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Mistério

Uma caminhonete com placas de Toledo caiu no Rio São José, em Cascavel, ontem à noite. Dois homens que
estavam no veículo morreram na hora. Testemunha disse que a caminhonete seguia em baixa velocidade e
que mudou repentinamente de direção. A suspeita é de que o condutor tenha sofrido mal súbito.

Samu socorre Siate;
mas 2 ambulâncias
novas estão chegando
Com veículos quase sem condições de uso, o Siate precisou do socorro do Samu nos
últimos dias. A boa notícia é que duas ambulâncias novas já foram adquiridas e uma
l Pág. 7
delas começa a operar nos próximos dias.
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Gasto com combustível
dobrará ano que vem
A Prefeitura de Cascavel estima dobrar o gasto
com combustíveis para
atender a frota das secretarias. Em vigor até setembro, o atual processo licitatório tinha valor máximo
estipulado pouco mais
de R$ 4 milhões e agora
a estimativa é contratar
nova empresa para gerir
R$ 7.911.624,48 em combustível gastos ao longo
de um ano.
A vencedora do certame deverá manter uma
rede de postos credenciados e disponibilizar
car tões magnéticos para
os órgãos da administração municipal, no mesmo
modelo implantado ano
passado pela atual gestão.
O montante ficou assim
dividido para licitação prevista para o dia 19, às
9h: gasolina comum R$
2.151.332,10, etanol R$
200.343,60, óleo combustível diesel S500 R$
1.738.037,10; e, óleo
combustível diesel S10 R$
3.795.889,20. A taxa de
administração à empresa
será de R$ 2.168,54
ao mês, totalizando R$
26.022,48 no ano.
Hoje a frota da prefeitura tem 735 veículos
(car ros, caminhões e
maquinários). A empresa

Gasto aumentou

responsável pelo sistema
é de São Paulo e possui
24 postos credenciados,
fornecendo cartões magnéticos a cada um dos
veículos. No sistema, fica
computado o desempenho
de cada carro: quilometragem e gasto com combustível. A prefeitura defende
que o modelo combate o
desperdício. As atualizações diárias de abastecimento demonstram como
está o aproveitamento de
cada veículo.
Com o contrato atual,
a Secretaria de Planejamento e Gestão estima
uma economia de R$
100 mil com combustível,
mesmo com o aumento
de 130 veículos na frota,
devido ao modelo com
car tão magnético, que
aponta quando os carros
apresentam qualquer falha
mecânica, com base no
consumo exagerado.
Sem o sistema, o gasto
em 2017 com combustível era parecido com o
atual: o total foi de R$ 3,8
milhões, com 1,3 milhão
de quilômetros rodados
pelos 650 veículos. Em
2016 foram 1,4 milhão de
quilômetros rodados, com
gasto de R$ 4,2 milhões.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

Devido ao aumento da frota, o gasto com combustível teve
aumento na comparação dos três últimos meses de 2017 com
os três últimos meses de 2018, quando houve a implantação
do cartão. Foram consumidos 412,9 mil litros de combustíveis
de outubro a dezembro de 2018 (R$ 1,4 milhão), contra 359,6
mil litros, R$ 1 milhão, nos últimos três meses de 2017.
O setor de frota considera que a implantação do controle de
abastecimento com cartão tem um custo de 2,06% em desconto, conforme valor médio do litro de combustível. Dentre
os benefícios estão: previsão de custos, relatório automatizado, fornecedor por menor preço, controle da média/consumo e segurança.
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Porto não mede palavras

