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General rechaça ideia
de intervenção militar

No início da semana, centenas de pessoas foram até a frente do 33º Batalhão de
Infantaria Mecanizado para defender uma intervenção militar no Brasil. Ontem, o

general Roberth Alexandre Eickhoff, comandante da 15ª Brigada, rechaçou essa ideia
e defendeu mudanças por meio do voto. “O Exército Brasileiro atua dentro da sua
previsão legal de atuação, constante da Constituição Federal e lá não diz nada com

relação à intervenção militar. Então não é o pensamento do Exercito Brasileiro”.

 Pág. 07

AÍ
LT

O
N

 SA
N

TO
S

Corpus
Christi

Milhares de católicos participaram
ontem da procissão de Corpus

Christi em Cascavel. Antes
aconteceu uma celebração

eucarística na Paróquia Santo
Antônio, de onde os fiéis seguiram

com cânticos e orações até a
Catedral.
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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.

Cascavel, 1O DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

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

Segue o líder
A liderança do Campeonato Brasi-

leiro segue na mesma. O Flamengo
foi muito superior ao Bahia, em espe-
cial no primeiro tempo, e diante de
mais de 50 mil torcedores derrotou o
rival por 2 a 0, com gols de Diego e
Lucas Paquetá, no fim da primeira eta-
pa, e volta a ponta do Brasileirão, ago-
ra com 17 pontos, um a mais que o
vice-líder, São Paulo.

Autores dos gols, o camisa 10 e o
camisa 11 foram os grandes desta-
ques e a recompensa veio. Na segun-
da etapa, os baianos foram melhores
e Diego Alves salvou em alguns mo-
mentos, em uma delas um verdadei-
ro milagre em chute de Élber.

Esta foi a quinta vitória em oito
jogos do Flamengo no Brasileiro. A

equipe perdeu apenas uma partida e
tem o melhor ataque até aqui da com-
petição, com 15 gols assinalados. A
fase rubro-negra é muito boa. É a
segunda rodada seguida na ponta.

Agenda
No domingo, o Flamengo volta

ao Maracanã e recebe o
Corinthians. Enquanto o Fla é o

líder com 17 pontos, o Bahia
estaciona nos oito e mostra que

deve brigar contra a degola.

Lucas Paquetá teve
grande atuação e foi
decisivo na vitória

CELSO PUPO

TAEKWONDO
Entre os dias 8 e 10 de junho, os
atletas selecionados durante o
Campeonato Paranaense de
Taekwondo, que ocorreu em maio, em
Cascavel, viajam a Cuiabá (MT) para
participar do Brasileiro. O técnico
Eurico Chagas acompanhará a equipe.
No Paranaense (18 a 20 de maio),
participaram 650 atletas, que, além de
garantirem a vaga ao nacional, também
validaram pontos ao ranking estadual.

SERÁ QUE VAI?
Em busca dos últimos reforços para a
Série A do Brasileiro, a diretoria do
Sport sondou o atacante Marcelo
Cirino por indicação do técnico
Claudinei Oliveira - com quem
trabalhou ainda em 2014 no Atlético-
PR. O jogador estava no Al Nasr, dos
Emirados Árabes, desde agosto do
ano passado, e retorna aos treinos a
partir da próxima segunda-feira no CT
do Furacão - com quem tem contrato
até 30 de dezembro de 2019.
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FALTAM

13
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Outro jogador nascido no Rio de Janei-
ro e que eleva a média de idade da
seleção de Tite, o zagueiro Thiago Sil-
va é o mais “veterano” da equipe que
representará o Brasil na Copa do Mun-
do na Rússia. Ele, que fará 34 anos
em setembro, está indo para o seu
terceiro mundial, depois de participar
das edições de Alemanha 2010 e Bra-
sil 2014. Capitão do PSG, Thiago Sil-
va tem 69 jogos pela seleção brasilei-
ra, com cinco gols marcados.

AMISTOSOS
8h Austrália x Rep. Tcheca
8h Coreia do Sul x Bósnia
15h15 Tunísia x Turquia
16h França x Itália
16h15 Egito x Colômbia

SÉRIE B
19h15 Juventude x Guarani
20h30 Vila Nova x CSA
21h30 Avaí x Criciúma
21h30 Paysandu x Boa Esporte

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Flamengo   2 x 0 Bahia
Corinthians   1 x 0 América-MG
Atlético-PR   2 x 0 Santos

Escalação sem Neymar
No treino de ontem à tarde,

no CT do Tottenham, em Lon-
dres, Tite indicou o time titular
para o amistoso do próximo do-
mingo (3), contra a Croácia, e
escalou Alisson, Danilo, Thiago
Silva, Miranda e Marcelo; Case-
miro; Fernandinho, Paulinho,
Coutinho e Willian; Gabriel Je-
sus. Essa será a formação leva-
da a campo em Anfield, estádio
do Liverpool, no fim de semana.

