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Notícias falsas disseminadas por redes sociais sobre uma
nova greve de caminhoneiros aumentaram a procura por gás
em Cascavel durante o fim de semana. As chamadas fake

news fizeram com que muitos consumidores estocassem gás
em casa. Com isso, a previsão do sindicato que representa
as revendas no Paraná é de que o abastecimento só voltará
ao normal dentro de 30 dias. No município, as revendas de
botijão não dão conta da demanda e quando um carrega-

mento chega, é esvaziado em menos de três horas.
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Semana gelada
Chuva e frio. Foi assim o início de semana em Cascavel.

Além dos 35 milímetros de chuva registrados até a tarde de
ontem, a temperatura despencou e há previsão de mais frio.

A temperatura mais baixa deve ser registrada no sábado
quando os termômetros deverão marcar 2°C. Nos dias

gelados, a Secretaria de Assistência Social prioriza as ações
para encaminhar moradores de rua aos abrigos da cidade.
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O fim de semana no meio es-
portivo em Cascavel foi marcado,
dentre outros assunto, por uma
postagem do Futebol Clube Cas-
cavel em sua página no Facebook
que deixou bastante gente intri-
gada: a imagem do que seria a
Arena Ninho da Cobra.

O local, que viveu seu auge em
1980, com a campanha do extin-
to Cascavel Esporte Clube que
resultou no título paranaense
daquele ano, tem sido “jogado
pra escanteio” nas últimas dé-
cadas, principalmente desde
que o imponente Estádio Olímpi-
co foi erguido, em 1982. Apesar
disso, o Estádio Theodoro Colom-

FCC no Ninho?
REPRODUÇÃO FACEBOOK FC CASCAVEL

belli, o popular Ninho da Cobra,
nunca deixou de ser a casa do
futebol cascavelense.

Tanto que diversas diretorias
das equipes da cidade – FC Casca-
vel e Cascavel Clube Recreativo – já
demonstraram interesse em man-
dar seus jogos no local. O proble-
ma é que as reformas necessárias
para isso não lhes pareciam com-
pensatórias. Pelo menos, não para
utilização em curto prazo.

Por isso o Futebol Clube Cas-
cavel resolveu elaborar um proje-
to no qual prevê investimentos no
bem público para ter o direito de
chamar o local de seu, de sua
“Arena Ninho da Cobra”.

A manhã chuvosa e fria dessa segunda-feira pós-fim de
semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi não
foi de desânimo para os jovens atletas do Clube de
Regatas Cascavel, que mesmo encasacados foram para
o treino de ontem no Lago Municipal. Detalhe: ligaram
antes para o chefe da equipe pedindo se haveria treino
e ouviram de Paulo Vergutz para “ficar à vontade”, que
não haveria problema sem não comparecessem.
Os treinos de ontem reuniram jovens de
9 a 18 anos de idade.

A PROPOSTA
Pela proposta da equipe, o estádio
receberia reformas no valor de R$
10 milhões e em contrapartida o
FC Cascavel poderia explorar a
praça desportiva por 50 anos. O
assunto ainda vai render, ainda mais
porque a reportagem do Hoje
News apurou que a proposta é
viável por dois caminhos: concessão
pública ou Parceria-Público-Privada
(PPP). No primeiro caso, o
Município precisa abrir uma
licitação, na modalidade de
concorrência pública, e o time
vencer o certame concorrendo com
outros interessados e cumprindo as
exigências do edital. Já no caso da
famigerada PPP, é necessário que
haja um aporte financeiro por parte
do poder público, além de
investimento por parte do time, o
que resume o nome da parceria
(público-privada).

CRC
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Goleiro que há um ano e meio
se destaca com a camisa do Cas-
cavel Futsal, Alê Falcone está de
saída da equipe tricolor. Ele recebeu
proposta para atuar no solonismo
europeu, em Portugal, e pediu à di-
retoria cascavelense sua liberação,
que a aceitou em tom de até breve.

“A diretoria da Adecca/Casca-
vel Futsal agradece todo o empe-

nho, dedicação e profissionalis-
mo pelos serviços prestados ao
nosso clube, desejando todo su-
cesso no seu futuro e deixando
sempre as portas abertas”, dis-
se a Serpente em nota.

Alê Falcone fará seu último jogo
pelo Cascavel Futsal nesta quarta-fei-
ra, no clássico paranaense com o
Marreco Futsal. O jogo está marcado

para as 20h no Ginásio da Neva, pela
11ª rodada da Série Ouro.

Os ingressos para o jogo já
estão sendo comercializados an-
tecipadamente a R$ 20 (inteira)
e R$ 10 (meia-entrada). Crianças
de até 10 anos de idade acom-
panhadas de adulto não pagam
ingresso caso o bilhete seja ad-
quirido antecipadamente.

Jogão com despedida na Neva

FOTOS: COMERCIAL

Após três meses de competição,
foi definido, no fim de semana, os
campeões das categorias Super Sê-
nior e Livre do 36º Caico, o Campe-
onato Interno do Clube Comercial.

Pela Livre, num jogo emocionan-
te que só foi decidido no pênaltis
após empate por 1 a 1 no tempo
normal e que persistiu durante a
prorrogação, o time Contábil Plus/
Joga 10 levou o troféu ao converter
sete cobranças contra seis da equi-
pe União, que além do vice-campe-
onato ficou com os troféus de Des-
taque do Campeonato (Rafael de

Campeões no
Comercial

Azevedo Martinhago) e Troféu Dis-
ciplina (Paulo Pereira Meira).

Os demais destaques indivi-
duais foram João Renato Valen-

ga (artilheiro) e Roberto Gesser
(goleiro menos vazado), ambos do
Container/Panificadora Roani,
equipe terceira colocada. Já o
campeão Marcelo Senchechem
foi o Destaque da Final.

Pela Super Sênior, a equipe
campeã foi a Agrossol/Queiroz
Agronegócios, que venceu a últi-
ma partida do campeonato por 2
a 0, diante da Imobiliária Roani.
Na terceira colocação terminou o
time da Oxiguaçu.

O time campeão teve o artilhei-
ro da categoria (Gilmar José), o Des-
taque do Campeonato (Gilmar José
Bearzi), o atleta Disciplina (Marcos
“Japonês”) e o Destaque da Final
(Edson Flávio Reche), enquanto o
vice-campeão João Carlos Jungles
foi o goleiro menos vazado.
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São Bento 1x1 Figueirense
Londrina 3x2 Coritiba

Juventude 1x0 Guarani
Vila Nova 0x1 CSA

Avaí 0x1 Criciúma
Paysandu 2x0 Boa Esporte
Fortaleza 1x0 Sampaio Corrêa

Atlético-GO 1x3 Goiás
CRB 1x1 Brasil de Pelotas

Ponte Preta 1x1 Oeste

HOJE
19h15 Juventude x Atlético-GO
19h15 Figueirense x Londrina
19h15 Criciúma x Paysandu
19h15 Coritiba x CRB
20h30 Boa Esporte x São Bento
20h30 CSA x Guarani
20h30 S. Corrêa x Avaí
21h30 Ponte Preta x Goiás
21h30 Oeste x Brasil de Pelotas
21h30 Vila Nova x Fortaleza

8ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 22 8 7 1 0 17 4 13
2º CSA 18 8 6 0 2 16 10 6
3º Paysandu 15 8 4 3 1 10 7 3
4º Avaí 14 8 4 2 2 14 7 7
5º Coritiba 14 8 4 2 2 10 8 2
6º Figueirense 13 8 4 1 3 12 8 4
7º Vila Nova 13 8 4 1 3 8 7 1
8º São Bento 12 8 2 6 0 10 8 2
9º Atlético-GO 11 8 3 2 3 13 14 -1
10º Londrina 11 8 3 2 3 7 9 -2
11º Guarani 10 8 3 1 4 11 10 1
12º S. Corrêa 10 8 3 1 4 9 11 -2
13º Oeste 10 8 2 4 2 10 11 -1
14º Juventude 10 8 2 4 2 9 10 -1
15º B. de Pelotas 9 8 2 3 3 10 9 1
16º Ponte Preta 8 8 2 2 4 6 9 -3
17º CRB 7 8 2 1 5 8 16 -8
18º Goiás 5 8 1 2 5 8 15 -7
19º Criciúma 4 8 1 1 6 5 12 -7
20º Boa Esporte 4 8 1 1 6 4 12 -8