Cansado do total descaso com as planilhas do transporte
público de Cascavel - inclusive a próxima licitação terá de
ser realizada ano que vem -, o vereador Paulo Porto (PCdoB)
lançou duras críticas à atual administração ontem, na Câmara,
especialmente sobre a demora para realização de auditoria
do serviço terceirizado, compromisso firmado há cinco meses
com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Porto quer saber: a
quem interessa a demora desse raio-X? “Se não era prioridade
desta gestão, por que impediu que nós fizéssemos aqui, pela
Câmara? Por que estamos perdendo tanto tempo? Por que
essa auditoria, que poderia ser uma das boas políticas de
transparência do Executivo, está virando essa novela?”
Desenvolvimento Urbano,
Quiosques
conforme já havia adiantado
Deu o que falar ontem
José Carlos Ortega ao
a votação sobre as
HojeNews.
atividades possíveis nos
quiosques da Avenida
Brasil e na Rua Paraná, ao
De volta II
lado do Paço das Artes. A
Quem parece estar voltando
confusão maior foi pela
é o ex-prefeito Lísias Tomé.
restrição apontada pela
Em conversa com a coluna
administração e Fernando
ontem, ele disse que deve
Hallberg (PDT) pediu vista:
assumir como diretor da
“Concorrência desleal para
Secretaria da Saúde de
restringir certos comércios? Cascavel, pasta que já
Não podemos usar esse
comandou e que lhe conferiu
argumento. Preocupa saber o mandato em 2004.
como foram escolhidas
as atividades autorizadas:
Limpando a sujeira
quais os métodos?” Com
Após incêndio no depósito
o pedido, a proposta é
de recicláveis em Cascavel no
adiada por uma sessão e
Jardim Melissa, parece que há
volta à votação na próxima
reincidência. O mau exemplo
segunda-feira.
foi constatado pelo vereador
Serginho Ribeiro (PDT) no
De volta I
prédio usado atualmente pela
Gugu Bueno (PL) voltou
Caremel - Cooperativa de
ontem à Câmara de
Reciclagem no Brazmadeira -,
Cascavel para matar
pago pela prefeitura. O custo
saudade. Conversou com
anual da estrutura é de R$
parlamentares e disse que
100 mil. Vídeos apresentados
está prestes a ser liberado
pelo vereador mostraram
o pacote de reperfilamento
fiação improvisada, falta de
de vias de Cascavel - uma
extintores e falta de higiene:
estimativa de R$ 30
“Tem liberação do Corpo de
milhões em obras, parte
Bombeiros?”, questiona o
custeada pela Secretaria de
parlamentar.

Na capital

O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), vai tirar
“férias” da política cascavelense: viaja hoje a Curitiba para
participar de capacitação do Poder Legislativo - o evento
vai até sexta. Na Capital, também estará reunido com
representantes políticos do Estado.
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2.177 candidatos inscritos
para o Teste Seletivo
Serão realizadas neste domingo
(16) as provas para o Teste Seletivo do Município de Cascavel para
os cargos de agente de apoio
temporário; professor de educação infantil temporário; professor
temporário; médico especialista
temporário - 20 horas (funções:
generalista, ginecologista/obstetra, or topedista, pediatra) e
médico temporário - 40 horas (função: generalista). Ao todo, 2.177
candidatos se inscreveram para
uma das 160 vagas.

l Concorrência

O cargo com maior número de inscritos
é o de agente de apoio, com 902 candidatos, seguido do cargo de professor
temporário, com 720 inscritos. Em
terceiro está o cargo de professor de
educação infantil temporário, com 350
inscritos. Médico 40 Horas temporário
- generalista (118); médico especialista
temporário - generalista (65); médico
especialista temporário - ginecologista/
obstetra (10); médico especialista temporário; pediatra (6); médico especialista temporário e ortopedista (6).

l As provas

As provas serão realizadas no Ceep
(Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto), na Rua Natal,
2.780 - Recanto Tropical, Cascavel.
Pela manhã, as provas serão aplicadas
para os inscritos aos cargos de agente
de apoio temporário; médico especialista temporário - 20 horas (funções:
generalista, ginecologista/obstetra,
ortopedista, pediatra) e médico temporário - 40 horas (função: generalista).
Os portões abrirão às 7h15, com
fechamento às 8h15.
Já os cargos de professor de educação
infantil temporário e professor temporário farão provas no período da tarde.
Os portões abrirão às 13h15 e
fecharão às 14h15.

Orientações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas
com antecedência de 60 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição que é o comprovante de inscrição, e do documento de
identificação com foto original. O início da prova está previsto para 15 minutos após
o fechamento dos portões de acesso, observado o horário oficial de Brasília, e terá a
duração de três horas, incluído o tempo de marcação no cartão de respostas.

Os Jornais O Paraná e Hoje News estão em novo endereço:

Rua Rio Grande do Sul, 2601, esquina com a
Rua Uruguai- Cascavel- PR
Venha
conhecer
nosso novo
espaço!

