Reajuste ficará para o
segundo quadrimestre
Diante do gasto alto com pessoal, a Prefeitura de Cascavel estuda estratégias
para conceder reajuste salarial ao funcionalismo público. Mas uma coisa é
certa: só depois de agosto e, provavelmente, parcelado.
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Câmara prevê gastar menos da
metade do limite com salários
Buracos sobre ponte faz novo
binário virar perigo a motoristas
AÍLTON SANTOS

LEILÃO

A Cettrans prepara processo para leiloar pelo
menos metade dos mais de mil carros e motos
que estão no pátio.
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Austeridade com gastos
na Câmara de Vereadores
A Câmara de Cascavel
apresentou à comunidade a
prestação de contas referente
à avaliação e ao cumprimento
das metas fiscais relativas
ao primeiro quadrimestre de
2019. Com um orçamento
anual de R$ 27,626 milhões,
gastou no primeiro quadrimestre R$ 5.540.920,36, valor
pouco menor que referente
ao mesmo período do ano
passado: R$ 5.579.338,93.
O que chama atenção são
os gastos com salários. Nos
primeiros quatro meses do ano
foram gastos R$ 5.163.179,73
com a folha, 25% do orçado
para o ano (R$ 20,635
milhões). Diante disso, a previsão é de que a folha fique em
torno de R$ 17 milhões neste
ano, valores bem inferiores a
Câmaras de cidades de porte
semelhante: Maringá gasta
R$ 24.791.193,00 com pessoal por ano; Londrina gasta
R$ 35.139.000,00; e, Ponta
Grossa R$ 17.003.471,22.
Um dos fatores que contribuem para manter a Câmara
nesses índices é o salário dos
vereadores. Em municípios
com população superior a 300
mil habitantes, o subsídio dos
parlamentares tem como teto
60% do subsídio dos deputados estaduais, que hoje é de
R$ 25.322,25, o que representaria R$ 15.193,20. Em
Cascavel, estão fixados em R$
11.303,00, o que representa
74% do valor possível.

Outra economia foi com as
diárias. No primeiro trimestre de
2018, foram gastos R$ 31.290
em diárias, contra R$ 10.525,00
em 2019. Com passagens e locomoção, as despesas somaram
R$ 22.182,40, e, neste ano, um
total de R$ 5.366,60.
“Vale lembrar que a Câmara
de Cascavel tem aprovado
todas as suas contas sem ressalvas no Tribunal de Contas
do Paraná nos últimos anos,
resultado possível graças à
especialização e à responsabilidade dos servidores envolvidos
na gestão”, disse o presidente
da Câmara, Alécio Espínola.
Quando se trata de qualificação, por exemplo, no
quadro de ser vidores há seis
mestres, 23 ser vidores com
pelo menos uma especialização e 13 com graduação.
DIREITO À INFORMAÇÃO
A prestação de contas
é um dever básico de todos
aqueles que fazem uso do
dinheiro público, previsto pela
Constituição Federal e pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. É
também um direito de todos
os cidadãos acessarem as
informações relativas à gestão dos recursos públicos utilizados na saúde, educação e
assistência social, ações em
áreas como turismo, acessibilidade, cultura, defesa do
meio ambiente, habitação,
saneamento, infraestrutura,
segurança e esportes.

03

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Servidores, com orgulho!

O diretor legislativo da Câmara de Vereadores, Mário
Galavotti, se fez representante de todos os servidores
públicos ontem. Ele falou sobre frequentes ataques sofridos
pela categoria - principalmente no Legislativo municipal.
“Não há vagabundos nem bandidos, há pais de família. A
situação passou do limite. Se servidores estão sendo taxados
de problema neste País, tem que ver isso. O que estão
fazendo está me preocupando. Servidores da Casa quase
apanharam por falarem que trabalham no Legislativo. Isso
não pode acontecer”, desabafou Galavotti. Nos bastidores,
chegaram a comparar a Câmara a Dubai e a prefeitura
com a Venezuela, ao mensurarem a situação financeira do
Legislativo e do Executivo municipal.

Endividados

A dívida da Prefeitura de
Cascavel é alta: R$ 344,6
milhões. De longo prazo,
soma R$ 124,8 milhões:
Fomento Paraná R$ 13,6
milhões; BRDE R$ 5,4
milhões; BID R$ 80,8
milhões; Banco do Brasil
R$ 6,4 milhões; Pasep/
Receita Federal R$ 9,4
milhões; IPMC R$ 7,3
milhões; e precatórios
R$ 1,7 milhão. De
curto prazo: recursos
próprios do exercício R$
40,2 milhões; recursos
vinculados R$ 138,3
milhões; do exercício
anterior em recursos
próprios R$ 9,5 milhões;
e vinculados, R$ 29,9
milhões.