SÉRIE B

9ª RODADA

BRASILEIRÃO
21h30 São Paulo x Internacional

AMISTOSO
16h Rússia x Turquia

JOGAM HOJE

Dia de reencontro
Após chegar à liderança do Bra-

sileirão depois de três anos, mas
não conseguir mantê-la ao ser der-
rotado pelo Palmeiras no clássico
do fim de semana, o São Paulo ten-
ta seguir no G4 da classificação
nesta terça-feira, quando recebe o
Internacional às 21h30, no Morum-
bi, pela abertura da 10ª rodada, a

Fora do G4 depois da derrota no duelo paranaense com o Londrina na última
rodada, o Coritiba busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro
nesta terça-feira, dia no qual recebe o CRB às 19h15, no Couto Pereira,
pela 9ª rodada da competição. Para esse jogo, o técnico Eduardo Baptista
comemora o fato de ter quase todo o elenco à disposição: “Tirando o Pablo
que está suspenso e o Carlos Cesar que está em recuperação, com o restante
tivemos todo o tempo para achar esse melhor time e melhor encaixe para ser
mais regular na sequência”, explicou o treinador.

antepenúltima antes da parada
para a Copa do Mundo.

O time paulista não conta com
Nenê, que está suspenso e desfal-
cará o time pela primeira vez em
17 jogos, desde que Diego Aguirre
assumiu a equipe – hoje reencon-
trará o Inter pela primeira vez. O
zagueiro Bruno Alves, também sus-

penso, é outra ausência, enquanto
Hudson é dúvida por lesão.

No Inter, que vem de empate sem
gols em casa com o Sport e que flerta
com o G4, Odair Hellmann não conta
com Rodrigo Dourado por suspensão.
Ele é o capitão na ausência de
D’Alessandro, que está apto a retor-
nar após três jogos suspenso.

CORITIBA
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Principal fonte de arrecadação
própria e a segunda principal recei-
ta tributária do Município, o ISSQN
(Imposto Sobre Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza) vai ga-
nhar um novo aliado a partir de ago-
ra em Cascavel: o contribuinte, que
será estimulado a participar da
“Campanha Nota 10 Premiada Cas-
cavel” - que conscientizará sobre a
importância de todo cidadão que
contratar um serviço solicitar a
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Ele-
trônica) do mesmo.

O projeto de lei nº 37/2018 que
dispõe sobre a concessão de cré-
ditos fiscais e sorteio de prêmios
em nosso Município, criando o pro-

Aumento na arrecadação
grama, foi aprovado por unanimida-
de na manhã de ontem na Câmara
de Vereadores. Com um decreto que
regulamentará o funcionamento,
será implantado ainda este ano.

Atualmente Cascavel arrecada
cerca de R$ 100 milhões ao ano
com ISSQN. Segundo o secretário
de Finanças, Renato Segalla, com
a implantação do programa a ar-
recadação poderá crescer em tor-
no de 20% nos próximos 36 me-
ses. “Parte desses recursos que
serão acrescidos com a campa-
nha “Nota 10 Premiada Cascavel”
serão direcionados para a área de
Educação, uma das prioridades
deste Governo”.

CRESCIMENTO
GRADATIVO

Essa projeção de crescimento é
gradativa, segundo ele, uma vez que

será preciso uma campanha de
marketing educativo para que as

pessoas criem o hábito de solicitar a
nota fiscal de serviços. “O

Programa incentiva os contribuintes
da nossa cidade a solicitar a

emissão da nota fiscal quando da
contratação das atividades de

prestação de serviços como em
oficinas mecânicas, salão de beleza,

clínicas médicas/odontológicas,
academias de ginástica, colégios,

estacionamentos, entre outros,
mediante benefícios fiscais como a

dedução do IPTU e a participação
em sorteios de prêmios em dinheiro

periodicamente”, detalha Segalla.

SEGALLA ressalta a
importância para a cidade ao

pedir nota fiscal

SONEGAÇÃO
O secretário explica ainda que o
objetivo da lei é reduzir a prática
de crimes contra a ordem tributária
(sonegação fiscal), previsto na Lei
Federal nº 8.137/1990, que
consiste no comerciante ou
prestador de serviço não repassar
aos cofres públicos o valor do
imposto que é pago pelo
contribuinte ao Município, o que se
configura numa apropriação
indevida de dinheiro público.
“Quando este valor deixa de ser
repassado em forma de tributo aos
cofres públicos, consequentemente
não é revertido em forma de
serviços em prol de toda a
sociedade. É dever do Poder
Executivo buscar medidas legais
que aumentem a arrecadação sem a
necessidade de elevar alíquotas”.

ARQUIVO
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As montanhas de terra que di-
ficultam a passagem de pedes-
tres pela calçada em regiões dis-
tintas de Cascavel não surgiram
ao acaso. Com o passar do tem-
po, aumentou a presença de for-
migas saúvas e junto com elas,
os espaços para a moradia.

Formigueiros gigantes fo-
ram flagrados na Rua São Pau-
lo, na área central, e na Rua
Vitória entre a Avenida Assun-
ção e a Rua Paraguai, no Bair-
ro Alto Alegre em Cascavel,
mas há diversos outros pon-
tos da cidade comprometidos.
A quantidade de terra que é
visível ocorre por conta dos
buracos provocados por mi-
lhares de saúvas.

A presença delas não é bem
vista por moradores e principal-
mente aqueles que estudam e
se preocupam com o meio am-
biente. “Elas estão infestando
a cidade e se não houver con-
trole podem nos prejudicar ain-
da mais. Cada rainha põe 5 mil
ovos por dia e, por isso, se es-
palham com facilidade”, comen-
ta o ambientalista João Becker.

Ele orienta o poder público
para que as secretarias com-
petentes possam auxiliar nes-
se problema. “É preciso apli-
car uma espécie de remédio
para matar a rainha e evitar
que se espalhem e destruam
as plantas”.

Formigueiros
GIGANTES

Prejuízos agrícolas
As saúvas traziam mais preocupações às áreas rurais, devido aos prejuízos na
agricultura, mas nos últimos tempos também passaram a interferir no meio urbano.
“Enquanto ambientalistas precisamos estar atentos a essas mudanças,
principalmente aos atos da população que desequilibram o
meio ambiente”, destaca Becker.
A Secretaria de Meio Ambiente tem ciência da situação e os locais citados já
estavam no cronograma para a aplicação de veneno e posterior limpeza.
“A equipe segue um cronograma de limpeza, mas a população pode informar
situações dessa natureza, pelo telefone 156 ou diretamente na Secretaria, no
telefone 3223-6635”, orienta.

DEFINIÇÃO
Saúva é designação comum às formigas, especialmente as do gênero Atta, da
família dos formicídeos e abrange cerca de duzentas espécies. Elas cortam
pedaços de folhas, que carregam para os ninhos a fim de criar os fungos que
constituem o seu alimento exclusivo. No Brasil, são uma das mais preocupantes
pragas agrícolas, mas na área urbana elas têm infestado jardins, gramíneas, viveiros
de mudas e áreas de reflorestamento.

INFESTAÇÃO de saúvas traz transtornos na área central da cidade

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A combinação de pinhão, quen-
tão, pipoca, amendoim, pé de mo-
leque e canjica lembra as tradicio-
nais festas juninas, que ocorrem
geralmente entre os dias 12 e 29
de junho, período em que são co-
memorados os dias de Santo Antô-
nio (13 de junho), São João (24 de
junho) e São Pedro (29 de junho).

E é também nesta época em que
os supermercados veem as vendas
de alguns produtos subirem significa-
tivamente. De acordo com o gerente
de uma rede de supermercados de
Cascavel, Cesar Pegoraro, agora é o
momento em que as instituições de
ensino aproveitam para comprar a
maioria dos alimentos que compõem
a festa. “As escolas, por exemplo, se
adiantam para poder preparar as co-
midas com mais tempo, e são elas
que têm aquecido a venda destes pro-
dutos no início deste mês”, diz.

