
Etanol chega mais caro
aos postos de Cascavel
O preço do etanol subiu até R$ 0,40 nas bombas dos postos de combustíveis de Cascavel nos
últimos dias. O aumento ocorreu após negociações com as revendedoras ainda no fim de se-
mana, mas não há uma justificativa para o reajuste. Por outro lado, o Procon está notificando
com orientações os 62 postos de Cascavel sobre as portarias do governo federal que determi-
nam redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel. O Sindicombustíveis diz que não há como

repassar o desconto integral em um espaço curto de tempo como quer o governo.
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Seis meses depois...
Moradores do Jardim Santo Onofre que há seis meses
convivem com crateras gigantes no asfalto em uma das

ruas, enfim, terão o problema resolvido. Ontem a
Sanepar começou a remanejar a rede de esgoto para

solucionar o problema que, além do risco que
apresentava, também exalava mau cheiro.

 Pág. 09

Mais 30 dias
de obras em
novo hospital

PÁGINA

12
Criança é
estuprada
em escola

PÁGINA

19
Cascavel leva
95 atletas aos
Jogos Abertos

PÁGINA

21

Seis meses depois...
Moradores do Jardim Santo Onofre que há seis meses
convivem com crateras gigantes no asfalto em uma das

ruas, enfim, terão o problema resolvido. Ontem a
Sanepar começou a remanejar a rede de esgoto para

solucionar o problema que, além do risco que
apresentava, também exalava mau cheiro.

 Pág. 09

AÍ
LT

O
N

 S
AN

TO
S



ESPORTE 21CASCAVEL, 07 DE JUNHO DE 2018

 A fase regional da 61ª edição
dos Japs (Jogos Abertos do Para-
ná) começa hoje em 12 municípi-
os do Estado e até domingo (10)
apontará quem seguirá para a se-
gunda etapa da competição, de
22 a 24 de junho. Para os repre-
sentantes de Cascavel, as dispu-
tas ocorrem na cidade de Planal-
to, no Sudoeste do Estado.

A delegação cascavelense é com-

O evento será realizado do dia 17 a
26 de agosto em homenagem ao
aniversário de 69 anos do Azulão.
Contará com diversas amostras
culturais, jantares típicos e inúmeras
modalidades esportivas, dentre elas
futebol masculino e feminino, basquete,
vôlei de areia, provas de natação,
jogos de carta, corrida de rua e triatlo.

posta por 95 atletas de cinco equi-
pes: basquetebol masculino, futebol
masculino, futsal feminino e volei-
bol (feminino e masculino). Ao todo,
mais de 1.100 competidores de 30
cidades participarão dos Japs em
Planalto. Também haverá disputas
em Guaratuba, Cornélio Procópio,
Tibagi, Rolândia, Paraíso do Norte,

Tapejara, Mariluz, Palmas, Laranjei-
ras do Sul, Palotina e Faxinal.

Quem avançar desta primeira
etapa disputará o título regional de
22 a 24 e a chance de avançar à
fase final da Divisão B, que será de
17 a 23 de agosto em Coronel Vivi-
da. Os campeões da Divisão B são
classificados para a Divisão A.

Os 11 atletas cascavelenses que se destacaram “em casa” em meio aos 650
participantes do Campeonato Paranaense, realizado no fim do mês de maio,
estão rumo a Cuiabá (MT) para representar o Estado no Campeonato
Brasileiro de Taekwondo, de amanhã a domingo, no Ginásio Aecim Tocantins.
Acompanhados pelo mestre Ricardo Zimmer e o técnico Eurico Chagas, desta
vez, todos buscam pontos para o ranking nacional e os taekwondistas da
categoria Cadete ainda buscam vaga na seleção brasileira. Os atletas de
Cascavel na disputa são Carlos Eduardo dos Santos Brito e Gustavo Lis
Lupion (Infantil); Luane Nogueira de Camargo, Camile Vitoria Shraeber,
Matheus Jacob e Cristiano dos Santos Antonello (Cadete); Maria Eduarda
Chagas e Gabriel de Jesus Bombarda (Juvenil); e Heduarda Sabadin, Lara
Maria Brasil Furtado e Paulo Henrique Rachael (Sub-21).

