércio ambulante, vendedores apostam em meias, luvas e toucas.
“Estamos perto de atingir nossa
meta para o mês e acreditamos ainda
em um aumento de pelo menos 15%
em relação às vendas do ano passado”, ressalta Elenir.
As promoções são estratégias
para atrair os clientes. “Estamos
com desconto de 20% à vista e
parcelamentos”, acrescenta a gerente.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

PROMOÇÕES em blusas, casacos e outras peças de inverno são as estratégias
para atrair os clientes

MANTAS E COBERTORES

A queda nas temperaturas também era aguardada pela Havan para reforçar as vendas
de confecções e também de cama, mesa e banho. “Normalmente os caminhões trazem
as mercadorias com bastante antecedência do inverno para que a loja esteja preparada
com a chegada do frio. Tivemos boas vendas para todos os públicos, principalmente
de mantas, cobertores, toucas e luvas e o estoque está abastecido para atender aos
consumidores”, afirma a líder de caixas, Lineia Fagundes.

e

nquete

“Por enquanto ainda não
comprei nada, pois tenho
muita roupa do ano
passado. Vou esperar
chegar o inverno e ver
como será”
Maria Bezerra Brandão

Você está preparado para o inverno?

“Não fiz compras neste
ano e pretendo usar as
roupas de frio que já
comprei no ano
passado”

“Já estou preparada
para a chegada do
inverno e aproveitei
para fazer algumas
compras”

Maria Lins

Marli Vanzo
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Os poucos boxes abertos na manhã de ontem na Ceasa (Central de
Abastecimento de Alimentos) em Cascavel contavam somente com serviços de limpeza e administrativos. Enquanto a maior parte de alimentos era
retirada para o descarte, empresários contabilizam os prejuízos.
Por conta da greve dos caminhoneiros que hoje completa nove dias
o abastecimento da Ceasa foi comprometido e o que restava para distribuição a supermercados barrado
por manifestantes que se concentraram no trevo na PR 486.
Toneladas de alimentos precisaram ir ao lixo. “Já perdemos cinco toneladas de mamão e outras
cinco de tomate e estimamos um
prejuízo de R$ 50 mil”, afirma o
responsável por um dos boxes na
Ceasa, Alex Sandro Peregrino. Por
outro lado, o Banco de Alimentos
recebeu um número maior de alimentos que ainda podem ser
aproveitados.
Para que a empresa não seja
ainda mais prejudicada, Peregrino
tenta uma alternativa para salvar
uma quantidade de mamão. “Vamos armazenar na câmara fria, mas
isso traz um alívio para poucos
dias”, comenta.
Na última semana, um dos caminhões conseguiu chegar à empresa, no entanto, com alimentos
muito mais caros. “As negociações de tomate, cebola, repolho e
pepino, por exemplo, tiveram aumento de pelo menos 30%”, ressalta Peregrino.
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Toneladas perdidas
APOIO
Claudimar Dal Pia atua com a
venda de legumes e algumas
frutas. Ele fez contato com
produtores rurais, mas não
descarta prejuízos. “Como os
caminhões estão parados, ficarei
sem a mercadoria e terei
que arcar com os gastos”.
Apesar dos transtornos, ele
destaca apoio à paralisação dos
caminhoneiros. “Se for resolver o
problema de todos não me importo
com os sacrifícios e até acredito
que a população precisar ir às ruas
para apoiar o movimento”, afirma.

LEGUMES e frutas que
sobraram foram repassados ao
Banco de Alimentos

Aulas

As aulas foram suspensas por tempo indeterminado
na Unioeste e no Centro Universitário FAG. No
AEROPORTO
Centro Universitário Univel alunos foram
dispensados
até hoje ao meio dia e na Unipar a
No aeroporto de Cascavel dois
suspensão de aulas segue até a quarta-feira (30). Na
voos (chegada e partida)
rede municipal o calendário segue normalmente
foram cancelados nesta terçaassim como nos colégios estaduais.
feira (29) devido a
planejamento por conta da
greve. A assessoria de
imprensa da Azul Linhas
aéreas disse que a mesma
medida foi adotada na última
semana e que passageiros não
foram prejudicados, pois
houve remanejamento.

MERCADOS
A rede de supermercado Muffato segue racionamento na venda de
alguns produtos que estão limitados a cinco unidades por cliente. O
presidente da Apras (Associação Paranaense de Supermercados) em
Cascavel, Rudimar Erbert, entende que a decisão ocorre em meio ao
momento de insegurança e afirma que não há ilegalidade.
“Cada estabelecimento tem um estoque e poder agir dessa
forma atendendo lista do Procon. Apesar da falta de alimentos como
hortifrutis, ovos, carnes e laticínios, entendemos que não há motivos para a população estocar alimentos em casa”, orienta.