Até a Copa do Mundo, Tite
tem questões a aprimorar. A
principal delas é a forma físi-
ca de Neymar, que começará no
banco neste domingo, quando
vão se completar exatos três
meses da cirurgia em seu quin-
to metatarso do pé direito.

Danilo também precisará se
consolidar na lateral direita, já
que terá, a partir da próxima se-
mana, uma concorrência maior
de Fagner, liberado para todas
as atividades depois de se re-
cuperar de lesão na coxa direi-
ta. Neste domingo, o jogador do
Corinthians deverá ficar no ban-
co de reservas.

ALEGRIA PERUANA
Paolo Guerrero está liberado para defender a seleção peruana na Copa do Mundo. O
atacante, condenado pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) a cumprir 14 meses de
suspensão pelo doping causado por um metabólito de cocaína, encaminhou o caso para a
Justiça Comum da Suíça, que concedeu efeito suspensivo ao jogador, justamente na última
instância antes do Mundial na Rússia.
Como o órgão fala em efeito suspensivo superprovisório, pode ser que o atacante ainda
precise cumprir o restante da punição após a Copa. Ontem, o TAS comunicou que não se
opunha ao recurso de Paolo no TFS.

DIA DE TESTES
França e Itália se enfrentam em amistoso internacional marcado para hoje, no estádio Allianz
Riviera, localizado na cidade de Nice, às 16h.
Aos franceses se trata de um bom jogo para o técnico Didier Deschamps poder testar peças
antes da disputa da Copa do Mundo, onde a seleção aparece no grupo C ao lado de
Dinamarca, Peru e Austrália.
Já para os italianos, é mais uma partida que terá como objetivo renovar sua equipe, agora
sob o comando do técnico Roberto Mancini, já que a Azzurra não conseguiu classificação
para o Mundial pela primeira vez em 60 anos.

VÔLEI FEMININO
Em um dos confrontos mais esperados da terceira semana da Liga das Nações, o Brasil
derrotou a Holanda por 3 sets a 1 (25/23, 26/24, 13/25, 25/22) e chegou a oito
vitórias seguidas na competição. Tandara mais uma vez foi a principal pontuadora do Brasil e
marcou 31 pontos. Com o resultado, a seleção de Zé Roberto chega a oito vitórias na
competição e aos 24 pontos, no segundo lugar. Na próxima semana, em Jiangmen, na
China, as brasileiras encaram as donas da casa, os Estados Unidos e a Rússia.

EM TREINO
na tarde de
ontem, Tite
definiu quem
defenderá o
Brasil contra a
Croácia

PETER CZIBORRA/REUTERS
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Eixo central foram questões ét-
nico-raciais; houve ainda minicursos
sobre História e Arte, transexualida-
de nas mídias digitais, redução de
danos, dor crônica, Psicologia esco-
lar e Psicanálise com crianças.

Parceria tem dado bons frutos,
promovendo troca de conheci-
mentos e interação. Mais uma vez,
os cursos realizaram em conjun-
to o 17º Simpósio de Psicologia
e a 19ª Jornada de História. A pro-
gramação do evento reuniu pales-
tras, minicursos, apresentações
de trabalhos científicos e cultu-
ral, com o trio Em casa com o
show das divas brasileiras.

A abertura trouxe dois convida-
dos especiais, o bacharel em Di-
reito Izaque de Souza, e a Dra. Ân-
gela Maria de Souza, professora da
Unila (Universidade Federal da In-
tegração Latino-Americana), que
participaram da mesa redonda ‘O
Brasil atual: questões étnico-raci-
ais, inclusão e direitos humanos’.

Com propriedade na área da
Educação e Políticas Públicas,
Souza abordou discussão sobre
racismo, construção identitária,
igualdade e equidade, negritude
e branquitude, intervenção profis-
sional e direitos humanos.

“A ideia é refletir sobre como
se aplicam essas questões na
prática profissional, tendo em vis-
ta que há uma visão distorcida de
que teoria e prática são diferen-
tes. Não são, tem que ter aplica-
bilidade, pois teoria sem prática

Psicologia e História promovem semana acadêmica em parceria

é inócua e prática sem teoria é va-
zia”, afirma o bacharel.

Já a Dra. Ângela falou sobre rela-
ções étnico-raciais e de gênero, lem-
brando a herança do Brasil enquan-
to país de negros, consequências na
história e significado na atualidade
sob uma perspectiva interseccional.
“A proposta é discutir a partir da
questão de gênero, como a juventu-
de está nesse contexto e a importân-
cia de pensar políticas públicas para
pensar cidadania”, disse.