É tempo
de arraial!

TENDAS temáticas já
estão montadas nos
supermercados de Cascavel

A cada 5 de junho comemora-
se o Dia Mundial do Meio Ambi-
ente e para marcar a data este
ano a 17ª Conferência Municipal
enfocará o tripé “Semear-Preser-
var-Evoluir”, com uma ampla pro-
gramação que terá abertura ofi-
cial às 8h30 de hoje, no Teatro
Municipal Sefrin Filho.

Organizada pela Secretaria
de Meio Ambiente, junto com o
Comam (Conselho Municipal de

Os mais vendidos
A antecipação das compras envolve
principalmente produtos como pipoca,
amendoim, canjica, cravo da índia, canela em
rama, gengibre e vinho.
O pacote de pipoca de 500 gramas é vendido a
R$ 1,99, o menor preço encontrado nas
gôndolas. O mesmo produto pode chegar a
R$ 2,39, dependendo da marca escolhida. Já o
amendoim, também de 500 gramas, varia
entre R$ 2,99 e R$ 4,69. A canjica branca de
500 gramas, que também faz parte do
cardápio junino, é vendida a R$ 2,19 e a
amarela, a R$ 1,59.  Os preços, conforme
Pegoraro, são praticamente os mesmos do
ano passado. “A variação foi muito pequena,
quase nada”, afirma.

Meio Ambiente), a programação
reserva três palestras no período
da manhã e oficinas práticas no
período da tarde. As inscrições,
gratuitas, podem ser feitas no lo-
cal do evento, a partir das 8 ho-
ras. O evento é aberto a estudan-
tes de todos os níveis, profissio-
nais que atuam na área ambien-
tal e representantes de entidades
ligadas ao meio ambiente.

A primeira palestra será minis-

trada pelo engenheiro, Elmo
Rowe Júnior, que falará sobre
“Produção de energia a partir de
resíduos urbanos”. Na sequên-
cia, o engenheiro Luciano Rodri-
gues Penido, da Sanepar de Curi-
tiba, falará sobre “Sustentabilida-
de das águas” e, para fechar a pro-
gramação da manhã, o capitão
Sinque, do Corpo de Bombeiros,
abordará o tema “Gestão de aci-
dentes com resíduos perigosos”.

Dia Mundial do Meio Ambiente
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Ainda dá tempo
Aulas da pós-graduação em História Contemporânea já iniciaram

Neste fim de semana 08 e 09 acontece a segunda aula; Interessados
 têm mais esta semana para se inscrever

Os profissionais das áreas de
História, Geografia, Pedagogia,
Educação, Sociologia,
Antropologia e Direito têm mais
uma opção para se especializar.
História Contemporânea e do
Brasil é a nova oferta de pós-
graduação da Universidade
Paranaense – Unipar – Unidade
de Cascavel.
O curso discutirá aspectos como
sociedade, política, economia,
cultura, arte, religião, educação
e interdisciplinaridade. A
proposta é contribuir para a
qualificação do ensino e
formação dos profissionais de
diferentes áreas, para entender
os mecanismos da sociedade
atual. Também busca fomentar a
produção histórica a partir de

rediscussões historiográficas.
A especialização, ainda, visa
envolver a cultura como um
conjunto de significados
partilhados e construídos pelos
homens para explicar o mundo,
como uma forma de expressão e
tradução da realidade, e refletir
sobre os diversos seguimentos da
história, cultura, arte, do
simbólico, religião e da educação,
atrelando a produção de
conhecimento com temas
relevantes da atualidade.
Entre as disciplinas competentes
estão: Abordagens
contemporâneas: tecnologias,
mídias e meio ambiente; Aspectos
econômicos contemporâneos no
Brasil e no mundo; Cultura e
relações de poder: representação,

simbolismo, imaginário e mito;
Direitos Humanos, ética e
cidadania, diversidade e
educação; Educação,
interdisciplinaridade e
Metodologias para o ensino de
História; História da Arte
Contemporânea; História do Brasil
Contemporâneo; História do
Tempo Presente e Imediato;
História, religião e questões
contemporâneas; Multiplicidade
cultural, arte, diversidade
indígena e afro-brasileira; O
mundo contemporâneo e seus
desafios: revoluções, movimentos
sociais, políticos e ideológicos;
Organização do espaço mundial e
geopolítica contemporânea; Pós-
modernidade, identidade,
memória e educação; e Teorias da
História: conceitos, métodos e
práticas na produção do
conhecimento.
As aulas tiveram início há poucos
dias e acontecerão em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30, sob a coordenação
do professor Fausto Alencar
Irschlinger. Inscrições ou
informações estão disponíveis no
site www.unipar.br ou pelo
telefone (45) 3321-1300.No site, saiba também sobre descontos especiais
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O valor da tarifa para embar-
que nos ônibus metropolitanos
da linha Cascavel a Santa Te-
reza foi reajustado duas vezes
em um cur to período de tempo.
O valor saltou dos R$ 3,95
para R$ 4,20 em 25 de maio e
para R$ 4,45 no primeiro dia
de junho, ou seja, em menos de
duas semanas os passageiros
estão desembolsando R$ 0,50
a mais por passagem, totali-
zando 13% de aumento.

Em uma conta rápida para
quem usa duas passagens em
todos os dias úteis do mês, o
valor ultrapassa os R$ 20 de
gasto extra. Conforme a empre-
sa Expresso Santa Tereza, o re-
ajuste do dia 25 foi devido a uma
ação judicial.

A empresa informou que houve
uma queda no “Índice de Passa-
geiros por Quilômetro”. Isso se dá
devido à diminuição de passagei-
ros embarcando nos coletivos da
linha ao longo do tempo. Para ree-
quilibrar o contrato a Justiça auto-
rizou o reajuste fora de cronogra-
ma. Já sobre o aumento do dia pri-
meiro, ele é o anual normal, válido
para todas as linhas.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 05 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

R$ 20 a mais por mês

HOMOLOGADAS
Ambas as alterações conforme a
Expresso Santa Tereza foram
homologadas pela Agepar
(Agência Reguladora do Paraná).
Os novos valores do dia primeiro
levam em conta as altas nos preços
de chassi, carroceria de veículos e
pneus, e também contemplam
aumentos salariais previstos na
convenção trabalhista da categoria.
Os cálculos foram feitos
considerando o período de maio
de 2017 a abril de 2018.

PASSAGEIROS da Linha Cascavel x Santa Tereza estão pagando R$ 0,50 a mais por passagem

FÁBIO DONEGÁ/ARQUIVO HOJE NEWS
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O fim de semana será de festa
na Paróquia Santo Antonio, em Cas-
cavel, em homenagem ao santo que
dá o nome à igreja localizada na
Avenida Brasil. A festa do santo co-
nhecido como “casamenteiro”
acontece nos dias 9 e 10 de junho.

Dentre as atrações da festa
está a venda do tradicional bolo
que há 11 anos em Cascavel cria a
esperança em quem encontrar um
santinho na massa de achar um
grande amor e se casar. “A cada
metro de bolo colocamos em mé-
dia 20 santinhos. Esse ano são 16
tabuleiros, medindo um metro
cada”, disse a secretária paroqui-
al, Rose Schinaider.

56a Festa de Santo Antônio
Antônio José Nunes, responsá-

vel pela divulgação do evento, esti-
ma que cada bolo tenha 15 Kg, to-
talizando 240 kg nos 16 tabuleiros.

Conforme Nunes até o momen-
to há 100 voluntários trabalhando. “O
pessoal da comunidade sempre aju-
da, já estamos com um número bom.
Eles trabalham em várias funções” diz.

Segundo Rose, ainda dá para
ser voluntário. Basta entrar em con-
tato pelos telefones: (45) 3226-
4521 e (45) 3226-5405 ou ir até a
sede da Igreja no endereço: Aveni-
da Brasil esquina com Avenida Tan-
credo Neves, 7875, Centro de Cas-
cavel, em horário comercial até o
fim desta semana.