 Reportagem: Romulo Grigoli e Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá, Aílton Santos e Silvio Matos

Pista bloqueada
Em meio ao protesto, manifestantes fecharam a rodovia por
alguns minutos. Com o bloqueio, veículos que trafegavam
sentido a Curitiba tiveram de
aguardar a liberação da pista
para seguir viagem.

100% da frota de Cascavel operaram
ontem nos horários de pico depois que 30
mil litros de diesel chegaram às empresas

30 MIL LITROS DE DIESEL
Uma carga com 30 mil litros de óleo diesel para abastecer os tanques dos mais
de 150 ônibus das empresas Pioneira e Viação Capital chegou a Cascavel
ontem. O combustível veio por meio de um caminhão da Petrobras escoltado
por viaturas da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
“Com esse reabastecimento parcial o transporte operou com 100% em
horários de pico, e variou de 50% a 70% nos horários entre picos, que
abrangem das 14h às 17h e das 19h às 00h”, explica o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro.
A parada total e parcial do sistema afetou diretamente o cotidiano das
pessoas nos últimos dias que tiveram que trocar os meios de transporte. “Sem
ônibus e com a falta do combustível estou indo de bicicleta para o trabalho e
tentando carona para o curso à noite”, comenta Cléssio Wunderwald.
A passageira Esane Barreto disse que ficou “na mão” no último sábado. “Fui ao
shopping, mas não sabia dessas mudanças e acabei tendo que voltar a pé pra
casa”. Uma atitude empresarial chamou a atenção dela. “Minha mãe que
trabalha em um supermercado foi atendida por um veículo fretado pela rede,
foi muito boa essa preocupação deles com os colaboradores”.
E por mais que a greve afete a população em diversos segmentos como este
do transporte há apoio por parte da população. “Eu saio sete e meia da noite e
os ônibus estão até as sete, então não sei como voltar. Mas mesmo sendo
atingida pela greve eu apoio totalmente” contou Deisiane Zierhut.

De portas fechadas
Uma tarde em que o comércio
parou. Centenas de pessoas se
reuniram em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro de
Cascavel, para protestar em apoio
à paralisação dos caminhoneiros,
que começou na segunda-feira passada e hoje segue para o nono dia.
Segundo os organizadores, a
manifestação reuniu dez mil pessoas. Até o fechamento desta edição,
porém, a Polícia Rodoviária Federal
não havia divulgado balanço oficial
sobre o número de pessoas que
participaram do movimento.
Funcionários foram liberados
para participar da manifestação,

que seguiu até o Trevo Cataratas,
onde permaneceram às margens da
BR-277. Muitos marcharam a pé,
cantando o hino nacional e empunhando a bandeira do Brasil.
A vendedora Claudeomira Sampaio era uma das manifestantes.
Além de estar comprometida com
a luta dos caminhoneiros, ela e
outros participantes do protesto
pedem a renúncia do presidente
Michel Temer. “A gente não aguenta mais pagar tanto imposto, tudo
está muito caro. O Brasil precisa
mudar e, por meio do protesto, estamos mostrando a nossa insatisfação”, afirma.
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Os poucos boxes abertos na manhã de ontem na Ceasa (Central de
Abastecimento de Alimentos) em Cascavel contavam somente com serviços de limpeza e administrativos. Enquanto a maior parte de alimentos era
retirada para o descarte, empresários contabilizam os prejuízos.
Por conta da greve dos caminhoneiros que hoje completa nove dias
o abastecimento da Ceasa foi comprometido e o que restava para distribuição a supermercados barrado
por manifestantes que se concentraram no trevo na PR 486.
Toneladas de alimentos precisaram ir ao lixo. “Já perdemos cinco toneladas de mamão e outras
cinco de tomate e estimamos um
prejuízo de R$ 50 mil”, afirma o
responsável por um dos boxes na
Ceasa, Alex Sandro Peregrino. Por
outro lado, o Banco de Alimentos
recebeu um número maior de alimentos que ainda podem ser
aproveitados.
Para que a empresa não seja
ainda mais prejudicada, Peregrino
tenta uma alternativa para salvar
uma quantidade de mamão. “Vamos armazenar na câmara fria, mas
isso traz um alívio para poucos
dias”, comenta.
Na última semana, um dos caminhões conseguiu chegar à empresa, no entanto, com alimentos
muito mais caros. “As negociações de tomate, cebola, repolho e
pepino, por exemplo, tiveram aumento de pelo menos 30%”, ressalta Peregrino.
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Toneladas perdidas
APOIO
Claudimar Dal Pia atua com a
venda de legumes e algumas
frutas. Ele fez contato com
produtores rurais, mas não
descarta prejuízos. “Como os
caminhões estão parados, ficarei
sem a mercadoria e terei
que arcar com os gastos”.
Apesar dos transtornos, ele
destaca apoio à paralisação dos
caminhoneiros. “Se for resolver o
problema de todos não me importo
com os sacrifícios e até acredito
que a população precisar ir às ruas
para apoiar o movimento”, afirma.