A programação contou ainda com

minicursos, versando sobre Histó-
ria e arte na américa latina, com o
professor Leodefane Bispo da Sil-
va, A recepção da transexualidade
nas mídias digitais, com
Luiz Augusto Mugnai Vieira Junior,
Atuação do psicólogo em contexto
de redução de danos, com Lais
Castro, Dor crônica - o que a psico-
logia pode fazer, com a Dra. Luzia-
ne Kircher, Psicologia escolar e atu-
ação profissional, com Mirian de
Carvalho, e Psicanálise com crian-
ças, com Veruska Festugato.

PSICOLOGIA escolar é tema abordado por irian de Carvalho

PROFESSOR Leodefane Bispo contextualiza a História na América Latina

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

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

Cascavel, 1o de junho de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Kaefer repudia
agressão de Giacobo

O deputado federal Alfredo Kaefer
(PP) divulgou nota repudiando as ame-
aças que sofreu na noite de terça-fei-
ra (29) no plenário da Câmara dos De-
putados, em Brasília. A agressão par-
tiu do primeiro secretário da Câmara,
deputado Fernando Giacobo.

“Infelizmente o deputado Giacobo
estava descontrolado e em um ata-
que de fúria, com dedo em riste, des-
feriu diversos xingamentos impropé-
rios e ameaças, (vai toma no..., vaga-
bundo, vou te pegar). Pensei até que
seria agredido fisicamente. Penso que
não o fez, pela minha deficiência físi-
ca”, enfatizou.

Segundo Kaefer, a atitude de Gia-
cobo se deu por conta de uma maté-
ria estampada nacionalmente pelo Es-
tadão e repercutida pelo jornal O Pa-
raná, que apenas reportou uma tran-
sação de um imóvel, sob suspeita, no
estado do Paraná, onde foi citado o
nome de Fernando Giacobo.

“Me sinto constrangido e profun-
damente ofendido com o fato, após
três mandatos de vida pública, como
deputado federal, ser humilhado em
frente a deputados, assessores e
jornalistas, e ver o caso repercutir
nacionalmente”, afirmou o parla-
mentar cascavelense.

TRABALHO
PARLAMENTAR
Kaefer destacou que em toda a sua história
sempre se pautou pelo trabalho parlamentar
honrado, comprometido com a função e com
os eleitores. “Prova disso, que não tenho
contra mim nenhum processo relacionado ao
mandato de deputado federal”, destacou.
Ele encerra a nota afirmando que irá tomar as
providências necessárias, diante das ameaças,
para garantir a minha integridade pessoal. No
âmbito da Câmara Federal, e no âmbito civil,
buscarei as providências cabíveis.

Kaefer disse que
irá tomar as
providências

necessárias após
as ameaças

ARQUIVO
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Protesto no São Cristóvão
Muitas pessoas usaram bandeiras

e camisetas do Brasil para participar
de uma manifestação na tarde de
ontem, em Cascavel.

De carro, moto, de bicicleta e a pé,
os manifestantes seguiram do Bairro
São Cristóvão até a Ceasa, perto da
BR-467. O protesto, que pedia redu-
ção de impostos em combustíveis,
seguiu entoado pelo hino nacional e
com direito a buzinaço.

A carreata gerou polêmica porque
o convite circulou pelas redes sociais
com o brasão da Prefeitura de Cas-
cavel, como se o Executivo estives-
se apoiando a manifestação. Em
nota, a prefeitura esclareceu que não
estava promovendo ou apoiando
qualquer manifestação ou convoca-
ção para manifestação pública, ape-
sar de reconhecer o direito legítimo
da livre manifestação desde que or-
deira e pacífica. A utilização dos sím-
bolos oficiais do Município não é per-
mitida sem a devida autorização e
constitui crime previsto no Código
Penal, de acordo com a Prefeitura.