CONHEÇA SANTO ANTÔNIO
Em todo o mundo o dia de Santo Antônio remete ao aniversário de morte do
santificado. No próximo dia 13 completa-se 787 anos do seu falecimento. O
religioso morreu aos 36 anos na cidade de Pádua, Itália.
Aconteceram tantos milagres após sua morte, que onze meses depois do seu
falecimento foi beatificado e canonizado. Sua canonização foi realizada pelo
Papa Gregório IX, na Catedral de Espoleto, em 30 de maio de 1232, sendo
o processo mais rápido da história da Igreja. Protetor das coisas perdidas, dos
casamentos e dos pobres. É o Santo dos milagres segundo a Igreja Católica.

JÁ SAIU CASÓRIO
A secretária Rose Schinaider
contou que já teve vários casos de
casamentos após um dos noivos
encontrar o santinho no bolo.
“Nossa, como tivemos casos assim.
Muita gente se casou após achar o
santo ou até mesmo arrumou um
amor depois e conseguiu o
matrimônio”, contou.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

-De 1 a 9, novena durante a missa
das 19h na Paróquia

-Dia 9, Missa e bênção das chaves,
água e objetos de piedade

-Dia 10, Missa Festiva em louvor a
Santo Antônio com distribuição

de pães

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

-Dia 9 às 14h, Pescaria
e diversas brincadeiras

-Dia 9 às 16h, Dança da quadrilha
das crianças e danças folclóricas
-Dia 9 às 20h, Sorteio de brindes
-Dia 10 às 14h, Show de prêmios

SOPA de agnoline será servida ao público na noite de sábado

OPÇÕES
GASTRONÔMICAS

E VALORES:

-Bolo de Santo Antônio (Pedaço):
Valor ainda não divulgado;

-Sopa de agnoline: R$ 20 / dia 9 às
19h30;

-3 Kg de costela bovina assada: R$
70 / dia 10 às 12h;

-Barracas de comidas típicas nos dois
dias de evento com preços variados;

ARQUIVO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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O prefeito Leonaldo Paranhos
recebeu na manhã de ontem a visi-
ta oficial do deputado estadual
Márcio Pacheco, que está articulan-
do no Ministério do Turismo a libe-
ração de verba a fundo perdido no
valor de R$ 680 mil para Cascavel,
que poderá contemplar uma obra
inédita para a cidade: uma praça
totalmente inclusiva.

O anúncio foi feito na Sala de
Reuniões do terceiro piso do Paço
Municipal, em reunião da qual parti-
ciparam também representantes da
Apae (Associação de Pais de Amigos
dos Excepcionais); da Amac (Asso-
ciação de Mães de Autistas de Cas-
cavel); da Associação Olhar Down;
da Acas (Associação Cascavelense
de Amigos de Surdos) e do Parades-
porto de Cascavel, todas entidades

Projeto prevê praça inclusiva

PASSO
Com o aceite do Município pela
proposta, o próximo passo é a
Divisão de Captação de Recursos
da Secretaria de Planejamento e
Gestão cadastrar a proposta no
Ministério do Turismo até o dia 8
de junho e trabalhar para que
Cascavel possa conquistar o
recurso, desenvolvendo o plano de
trabalho. Paralelamente, será
buscada parceria com as
universidades para elaborar o
projeto arquitetônico e, assim,
garantir o montante necessário.

que anseiam por um local que con-
temple a acessibilidade. “Pensamos
num local perfeitamente planejado
e construído que possa ser referên-
cia e modelo perfeito de inclusão,
que contemple todas as deficiênci-
as”, detalhou o deputado.

Paranhos disse que “a cidade pertence a todos nós e que Cascavel se ressente da
falta histórica de acessibilidade”, por isso recursos que possam auxiliar no avanço

dessas conquistas são muito bem-vindos. Durante a reunião discutiu-se vários
locais que sejam apropriados para se implantar a praça idealizada para elaborar
um projeto e pleitear esta verba; chegou-se à conclusão que o Lago Municipal
tem o cenário mais apropriado, uma vez que oferece também contato direto

com o meio ambiente e sentimento de pertencimento ao espaço.

PARANHOS recebeu o deputado Marcio Pacheco sobre o projeto da praça inclusiva

DIVULGAÇÃO

Cidade de todos
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Cenário, música, figurino e uma linda
história chinesa. Foi assim que a monitora
de biblioteca Janete Lopes, da Escola
Aloys João Mann, recepcionou os alunos
do 3º ano na semana passada. A lenda
chinesa “O jardim das mil peônias” foi a
história escolhida para encantar os alunos.
A lenda, conta a história de um velho
jardineiro que acaba despertando a ira do
imperador por cultivar as mais lindas
peônias do reino.

Semana gelada em Cascavel
A semana começou gelada

e chuvosa em Cascavel. Com
ventos de até 42 km/h, a cida-
de registrou, até a tarde de on-
tem, 35 milímetros de chuva e
temperaturas mínimas que va-
riavam de 12oC a 15oC, confor-
me o Simepar (Sistema Mete-
orológico do Paraná).

E hoje a previsão é de que o dia
amanheça com bastante nebulo-
sidade e a chuva continue. Segun-
do o Simepar, a expectativa é de
que os termômetros marquem
14oC de mínima, e 19oC de máxi-
ma. As rajadas de vento devem fi-
car em torno de 18 a 20 km/h.

Porém, é a partir de quarta-
feira (6), com a chegada de uma
massa de ar menos aquecida em
toda a região Sul do Brasil, que o
frio se intensifica. A mínima para
amanhã é de 6oC, de acordo com
o Simepar, com máxima que não
ultrapassa os 16°C. Na quinta-fei-
ra (7), a previsão é de 9oC, e de
4oC na sexta-feira (8). Mas é no
sábado (9) que os termômetros
vão marcar a temperatura mais
baixa da semana: 2oC. A partir
do domingo (10) as temperatu-
ras voltam a subir, com mínima
de 13oC e máxima de 21oC.

CHUVA e frio fizeram
cascavelenses saírem encasacados
na segunda-feira (4)

SECOM

Neste período de frio intenso, a Secretaria de
Assistência Social realiza ações para encaminhar

moradores de rua aos abrigos da cidade – Casa Pop
e Albergue Noturno André Luiz. Muitos daqueles

que se abrigam embaixo de marquises ou em
calçadas para dormir são convidados a irem até

estes locais onde podem têm direito à alimentação,
banho e dormitório. A permanência destas pessoas
nos abrigos é temporária e varia de acordo com a

necessidade de cada um.  Para se ter uma ideia, em
apenas uma semana, 120 pessoas foram
encaminhadas a Casa Pop e ao albergue.

 GEADA
De acordo com o Simepar,
não há previsão de geada

nas próximas 48 horas para
Cascavel. Conforme o

sistema de monitoramento
Alerta Geada, deve gear

apenas nas cidades de Pato
Branco, Palmas e União

da Vitória.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Assistência
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A previsão do Sinregás-PR (Sin-
dicato dos Revendedores de Gás do
Estado do Paraná) para que as re-
vendedoras de GLP (Gás Liquefeito
de Petróleo) em Cascavel voltem a
ter estoques do produto é de 30
dias. No município, as revendas de
botijão de gás não dão conta da
demanda, e quando um carrega-
mento chega, é esvaziado em me-
nos de três horas.

O problema é que para repor
tudo isso é preciso enfrentar uma
fila que, diferentemente da dos pos-
tos de combustíveis, ainda não di-
minuiu. Em Araucária, principal lo-
cal de abastecimento do botijão de
gás de 13 quilos, 4.810 revendas
estão ao mesmo tempo esperando
uma nova carga. Para Cascavel, os
130 revendedores levam até dois
dias para seguir até à Região Me-
tropolitana de Curitiba e retornar a
cidade com o produto.

E é neste período em que as re-

30 dias para
voltar ao normal

ESTOQUE
PARTICULAR
O que também contribuiu para a
escassez do produto foram as fake
news, notícias falsas que circulam
por grupos de WhatsApp e redes
sociais. Segundo o Sinregás-PR,
muitas pessoas confiaram na
informação de que na segunda-
feira (4) uma nova paralisação
ocorreria, e por conta disso,
correram às revendas para comprar
até três botijões de gás e fazer em
casa o seu próprio estoque.
“Além de o consumidor estar sem
o produto no retorno da greve, no
fim da semana passada, muitos
acreditaram em uma nova
paralisação, que gerou uma
procura ainda maior pelo
produto”, comenta o sindicato,
que garante uma sensação de
normalidade ao consumidor
final somente a partir de
sexta-feira (8).