Em caixa

Chama a atenção o
volume de recursos de
duas origens em Cascavel,
na administração pública:
R$ 2,740 milhões
arrecadados no primeiro

quadrimestre deste ano
com a taxa de proteção a
desastres, e R$ 8,3 milhões
para iluminação pública. O
secretário Renato Segalla
fez questão de esclarecer
que, no caso da taxa de
iluminação, parte da verba
é usada para pagar o gasto
com energia nas repartições
públicas e parte fica para
manutenção.

PSC fortalecido

O secretário de Obras
Públicas, Adelino Ribeiro,
vem fortalecendo o PSC
de Cascavel. O partido
do prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, realiza
hoje, às 19h, encontro
regional no plenário da
Câmara de Vereadores. A
discussão é sobre as disputas
municipais do ano que vem,
com presenças confirmadas
do secretário-geral do
PSC, João Carlos Ortega,
e do deputado federal e
presidente do partido, Paulo
Martins.

DEM no pleito

O ex-secretário de Meio Ambiente Juarez Berté assumiu
como membro titular do Diretório Estadual do Democratas
no Paraná. A preparação é para também garantir uma sigla
mais representativa em Cascavel para as próximas eleições.
A presidência do diretório ficou com Pedro Lupion Mello e
a vice-presidência com Elio Rusch.
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Reajuste ficará para o
segundo quadrimestre
Diante do gasto alto com pessoal, a Prefeitura de Cascavel
estuda estratégias para conceder
reajuste salarial ao funcionalismo
público. O secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek,
declarou que será preciso prolongar
até o fim do segundo quadrimestre
o diálogo com os sindicatos, ou
seja, até agosto. A data-base da
categoria é maio.
A situação financeira da prefeitura foi apresentada ontem durante
prestação de contas. Apesar de
medidas tomadas, o impacto da
folha de servidores ainda é alto e
representa 51,67% da receita, e,
conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, o máximo seria 51,3%.

TCE é provocado

Para sair do limite prudencial, a
prefeitura não analisa mais cortes
de gratificações, serviços públicos
nem comissionados - defende que já
está com a contenção sob controle
e qualquer medida extra afetaria a
produtividade.
Além de aumentar a receita e
reduzir as despesas, a Procuradoria
Jurídica elabora uma petição ao
TCE (Tribunal de Contas do Estado)
para questionar o entendimento
sobre uma portaria da Secretaria do
Tesouro Nacional recém-criada que
retira o repasse aos consórcios da
conta de pessoal. Se o parecer for
favorável, a prefeitura reduz, automaticamente, para 50,6% o comprometimento com a folha.
Os gastos, ano passado, com os dois
principais consórcios - Consamu
e Cisop - somaram R$ 21 milhões.
Neste ano, a previsão é de que
totalizam R$ 26 milhões. Se o TCE
se posicionar contrário, a prefeitura
pretende entrar na Justiça.

Em um levantamento extraoficial, os gastos estavam em
51,93%, no entanto, adequações foram feitas às vésperas
da prestação de contas, retirando verba de um convênio da
Assistência Social que deixou de
constar como pessoal.
Mesmo assim, as ações são de
cautela, conforme Zorek, para sair
do limite prudencial. “Não chegaremos aos 54%, devido às medidas
aplicadas e temos grande potencial para normalizarmos o índice
em breve. Mas isso depende das
ações que estamos desempenhando. Faremos as negociações
com os sindicatos. O prefeito [Leonaldo Paranhos] já concordou que

é direito o reajuste. Agora, buscamos um instrumento para conceder
esse reajuste”.
A administração analisa ainda
outra medida para conter o gasto
com a folha: dividir o percentual
de reajuste em parcelas pagas
durante o ano.
O Sindicato dos Ser vidores
Municipais quer 9%, mas a administração estuda conceder a inflação, de 5,07%.
Uma reunião está marcada para
10 de junho na prefeitura sobre o
assunto. “Se fosse [definir] hoje, o
aumento seria de 0%. Estamos em
busca de uma saída”.

n Reportagem: Josimar Bagatoli

Aposta será no ISS e no Refic

No quadrimestre foram arrecadados R$ 310 milhões, bem abaixo dos R$ 396,2
milhões esperados. Houve aumento de 2,77% na receita própria, que totalizou
R$ 115 milhões. A frustração é atribuída a atrasos da União e do Estado. O
Município previa receber R$ 105,4 milhões, mas o depósito da União foi de R$
95,2 milhões. A aposta agora é com incentivos para a arrecadação do ISSQN
(Imposto Sobre Serviços). “É um grande potencial para aumentarmos a arrecadação sem criarmos impostos entre 2019 e 2020”, diz o secretário de Finanças,
Renato Segalla. Outra ação é o lançamento de novo Refic (Recuperação Fiscal)
para que os contribuintes acertem seus débitos.