EXÉRCITO
Pela manhã, o general Roberth Alexandre Eickhoff, Comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada,
convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre a atuação dos militares que auxiliaram os órgãos de
segurança pública para liberar cargas e fazer escoltas, principalmente de combustíveis. Segundo ele, foram
aproximadamente 1.400 militares envolvidos nas ações.
Ainda de acordo com Eickhoff, não há prazo para os militares deixarem as estradas, mesmo sem pontos de
bloqueios. “O Exército está presente nas estradas e deve permanecer assim por mais uns dias”, observou.
Eickhoff também comentou sobre as manifestações que ocorreram em frente ao 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizada quando grupos pediram uma intervenção militar no Brasil. Ele rechaçou essa ideia e disse que as
mudanças podem ser feitas por meio de voto nas eleições de 2018.
Ele explicou que a atuação do Exército é buscar a estabilidade e manter a legalidade. “O Exército Brasileiro atua
dentro da sua previsão legal de atuação constante da Constituição Federal e lá não diz nada com relação à
intervenção militar. Então não é o pensamento do Exercito Brasileiro”, destacou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos MANIFESTANTES

seguiram em carreata
com a bandeira do
Brasil a postos

General
Eickhoff diz

que Exército
age para trazer

estabilidade e
dentro da
legalidade
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Tradição
e fé em
procissão

A tradicional procissão de Corpus
Christi reuniu uma multidão de fiéis
na tarde de ontem, em Cascavel.

Os católicos participaram de uma
celebração eucarística às 15h, na Pa-
róquia Santo Antônio, presidida pelo
arcebispo da Arquidiocese de Cas-
cavel Dom Mauro Aparecido dos
Santos, e depois seguiram em car-
reata pela Avenida Brasil.

Em oração, aproximadamente
cinco mil pessoas seguiam escol-
tadas pela Polícia Militar, pela Guar-
da Municipal e pela Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), em procissão pela
Avenida Brasil.

Pelo caminho até a Catedral Nos-
sa Senhora Aparecida, quatro esta-
ções de oração foram montadas por
diferentes grupos de pastorais, que

 Reportagem: RTatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

auxiliaram no evento. Em cada um
dos pontos, os fieis oravam, se ajo-
elhavam e seguiam em oração, com
rosário nas mãos e entoando cânti-
cos de louvor.

Em mais um ano sem o tradicio-

MULTIDÃO participa de procissão pela Avenida Brasil

nal tapete, feito com serragem e cer-
cado de doações, os fiéis seguiram
até à Catedral Nossa Senhora Apa-
recida, onde um pequeno tapete foi
montado na entrada da igreja e a ca-
minhada terminou com uma benção.
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Comércio aquecido com amor

A tradicional data para celebrar
o amor está chegando e o comér-
cio aposta em aumento nas ven-
das. A data, junto com o Dia das
Crianças, ocupa a 4ª posição de
vendas para o comércio.

De acordo com o assessor
do Sindilojas, Bruno Reuter, há
alguns setores que acabam se
destacando. “Joalherias, floricul-
turas, restaurantes, motéis são
algumas empresas que sempre
faturam, mas de maneira geral
todos acabam vendendo. Tal-
vez pela greve o cenário mude,
mas o que todos querem nes-
se momento é a sobrevivência
no mercado”, diz.

A jovem Cecília Marafon e seu
namorado comemoram em 2018
cinco anos de relacionamento e es-
peram trocar presentes. “A gente
sempre sai para comemoram nos-
sa união ou dar presente um pro
outro. Agora moramos juntos te-
mos que economizar, mas indepen-
dente do presente o que vale é o

FLORES PARA
PRESENTE
Conforme o proprietário de uma
rede de supermercados de
Cascavel, Paulo Beal, a empresa
trabalha em diversas opções de
presentes para os casais.
“Apostamos no dia das mães
com um produto novo, uma
caixa de presentes com rosas
que duram mais, deu certo,
vamos trazer agora também.
Ampliamos nossa gama de
buquês e flores em geral, vamos
fazer um trabalho bem legal pra
esta data” informa Beal.
Nas lojas da rede, no caso
das flores é possível
encontrar presentes que
variam de R$ 20 a R$ 80.

sentimento” conta. O dia dos na-
morados como todos os anos é
celebrado em 12 de junho.

FLORICULTURAS também ficam movimentadas na véspera do Dia dos Namorados

AÍLTON SANTOS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS 18
LATROCÍNIOS 00
CONFRONTOS 03
MORTES NO TRÂNSITO 17

5  mortes no trânsito em maio
A situação do trânsito de Cas-

cavel, que durante a greve dos
caminhoneiros se mostrou tran-
quila e com poucas ocorrências,
voltou a preocupar e, em plena
campanha de Maio Amarelo,
para conscientização dos casca-
velenses sobre o respeito às leis
de trânsito, dois motociclistas
morreram em menos de 48 ho-
ras na cidade. Dos 17 óbitos
desde o início do ano, cinco fo-
ram neste mês.

Na tarde de ontem, um rapaz
a princípio identificado como Pe-
dro Henrique Borges, de 19
anos, morreu ao cair de moto na
Avenida Guaíra, Bairro Tropical
em Cascavel.