LEGUMES e frutas que
sobraram foram repassados ao
Banco de Alimentos

Aulas

As aulas foram suspensas por tempo indeterminado
na Unioeste e no Centro Universitário FAG. No
AEROPORTO
Centro Universitário Univel alunos foram
dispensados
até hoje ao meio dia e na Unipar a
No aeroporto de Cascavel dois
suspensão de aulas segue até a quarta-feira (30). Na
voos (chegada e partida)
rede municipal o calendário segue normalmente
foram cancelados nesta terçaassim como nos colégios estaduais.
feira (29) devido a
planejamento por conta da
greve. A assessoria de
imprensa da Azul Linhas
aéreas disse que a mesma
medida foi adotada na última
semana e que passageiros não
foram prejudicados, pois
houve remanejamento.

MERCADOS
A rede de supermercado Muffato segue racionamento na venda de
alguns produtos que estão limitados a cinco unidades por cliente. O
presidente da Apras (Associação Paranaense de Supermercados) em
Cascavel, Rudimar Erbert, entende que a decisão ocorre em meio ao
momento de insegurança e afirma que não há ilegalidade.
“Cada estabelecimento tem um estoque e poder agir dessa
forma atendendo lista do Procon. Apesar da falta de alimentos como
hortifrutis, ovos, carnes e laticínios, entendemos que não há motivos para a população estocar alimentos em casa”, orienta.

 Reportagem: Romulo Grigoli e Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá, Aílton Santos e Silvio Matos

Pista bloqueada
Em meio ao protesto, manifestantes fecharam a rodovia por
alguns minutos. Com o bloqueio, veículos que trafegavam
sentido a Curitiba tiveram de
aguardar a liberação da pista
para seguir viagem.

100% da frota de Cascavel operaram
ontem nos horários de pico depois que 30
mil litros de diesel chegaram às empresas

30 MIL LITROS DE DIESEL
Uma carga com 30 mil litros de óleo diesel para abastecer os tanques dos mais
de 150 ônibus das empresas Pioneira e Viação Capital chegou a Cascavel
ontem. O combustível veio por meio de um caminhão da Petrobras escoltado
por viaturas da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
“Com esse reabastecimento parcial o transporte operou com 100% em
horários de pico, e variou de 50% a 70% nos horários entre picos, que
abrangem das 14h às 17h e das 19h às 00h”, explica o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro.
A parada total e parcial do sistema afetou diretamente o cotidiano das
pessoas nos últimos dias que tiveram que trocar os meios de transporte. “Sem
ônibus e com a falta do combustível estou indo de bicicleta para o trabalho e
tentando carona para o curso à noite”, comenta Cléssio Wunderwald.
A passageira Esane Barreto disse que ficou “na mão” no último sábado. “Fui ao
shopping, mas não sabia dessas mudanças e acabei tendo que voltar a pé pra
casa”. Uma atitude empresarial chamou a atenção dela. “Minha mãe que
trabalha em um supermercado foi atendida por um veículo fretado pela rede,
foi muito boa essa preocupação deles com os colaboradores”.
E por mais que a greve afete a população em diversos segmentos como este
do transporte há apoio por parte da população. “Eu saio sete e meia da noite e
os ônibus estão até as sete, então não sei como voltar. Mas mesmo sendo
atingida pela greve eu apoio totalmente” contou Deisiane Zierhut.

De portas fechadas
Uma tarde em que o comércio
parou. Centenas de pessoas se
reuniram em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro de
Cascavel, para protestar em apoio
à paralisação dos caminhoneiros,
que começou na segunda-feira passada e hoje segue para o nono dia.
Segundo os organizadores, a
manifestação reuniu dez mil pessoas. Até o fechamento desta edição,
porém, a Polícia Rodoviária Federal
não havia divulgado balanço oficial
sobre o número de pessoas que
participaram do movimento.
Funcionários foram liberados
para participar da manifestação,