Preços
O botijão de gás de 13 quilos

ainda não sofreu reajustes. Em
Cascavel, o produto varia

entre R$ 75 a R$ 80,
conforme o sindicato.

O presidente do Sindicombustíveis (Sindicato dos Revendedores de
Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná) em
Cascavel, Roberto Pellizzetti, afirma que todos os 62 postos de
combustíveis do perímetro urbano repassaram a redução de R$ 0,46 no
óleo diesel por 60 dias, publicada em portaria pelo governo federal como
parte do acordo para por fim à greve dos caminhoneiros.
Porém, Pellizzetti diz que o repasse da União às refinarias, e
consequentemente às distribuidoras, ainda não aconteceu. O novo preço
praticado pelos postos atende a uma recomendação do sindicato ante aos
proprietários, que, otimistas ao cumprimento do acordo, esperam o
repasse. “A orientação é de que os postos repassem este desconto ao
consumidor, mesmo sem que ele [o repasse] tenha chegado às nossas
compras na distribuidora”, diz.

vendas permanecem 100% desa-
bastecidas. “Tudo que chega nas
revendas vende no mesmo dia. Para
cada dia trabalhado, os revendedo-
res ficam dois parados porque tem
de esperar o botijão vazio voltar car-
regado”, explica o sindicato.

Redução de R$ 0,46 no diesel

SINDICOMBUSTÍVEIS garante redução de
R$ 0,46 no óleo diesel em Cascavel

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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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- MARCOS MOREIRA E LUCIANE CRISTHINA GARLET
02- JEAN DOUGLAS DE ASSIS E SUZANA DASSOLER ALVES
03- NEVES NUNES MARCIA REGINA PAES BORGES
04- WILLIAM DE OLIVEIRA E LETICIA NATHANA SANTOS KLOSTER
05- MARCELO EDUARD PERES DE LIMA E SUZANA VERENICE GALLERT
06- CARLOS GARCIA DE SOUZA E WAN HSUAN CHEN
07- DIEGO EDUARDO PINTO E MAIARA CRISTIELI TRAVERSINI
08- DANIAS DONASTON E MERLINE JUMELLE HONORE
09- SIMÃO FOLADOR E JENNIFER ANA ROTTOLI
10- EDMAR KIOCHI HIROTA E BRUNA GOULART
11- ADEILDO PEREIRA MUNIZ E IVANIA MARIA DE LIMA
12- LUIS MANOEL LOPES DE OLIVEIRA E ROSEMARY IRENE CASTANEDA ZANETTE
13- MAURICIO ELIAS PALÚ E FRANCIELLE TAISE LIMBERGER
14- FÁBIO RICARDO MÜLLER E TATIANE APARECIDA LARA PACHECO
15- VANDERLEI DA ROSA GONÇALVES E CLEUDERENE MIRIAN CARRIJO
16- MARLON DE SOUZA SILVÉRIO E ARELI DE LIMA VIEIRA
17- VINICIUS FONTANA FIDELIS DOS SANTOS E JUÇARA DUARTE
18- EMERSON SILVA DA PAIXÃO E SOLANGE APARECIDA DE SOUZA
19- GILBERTO MARTINS E ILDA TEREZINHA SILVA
20- DIEGO FELIPE DA SILVA E RUBIANNE PIETRAFESA VIDA
21- LEANDRO MATHIAS E THAIS SCHMITT
22- LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA E JANAINA PARAIZO BERNIERI

Cascavel, 05 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

O ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), auto-
rizou uma nova perícia em um apa-
relho celular do ex-deputado Eduar-
do Cunha (MDB-RJ), dentro de um
inquérito da Lava Jato que tramita
na primeira instância.

Segundo a Polícia Federal (PF),
constam no aparelho da marca
Blackberry mensagens em que
Cunha cita o presidente Michel
Temer. O diálogo, segundo inter-

Perícia em celular de Cunha

Perícia
A PF já fez uma perícia no
aparelho, cujo laudo encaminhou
a Fachin. Segundo os agentes,
Cunha e o então deputado
Henrique Eduardo Alves (MDB-
RN) conversaram, em 2012,
sobre o repasse de propina por
Joesley Batista a políticos do
MDB na Câmara.
De acordo com a PF, a certo ponto
do diálogo, Cunha teria dito a Alves
que a distribuição de pagamentos
combinada com Joesley não
agradaria a Temer. “Isso vai dar
merda com o Michel”, escreveu
Cunha, segundo o laudo da PF.
Entretanto, ao ser remetido à
primeira instância, somente o
laudo foi encaminhando junto com
os autos, motivo pelo qual a defesa
de Cunha solicitou o envio das
mídias com os arquivos extraídos e
do aparelho para nova perícia.

Petrobrras
Neste inquérito da Lava Jato,
Cunha é investigado por
supostamente participar de um
esquema de desvio de recursos
na contratação de navios-sonda
pela Petrobras. O ex-deputado
nega qualquer participação.
Atualmente, ele se encontra
preso preventivamente no
Complexo Médico-Penal de
Pinhais, na região metropolitana
de Curitiba.

pretação dos agentes da PF, tra-
ta do pagamento de propina pelo
empresário Joesley Batista, do
Grupo J&F.A diligência foi solici-
tada ao STF pelo juiz Sérgio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
que por sua vez autorizou a nova
perícia no celular a pedido da
defesa de Cunha. O equipamen-
to encontra-se na sede do Supre-
mo, em Brasília, e será encami-
nhado a Curitiba.

 CUNHA está preso no Complexo-Médico-Penal
de Pinhais

 A
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 17

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos e PRF

Durante o feriado prolongado, também houve operação nas rodovias
estaduais. De acordo com estatística da 3ª Cia da PRE (Polícia Rodoviária
Estadual), do dia 30 até domingo, sete acidentes foram registrados, com

cinco feridos. Houve diminuição com relação à operação de 2017, quando
11 batidas foram contabilizadas e nove vítimas ficaram feridas. Em 2018,
não houve mortos enquanto que, em 2017, foram duas. Na operação de

2018, 183 testes do bafômetro foram realizados e 174 veículos foram
flagrados em velocidade acima do permitido nos radares. A PRE de Cascavel
atende a 1.723 km de rodovias estaduais de toda a região Oeste do Estado.

7 mortes durante o feriadão

Rodovias estaduais

Apesar de muitos condutores
terem deixado de viajar neste fe-
riado prolongado de Corpus Chris-
ti por conta da greve dos caminho-
neiros e da falta de combustível,
muitos acidentes foram registra-
dos nas rodovias paranaenses,
com vítimas em óbito.

De acordo com balanço da PRF
(Polícia Rodoviária Federal), sete
pessoas morreram nas rodovias
federais do Paraná em 100 aciden-
tes registrados, do período de 30
de maio a 3 de junho. As colisões
resultaram em 220 pessoas feri-
das. No mesmo feriado de 2017,
oito pessoas morreram no Paraná,
e 135 ficaram feridas, em um total
de 139 acidentes.

Em 2018, a polícia registrou 39
flagrantes de embriaguez, 224 ul-
trapassagens proibidas e 3.433 ve-
ículos que transitaram acima da ve-
locidade permitida. Foram 16 fla-
grantes de crianças sem cadeirinha
específica para a idade.

PRF reforçou fiscalização nas rodovias durante
o feriado de Corpus Christi

OPERAÇÃO Corpus Christi se integrou à
ação de desobstrução das rodovias depois
da greve dos caminhoneiros

Com relação a drogas e a con-
trabando, 379,3 quilos de maco-
nha foram apreendidos e 525 mil
maços de cigarro recolhidos, além
de oito veículos recuperados.
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Giro da
Violência

Crimes de trânsito
Mais de 70 audiências serão
realizadas durante esta semana para
julgamentos de crimes de trânsito
em Cascavel. É o segundo mutirão
realizado neste ano, para dar
celeridade no julgamento deste tipo
de crime e garantir resposta à
população a respeito da punição dos
infratores. Serão audiências de
instrução que, de acordo com
informações do Ministério Público, já
resultam em sentenças, ou de
acusação ou de absolvição. O
mutirão é realizado pela 1ª Vara
Criminal de Cascavel.