Circuito Regional
de Xadrez
Pouco mais de um mês depois da
abertura do Circuito Regional de
Xadrez, a competição realiza a sua
segunda etapa neste sábado, a
partir das 13h30 no Teatro
Municipal Sefrin Filho, em Cascavel.
A expectativa da organização da
competição é de que
aproximadamente 100 enxadristas
disputem as vagas para a 3ª etapa,
que será em Marechal Cândido
Rondon em setembro.
Os interessados em participar
podem se inscrever com desconto
até esta quinta-feira, ao valor de R$
10, pelo site crx.xadrezsuico.info ou pelo
e-mail circuitoxadrezcascavel@gmail.com.
Na nora do evento, a inscrição
custará R$ 15. Estarão em disputa
medalhas e vagas nas categorias
sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-
16/18 e aberto, nos naipes
feminino e absoluto. A premiação
será após as rodadas, do 1º ao 5º
lugar de cada categoria e naipe.

TUIUTI

Cascavel nos Jogos Abertos

DIVULGAÇÃO
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Equipe com maior número de
representantes dentre os atletas
que representam a canoagem ve-
locidade do Brasil nos Jogos Sul-
Americanos em Cochabamba, na
Bolívia, o Clube de Regatas Casca-
vel já comemora a conquista de
medalhas por seus canoístas na
competição.

As provas da modalidade tive-
ram início ontem e logo no primei-
ro dia o clube cascavelense viu
Roberto Maehler e Vagner Júnior

Medalhas na canoagem

CAICO
Depois da definição dos campeões da Super Sênior e da Livre, hoje é a vez da
categoria Sênior revelar o vencedor na 36ª edição do Caico, o Campeonato

Interno de Futebol Suíço do Clube Comercial. A disputa final envolve as
equipes Agrossol/Queiroz e União. A partida está marcada para as 19h45

desta quinta-feira na sede campestre da Associação. Por enquanto, já foram
realizados 38 jogos pela categoria, com mais de 220 gols marcados.

Ninho da Cobra Dentro da Lei Recursos
Em resposta à dúvida da Secretaria de
Cultura e Esporte de Cascavel, o
Departamento Jurídico do Município
aconselhou como imprópria a forma proposta
pelo FC Cascavel para assumir o Ninho da
Cobra. O time cascavelense propôs à
Prefeitura um investimento milionário no local
para reformulá-lo e poder explorá-lo por 50
anos. Em seu parecer, emitido nesta semana, o
Jurídico não levou em conta a proposta, e
sim a forma de concessão.

A resposta do Departamento
Jurídico da Prefeitura de Cascavel
leva em conta a maneira em que a
concessão pode ser feita: por meio
de processo licitatório de
chamamento público (com livre
concorrência e obrigações expressas
em edital) ou parceria-público-
privada (com investimento de
recursos públicos e também do
contratante particular).

Enquanto trata do assunto, a Secretaria
de Cultura e Esporte de Cascavel,
comandada por Ricardo Bulgarelli,
monitora a captação de uma verba de
R$ 5 milhões do Ministério da
Cultura. Até “ontem” o projeto previa
revitalizar o Ninho da Cobra, mas
agora pode custear a construção de
três a quatro novos campos completos
(com arquibancadas e vestiários) na
cidade para o futebol amador.

Souta subir ao pódio. Ambos con-
quistaram medalhas de prata nas
duas únicas provas do caiaque do
dia. Vagner foi segundo colocado no
K1-1000m e Roberto foi segundo
colocado no K2-1000m, em parce-
ria com o gaúcho Edson da Silva.