que seguiu até o Trevo Cataratas,
onde permaneceram às margens da
BR-277. Muitos marcharam a pé,
cantando o hino nacional e empunhando a bandeira do Brasil.
A vendedora Claudeomira Sampaio era uma das manifestantes.
Além de estar comprometida com
a luta dos caminhoneiros, ela e
outros participantes do protesto
pedem a renúncia do presidente
Michel Temer. “A gente não aguenta mais pagar tanto imposto, tudo
está muito caro. O Brasil precisa
mudar e, por meio do protesto, estamos mostrando a nossa insatisfação”, afirma.
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Dispensa nos jogos da Copa
A Copa do Mundo na Rússia terá início em menos de um
mês e durante as primeiras rodadas as crianças da rede
municipal de ensino de Cascavel terão uma pausa nos estudos para poder assistir a dois
jogos da seleção brasileira.
Informações que circulam
entre pais de alunos dão conta de que a reposição dessas
aulas ocorra aos domingos.
A Secretaria de Educação

esclarece que cada unidade
educacional terá liberdade de
marcar datas e determinar quais
atividades serão desenvolvidas
e que não é descartada a possibilidade de reposições nos fins
de semana, no caso de eventos
que envolvam a comunidade.
“Os dias em que alunos serão dispensados por conta dos
jogos da Copa, serão repostos
com atividades extracurriculares
e extraclasse como tarefas de

casa, festas culturais, entre
outras”, informa a Secretaria
de Educação.
Os servidores da Educação
liberados no horário de jogos
nos dias 22 e 27 de junho,
todos poderão descontar a
carga do banco de horas e no
caso da reposição a orientação é para que ocorram dentro do prazo de um ano.
 Reportagem: Romulo Grigoli

Mais de 10 mil esperados
ARQUIVO / AÍLTON SANTOS

Pentecostes, o tradicional evento
da Igreja Católica em Cascavel está
chegando a 30ª edição. Na cidade a
celebração é organizada pela RCC (Renovação Carismática Católica) que
estima receber de sete a 10 mil fiéis
da região. O evento será realizado no
domingo 3 de junho, no Centro de
Convenções e Eventos de Cascavel.
Com a intenção de ajudar entidades e órgãos beneficentes como,
por exemplo, a Cáritas e um Ministério da Igreja responsável por alimentar moradores de rua, o Pentecostes tem como opcional a entrega de 1 Kg de mantimentos. “Nossa entrada é gratuita, a doação é
opcional para dar essa ajuda aos
órgãos beneficentes”, informou o
responsável pela organização, que
também é secretário geral da RCC
em Cascavel, Rondinelli Batista.
Nomes conhecidos da comunidade católica estarão aqui na cidade. “O Padre João Marcos da [TV]
Canção Nova estará com nós. Também virá o ministério Nova Unção
de Toledo”, disse Batista. Na programação o Pentecostes começa
às 8h e segue até às 17h. Para
mais informações a RCC disponibiliza o telefone: (45) 3224-4226.

CELEBRAÇÃO católica deve reunir milhares de fiéis

Saiba o que é o Pentecostes
Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão,
comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e
sobre Maria, sua mãe. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo
de Páscoa, e ocorre no sétimo dia depois da celebração da Ascensão de Jesus.
A ocasião (o Domingo de Pentecostes) é o último dia da Festa do Divino
Espírito Santo, muito difundida no catolicismo popular brasileiro e de outros
países. Neste ano o Pentecostes foi no domingo 20, à celebração no Centro
de Convenções em Cascavel será realizada duas semanas após o dia oficial.
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AÍLTON SANTOS

7 horas de calmaria
Segundo a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), o movimento nas ruas da cidade diminuiu 30 a 40% por conta
da falta de combustível, gerada a
partir da greve dos caminhoneiros.
Coincidência ou não, a madrugada foi tranquila com relação a
acidentes de trânsito em Cascavel.
A última ocorrência de domingo foi
registrada às 23h59 e a primeira
atendida ontem foi às 07h36. Mais
de 7h de paz para o serviço, que
está com combustível garantido graças ao abastecimento por meio da

PM e também um caminhão de
apoio da Prefeitura.
Porém, os poucos acidentes registrados na cidade foram graves.
Na noite de domingo, um Fusion
seguia pela Rua Saul Mário Causs,
no Parque dos Ipês em Cascavel,
quando colidiu na traseira de um
veículo Espero. Com o impacto, o
Espero foi arremessado em um
poste. O veículo ficou destruído e
uma pessoa se feriu, ficando inconsciente após a batida. O poste quebrou e a Copel foi acionada para
verificar a situação.