Comunicação
já consumiu

51%

Impressionou o volume
empregado em dois
departamentos: Comunicação, que gastou 51% (R$
2,5 milhões) dos R$ 4,8
milhões para o ano todo,
e Meio Ambiente, R$ 38,1
milhões (54% dos R$ 70,6
milhões para o ano todo).

Saúde recebeu
R$ 105 milhões

A saúde é o setor que mais consome
recursos públicos da Prefeitura de Cascavel. Ontem, durante prestação de contas
do primeiro quadrimestre do ano, houve a
demonstração dos gastos. Para manter os
serviços médicos, a prefeitura destinou
R$ 105,3 milhões - 31% do previsto para
o ano todo, R$ 331,9 milhões. Em seguida
está a Educação, com R$ 97,6 milhões
(33% da receita anual) e, em terceiro,
Obras R$ 44,4 milhões (31% dos R$ 143
milhões para 12 meses).

LOCAL

CASCAVEL, 30 DE MAIO DE 2019

05

Motorista se recusa a ajudar
e paciente perde consulta
A aposentada Nair Marques da
Silva e o filho Evandro Marques da Silva
passaram por uma experiência desagradável ao precisarem dos serviços da
Secretaria de Saúde de Cascavel.
Evandro tem ataxia cerebelar, uma
doença crônica que prejudica o equilíbrio
e a coordenação motora, e por isso ele
precisa de ajuda para se locomover.
O paciente aguarda consulta com
neurologista no Cisop há dois meses,
mas, pela falta de equilíbrio, tem
medo de ir até o local. A mãe foi até
a USF (Unidade de Saúde da Família)
do Bairro 14 de Novembro, onde a
consulta havia sido marcada, e pediu
se era possível cancelar. “Elas me
falaram que não era possível, porque
a doença do meu filho é muito grave
e me garantiram que dois servidores
iriam até a minha casa para levá-lo ao

Cisop”, conta Nair.
Apesar da garantia, isso não aconteceu. Os dois estavam aguardando
desde as 5h, mas apenas um servidor
chegou à residência perto das 7h30.
Sozinho, ele nem desceu da ambulância, apenas disse que voltaria para a
secretaria “e que eu deveria tentar
remarcar a consulta”.
A coordenadora da USF informou

que, ao agendar a consulta com o especialista, informou a Secretaria de Saúde
que Evandro precisava do auxílio de
duas pessoas. Ela informou ainda que
tentará reagendar a consulta.
A Secretaria de Saúde foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou até o fechamento da edição.

n Reportagem: Milena Lemes

Cindacta II

O prefeito Leonaldo Paranhos e a diretora do Aeroporto Municipal de Cascavel,
Jocemara Lopes do Amarante, estiveram em reunião ontem no Segundo Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Cindacta II, em Curitiba, com o tenente-coronel aviador Pereira, chefe do DO (Divisão de Operações).
Paranhos tratou de ajustes no plano de zoneamento e proteção do aeroporto para
alteração da característica física que elevará a classificação. Após os ajustes apontados pelos dirigentes do Cindacta II, a documentação tramitará na Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil) para efetivação da elevação da classificação de Cascavel.
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Cascavel recebe Mostra
Paranaense de Dança
Este é um ano marcante para
a Mostra Paranaense de Dança.
O evento, realizado há mais de
dez anos pela ABABTG, viaja pelo
Estado promovendo espetáculos e
oficinas e selecionando talentos da
dança para se apresentarem em
um dos palcos mais emblemáticos
do Brasil, o Guairão. Em 2019, a
novidade é a escolha de uma sede
inédita: Cascavel.
Os espetáculos na cidade ocorrerão dias 1º e 2 de junho, no

100 coreografias

A participação de Cascavel surpreendeu a equipe da ABABTG com
mais de 100 coreografias inscritas
vindas da cidade e sua região. As
atividades ocorrem neste fim de
semana, com espetáculos de diferentes modalidades a preços populares - ingressos a R$ 20 (inteira)
e a R$ 10 (meia). Os trabalhos
apresentados passarão por uma
avaliação artística realizada por
uma banca de profissionais convidados. Os selecionados se apresentam durante a Mostra Final, de 21 a
23 de junho em Curitiba - no palco
do Guairão ou em espaços públicos
da capital paranaense, no projeto
Palco Alternativo.

FOTOS: CAYO VIEIRA

Teatro Municipal Sefrin Filho, com
a apresentação de coreografias
de modalidades variadas inscritas
para a seletiva.
Cascavel é a quarta cidade a
receber a edição 2019 da Mostra
Paranaense de Dança. Este ano, o
festival já passou por Curitiba, Ponta
Grossa e Campo Mourão, com apresentações lotadas, e ainda segue
para Maringá (nos dias 8 e 9 de
junho). A abertura oficial aconteceu
em Curitiba, no dia 1º de maio, com
a presença de bailarinos internacionais do festival alemão Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart.