O Brasil também conquistou
duas medalhas de ouro ontem,
ambas na canoa, com Isaquias
Queiroz no C1-1000m e a dupla Isa-
quias Queiroz/Erlon de Souza no
C2-1000m.

Dia de estreia
Nesta quinta-feira, às 9h (de
Brasília), será a vez de Ana

Paula Vergutz (foto) estrear na
Bolívia, na prova do K1-500m.
Atual campeã, ela tem desta

vez a altitude de 2.700m como
adversária extra na disputa.

Aliás, toda a seleção brasileira
tem sofrido com os efeitos da
altitude, mas principalmente

os atletas do caiaque, que
chegaram a Cochabamba no

início da semana.
Logo em seguida á prova

individual, nesta quinta, Ana
Paula voltará à Represa La

Angostura, local das provas da
modalidade nos Jogos, para

disputas o K2-500m ao lado da
gaúcha Cinara Camargo, às
10h. Meia-hora depois, às

10h30, o quarteto brasileiro
formado por Roberto Mahler,
Vagner Jr Souta, Edson da Silva

e o carioca Pedro Henrique
Helena da Costa disputará o

K4-500m.
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A 10ª e penúltima rodada do Bra-
sileirão antes da pausa para a Copa
do Mundo será encerrada hoje com
três jogos, sendo dois embates re-
gionais e o duelo entre os tricolo-
res paranaense e baiano.

Na Vila Capanema, o Paraná Clu-
be recebe o Bahia num duelo dire-
to contra o rebaixamento, às 20h.
A Gralha vem de vitória sobre o tri-
color carioca (Fluminense), sua pri-
meira no campeonato e que lhe ti-
rou da lanterninha. Ainda assim,
é a penúltima colocada com seis
pontos. O Bahia vem de duas der-
rotas seguidas e está uma posi-
ção imediatamente acima do Pa-

A seleção brasileira de futebol completou ontem seu 11º dia de preparação (foto) para a Copa do Mundo, e o sétimo
dia sem Renato Augusto treinar com o grupo. O volante segue em tratamento de fisioterapia por conta de uma inflamação
no joelho esquerdo e mantém o status de desfalque de Tite nos treinamentos. Afastado das atividades desde quinta-feira
passada com dores, ele começa a ter colocada em dúvida a sua ida à Áustria para o amistoso de domingo, às 11h (de
Brasília), em Viena, que marcará o último jogo do Brasil antes da estreia do Mundial. A comissão ainda não trabalha com
a possibilidade de corte. Vale lembrar que, como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já enviou a lista de 23
atletas, uma troca agora precisaria de um laudo médico e da aprovação da Fifa.

BRASILEIRÃO
20h Paraná Clube x Bahia
20h Fluminense x Flamengo
21h América-MG x Atlético-MG

AMISTOSOS
9h10 Coreia do Sul x Bolívia
16h Inglaterra x Costa Rica
16h15 Portugal x Argélia
17h Islândia x Gana
20h Uruguai x Uzbequistão

JOGAM HOJE

Clássicos no Brasileirão
raná Clube, com oito pontos.

Também às 20h, mas no Estádio
Mané Garrincha, em Brasília (DF),
Fluminense e Flamengo realizam
nova edição do Fla-Flu fora do Rio de
Janeiro. Melhor para o time rubro-
negro, que apesar de visitante joga-
rá em “casa”, pois nunca perdeu um
clássico na capital do País em oito
jogos (cinco vitórias e três empates),
e mesmo que isso aconteça hoje
não deixará a liderança do campeo-
nato. O Flu é o 9º, mas pode chegar
ao G4 com uma vitória.

Já às 21h, será a vez do duelo
regional entre América-MG e Atléti-
co-MG fechar a 10ª rodada, no Es-

tádio Independência, que é casa do
Coelho e também do Galo. As duas
equipes tem campanhas semelhan-
tes no Brasileirão. O Atlético é o 10º
com 14 pontos e o América é o 11º
com 13.