A Polícia Militar foi acionada
por populares, que denunciaram
que havia uma competição de ra-
cha no local por par te de moto-
ciclistas. Quando a PM chegou
ao local, os par ticipantes fugi-
ram. No corre-corre, o piloto se
perdeu na Avenida Guaíra, pas-
sou por um morro de terra em
alta velocidade e caiu, às mar-
gens da via.

Socorristas do Siate foram aci-
onados para atender a ocorrên-
cia, tentaram reanimar o rapaz fa-
zendo massagem cardiorrespira-
tória, mas sem sucesso. Ele mor-
reu no local e o corpo foi encami-
nhado ao IML de Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

17 ÓBITOS
Esta é a 17ª morte no trânsito na cidade, número que quase se iguala ao de
homicídios: 18 desde o início do ano.
A segunda morte da semana no trânsito ocorreu no Bairro Paulo Godoy. Um
motociclista morreu ao bater em um caminhão que estava estacionado na via.
O acidente ocorreu na Rua Tupiniquins, na madrugada de quarta-feira.
Osvaldo Andrade Pessoa, de 49 anos, morreu na hora com o impacto da
batida. O corpo foi encaminhado ao IML de Cascavel.

Acidente da madrugada de quarta-feira ocorreu no Bairro Paulo Godoy, em Cascavel

AÍLTON SANTOS

Segundo a PM, jovem
que morreu em
acidente estava
apostando racha
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Giro da
Violência

Casas incendiadas I
Duas casas foram
incendiadas na
madrugada de
ontem, em
Cascavel. A
primeira foi no Bairro Cascavel Velho, na
Rua Marico Batista. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para apagar as
chamas e os vizinhos estavam com medo
de que o fogo se espalhasse para as
demais residências. Porém, a casa de
madeira foi completamente consumida
pelas chamas e mesmo à noite, de longe
se via a fumaça formada. A Polícia
Militar foi acionada para atender a
ocorrência e suspeita de que o incêndio
seja criminoso. Ninguém se feriu. Uma
pessoa foi detida, suspeita de ter ateado
fogo no local.

Casas incendiadas II
Outra casa foi incendiada na Rua
Corbélia, no Periollo em Cascavel e,
de acordo com a PM, o fogo também
começou de forma criminosa. Duas
mulheres e duas crianças moravam no
local e saíram da residência sem
ferimentos. A casa ficou
completamente destruída e todos os
objetos e os móveis foram consumidos
pelas chamas. Havia muita fumaça no
local, e o Corpo de Bombeiros foi
acionado para conter o fogo.

Motocicletas apreendidas
A Polícia Militar apreendeu, na tarde de
ontem, quatro motocicletas em situação
irregular, no Bairro Tropical, em Cascavel.
Os pilotos faziam parte de um grupo de
racha e a prática resultou na morte de um
motociclista na tarde de ontem [leia mais
na página 13]. De acordo com a Polícia
Militar, aproximadamente 30 pessoas
participavam do racha e fugiram quando
perceberam a presença dos policiais, que
foram acionados por moradores da região
para atender a ocorrência.

2 acidentes na
Tito Muffato

Dois acidentes foram registrados
na Avenida Tito Muffato na tarde
de ontem, em Cascavel. Uma das
colisões ocorreu na esquina com a
Rua Cristal, Bairro Santa Cruz.

Um Fiat Pálio seguia pela Rua Cris-
tal e teria avançado a preferencial,
quando bateu em um Honda Fit. Os
veículos ficaram bastante danificados,
mas não houve vítimas graves. Duas

pessoas foram atendidas com feri-
mentos leves e levadas para atendi-
mento hospitalar.

A segunda batida ocorreu na
Tito Muffato perto da Rua Topá-
zio, no Bairro Santo Onofre. Um
motociclista seguia em uma Hon-
da Falcon, sentido BR-277 e ba-
teu de frente em um Pálio que,
segundo populares, teria invadi-
do a pista. O piloto, de 27 anos,
foi encaminhado para atendi-
mento hospitalar.

 Reportagem:  Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos
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DOIS CARROS se envolveram em batida na Avenida Tito Muffato e ficaram danificados

MOTOCICLISTA ficou
ferido em batida perto da BR-

277, Bairro Santo Onofre
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Sem reeleição
Gugu Bueno (PR) garante que não será candidato a

reeleição à presidência da Câmara. Ele aposta as fichas na
pré-candidatura a deputado estadual. As articulações

estão em andamento em toda região e o apoio a Ratinho
Júnior, pré-candidato a governador, está definido. Nos

bastidores comenta-se que o sucessor à Casa de Leis seja
Romulo Quintino (PSC).