Oficinas

Em paralelo à seletiva, estão sendo ofertadas oficinas de aperfeiçoamento técnico
e artístico nas seguintes modalidades: Balé Clássico (com Karin Chaves), Jazz (com
Juliana Caillot), Dança Contemporânea (com Vitor Rosa) e Pilates (com Daniel
Siqueira). Todas acontecem no Teatro Municipal. Restam poucas vagas e as inscrições podem ser feitas na hora e no local.

Conheça mais sobre a Mostra

A Mostra Paranaense de Dança já passou por 12 cidades diferentes em suas 11
edições em um sucesso crescente. De 2015 para cá, houve um aumento de 48% no
número de participantes: o evento contou com 1.540 inscritos em 2015, passando
para 2.276 em 2018. Também houve aumento de 55% no número de cidades participantes: em 2015, artistas de 40 cidades diferentes marcaram presença no festival.
Em 2018, esse número subiu para 62. Em 2019, a expectativa é que o evento reúna
uma média de 15 mil pessoas, entre bailarinos, profissionais e grande público.
Em 2019, a Mostra dá continuidade aos seus objetivos de promover apresentações
artísticas de companhias profissionais convidadas, revelar o talento de artistas e
grupos amadores, promover a interação entre profissionais e estudantes da dança,
ofertar iniciativas de formação, proporcionar espetáculos em espaços públicos e
trazer para o Brasil artistas internacionais para apresentações inéditas.

Cronograma
l Espetáculos da seletiva:
Dias 1º e 2 de junho, no Teatro Municipal
Sefrin Filho
Sábado, às 20h. Domingo, às 18h.
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à
venda na Bilheteria do Teatro, duas horas do
início dos espetáculos
l Oficinas de aperfeiçoamento:
Balé Clássico (com Karin Chaves)
Jazz (com Juliana Caillot)
Dança Contemporânea (com Vitor Rosa)
Pilates (com Daniel Siqueira)
Local: Teatro Municipal Sefrin Filho
Valor por oficina: R$ 20
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Novo binário vira dor
de cabeça a moradores

Moradores da Rua Parecis, que fica
entre os Bairros Santo Onofre e Santa
Cruz, zona oeste de Cascavel, pedem
providências urgentes à prefeitura. É
que a via foi transformada em binário
recentemente mas está com diversos buracos e a falta de redutores
de velocidade põe em risco a segurança dos motoristas e de moradores e comerciantes do local.
Para evitar acidentes, os

próprios moradores têm tomado
algumas providências. “Estou
fazendo uma obra em casa e pedi
para o pedreiro colocar restos de
construção para tapar o buraco que
abriu aqui depois da chuva. É uma
cratera. Quem não conhece a rua
não consegue desviar a tempo e
um acidente grave pode acontecer
aqui”, alerta uma moradora, que
pediu para não ser identificada.

Perigo na ponte

A cerca de 500 metros do buraco está a
ponte do Rio Bezerra e ali o problema é
ainda mais grave. Dois buracos no meio
da pista e sobre a ponte causam acidentes e prejuízos. “Gastei R$ 200 para
arrumar dois pneus do meu carro que
estragaram terça-feira ao tentar desviar
das crateras na ponte. Como os dois
buracos são próximos, desviei de um e
caí em outro. Quebrei roda e mola do
carro e o prejuízo só não foi maior porque estava perto de casa e não precisei
chamar guincho. A prefeitura precisa
fazer alguma coisa porque à noite e não
dá para ver o buraco e pode acontecer
um acidente grave aqui”, alerta o soldador Edson Galvão.
A falta de local para escoar a água faz
com que o córrego transborde a cada
chuva e leve lama para a casa dos moradores e deixa um monte de terra sobre
a calçada da ponte. “Ali, na calçada,
foi feito um buraco para que a água da
pista escoe, mas, pelo buraco, ela está
levando a terra que sustenta a calçada da ponte. Daqui a pouco a ponte
desmorona e alguém pode cair no rio”,
conta o aposentado Carlos Serpa.
Carlos conta que a prefeitura já foi procurada diversas vezes, mas os problemas
permanecem sem solução. O mato alto
na ponte também preocupa os moradores e eles mesmos realizam a limpeza: “Eu
faço a roçada do mato na ponte. Muitas
vezes o mato é tão alto que não dá para
passar na calçada. Há alguns dias eu
paguei para limparem o mato mais alto e
denso que não consigo cortar”.