Veículo bateu no meio do poste, no Conjunto
Parque dos Ipês
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS
LATROCÍNIOS
CONFRONTOS
MORTES NO TRÂNSITO

18
00
01
15

VEÍCULO envolvido em batida foi parar no meio da calçada
AÍLTON SANTOS

CAPOTAMENTO

Outra batida grave foi
registrada na manhã de ontem,
no Centro. Uma Renault Duster
trafegava pela Rua Vicente
Machado e um Corsa pela Rua
da Bandeira. Os dois carros
bateram e a Duster, com o
impacto, capotou. Uma vítima
foi encaminhada para
atendimento hospitalar com
ferimentos moderados.
DUSTER CAPOTOU e ficou parada no meio da rua, no Centro de Cascavel
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Dois mortos
em confronto
Policiais militares entraram em
confronto com supostos bandidos
durante uma abordagem na noite
de ontem no Distrito de Rio do Salto, em Cascavel.
Dois homens foram baleados
na troca de tiros e não resistiram
aos ferimentos. O Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegou a ser
acionado, mas a equipe apenas
constatou o óbito.
Segundo informações da polícia, havia informação de que
dois foragidos estariam trabalhando em uma propriedade ru-

ral. Uma equipe da Patrulha Rural foi verificar a denúncia.
A polícia informou que foi recebida por um dos homens com uma
arma de fogo em punho e que disparou duas vezes contra a equipe.
O segundo suspeito que estava
dentro de uma caçamba que servia
de alojamento também efetuou disparos. Os policiais revidaram e
mataram os dois.
Os corpos foram removidos
ao IML (Instituto Médico Legal)
de Cascavel e até o fechamento desta edição permaneciam
sem identificação.

INCÊNDIO EM BARRACÃO
Um barracão abandonado, localizado no Centro de Cascavel, pegou fogo na tarde de ontem. A estrutura fica na Rua Presidente Kennedy, Centro da cidade, ao lado de
uma distribuidora de gás.
Dois caminhões de combate
a incêndio foram deslocados
para a ocorrência e a carreta
também foi acionada, porém, ao
chegar ao barracão, socorristas
do primeiro caminhão identificaram que não era necessária a inter venção da carreta.
O fogo começou fora do barracão, em um local onde funcionava
uma marcenaria. Haviam restos de
madeira, o que fizeram com que o
incêndio se espalhasse rapidamente. O fogo foi contido logo no início
e a polícia deve investigar o caso,
já que o local, segundo moradores,
é moradia de usuários de drogas,
que podem ter causado o incêndio.
Ninguém se feriu.

Giro da
Violência
Operação de comboios
O Comando da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada iniciou a
operação da Central de Comboios.
Instalada na área do Quartel General
do Comando da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada, a Central tem
por objetivo o apoio às ações dos
órgãos de segurança pública
conforme a necessidade de
realização de escoltas para
transporte de combustível e itens
de necessidades básicas
para a população.

Operação contra o PCC
A Polícia Federal de Cascavel
deflagrou ontem a terceira, que pode
também ser a última fase da
Operação Dictum, que significa
limpeza. A Polícia Federal cumpriu
cinco mandados de prisão, quatro
em Cascavel e um por meio da PF de
Santa Catarina. Mais de 20 pessoas já
foram presas, acusadas de manter a
base da facção criminosa PCC
(Primeiro Comando da Capital) por
meio de pontos de tráfico de
drogas em Cascavel.

Investigação de homicídio

BARRACÃO pegou fogo na tarde de
ontem, em Cascavel
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

A Polícia Civil de Cascavel prestou
esclarecimentos, ontem, sobre o
homicídio registrado na manhã de
domingo, na Rua Manágua, esquina
com a Rua Serra da Borborema,
Bairro Periollo em Cascavel. A
vítima, João Machado da Silva, 33
anos, discutiu com o autor do crime
e foi baleado. O homem foi
socorrido pelo Siate, mas morreu a
caminho do hospital. O suspeito
teria disparado três tiros contra
João. A Polícia Civil afirma que já
tem um suspeito e que qualquer
informação pode ser prestada por
meio dos telefones 190 ou 197.
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Greve divergente Giro Político

Dois prédios, um na
frente do outro com posições totalmente contrárias: de um lado a Câmara, com vereadores manifestando apoio total a greve nacional dos caminhoneiros. De outro a Associação Comercial: empresários preocupados com
as consequências econômicas e sociais.
Pela manhã, os parlamentares “jogaram gasolina no fogo” e cobraram
adesão popular. Mesmo
pertencendo ao MDB, partido do presidente Michel
Temer, o vereador Roberto Parra cobrou “união”
por parte dos moradores.
“Não podemos deixar
tudo isso só nas mãos
dos caminhoneiros. Logo
eles vão se enfraquecer.
Está na hora de fechar
Correio, agência bancária... Precisamos mostrar
que a indignação é total.
Como estamos colaborando com o protesto?”.
Quase durante o mesmo horário, as entidades
que representam a sociedade civil organizada pe-