Fiscalização
Fiscalização
Órgão novo de fiscalização
do transporte escolar está
montado o Comute
(Comitê Municipal do
Transporte Escolar).
Vistorias e denúncias
serão averiguadas pelos
sete membros a cada dois
meses. A diretora da
Escola Michalina
Sochodolak, Jane Maria de
Mello Tiem, foi eleita
presidente do Comute,
com mandato de dois
anos, retroativo a maio de
2018 até maio de 2020.

Ações iniciais
A fiscalização já foi
iniciada, mas a
articulação do grupo é

realizada aos poucos. Uma
reunião para debater as
funções do Comute seria
realizada na próxima
segunda-feira, mas em
função da greve será
remarcada. Uma das
dificuldades já foi
constatada: o estado das
estradas rurais.

Contas
O resultado fiscal do primeiro
quadrimestre de 2018 do
Governo do Estado foi
apresentado aos deputados
na manhã de quarta-feira
(30), durante audiência
pública em sessão especial da
Assembleia Legislativa do
Paraná, pelo secretário de
Estado da Fazenda, José Luiz
Bovo, e pelo diretor-geral da
pasta, George Tormin.

Em Caixa

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em pequenos grupos, manifestações ainda aconteciam
na tarde de ontem em várias partes do Brasil.

 Em Cascavel houve uma manifestação de populares na
Avenida Brasil

A Prefeitura acumulou mais de R$ 7,5 milhões em caixa
para iluminação pública. O recurso deve ser destinado
exclusivamente a recuperação e revitalização do setor. A
destinação já está organizada, ao menos R$ 2,5 milhões
para licitação para contratar empresa de execução de
extensão da rede, em 19 de junho, às 9h e R$ 378 mil
para aquisição de material elétrico, com certame previsto
em 14 de junho, 9h.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, atua em
um esforço significativo para equilibrar as contas para
cumprir com as metas legais ao setor. Uma das mai-
ores dificuldades encontradas é com verbas suple-
mentares do Ministério da Educação – destinadas a
obras, equipamentos e mobiliários. “Esses repasses
estão parados. No entanto estamos atuando dentro
do previsto, organizando o orçamento do Município”.

O percentual aplicado na Educação de Cascavel
ficou bem abaixo do previsto para o primeiro semes-
tre deste ano: 16,98%, equivalentes a R$ 36.687
milhões. O mínimo estipulado era de R$ 53.994 mi-
lhões, ou seja, 25% do orçamento municipal.

Esse é apenas um controle ao longo do ano para
evitar desequilíbrios. A média de destinação deve atin-
gir o percentual mínimo no balanço apresentado no
fim do ano. Por isso, o Município vem se organizando
para garantir uma rede adequada aos estudantes e
servidores da Educação.

R$ 60,5 MILHÕES
Embora existam atrasos, o Município destinou R$ 60,5 milhões ao setor,
com obras em andamento, aquisições de materiais e melhorias salariais aos
professores neste quadrimestre. “Estamos atuando dentro do que
havíamos planejado no orçamento. Temos um percentual muito grande
para folha de pagamentos, por isso, trabalhamos com uma folga para
pagar o piso salarial e indenizações, como licenças prêmio. Estamos
atuando em cautela e analisando as compras”, afirma Baldini.

Atrasos
da União

 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

Secretária Márcia
Baldini diz que pasta
atua dentro do
planejado no
orçamento
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Regimento em 45 dias
O novo regimento interno da Câma-

ra de Vereadores será apresentado na
próxima semana para apreciação de
todos os parlamentares. A revisão foi
concluída pela Mesa Diretora, compos-
ta pelo presidente Gugu Bueno (PR),
Romulo Quintino (PSL), Celso Dal Molin
(PR), Olavo Santos (PHS) e Pedro Sam-
paio (PSDB). A estimativa é que no
máximo em 45 dias o texto que substi-
tui o de 1975 será votado em plenário.
“Pretendemos fazer uma reunião com
todos os vereadores para apreciar o tex-
to. Nosso regimento é anterior a Cons-
tituição de 1988, por isso, apresenta
muitas falhas e incoerências que agora
serão reparadas”, diz Bueno.

Entre as mudanças estabelecidas
está defesa ampla para prestação de
contas da Prefeitura: 60 dias à disposi-
ção da população e vereadores para
serem questionadas, com prazo maior
para que a Comissão de Finanças tam-

bém possa apresentar um parecer so-
bre os gastos dos gestores, possibili-
dade da convocação dos envolvidos –
inclusive defesa de ex-prefeitos.