LOCAL

07

RESTOS de construção são usados para tapar buraco

Alta velocidade

Outro problema do novo binário é a
falta de redutores de velocidade. O
barulho e a falta de respeito dos motoristas fizeram uma moradora pôr a casa
à venda. “Depois que virou binário ficou
insuportável. Como a prefeitura deixa
uma rua assim? O movimento aumentou demais e não tem um quebra-molas, uma faixa de pedestres, nada! Eu
não consigo mais dormir porque à noite
fica ainda pior, os carros passam em alta
velocidade, até racha já fizeram aqui.
Coloquei minha casa à venda e vou para
outro lugar onde tenha paz, porque
aqui não temos mais”, lamenta.

MOTORISTA não conseguiu desviar de buraco e
teve prejuízo

n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

O que diz a
prefeitura

Com relação aos buracos, a Secretaria
de Obras informou que está ciente da
situação e eles foram abertos pelas
chuvas dos últimos dias. Ressalta
ainda que o local já entrou no cronograma de obras e, que devido ao
clima instável, serão feitos reparos
paliativos até que o problema possa
ser resolvido de forma definitiva.
Sobre o excesso de velocidade, a
Cettrans informou que será analisada
a possibilidade de instalação
de redutor de velocidade ou fiscalização eletrônica.
E ainda sobre o mato alto, a solicitação foi encaminhada para o setor
responsável, mas não houve retorno.

DUAS “CRATERAS” comprometem a segurança
dos motoristas
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Amadeu marca uma entrevista de emprego para Gilda
na construtora de Agno e Otávio. Maria vai com Kim
e Josiane ao shopping.
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AS AVENTURAS DE POLIANA
Filipa conta a Paola que pegou as roupas de
Débora e colocou na caixa de doações do Comitê
do Laço Pink. FIlipa pede a Éric e Hugo que a
ajude a atrapalhar a sessão de fotos de Kessya.
Roger apresenta seu projeto para os funcionários
e líderes da O11O. Débora sabota todo o trabalho
de Luísa. João e Bento discutem e vão parar na
diretoria. Hugo, Éric e FIlipa prendem Kessya na
rádio. Pendleton anuncia que o Vetherna em realidade virtual será lançado em um campo de férias
de uma semana para os jovens.
CÚMPLICES DE UM RESGATE
desenha parte da nova coleção da On-Enterprise
inspirado em Rebeca. O estilista pede para Rebeca
levá-lo até o vilarejo para ajudá-lo na inspiração para
as outras peças. Rebeca diz que não poderá ir, mas
sugere que ele converse com Lurdinha. Mateus

conversa com Omar e pede para ele parar de irritar
Téo, mas não surte efeito. Mateus fica triste e a professora Flávia conversa com ele.
l
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TOPÍSSIMA
Bruno e Madalena preparam a feijoada de
boas-vindas para Gabriela. Antonio diz te ruma surpresa. Pedro se desespera ao saber que Oscar foi
até a casa do taxista. Bruno diz sobre a revelação
de Oscar e Antonio percebe que Pedro mentiu. A
Rafael estranha a frieza de Gabriela. A feijoada é
animada com a presença de um cantor. Antonio procura Pedro e o acusa de ser o amante de Luciana.
JEZABEL
Baltazar começa a perguntar de Elias. Jezabel
pede a Sidônio que descubra o que Joana e Queila
estão tramando. Barzilai pede para Thiago, Matheus e
Miguel que o ajudem na fuga de Queila. Eles aceitam.
Sidônio conversa com Joana e pede desculpas para
conseguir a informação que deseja. Ele mente dizendo
que vai fazer a escolta de Queila.
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Você vai achar difícil se comprometer, mas
vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você
está mais calmo emocionalmente e será
capaz de gerenciar seus níveis de energia
mais facilmente.

Estado
do
InterjeiBumbóção de indromo
citamento
(sigla)

L
0

Sua bondade lhe trará sorte, você se
sente útil e o favor será devolvido. Você
vai acabar tendo algumas conversas
muito positivas, o que lhe trará o ânimo
que você sentia que faltava.

BANCO

Muhammad (?),
ex-pugilista dos EUA

Duração
Destino
do
das
ramadã
oferendas
islâmico
a Iemanjá
Raiz Não, em
cúbica de francês
um bilhão
(Mat.) Retuíte
(abrev.)
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Seus impulsos poderiam realmente levá-lo a
um conflito. Tente ser discreto para evitar essas
tendências. Você se sente capaz de enfrentar
esses obstáculos. Seu estado de ânimo estará
bem e você definitivamente será eficaz.

Perto, em
inglês
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O calor das pessoas ao seu redor
será muito gratificante. Não se isole.
Aproveite o máximo de hoje, tomando
muitas vitaminas - você precisa cuidar
mais de si mesmo.
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Tempestade
com
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com o reInstinto
gistro do
sexual
cotidiano
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Você vai ter que esperar antes de consolidar um projeto, mas não desista. Sua
distração pode causar problemas digestivos. Consuma sempre produtos frescos.