(45) 3321-1000 / www.oparana.com.br
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Duas novas ambulâncias
O 4º Grupamento de Bombeiros
de Cascavel deve receber nos próximos dias duas novas ambulâncias.
Uma delas já foi apresentada à
corporação e aguarda detalhes da
documentação serem finalizados
para poder entrar em uso. “Ainda
no mês de junho devemos começar a atender as ocorrências com
os novos veículos. Uma nós ainda
aguardamos a entrega da fábrica
e a outra é só questão burocrática
para a liberação. Com elas, poderemos baixar outras que já estão em
condições complicadas, manter as
quatro ambulâncias de prontidão
e ainda uma quinta de reserva”,
explica o comandante do 4º GB,
major Rogério Lima de Araújo.
Ainda de acordo com o major,
não é necessário o aumento de
efetivo já que existe equipe para
as quatro ambulâncias.
O custo dos dois veículos é de
R$ 450.000 e os recursos para
a compra são oriundos do Funrebom (Fundo de Reequipamento do
Corpo de Bombeiros), alimentado

COM os dois veículos novos, uma
das ambulâncias mais antigas
deve ser encostada de vez

Samu socorre Siate

Durante o fim de semana e a tarde dessa segunda-feira, por diversas vezes o
Siate precisou solicitar apoio do Samu para o atendimento de ocorrências. “Além
de muitas ocorrências registradas de forma simultânea, tivemos algumas ambulâncias que se envolveram em pequenos acidentes e precisaram ser baixadas.
Essa baixa é mais por conta de trâmites administrativos mesmo, mas por conta
da alta demanda nós conseguimos acelerar ao máximo o conserto e a volta dos
veículos. O tempo normal que duraria uma baixa em caso de acidente é 20 dias,
em uma semana nós conseguimos resolver a situação e já estamos normalizando
o atendimento”, afirma o comandante major Rogério Lima de Araújo.

pelos recursos vindos da taxa de
desastres recolhida pela Prefeitura
de Cascavel.

n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

Queda de aeronave será investigada

A queda da aeronave de modelo
Vans Aicraft RV-10 em meio a uma
plantação de milho na região do
Bairro Parque Verde, em Cascavel, sábado à tarde, será investigada pelo Seripa V (Quinto Serviço
Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos),
órgão regional do Cenipa (Centro
de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos).
Investigadores do Serviço virão
a Cascavel para iniciar o processo
de investigação e coletar dados:
fotografar cenas, retirar par tes
da aeronave para análise, reunir
documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a
sequência de eventos.

A investigação tem o objetivo de
prevenir que novos acidentes com
as mesmas características ocorram.
De acordo com a Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil), a aeronave é de caráter experimental e
amadora - que não é submetida a
uma longa campanha de testes -,
diferentemente de um avião com
certificado de aeronavegabilidade
POSICIONE
o leitor de
QRCode do seu
celular e veja a
cobertura realizada no local
do acidente

convencional. Por isso, são restringidas a voar sob áreas pouco povoadas e em áreas completamente isoladas. O transporte de pessoas e
bens com fins lucrativos é proibido.
Por se tratar de aeronave experimental, a investigação não cabe à Anac.
Os pedaços do avião foram retirados do local ainda no sábado,
mesmo sem perícia.

A queda

O acidente aconteceu no fim da tarde de
sábado (8), nas proximidades do Aeroleve,
onde a aeronave pretendia pousar. Os
quatro ocupantes vinham de Valinhos (SP),
quando a aeronave perdeu a sustentação, o
piloto tentou arremeter, mas não conseguiu
e o avião caiu de bico em meio à plantação.
Ninguém se feriu.
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vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

10

VARIEDADES
VARIEDADES

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a
procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mercedes. João se surpreende com a matéria sobre o Patotinha Mágica, com mentiras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedido de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apartamento de João.