Com o novo regimento, os parla-
mentares presos – como já ocorreu
em Cascavel – ficarão impedidos de
receber subsídios. A justificativa é
para receber o valor o parlamentar
deve desempenhar as funções – o

que fica impossível dentro da cadeia.
Os casos de corrupção que levarem
a cassação também terão novo apor-
te legal. “Também haverá inclusão au-
tomática dos requerimentos, que hoje
precisam ser colocados em plenário.
Para o Supremo Tribunal Federal é
dever do vereador apresentar esses
questionamentos populares”, com-
plementa Bueno.

CADEIRAS DE SUPLENTES
A liberação da cadeira para que os suplentes assumam o cargo temporariamente
está com os dias contados. O novo regimento interno impede que sejam
convocados esses políticos para substituir os parlamentares que se afastam
por menos de quatro meses para tratamento médico ou motivos particulares.
A prática ainda é bastante comum e o problema está no gasto dobrado com subsídios:
tanto titular quanto suplente recebem R$ 11.303,50, cada um, por mês.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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O governo Michel Temer com os seus erros está dando chances
ao assanhamento do moribundo PT, que deixou o país à beira da ban-
carrota e a Petrobras endividada.

O governo em vez de enxugar o excrescente gasto nos Três
Poderes, para subsidiar a economia nacional, preferiu solver a
dívida da Petrobras onerando a despesa dos transportadores da
produção nacional, bem como dos consumidores, com os su-
cessivos abusos de aumentos de preços dos derivados de petró-
leo, com reflexos negativos no bolso de todos.

Trata-se de governo fraco, insensível e que revelou incompetência
ou má vontade de negociar tempestivamente com os  representantes
dos caminhoneiros, que já davam sinal  insatisfação. Portanto, o gover-
no, ao subestimar a força da categoria, assumiu a responsabilidade de
indenizar  aqueles  que foram prejudicados pela paralisação.

Se a paralisação dos caminhoneiros fosse injusta, ilegal ou uma
ação deliberada para desestabilizar a autoridade do presidente da Repú-
blica, o governo não deveria ter cedido em nada. Se cedeu é porque
reconheceu o seu erro, ficando, assim, desmoralizado.Desta forma,
sem outra intervenção para (1) botar ordem no país; (2) fazer uma
varredura nessa cambada política e punir com rapidez os larápios da
República; (3) sacudir o Congresso Nacional repleto de corruptos; (4)
mudar a forma de preenchimento dos membros do STF; (5) desinchar
os gastos dos Três Poderes etc., a eleição do novo presidente da
República não  vai adiantar nada.

O país está doente e precisa urgentemente de um remédio amargo.
Ninguém de sã consciência deseja governo militar, mas a situação em
que está o país requer um governo de pulso, de ordem e progresso,
nem que seja por pouco tempo.

Júlio César Cardoso
BACHAREL EM DIREITO E SERVIDOR

FEDERAL APOSENTADO

SE A PARALISAÇÃO DOS CAMI-
NHONEIROS ERA ILEGÍTIMA, POR

QUE O GOVERNO CEDEU?

Reflexo da greve
Na tentativa de suprir as
despesas oriundas do acordo
com os caminhoneiros, o
governo federal vai reduzir
incentivos fiscais para
exportadores e as indústrias
química e de refrigerante, cortar
recursos em praticamente todas
as áreas do governo, incluindo
programas, e pôr em prática um
programa de subvenção
econômica à comercialização
do óleo diesel. O objetivo é
somar R$ 9,5 bilhões.
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“O Exército Brasileiro atua
dentro da sua previsão legal

de atuação constante da
Constituição Federal e lá não

diz nada com relação à
intervenção militar. Então

não é o pensamento do
Exercito Brasileiro”.

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

O espetáculo “A
volta ao mundo
animado”, novo
espetáculo da
Oerquestra Sinfônica
de Cascavel que
estreia hoje no
Teatro Municipal.

O número de
mortes no trânsito
em Cascavel no
mês de maio, mês
de prevenção a
acidentes. Foram
cinco mortes em
maio.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

NOVA
13/06 - 16h45

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

AÍLTON SANTOS

General Roberth
Alexandre Eickhoff,
Comandante da 15ª

Brigada de Infantaria
Mecanizada.

Qualidade de vida
O Governo do Estado melhorou
a condição de vida de famílias
em 95% dos municípios
paranaenses. Esse valor é o
resultado do monitoramento
feito pela equipe técnica da
Secretaria de Estado da Família
e Desenvolvimento Social, que
analisou a evolução média do
Índice de Vulnerabilidade das
Famílias do Paraná (IVF-PR), no
período entre 2013 e 2017. Os
resultados foram compartilhados
pela Secretária da Família.
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MATHEUS e JHENIFER
ALEIXO, que ficaram
noivos recentemente

DIVULGAÇÃO

Riso
Dia 24 de junho, o Teatro Municipal

Sefrin Filho recebe o humorista
Renato Albani, com o Stand-up
Comedy - O Melhor Trabalho do

Mundo. No show, o humorista fala
sobre acontecimentos de sua vida e

pensamentos distorcidos e
divertidos sobre coisas que

acontecem normalmente na vida das
pessoas e sobre como decidiu ser

humorista e por que considera esse
o melhor trabalho que existe.