diam mais prudência a
população. “Ao serem
atendidos nas negociações, precisamos de uma
consciência da comunidade que deve ocorrer uma
desmobilização. Em
2015 tivemos uma mobilização para retirar um
governo que desrespeitou a economia e agora
estamos fazendo isso
em troca do que? Não
podemos fazer revolução
queimando nossa casa”,
diz Edson Vasconcelos,
presidente da Acic.
No Estado, a governadora Cida Borghetti (PP)
congelou a base de cálculo do ICMS sobre o diesel
e também estava em reunião com representantes
dos caminhoneiros. O governo federal também
apresentou propostas, a
de maior peso foi a redução de R$ 0,46 no litro do
diesel por 60 dias. Tais
medidas foram insuficientes para acalmar o “gigante” que desper ta novamente nas ruas.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

politica@jhoje.com.br

Intervenção psiquiátrica
Movimento popular de joelhos em frente ao 33º Batalhão
de Infantaria Mecanizado não passou despercebido pela
Câmara: para alguns alvo de preocupação e outros de
gozações. Primeiro foi o vereador Paulo Porto (PCdoB)
que ao ser interpelado pelo presidente Gugu Bueno (PR)
disse ser necessária uma intervenção “psiquiátrica” para
quem está cobrando regime militar.

Leitura

Nas redes

Já o vereador Policial
Madril (MDB) sugeriu uma
boa aula de história, para
relembrar os episódios de
repressão pública,
censura e torturas, entre
1964 e 1985, durante a
ditadura militar.
“Precisamos de uma
intervenção literária”.

Leonaldo Paranhos (PSC)
usou mais uma vez as redes
sociais para se comunicar
com os cascavelenses. Pediu
que Cascavel dê exemplo
“para o Brasil de uma
cidade organizada e
estamos contando com o
apoio dos servidores do
Município, mantendo todos
os serviços”.

Emergência
Centenas de prefeituras do
Paraná estão fechando suas
portas devido à falta de
combustível para abastecer
suas frotas. O presidente
da AMP, Frank Schiavini,
pediu solução urgente para
a paralisação. Já o
presidente da Amop,
Anderson Maria, orientou
os 50 municípios da região
a emitir decreto de
emergência.

Explicações
Os vereadores Bocasanta
(Pros) e Pedro Sampaio
(PSDB) convocam para
terça-feira, às 14h30, a
secretária de Educação,
Márcia Baldini, para
esclarecer os motivos que
levaram a estocagem de
quase mil kits de uniformes
escolares, ainda na gestão
passada de Edgar
Bueno (PDT).

APELOS AO ESTADO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O vereador Serginho Ribeiro (PPL) lembrou de outro
fator de descontentamento entre os paranaenses:
o pedágio. “Precisamos de uma posição da governadora, em relação aos impostos e ao pedágio. A
greve é legítima e precisamos que trabalhem em
uma posição adequada”. Gugu Bueno (PR), presidente da Câmara, criticou a alta carga tributária
sobre os combustíveis. “O Estado poderia participar dessa discussão reduzindo o ICMS. Não é
possível pagarmos R$ 5 em um litro de gasolina.
Não há um país no mundo com uma carga tributária de 50% sobre o combustível”.

Amanhã haverá audiência pública da Prefeitura de
Cascavel para prestação de contas sobre as metas fiscais
do primeiro quadrimestre do ano. Edson Zorek, secretário
de Planejamento e Gestão, estará com as planilhas em
mãos, às 14h, na Câmara.
z Estimando baixa participação popular devido a falta de
combustíveis em toda a cidade, a sessão itinerante da
Câmara programada para a noite de ontem no Bairro
Periolo precisou ser cancelada.
z Já a sessão marcada hoje para às 14h está mantida,
mesmo com pedido de suspensão de alguns parlamentares.
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“Bolsa Família” adiado

CRITÉRIOS
VEREADORES decidiram apreciar a matéria na próxima segunda-feira
Os vereadores aprovaram na
sessão de ontem um pedido de vistas ao projeto que cria o Programa
de Transferência de Subsídio Financeiro, denominado Promover, conhecido popularmente como Bolsa
Família de Cascavel. A matéria, que
recebeu parecer contrário das comissões de Justiça e Redação e
também de Saúde e Assistência
Social, deve ser votado na segunda-feira da semana que vem.
O pedido de vistas foi solicitado
tendo em vista que é necessário
aprovar primeiro a proposição que
altera as leis orçamentárias e abre
crédito adicional especial para incluir a destinação de R$ 200 mil
para licitar a empresa que realiza-

rá o gerenciamento do programa e
repasse dos créditos aos beneficiários. Somente após aprovação e
sanção desta lei é que o programa
em si pode ser analisado.
O programa prevê a transferência de subsídio financeiro
não monetário, por meio de concessão temporária de um car tão
de benefício com crédito no valor de R$ 100 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. O prazo para
permanência no Programa é de
até seis meses, podendo ser
prorrogado por igual período,
mediante a reavaliação da equipe técnica da Gestão de Benefício e Transferência de Renda.