N o velas

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

HOJE
NEWS,
26 DE
FEVEREIRO
2019
entender.
Heitor permite
que Tito
e Garoto leiam DE
as cartas
HOJE
NEWS,
11que
DE
JUNHO
2019
que encontraram.
Tito descobre
sua
mãe não DE
morreu
no
acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se
reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Poliana que fez a doação anôver Rubens pagar por tudo que fez. Com o fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
O sétimo guardião
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Jesus
Solução
Solução
Deborah e Tiago Justo se casam. Judite é apedrejada. Lázaro casa com Susana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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horóscopo

pela sua moral e permite refinar seus projetos.
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Caminhão arrebenta
fios e jovem morre
A motociclista Patrícia Bolanio
da Silva, 22 anos, morreu no
início da tarde de ontem (10)
em um acidente registrado na
Avenida Piquiri, no Bairro Interlagos, em Cascavel.
Conforme testemunhas, ela
passava pelo local de moto
quando foi atingida no pescoço
por fios de telefonia que acabaram de ser arrebentados por um
caminhão que passava pela rua.
Os fios causaram uma lesão cervical grave. Equipes do Samu
que atenderam a ocor rência
tentaram reanimar a vítima por
diversas vezes, mas ela morreu
dentro da ambulância.
O caminhão envolvido no
n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos
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acidente não foi identificado. De
acordo com testemunhas, Patrícia
mora no bairro e ia para casa almoçar quando o acidente aconteceu.
A rua ficou interditada por boa
par te da tarde para que os fios
pudessem ser retirados.
OS FIOS que atingiram a jovem teriam
sido arrebentados por um caminhão

Idoso morre e suspeito será
indiciado por latrocínio
Elísio Ferreira Rocha, 83
anos, esfaqueado no dia 13 de
maio em seu bar Rua Europa,
Bairro Pacaembu, em Cascavel,
morreu no último domingo após
quase um mês internado no HU
(Hospital Universitário) de Cascavel. Por isso, o caso agora é
tratado como latrocínio - roubo
seguido de morte.
O suspeito do crime foi encontrado em São Paulo, mas, como
a Justiça não acatou o pedido de
prisão, ele foi ouvido e liberado.

“O suspeito confirmou participação no crime, mas alegou legítima
defesa. Ele disse que foi até o
local comprar um produto e teria
se desentendido por causa do
troco. O idoso teria pego a faca e
desferido dois golpes contra ele e
que por isso tomou a faca e deu
três facadas na vítima. Mas as
investigações não apontam essa
situação. O suspeito vai ser indiciado por latrocínio”, afirma o delegado do GDE (Grupo de Diligências
Especiais), Thiago Teixeira.
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Clássicos no futsal
Vitorioso por 3 a 0 no duelo do
fim de semana com o Joabaça/
SC, ex-equipe do técnico Cassiano Klein, o Cascavel Futsal
já pensa nos dois compromissos
que terá nesta semana, em dois
duelos com status de clássicos
no salonismo paranaense, contra Pato e Marechal.

O jogo com o time do Sudoeste,
atual campeão nacional, será
amanhã no Ginásio da Neva, às
19h30, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Será um
confronto direto pela liderança.
O Pato lidera com 27 pontos e
o Cascavel é o segundo, com 26.
Depois, no fim de semana, a

Série B

Com moral elevado e o “copo cheio” depois da vitória por 3 a 2
de virada no clássico com o Coritiba em pleno Couto Pereira, o que
não acontecia desde 2013, o Paraná Clube recebe o Operário nesta
terça-feira pela 8ª rodada da Série B, a última antes da paralisação de
um mês da competição durante as disputas da Copa América. O duelo
está marcado para as 21h30, na Vila Capanema. Com o resultado no
Paratiba, no fim de semana, a Gralha foi quem mais subiu na classificação. Saltou seis posições: da 14ª para a 8ª. A vitória também fez o
OFÍCIO
DE REGISTRO
“copo” do Paraná2ºClube
se encher.
A campanhaCIVIL
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vitórias, quatro
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Serpente visitará Marechal Cândido
Rondon, para desafiar o time da
casa pela Liga Nacional de Futsal,
no domingo (16), às 11h.
Para a partida de amanhã, os
ingressos antecipados já estão
sendo comercializados antecipadamente ao preço promocional
de R$ 20. Na bilheteria da Neva,
na hora do jogo, os valores serão
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