Os ingressos custam  R$ 40 e
 R$ 80 e estão à venda pelo site

www.okingressos.com.br.

Curso técnico
O Centro Estadual de Educação
Profissional Pedro Boareto Neto
(Ceep) está com as inscrições

abertas para o Curso Técnico em
Meio Ambiente e outros curso. As
inscrições seguem até dia 25 de

junho e podem ser feitas pelo
site: www.ceepcascavel.com.br.

Melhor amigo
A Orquestra Sinfônica de Cascavel

vai apresentar o espetáculo  A Volta
ao Mundo Animado. O evento é
beneficiente em prol da ONG

Cachorros Cascavel. Será do dia 1o a
3 de junho, às 20h.

O ingresso é um quilo de ração.

Sentir é criar. Sentir é pensar sem
ideias, e por isso sentir é compreender,
visto que o Universo não tem ideias.

Fernando Pessoa Empretec 2018
De 20 a 25 de agosto será realizado o

Empretec. Desenvolvido pela ONU
(Organização das Nações Unidas), o

Empretec é considerado um dos
melhores métodos de estímulo ao
empreendedorismo já criados. A

metodologia é desenvolvida em mais
de 30 países, inclusive no Brasil.

Aqui, os trabalhos são disseminados
pelo Sebrae. As inscrições para nova

turma estão abertas e podem ser feitas
pelo telefone 3321-1415, com

Matheus, ou pelo endereço de e-mail
pontodeatendimento@acicvel.com.br.
O evento será realizado das 8h às 18h,

no Sebrae, em Cascavel.

Felicidades!

Dirceu Ferreira, Luís Sérgio Fontes,
Paulo Sérgio Melo, Pedro Henrique

Santos e Maria Clara Destri.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um dia estimulante para os estudos e
a comunicação. As atividades de di-
vulgação podem atingir suas metas
com maior facilidade. Momento de co-
nhecer novos lugares. Cor verde.

To
ur

o As questões financeiras podem avançar
neste dia. Mais do que se resolver, elas
encontram uma saída promissora, um
caminho em direção à solução. Cor azul.

G
êm

os

Um dia para estar com consigo mes-
mo e com as pessoas que lhe são im-
portantes. Entre em sintonia e ritmo com
elas, para que a aproximação seja efe-
tiva e satisfatória. Cor vinho.

C
ân

ce
r Um dia de muito trabalho, provavel-

mente. Melhore sua performance no
trabalho. Não evite esforços, dê o
melhor de você para cumprir os afa-
zeres que tem pela frente. Cor cinza.

Le
ão

Você se aproxima das pessoas cheio
de alegria e calor. Procure ser gene-
roso ao aquecer e alegrar as demais
pessoas. Um dia de sentimentos le-
ves, alegres e românticos. Cor lilás.

V
ir

ge
m

É tempo de reunir as pessoas em torno
de interesses comuns. A carreira profis-
sional está em fase de conformação,
dentro das limitações do momento. Ajus-
te-se do melhor modo. Cor lilás.

Li
br

a

Os tempos são para dar forma mais
concreta às ideias, conformando-as à
realidade. É tempo de pensar mesmo
em si mesmo e dedicar-se aos afaze-
res práticos. Cor amarelo.

E
sc

or
pi

ão Procure ser generoso, carinhoso e aten-
cioso com todos, principalmente com seu
amor. Este é o antídoto para o ciúme, as
tentativas de controle e manipulação.
Cor verde. Cor lilás.

Sa
gi

tá
ri

o A lua crescente indica disposição para
unir-se às pessoas e para firmar laços
que deem novo rumo a sua existên-
cia. A participação social está positiva-
mente estimulada hoje. Cor azul.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O trígono entre Lua e Sol indica ser

grande momento para trabalhar e se
envolver com as pessoas em trabalhos
e responsabilidades que lhe lancem
adiante em sua carreira. Cor cinza.

A
qu

ár
io Momento de auge para as relações

afetivas. Seja com os amigos ou com a
pessoa amada, você deveria estar
próximo e ser um bom companheiro
de todos eles. Cor amarelo.

 P
ei

xe
s Um dia para cuidar da casa eu das

relações familiares, para lidar com res-
ponsabilidades e mostrar espírito de
integridade e coerência diante das
pressões do mundo. Cor vermelho.