Sua Alteza Real
(abrev.)
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Você vai conhecer pessoas interessantes. Há
algo inesperado no ar. Você estará vulnerável a
dedicar tempo para assuntos domésticos básicos. Você estará em forma razoável, especialmente fisicamente.
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Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu
raciocínio lógico está lhe trazendo sorte. É o momento
ideal para assumir o esporte. Você vai precisar de exercício físico e de um pouco de ar fresco em um contexto
que leva você para fora da sua rotina.
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Você vai ser mais sério do que de costume e
sentirá necessidade de se concentrar no que
é realmente importante. Não tenha medo de
mostrar o seu talento para improvisar.

(?) de boi,
Samambaia
item da
cujo
"tronculinária
co"
é usado
britânica
como vaso

Certamente, em
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como Peri
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Um sentimento de frustração fará você se sentir
melancólico, mas não se esqueça que tudo acontece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar
fazendo tantas perguntas, você só se sobrecarregará - você precisa descansar.
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As pessoas vão admirar você hoje. Seu
charme irá abrir as portas! Se você conseguir conter sua impaciência, vai ganhar
com isso. Seu otimismo crescente reforçará
a sua energia.

Veneno
Mudar
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Divisões
de
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amazônica
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Avô do
patriarca
Noé
(Bíbl.)

Entidade
integrada Apelido
por 193 carinhoso
de
países
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Frank (?):
A Voz
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Sua crença em suas próprias ideias faz com
que você seja teimoso do jeito certo! Isso será o
resultado de algumas discussões interessantes! A
revisão que você está realizando é positiva, mas
é mais cansativa do que você supunha.
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Você tem ideias concretas, especialmente para os seus projetos. A sorte
estará do seu lado em todas as suas
aplicações. Você está em melhor forma.
Coma mais vegetais.
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PALAVRAS
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Cettrans organiza
leilão de 500 veículos

PELO menos metade dos mais de mil veículos apreendidos deve ir a leilão
Deve ser publicado nos próximos
dias pela Cettrans o edital de notificação dos proprietários de cerca
de 500 dos mais de mil veículos
apreendidos que estão hoje no pátio
da Companhia, em Cascavel.
De acordo com o gerente da
Divisão de Fiscalização de Trânsito, Alex Sandro Vitório, esse é o
primeiro passo para a viabilização
do leilão. “Primeiro notificamos os
proprietários, que num prazo de
dez dias devem retirar os veículos
do pátio. Depois disso, daremos

encaminhamento à organização do
leilão, que deve contar com lotes
de sucata também, mas deve oferecer na sua maioria veículos aptos
à circulação. Nós estimamos que
o leilão ocorra no fim de junho ou
início de julho”, explica.
No leilão estarão disponíveis
motocicletas e carros, tanto para
sucata quanto para circulação.
n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos
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Carros guinchados

A reportagem do Jornal HojeNews
recebeu uma série de reclamações
sobre carros estacionados no Centro,
em vagas muitas vezes não sinalizadas corretamente, que estão sendo
guinchados. “Estacionei meu carro
em uma vaga para carro, mas ele
tomou parte de uma vaga para
moto que não estava sinalizada.
Voltei meia hora depois e o agente
da Cettrans já tinha solicitado o
guincho”, conta uma motorista, que
preferiu não se identificar.
Um dia antes dois carros estacionados em local que recentemente virou
ponto de ônibus, na Rua Pernambuco, também sem sinalização horizontal, foram guinchados.
Caso o veículo seja guinchado, além
do valor do serviço de guincho, o
proprietário paga entre R$ 40 e R$ 60
por diária durante o tempo que o veículo permanece no pátio da Cettrans.
Apesar das queixas, a Cettrans informou que as remoções de veículos
estacionados ocorrem conforme chegam as denúncias e imediatamente
é feita a fiscalização de praxe. Não
existe equipe específica, todos os
agentes podem realizar a fiscalização
e solicitar a remoção do veículo.
A companhia afirmou que, em
maio, 16 veículos foram guinchados,
enquanto em abril foram 32.

VIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
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Mortes no trânsito
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Quadrilha que roubava
caminhonetes é presa

AÍLTON SANTOS

A Polícia Civil de Toledo prendeu
ontem sete pessoas suspeitas de
integrarem uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes na
região. Ao todo, dez mandados de
prisão preventiva foram expedidos
na Operação Revelação, deflagrada
ontem, mas três pessoas continuam
foragidas. Os mandados de prisão e
mais 12 de busca e apreensão foram
cumpridos em Toledo, Medianeira e
São Miguel do Iguaçu.
As investigações começaram em
fevereiro deste ano e o mentor do
grupo é de Foz do Iguaçu, também
preso durante a operação de ontem.
Os presos estão recolhidos no Setor
de Carceragem da 20ª SDP e na Penitenciária de Foz do Iguaçu, à disposição da Justiça.