Exército nas rodovias
O Exército encerrou ontem as
atividades operacionais nas rodovias
federais, totalizando dez dias de
operação. Na região Oeste,
aproximadamente 1,4 mil homens da
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada
estavam nas rodovias para garantia da
lei e da ordem, e desobstruir estradas
bloqueadas. Todas as escoltas
solicitadas na região foram realizadas,
não houve confronto com o
Exército neste período.

Fronteira integrada
Mais de 60 quilos de maconha foram
apreendidos pela polícia na Ponte
Internacional da Amizade, durante
Operação Fronteira Integrada. As
apreensões foram realizadas em duas
ações distintas. Um táxi foi abordado
e duas adolescentes foram
encontradas com 48 tabletes de
maconha. As menores de idade foram
apreendidas. A segunda ação ocorreu
em abordagem a um ônibus que ia do
Paraguai e São Paulo.  Na mala de
dois passageiros, 58 tabletes da
droga foram encontrados.
Dois homens foram presos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Jovem ficou ferida em acidente de moto, registrado na Avenida Carlos Gomes

17h sem ocorrência

 O fim de semana foi de calma-
ria em Cascavel e o destaque ficou
para a madrugada de ontem do
Corpo de Bombeiros. É que nenhu-
ma ocorrência foi registrada em um
intervalo de 17h na cidade.

A última ocorrência registrada no
domingo foi um atropelamento, às
18h38, de acordo com relatório
online do Corpo de Bombeiros. On-
tem, a primeira ocorrência atendi-
da pelo Siate também foi um aci-
dente de trânsito, às 11h37 e, du-
rante este intervalo, não houve re-
gistro sequer de quedas na cidade.

O primeiro acidente de trânsi-
to desta segunda-feira ocorreu no
Bairro Universitário, na via da Ave-

nida Carlos Gomes que vai da Uni-
oeste sentido Centro da cidade.
De acordo com informações de po-
pulares, a moto passava pela Rua
Carlos Gomes quando o carro,
que estava na rua transversal,
atravessou a primeira pista da
avenida e, na segunda pista, não
viu a motocicleta e bateu.

A piloto da moto foi atendida
pelo Siate com suspeita de fratura
na costela. O médico do serviço de
emergência também foi ao local
para avaliar a jovem, que foi enca-
minhada para atendimento hospi-
talar com ferimentos moderados.
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Mudança na Comunicação
Depois da saída do titular da pasta da Comunicação da

Prefeitura, Ivan Zuchi, agora é a vez do gerente de
Comunicação da Câmara de Vereadores de Cascavel deixar a

função. Edely Tápia pediu exoneração do cargo e Gugu Bueno,
presidente do Legislativo, já escolheu o substituto. Em seu

lugar assumirá o radialista Miguel Dias, que na gestão passada
foi secretário de Comunicação do prefeito Edgar Bueno.

Cobranças
Terminais Leste e Nordeste
prontos, a população está
querendo mesmo é ver
como esse sistema ficará.
Sem utilização, os pontos
de passagem dos ônibus
já foram até vandalizados
na Avenida Brasil.

Pra melhor?
A desconfiança ainda é
grande quanto a
eficiência do corredor de
ônibus na Avenida Brasil.
Para muitos é um
retrocesso trazer os
coletivos para a região
central. Além disso, o
projeto original era bem
diferente: estabelecia uma
passagem exclusiva, no
meio do canteiro central.

Tarifa reduzida?
O vereador Fernando Hallberg
(PPL) cobra do Município
explicações sobre os impactos
da redução de R$ 0,46 no litro
do diesel: haverá ou não
redução do preço da tarifa no
transporte público? Ele e o
vereador Serginho Ribeiro
(PPL) também pretendem fazer
uma audiência pública para
avaliar a qualidade do serviço.

Audiência
Hoje está prevista uma
audiência pública para
debater a liberação de novos
loteamentos em Cascavel.
Será a partir das 19h, no
auditório da Prefeitura.
Novos loteamentos têm
encontrado dificuldades de
liberação.

PACHECO X PARANHOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Integrantes de grupos políticos de WhatsApp têm
exagerado em comentários sobre políticos da cidade.

 Ações judiciais contra alguns deles, que não medem
as palavras na hora de teclar, estão sendo preparadas por
pessoas que se sentiram ofendidas.

Demorou, mas aconteceu o encontro oficial entre
Márcio Pacheco (PPL) e Leonaldo Paranhos (PSC). Lado
a lado, ontem eles discutiram o projeto de implantação
de uma praça com acessibilidade. Nas eleições o
enfrentamento foi ferrenho: Paranhos 86 mil votos,
contra Pacheco 56 mil.

Os dez dias de greve
dos caminhoneiros ten-
dem a provocar grande
impacto na arrecadação
no ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadori-
as e Serviços), o que au-
menta a preocupação dos
gestores públicos do Oes-
te do Paraná.

Além de menos dinhei-
ro para os municípios, a
questão crucial está rela-
cionada ao limite pruden-
cial com as despesas
com servidores públicos.
“Quando tivemos, em
maio, uma queda na recei-
ta já enfrentamos um efei-
to que fez muitos municí-
pios chegarem perto ou ul-
trapassar o limite do Tribu-
nal de Contas [de 51,3%].
Só poderemos descobrir o
rombo nas contas, passa-
das algumas semanas”,
diz Anderson Bento Maria
(PPS), presidente da Amop
(Associação dos Municípi-
os do Oeste do Paraná).

Durante a greve, frigo-
ríficos suspenderam as

Queda livre

atividades. O setor ali-
mentício é um dos mais
afetados – dificilmente
terá recuperação de ven-
das dos dez dias de para-
lisação. Enquanto os nú-
meros oficiais não che-
gam, a entidade busca
sensibilizar o governo do
Estado e também o TCE (Tri-
bunal de Contas do Esta-
do). “Seria necessária uma
medida de compensação.
Não sabemos qual a auto-
nomia do governo. Mas pre-
cisaremos de um auxílio.
Também precisamos que o
TCE releve a situação de
alguns municípios”.

Em julho é aguardado
o impacto econômico da gre-
ve e em virtude dessa arre-
cadação frustrada, a orien-
tação é de cautela. “Os pre-
feitos devem manter um tra-
balho cauteloso, atuando
dentro do orçamento até
que possamos verificar o
impacto no caixa”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

TRANSPORTE NORMALIZADO
Em muitas cidades da região faltou combustível para
abastecer os veículos que transportam os estudantes.
Situação que será normalizada a partir de hoje em
praticamente todos. Em Cascavel, por exemplo, o transporte
municipal também está regularizado.

PARALISAÇÃO dos caminhoneiros trouxe impacto para a economia regional
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Em votação ontem, o projeto
que cria o Promover, programa de
transferência de subsídio finan-
ceiro à famílias de baixa renda,
foi aprovado. Porém, para que
seja efetivado os parlamentares
incluíram duas emendas ao “Bol-
sa Família Cascavelense”: pri-
meiro que uma lista dos benefi-
ciados seja divulgada e segundo
que os fornecedores de alimen-
tos pelo cartão magnético forne-
çam notas fiscais eletrônicas
para controle das compras.

O crédito mensal aos beneficia-
dos será de R$ 100. O prazo para
permanência é de até seis meses,
podendo ser prorrogado por igual
período, mediante a reavaliação da
equipe técnica.

A meta da Prefeitura é atender
até mil famílias. Quando houver dis-
ponibilidade orçamentária, a meta
poderá ser aumentada. Hoje, 1,2
mil famílias recebem cestas bási-
cas que custam R$ 44. O cartão
substituirá a cesta.