FAMÍLIAS ATENDIDAS

Hudson Moreschi, secretário de Assistência Social, explica que “inicialmente a
Prefeitura tem como meta atender até mil famílias, havendo disponibilidade
orçamentária, a meta poderá ser aumentada. Hoje, 1.200 famílias recebem
cestas básicas que custam R$ 44, portanto o cartão representa mais que o
dobro do valor disponibilizado atualmente”.

O beneficiário deverá apresentar o
cartão nos mercados credenciados
para aquisição de itens variados
como alimentos, material de higiene
pessoal, material de limpeza,
botijão de gás de cozinha, dando
preferência a produtos que
compõem a cesta básica. São
critérios para a priorização na
concessão do benefício a família
chefiada por mulher em situação de
desemprego ou menor renda per
capita; família com maior número
de crianças e adolescentes com
idade inferior a 18 anos e menor
renda per capita; família que tenha
dependente com deficiência e/ou
pessoa incapacitada para a vida
independente e para o trabalho ou
ainda idosos que não possuem o
Benefício de Prestação
Continuada; família com membros
no sistema penitenciário ou em
situação de privação de liberdade
sem direito ao auxílio reclusão e
menor renda per capita e família
com situação de violação de
direitos em decorrência do
precário ou nulo acesso a renda.
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ESCOLHA SEU PESADELO:
CORRUPÇÃO OU LOCAUTE?
Redes sociais são ótimas para quem quer se divertir. Um like ou emoticon serve para completar a
brincadeira. Mas para a informação é um desastre.
O fake reina e a verdade sucumbe. E onde estaria a
verdade, afinal? Há só uma ou se pode escolher,
como em gôndola de supermercado?
Cecília Meirelles, em apreciada obra, aconselhava:
“Escolha seu sonho”. Nas redes sociais é possível: basta
bloquear os diferentes e se integrar às tribos rancorosas que criam memes contra desafetos. É o mundo
ideal, alternativa barata aos antidepressivos.
No Brasil de Henrique Meirelles, que Lula chamava, Temer chamou e o mercado anseia como opção preferencial do Centrão à Presidência, o Brasil
será convidado na eleição a escolher qual pesadelo
deseja para o pós-Temer, pós-Richa, pós-caminhão.
O combustível do pesadelo é o aumento da pobreza. Segundo o IBGE, em 2016 a renda média mensal
dos 5% mais sofridos da população (R$ 76) caiu
38%5%, para R$ 47. Dá quantos litros de gasosa?
A taxa de desemprego cai lentamente. Só depois do bicentenário da Independência voltará à de
2014. No pesadelo do IBGE, rareia trabalho para
27,7 milhões de brasileiros. E um pesadelo extra: o
desempregado que ainda não desistiu de procurar
emprego demora o dobro de tempo para se recolocar que nas crises anteriores.
Corrupção e locaute são crimes, mas virou moda
ter bandido de estimação. Nas redes sociais, ambas faturam adesão, prestígio e kkks. No mais, o
tiro pela culatra da “intervenção” que virou GLO e os
glubs dos náufragos.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,
sobre as consequências
da greve dos
caminhoneiros.

NOTAS

z Território Cidadão zAplicativo
Devido ao atual cenário
nacional, o prefeito
Leonaldo Paranhos e os
gestores do Território
Cidadão reavaliaram ontem
a necessidade de atividades
das diversas secretarias
para realizar a
sensibilização para a
implantação do Território
Cidadão VII e decidiram
adiar para o dia 12 de
junho a implantação no
Bairro Floresta, visando a
um melhor atendimento
da população.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

O aplicativo Menor Preço,
do Programa Nota Paraná,
pode ser usado como
aliado para os
consumidores que estão
em busca de local para
comprar combustíveis em
meio à greve de
caminhoneiros.
Como ele registra as
emissões de documentos
fiscais do varejo em tempo
real, é possível conhecer
quais postos estão
efetuando vendas
no estado.

A habilidade da
governadora
Cida Borhetti em
negociar com
lideranças de
caminhoneiros
que estão em
greve no Paraná.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

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

FÁBIO DONEGÁ

“Precisamos da compreensão
diante de todos esses
problemas que vêm
acontecendo. Podemos ter
em um ponto ou outro
alguma deficiência de um
produto ou de um serviço,
mas temos a dedicação dos
nossos servidores públicos
que estão com todas as
dificuldades, mantendo esta
oferta de serviço”.