Presos dos sistemas federal e estadual passaram Aeroporto de
Cascavel na tarde de ontem. Um detento da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) embarcou em um voo comercial com destino
a São Paulo para participar de uma audiência. Já dois detentos do
Sistema Prisional Federal chegaram a Cascavel em voo comercial e
foram levados à Penitenciária Federal de Catanduvas. Toda a operação contou com apoio de agentes e também da Polícia Militar.

Acusado de matar pai na
frente do filho vai a júri
Senta hoje no banco dos
réus do Fórum Estadual de
Cascavel Douglas Lopes da
Silva, o Dodo. Ele é acusado
de matar Rodrigo Zelinski, 26
anos. O crime aconteceu na Rua
Jaborá, Bairro Brasmadeira, no
dia 10 de julho de 2016.

Conforme a denúncia, o réu
teria chegado à casa da vítima,
chamado-o até o portão e atirado diversas vezes contra ele.
Isso tudo com Rodrigo com o
filho pequeno em casa, que presenciou o crime.
De acordo com o que consta

nos autos do processo, a acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de
crime praticado por meio que
dificultou a defesa da vítima,
já que ele atirou assim que a
vítima apareceu ao portão da
casa. O réu está preso.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel pede ajuda para localizar o casal Sadi Moretto e Roseli
Petranski. Eles são os pais de
Lucas Petranski Moreto, 27 anos,
preso na última terça-feira (28) suspeito de tentar matar Marcos Henrique Teixeira no dia 5 deste mês
no Bairro Pacaembu, em Cascavel.
Marcos caminhava pela rua
quando uma pessoa passou de
carro e disparou contra ele. Um dos

tiros acertou o queixo de Marcos,
que foi socorrido e se recuperou.
De acordo com a DH, a prisão
preventiva do casal foi decretada
porque eles estariam com o filho
e teriam dado apoio ao crime. Os
dois são considerados foragidos.
Denúncias que possam levar
ao casal podem ser repassadas de for ma anônima pelos
telefones 190, 197 e ainda
(45) 99909-3842.

POLÍCIA CIVIL

DH procura pais que participaram de crime

SADI e Roseli são procurados pela polícia
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Futebol de base
A temporada 2019 do futebol
profissional em Cascavel foi encerrada no dia 31 de março, quando
ao Futebol Clube Cascavel conseguiu empatar por 1 a 1 com o Cascavel Clube Recreativo aos 48min
do segundo tempo, no dérbi local
da última rodada da Taça Dirceu
Krüger. Jogos como esse, o torcedor terá de esperar até o próximo
ano para ver. Entretanto, o calendário da Federação Paranaense
segue movimentado. A Segunda
Divisão está na segunda fase e os
campeonatos de base recém começaram. O FCC tem representantes
nas categorias sub-17 e sub-19,
enquanto o CCR apenas na sub-17.
Nas disputas com cascavelenses participantes, já houve quatro
rodadas. Na sub-17, o time aurinegro

acumula duas vitórias e duas derrotas, na 11ª posição dentre os 20
participantes. Já a equipe tricolor
tem três derrotas e um empate na
competição. A estreia de ambos,
aliás, foi no dérbi local, com vitória do FC por 3 a 0. Neste fim de
semana, as equipes voltam a se
encontrar, pelo início do returno. O
mando de campo é do CR, às 10h de
sábado, no Estádio Olímpico.
PLACAR DE ONTEM
SUL-AMERICANA
Botafogo* ?x? Sol de América*
At. Nacional* ?x? Fluminense*
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Sub-19

Pelo Paranaense Sub-19,
o FC Cascavel terá um duelo
direto com o Toledo nesta sexta-feira, às 16h, no Estádio 14
de Dezembro, pela 5ª rodada.
Ambas as equipes realizaram
três jogos apenas, e têm
campanhas semelhantes, com
duas vitórias e um empate,
mas com os cascavelenses
em vantagem nos critérios de
desempate, na quarta colocação, enquanto os toledanos
estão em quinto, dentre
os 26 participantes.

Cascavel Futsal

COPA DO BRASIL
Paysandu* ?x? Internacional*
Bahia* ?x? São Paulo*
Grêmio* ?x? Juventude*
* Na próxima fase
NBFC

O basquete feminino adulto cascavelense terá novo compromisso pelo Campeonato Paranaense da modalidade neste fim de semana. A equipe do NBFC, que retornou ao cenário
estadual com derrota para Toledo, por 58 a 35, em casa, no último sábado, contará
novamente com o fator casa em busca de conquistar a primeira vitória. O desafio será neste
sábado, às 9h30, contra o time de Londrina, no Ginásio Eduardo Luvison, no Ciro Nardi.