SÉRIE B
Pos. Time
1ºBragantino
2ºBotafogo-SP
3ºLondrina
4ºSport
5ºPonte Preta
6ºAtlético-GO
7ºCRB
8ºParaná
9ºFigueirense
10º B. de Pelotas
11º Coritiba
12º Cuiabá
13º Oeste
14º São Bento
15º Operário
16º Vila Nova
17º Criciúma
18º América-MG
19º Guarani
20º Vitória

Bragantino
Atlético-GO
Londrina
Ponte Preta
Oeste
Criciúma
B. de Pelotas
Coritiba
Sport
CRB

1- EUDER DA SILVA CASELLA E DAIANE ALINE BOSENBECKER
2- ALAN LUCAS DA SILVA E GRAZIELI APARECIDA DO NASCIMENTO
3- FERNANDO FERREIRA SILVA E TATIANE PRESTES DE OLIVEIRA
4- REGINALDO SILVERIO DE ANDRADE E FERNANDA GONÇALVES MENDES
5- RONALDO FERREIRA DE LIMA E DELAIR RODRIGUES
6- PEDRO ROGERIO NAZARIO PEREIRA E ADRIANA APARECIDA MATHEUS
7- JAIME KLOCH E FRANCIELE DE FREITAS
8- LAURECI MENDES E MARTA ELIAS
9- EDSON ANTONIO DELIBERALI E ROSELENE FERREIRA DOS SANTOS
10- CELSO BRAS SCHNEIDER E EVA KOSAK

Se alguém
souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
ELIZABETE
VERSORI
Oficial Designada

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
5
5
5
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

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

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

GP
11
8
8
11
9
9
8
8
4
5
8
7
4
8
4
5
4
6
4
8

GC
2
2
4
8
6
8
8
8
4
7
7
9
3
11
7
6
7
8
8
16

7ª RODADA

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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
CASCAVEL, 11 DE JUNHO DE 2019

PG
16
16
16
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
4

2x0
1x0
1x0
0x0
0x0
1x1
1x0
2x3
3x1
1x3

São Bento
Guarani
Cuiabá
Botafogo-SP
Figueirense
Vila Nova
Operário
Paraná
Vitória
América-MG

8ª RODADA

19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30
21h30

ONTEM
Londrina x Ponte Preta
HOJE
Vila Nova x São Bento
Figueirense x Botafogo-SP
B. de Pelotas x Criciúma
Bragantino x América-MG
Oeste x Vitória
Cuiabá x Atlético-GO
Guarani x Coritiba
Paraná x Operário
Sport x CRB

SG
9
6
4
3
3
1
0
0
0
-2
1
-2
1
-3
-3
-1
-3
-2
-4
-8

16

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

ESPORTE

com a F
o Cruze
Marília
Linense

HOJE NEWS, 11 DE JUNHO DE 2019

Arthur não preocupa
Depois de golear Honduras por
7 a 0 em Porto Alegre, a delegação
da seleção brasileira viajou ainda no
domingo a São Paulo, onde estreará
na Copa América na sexta-feira diante
da Bolívia, às 21h30, no Morumbi.
Ontem, a programação de treinos contou apenas com um trabalho de campo para quem não
começou a partida contra os hondurenhos e atividade regenerativa
para os demais.
O volante Ar thur, que virou

preocupação ao sair de campo
ainda no primeiro tempo do jogo
contra Honduras com uma pancada
no joelho direito, teve o problema
minimizado pelo técnico Tite.
O treinador disse ter conversado com o atleta, que apontou
não ter sofrido nada de mais
grave. Mesmo sem a necessidade
de exame de imagem, Arthur está
sendo observado atentamente pelo
departamento médico e pelos fisioterapeutas da seleção.

Copa do Brasil

A CBF sorteou ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os
jogos de ida serão Athletico x Flamengo, Palmeiras x Internacional, Grêmio x
Bahia e Cruzeiro x Atlético-MG. Pelo chaveamento, também definido em sorteio,
uma das semifinais será entre rubro-negros (Fla ou Furacão) e tricolores (Imortal
ou Esquadrão de Aço). As datas e horários das partidas serão confirmadas posteriormente, mas estão reservados para os confrontos os dias 10 e 17 de julho, logo
após o fim da Copa América.

Sul-Americano
começa
JOGAM HOJE nesta qu
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