Serão atendidas pelo programa
famílias ou indivíduos que residem
no município há pelo menos seis
meses, com renda familiar
mensal per capita que impossibili-
te arcar, por conta própria, com o
enfrentamento de contingências
sociais que provoquem riscos e fra-

Rigor ao Promover COMÉRCIO
CREDENCIADO
O beneficiário deverá apresentar
o cartão nos mercados
credenciados para aquisição de
itens variados como alimentos,
material de higiene pessoal,
material de limpeza, botijão de
gás de cozinha, dando
preferência a produtos que
compõem a cesta básica.
Votaram contra a implantação
do Bolsa Família Cascavelense:
Pedro Sampaio (PSDB), Policial
Madril (PMB) e Jorge
Bocasanta (Pros).

gilize a manutenção da unidade fa-
miliar, a sobrevivência de seus
membros ou a manutenção da pes-
soa. Utiliza-se como base a renda
estabelecida pelo Governo Federal
na concessão do Programa Bolsa
Família, para o qual são conside-
radas famílias extremamente po-
bres aquelas que têm renda men-
sal de até R$ 85 por pessoa e fa-
mílias pobres têm renda mensal
entre R$ 85,01 e R$ 17por pessoa.

São critérios para a priorização na concessão do benefício a família
chefiada por mulher em situação de desemprego ou menor renda per
capita;  família com maior número de crianças e adolescentes com ida-
de inferior a 18 anos e menor renda per capita; família que tenha depen-
dente com deficiência e/ou pessoa incapacitada para a vida indepen-
dente e para o trabalho ou ainda idosos que não possuem o Benefício
de Prestação Continuada; família com membros no sistema penitenciá-
rio ou em situação de privação de liberdade sem direito ao auxílio reclu-
são e menor renda per capita e família com situação de violação de
direitos em decorrência do precário ou nulo acesso a renda.

Critérios
PROJETO foi aprovado ontem em primeira
votação na Câmara

 FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC
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Com as vivandeiras silenciadas pela firmeza dos
chefes militares de que nada os afastará de honrar
seu dever constitucional, já é possível recordar com
serenidade como foi a intervenção do Exército no
Oeste do Paraná em junho de 1958.

Palotina se formou em 1954 pelas mãos de colo-
nos sulinos de fibra. Rapidamente construíram uma
das comunidades mais operosas e uniformes do Pa-
raná, destacando-se as famílias Zardo, Bortolozzo,
Clivatti, Nenevê e Studzinski, dentre tantas outras igual-
mente dignas de memória.

Eles de boa fé adquiriram propriedades que a colo-
nizadora Pinho & Terra não revelou estar encrencadas.
A encrenca começou com a doação das terras da União
em troca da construção da ferrovia, que não veio. Com
a revolução de 1930, o Paraná tomou as terras não
usadas e as destinou a projetos de colonização.

A União jamais reconheceu o domínio do Estado,
iniciando um conflito em que a colonizadora e os colo-
nos ficaram na situação de mariscos entre as ondas
e o rochedo.

Em junho de 1958 o governo do Paraná mandou
indisciplinados policiais militares para ocupar a cidade,
submetendo a população ao terror, entre arruaças e ti-
roteios. Desesperados, os colonos pediram socorro ao
governo federal, que mandou o Exército para intervir.

Palotina ficou sob controle militar por três anos,
até o governo Ney Braga acabar com o conluio da
Polícia Militar de Lupion e os jagunços, garantin-
do aos colonos que a Justiça resolveria o proble-
ma. Que tardou, tardou mas não falhou: resolveu
a questão em 1982.

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

Há 60 anos, intervenção
do Exército  no Oeste
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“As fake news são como um
novo tipo de droga. A

sociedade deve aprender que
usar e passar adiante traz

estrago irreparável”.

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

A decisão do
Conselho de

Comunicação da
Câmara dos

Deputados e do
Senado em aprovar

parecer para
criminalizar notícias
falsas, as chamadas

fake news.

Os grupos de
debates políticos

criados no
aplicativo

WhatsApp por
usuários de

Cascavel que se
transformaram em

canais de difusão de
fake news.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

19
Terça

Curitiba

14 17
Quarta

13
Terça

18
Quarta

10106

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

NOVA
13/06 - 16h45

Nublado com
 chuva e trovoadas

Nublado com
 chuva e trovoadas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Admar Gonzaga Neto,
ministro do Tribunal

Superior Eleitoral, sobre a
disseminação de notícias

falsas durante a greve dos
caminhoneiros.

 Ação conjunta
Sobre o caso do buraco
na Rua Mawes, no Bairro
Santo Onofre, veiculado
na semana passada, a
Secretaria de Obras foi
ao local e constatou o
problema, que deverá
ser solucionado em uma
ação conjunta com a
Sanepar. “Lá passa a rede
de esgoto e tem a
galeria pluvial, vamos
ter que desenvolver um
projeto bem reforçado
para que ambas as redes
funcionem juntas”, disse
o engenheiro Jefferson
Valcanover.

Material inclusivo
A Secretaria de Educação
de Cascavel elaborou
material especial para
trabalhar com alunos
com deficiências. O
material foi produzido a
partir do trabalho
realizado com alunos
que apresentam
dificuldades no controle
motor e comunicação
verbal e que necessitam
de comunicação
alternativa para auxílio
nas atividades escolares.
Os recursos foram
elaborados com material
manipulável e digital.



SOCIAL12 HOJE NEWS, 05 DE JUNHO DE 2018

Felicidades!

gente@jhoje.com.br

A encantadora CAROLINE PACKER, pelas lentes de Arivonil Policarpo

Sonia Siqueira, Hebe Negrão,
Nerivaldo Fontanella, João Paulo
Santos, Mariela Marque Santos,

Lúcia Maria Pequi, Maria Eduarda
Sanches, Mariana Luis Mello dos
Reis, Júlio César Santos, Paulo

Henrique e João Pedro de Mello.

Bingo pra cachorro
Dia 9 de junho tem o  Bingo do

Marisbello. A promoção é da Tia Marcia
do Rocio Prado, que mantém 60 cães.

Na compra do convite antecipado
você concorre a brindes. O valor é
R$ 30 com 10 rodadas inclusas. O

evento será na Associação dos
Moradores do Bairro Maria Luiza, Rua

Gaspar Dutra, 300, às 14h30.

Destinação correta
Sábado,  o Centro Estadual de

Educação Profissional Pedro Boareto
Neto (Ceep) e parceiros realizam uma

ação alusiva ao Dia do Meio Ambiente.
Os alunos do curso Técnico em Meio
Ambiente estarão no Calçadão em
frente à Catedral coletando lixo

eletrônico (tvs, celulares, geladeiras,
pilas e baterias) e óleo de cozinha.

Será das 9h às 12h.

O homem que sofre antes do
necessário sofre mais
do que o necessário.

 (Sêneca)

Rock
Hoje às 20h, tem o lançamento

DVD “Nos Guizos do Rock” no The
Legend.  O documentário é

baseado no livro Histórias das
Bandas de Rock do jornalista

Jean Paterno.  Será no
The Legend Bar, Rua.
 Pernambuco, 257.
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FALTAM

09
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Paulistano que fez seu nome no Grê-
mio, apesar de atuado antes em
Portugal (Chaves e Vitória de Gui-
marães), na Alemanha (Köln) e na
Espanha (Mallorca), o zagueiro Pe-
dro Geromel, de 32 anos, é um dos três jogadores
convocados por Tite que atuam no Brasil (Cássio e
Fagner são os outros). Ele disputará sua primeira
Copa do Mundo com apenas cinco convocações e
dois jogos pela seleção brasileira.

PLACAR DE ONTEM
AMISTOSOS

Marrocos 2 x 1 Eslováquia
Itália 1 x 1 Holanda

Sérvia 0 x 1 Chile

BRASILEIRÃO
Paraná Clube   2 x 1 Fluminense

A governadora Cida Borghetti
recebeu ontem, no Palácio Iguaçu,
em Curitiba, o embaixador da Ar-
gentina no Brasil, Carlos Maga-
riños. Cida destacou a oportunida-
de para discutir estratégias para
fomentar o intercâmbio comercial
e cultural do Paraná com o país
vizinho. O chefe da sessão comer-
cial da Embaixada da Argentina no
Brasil, ministro Javier Dufourtquet,
e o cônsul da Argentina em Curiti-
ba, Pedro Ezequiel Marotta, parti-
ciparam do encontro.

Para a governadora, é essenci-
al manter o diálogo e trabalhar em
conjunto. “Temos interesse em for-
talecer cada vez mais as relações
com a Argentina, um importante
mercado, e atuar para ampliar o
envio dos produtos paranaenses
e argentinos para outros países”,
afirmou Cida.