A derrota para o Foz Cataratas, por 4 a 2, na noite
de terça-feira, encerrou a
campanha invicta do Cascavel Futsal na Série Ouro do
Paranaense, após dez rodadas. Ainda assim, com oito
vitórias, um empate e uma
derrota, a Serpente tem a
melhor campanha da competição, mas, com 25 anos,
não está mais na liderança
da classificação. O novo ponteiro agora é o time de Pato
Branco, que também na noite
de terça goleou o Matelândia
por 7 a 2 e chegou aos 27
pontos em 11 jogos realizados. O atual campeão nacional tem dois pontos e um
jogo realizado a mais que o
Cascavel, que agora se volta
à Liga Nacional. O próximo
compromisso do Tricolor será
amanhã em Sorocaba (SP),
contra o vice-líder Magnus.
Pelo Paranaense, o próximo
compromisso cascavelense
também será fora de casa,
em Ampére, no dia 6 (quinta-feira). O próximo compromisso do Pato também será
em Ampére, às 20h30 desta
quinta-feira.

ESPORTE
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SESC CASCAVEL

O clima com aparência de frio
pode até ter assustado quem
acordou cedo ontem e viu a
neblina quase tocar o chão nas
primeiras horas do dia, mas isso
não foi suficiente para o cancelamento das principais atividades
programadas pelo Sesc Cascavel
para o Dia do Desafio, realizado
ontem em todo o continente
americano. Na disputa saudável
com a cidade de Caxias do
Sul (RS) em prol da realização
de atividades físicas, técnicos
desportivos do Sesc visitaram
empresas e promoveram eventos
em ambientes fechados e
também ao ar livre, como na
estrutura montada na Avenida
Brasil, no Centro da cidade,
que ofereceu diversos tipos de
atividades a fim de atrair os
transeuntes a realizar pelo menos
15 minutos de atividade física.
Militares do Exército também
participaram do evento (foto).

Flu seleciona 13 jovens
Cerca de 500 atletas de 10 a
15 anos de idade participaram do
Dia de Craque promovido pelo Instituto Craque da Bola no último fim
de semana no Estádio Olímpico,
em Cascavel. O evento contou com
a participação do coordenador de
Captação do Fluminense Football
Club, Carlos Cintra, que durante
três dias avaliou os participantes
e selecionou 13 deles para serem
monitorados pelo time carioca.
O lateral-direito Vitor Armando
(nascido em 2004), o volante Kauã
Campos (2006), os meio-campistas
Guilherme Kimura (2005), Luiz Gustavo (2007), Guilherme Rodrigues
(2008), Kauã Oliveira (2010), Cauê
silva (2004) e Andrey Dias (2008), e
os atacantes Elano Oliveira (2006),
Fabr yzio Wutke (2008), Wenson
Amilcar (2008), Gustavo Rodrigues
(2008) e Gabriel Cola (2006) foram
os selecionados na seletiva.

Agora, eles serão avaliados no Centro de Treinamento do Fluminense, no
Rio de Janeiro. Serão quatro viagens
em um ano para testes que devem
ocorrer durante uma semana, sob
a supervisão de profissionais da
base do Flu, para criação e manutenção de um banco de dados sobre
o desempenho dos jovens atletas.
Será a oportunidade para mostrarem
capacidade de permanecer no clube.

Ação social

O Dia de Craque também
contou com ação fora das
quatro linhas. As fraldas
geriátricas arrecadadas
como doação na inscrição
da avaliação no Estádio
Olímpico foram repassadas
segunda-feira pelo Instituto
ao Provopar de Cascavel.

GR

A cidade de Toledo sediará amanhã a primeira etapa da 14ª Copa
Oeste de Ginástica Rítmica. Criação toledana para fomentar a modalidade, a competição visa à preparação das atletas para competições
de maior porte, como os campeonatos estaduais e nacionais, de
todas as categorias. Nesta etapa de abertura da temporada 2019
da Copa o foco principal são as ginastas infantis e adultas, que se
prepararam para o Campeonato Paranaense, que será em Londrina
na próxima semana. Além da equipe anfitriã, Cascavel e Marechal
Cândido Rondon estarão representadas nesta sexta-feira em Toledo.
As disputas serão no ginásio do Sesi, das 13h30 às 17h30.
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37.876

empregos gerados
no Paraná. O 3º Estado

que mais gera
empregos
no Brasil.

No Paraná, tem
trabalho. Foram
37.876 novos empregos gerados no primeiro quadrimestre
do ano. Resultado do compromisso do Governo em buscar investimentos e criar projetos
que gerem novas oportunidades para os paranaenses, como o aplicativo Paraná Serviços,
que une quem quer trabalhar e quem quer contratar.

Baixe o aplicativo
Paraná Serviços.