Os acordos
firmados entre
caminhoneiros e o
governo federal
que até agora não
conseguiram
colocar fim à
greve.
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Fases da lua
CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

CRESCENTE
20/06 - 07h52

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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Dia do Meio Ambiente
“Semear-Preservar-Evoluir” é o tema da
17a Conferência Municipal do Meio
Ambiente, que será realizada dias 5 de e
6 de junho, às 8h, no Teatro Municipal.
A realização é da Secretaria do Meio
Ambiente e do Comam (Conselho
Municipal do Meio Ambiente).

Maio das Letras

Dalila e André Marchese, fotografados por Vera e Grasi

Jantar solidário
Dia 28 de julho será realizado o Jantar Amigos da
Uopeccan. Será às 20h, no Clube Comercial. Além
do jantar delicioso e várias atrações, haverá
sorteio de um Ônix 0km, uma moto 0km, uma
viagem para o Nordeste com acompanhante e uma
TV 42'’. Mais informações pelo telefone
(45) 2101-702.

Mama África
Dia 6 de junho a Casanóz promove palestra sobre
história da África, com Edilson Marques,
pesquisador sobre a temática da história da
África desde 1988. O evento também contará com
outras atividades como brechó étnico,
intervenção poética, apresentação cultural, sebo,
biblioteca e gastronomia africana. As inscrições
podem ser feitas no link: https://goo.gl/Xv64v5.

Sonhar é transportar-se em asas de
ouro e aço. Num voo poderoso e
audaz de fantasia.
Helena Kolody

ANDRESSA
CHRYSTO,
no registro
de
Arivonil
Policarpo

Até quinta-feira, o público pode
conferir mais uma edição do Maio das
Letras, que reúne várias parcerias
poéticas. O autor homenageado deste
ano é o poeta Mario Quintana.
A exposição é na Sala Verde da
Biblioteca Pública Sandálio dos Santos
e funciona das 8h às 19h.

CASCAVEL, 29 DE MAIO DE 2018

Você pode contar com o apoio dos
amigos para colocar seus planos em
ação. Só não é momento certo para
pedir ou emprestar dinheiro a alguém
do seu círculo mais íntimo. Cor: rosa.
A área profissional está em alta, mas é melhor ter cautela com discussão ou implicância pessoal no ambiente de trabalho. Se
anda pensando em tentar um novo emprego, o momento é favorável. Cor: lilás.

Leão
Virgem

Talvez seja necessário deixar a diversão de lado para mergulhar no trabalho, mas, às vezes, é necessário fazer
sacrifícios. Cor: prata.

Libra

Juntar forças com os colegas será a
melhor opção para atingir objetivos
em comum. Use a diplomacia e o diálogo para convencer as pessoas.
Cor: turquesa.

Sagitário Escorpião

Bom dia para cuidar de assuntos domésticos e comprar algumas coisas para o lar.
Quem trabalha em casa ou com serviços
voltados para o lar tem tudo para conquistar ótimos resultados. Cor: bege.
Aproveite para circular por aí, colocar
o papo em dia e conhecer gente nova.
Mas, se precisa trabalhar, terá que
redobrar o esforço para manter a concentração. Cor: amarelo.
Período favorável para se concentrar
em trabalhos que podem render uma
boa grana. Se mantiver um negócio
em segredo, vai aumentar a chance
de faturar. Cor: verde.

Aquário

A concorrência vai crescer e tem tudo
para incomodar. Concentre-se no que
precisa fazer e use seu jogo de cintura. Cor: coral.

Peixes

PALAVRAS CRUZADAS

Se tem planos para viajar, melhor usar
seu jogo de cintura para driblar qualquer imprevisto. Não deixe um contratempo acabar com seu bom humor!
Cor: preto.
Você terá mais animação para encarar
mudanças e surpresas, inclusive na vida
profissional. Siga sua intuição e pode
tirar o melhor proveito de uma situação
que parecia adversa. Cor: pink.

Capricórnio

Câncer

Gêmos

Touro

Áries

horóscopo

VARIEDADES

É hora de tomar a iniciativa e ir atrás
do que deseja. Você vai enxergar seus
objetivos com mais clareza e, com o
apoio dos amigos, dobrará as chances de sucesso. Cor: lavanda.
Bom momento para mexer os pauzinhos
nos bastidores e conquistar o que deseja. Você terá mais chance de ter sucesso
se não abrir o jogo nem anunciar seus
interesses a qualquer um. Cor: preto.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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