Paraná quer estreitar laços

Para estimular negócios no setor da agroindústria e fomentar ainda mais o
intercâmbio, empresários dos dois países estão formando uma câmara de
comércio em Curitiba. “São 30 anos de cooperação entre a Argentina e o

Paraná e precisamos desenvolver novas estratégias e novos produtos”,
afirmou o embaixador. “A câmara de comércio tem o objetivo de fortalecer

e trabalhar mais a favor das pequenas e médias empresas do setor
agroindustrial e, sobretudo, conseguir que empresas brasileiras e argentinas

trabalhem juntas para conquistar novos mercados”, disse Magariños.
A governadora também destacou a instalação da câmara de comércio

como meio de fomentar o intercâmbio. “Essa união de esforços faz toda a
diferença. O Paraná é 60% movido pelo agronegócio e podemos ampliar

ainda mais a parceria nesse setor”, disse a governadora.

O embaixador Carlos Magariños
lembrou que, entre os estados brasi-
leiros, o Paraná é o principal parceiro
comercial da Argentina. “Entre a Argen-

tina e o Paraná são movimentados
cerca de US$ 3 bilhões por ano, sen-
do 75% do setor automotivo”, infor-
mou o embaixador, Carlos Magariños.

 Câmara de Comércio

CIDA Borghetti recebeu diplomatas
argentinos ontem no Palácio Iguaçu
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Talvez falte concentração se precisa
terminar uma tarefa ou cuidar melhor
da saúde. Atenção para não se envol-
ver em fofoca nem contar um segredo
sem querer. Cor: creme.

To
ur

o Você pode se sair bem ao cuidar da
sua grana. O astral é favorável para
rever, organizar e até fazer alguns
cortes no orçamento. Cor: roxo.

G
êm

os

Há risco de se desentender com a fa-
mília ou com alguém mais conserva-
dor, se não souber respeitar alguns
limites. Se está a fim de alguém, tome a
iniciativa. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Hoje, você estará mais sensível. Res-

peite seu ritmo e tire um tempo para
descansar e repensar algumas coisas
- sua saúde agradece! Cor: creme.

Le
ão

A convivência com os amigos está em
alta e promete animar o final de sema-
na! Porém, nem tudo são flores e é
melhor não misturar amizade e dinhei-
ro, por enquanto. Cor: azul.

V
ir

ge
m

Hoje, você vai se importar mais com o
que os outros pensam a seu respeito.
Seja mais flexível e vai se entender
melhor com os familiares, especialmen-
te com alguém mais velho. Cor: lilás.

Li
br

a

Bom dia para conhecer pessoas e lu-
gares novos. Saia da rotina e agite a
vida social! Talvez apareça algum obs-
táculo em uma viagem, mas não desa-
nime. Cor: verde-escuro.

E
sc

or
pi

ão O dia promete algumas surpresas. Seu
lado sensual se torna ainda mais forte,
porém, terá que driblar seu gênio forte
se quiser evitar briga com a sua cara-
metade. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
ri

o Os relacionamentos estão em alta e
fará o possível para deixar a solidão
bem longe. Mas, para se entender
melhor com as pessoas próximas, cui-
dado com as críticas. Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Talvez você precise se esforçar um

pouco mais para terminar tarefas pen-
dentes. Deixe o desejo de se divertir
em segundo plano e cuide das suas
obrigações primeiro. Cor: creme.

A
qu

ár
io

Hoje, a Lua ilumina seu paraíso astral e o
dia tem tudo para ser divertido! Aproveite
para reunir os amigos, programar um
passeio e tirar um tempo só para fazer o
que mais gosta. Cor: azul-turquesa.

 P
ei

xe
s Você vai se sentir mais à vontade se

puder curtir o seu cantinho e aprovei-
tar a companhia dos familiares. Se pre-
cisa de conselho, procure um parente
mais velho ou experiente. Cor: bege.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    ORGULHO E PAIXÃO

 • BAND

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Gabriela garante a Rosália que a

ajudará a conseguir a vaga na cantina
da escola. Garoto aconselha Tito a ter
sua primeira noite de amor com alguém
que ele ame. Bia conta a Pérola que
Ana Cruz quer conhecê-la. Tito se de-
clara para Flora. Kavaco e Amanda tor-
cem para que Verena seja selecionada
para os Jogos Olímpicos.

DEUS SALVE O REI
Rodolfo entra no castelo sem nin-

guém ver e acaba ouvindo a conversa
entre Afonso e Gregório sobre o casa-
mento de Catarina. Afonso não revela a
Amália o motivo de não terem conse-
guido o empréstimo. Rodolfo pede aju-
da a Timóteo para sair do castelo. Au-
gusto se surpreende quando Virgílio
conta que Catarina ama Afonso. Virgí-

lio fica sabendo por Otávio que o Con-
selho não concedeu o empréstimo a
Afonso por causa de Amália.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella apoia Edgar e Manue-

la decide voltar para a casa do pai. Va-
lentim canta uma música de sua auto-
ria para Rosa e Ícaro se incomoda. Lau-
reta orienta Galdino a divulgar o vídeo
que incrimina Edgar e Severo. Doralice
não aceita conversar com Ionan e Nes-
tor aconselha a moça.

AS AVENTURAS DE POLIANA
As mulheres ficam paradas para

apreciar a beleza de Afonso (Victor
Pecoraro), dono da casa de carne. João
promete para Luísa que irá ajudar Antô-
nio a limpar a casa. Filipa descobre que
Claudia trabalha na galeria de arte de

 Ema se surpreende com a objetividade de Edmundo ao lhe propor casa-
mento, mas acaba aceitando o pedido. Luccino parabeniza Mariana/Mário por
sua estreia na corrida e a alerta sobre Brandão. Ernesto decide ensinar golpes

de luta para Camilo. Darcy confronta Susana sobre a falsa carta.
 Ema revela a Elisabeta que o casamento com Edmundo salvará sua

família da falência. Amélia recebe alta do hospital. Camilo conta a Elisabeta
sobre a conversa que teve com Darcy. Elisabeta procura Darcy.

Glória e decide questionar o motivo de
Yasmin ter escondido. Mário, Benício
e Gael decidem mexer no lixo de Sr.
Pendleton com objetivo de descobrir
mais sobre ele. Com ciúme de Nanci,
Waldisney diz que a mulher é sua na-
morada.     ela e Marcelo eram namora-
dos na juventude.

CARINHA DE ANJO
Zé Felipe e Miguel choram ao se

despedirem um do outro. Leonardo vai
até uma rua no meio do mato com um
comparsa para pear o dinheiro do res-
gate com Gustavo. Padre Gabriel faz
uma corrente de oração enquanto isso.
Leonardo não se arrepende de nada e
ainda afirma que a vingança é por ele e
Nicole. Dulce Maria é liberada após
pagamento do resgate, mas antes de
correr em direção do pai, coloca um
grampo no pneu do carro de Leonardo,
que não vê nada e tenta fugir.

AMOR PROIBIDO
Hilmi tem alta do hospital. Firdevs

pede para conversar com Adnan so-
bre Bihter. Behlul e Nilay saem juntos
para escolher o vestido de noiva dela.
Adnan perdoa Bihter por ter escon-
dido tanta coisa dele. Besir conta
para Behlul que Nihat está suspei-
tando do envolvimento dele com
Bihter. Com medo, Behlul também
pede para Adnan desistir do proces-
so contra Hilmi. Besir coloca o DVD
com as imagens de Behlul e Bihter
em um cofre no banco.

APOCALIPSE
Ricardo fala sobre a viagem ao Bra-

sil com Stefano. Alan tenta se aproxi-
mar de Uri. Ele se surpreende ao ver
Saulo na casa do irmão. Ricardo fala
sobre a viagem com os familiares. An-
dré fala para Dudu que Ricardo Monta-
na está a caminho do Brasil. Bárbara
diz que não aceita a marca. André diz
confiar em Guido. Saulo discute com
Alan. Guido recebe a marca. Celeste e
Chico falam sobre o casamento.

Darcy nega
a Camilo

que tenha
escrito
uma

carta a
Elisabeta
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