CBF
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No decorrer do último mês, até
mesmo em meio às dificuldades do
período de paralisação dos cami-
nhoneiros, quem conseguiu chegar
aos postos de combustíveis e op-
tou pelo etanol no momento de
abastecer o veículo encontrou um
valor atrativo nas bombas.

Poucos dias após os protestos
terem se encerrado e o abasteci-
mento dos postos voltar à normali-
dade, o preço do combustível que
chega à cidade não tem agradado.

Em um posto de combustível da
Avenida Tancredo Neves em Cascavel,
há motoristas que chegaram a pagar
R$ 2,69 pelo litro do etanol nas últi-
mas semanas. O preço na bomba ve-
rificado ontem subiu para R$ 3,09.

Ao longo da avenida há outros es-
tabelecimentos com o mesmo valor
para o litro do etanol. Na BR 277 o
litro desse combustível é encontrado
um pouco mais em conta, a R$ 2,99.

O aumento ocorreu após nego-
ciações com revendedores ainda
no fim de semana, mas não há jus-
tificativas dos empresários que
repassam o produto final ao con-
sumidor. A exemplo de outros mo-
mentos em que houve reajuste,
pode ser atribuído a dificuldades
na safra da cana ou mesmo por
estratégia de mercado.

De acordo com pesquisa da ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustível), o valor
mínimo encontrado pelo produto no
mês de maio chegou a R$ 2,59. Já
o preço médio verificado entre os
64 estabelecimentos avaliados na
cidade foi de R$ 2,93.

Etanol chega mais caro

GASOLINA
O preço da gasolina nas refinarias de todo o País passará a custar, a partir de
hoje R$ 1,9617. Essa é a terceira queda consecutiva, conforme divulgado pelo
Site da Petrobrás. Ainda ontem o valor em vigor para o preço do combustível era
de R$ 1,9706. Desde a última alta anunciada no dia 2, o preço da gasolina nas
refinarias já caiu 2,45%.

DIESEL
Em um posto de combustível da Avenida Tancredo Neves o estoque de diesel,
que estava vazio desde o dia 22 de maio, começou a ser reabastecido na tarde
de ontem, mas na placa o preço pelo litro do combustível ainda não havia sido
definido. Diante das distribuidoras não terem repassado o desconto de R$ 0,46
no litro de diesel, o governo federal determinou novo prazo para que essa
diferença chegue até o bolso, sobretudo, dos caminhoneiros.
Desde a publicação de portaria no Ministério da Justiça, que previa essa
redução, proprietários de postos e Sincombustíveis-PR alertaram que o repasse
não havia sido concedido integralmente pelas distribuidoras.
“Foi uma divulgação infeliz e irresponsável, ao direcionar aos postos uma cobrança
de redução que não poderia ser aplicada num prazo tão curto e muito menos sem
que as distribuidoras fizessem repasses daquela ordem”, afirma o Sincombustíveis-
PR ao acrescentar, “a orientação do sindicato é de executar nas bombas os
repasses feitos pelas distribuidoras”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Litro do etanol vendido no
Stop da Tancredo Neves é

vendido a R$ 3,09



De acordo com o Ministério da Justiça, as fiscalizações feitas pelo Procon, por
meio de seus fiscais, resguardam o direito ao repasse do reajuste do valor do
óleo diesel aos consumidores finais no momento do abastecimento.
No momento da fiscalização, pede-se a apresentação de nota fiscal da venda
do combustível pelas distribuidoras aos postos revendedores, que por sua vez,
também devem ter em mãos nota que comprove o valor de venda ao
consumidor final compatível com o preço na bomba de combustível no dia da
comercialização do óleo diesel.
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Em cumprimento às portarias 735,
de 1º de junho, e 760, de 5 de junho,
do Ministério da Justiça, o Procon (De-
partamento de Proteção e Defesa do
Consumidor) de Cascavel fiscaliza, des-
de o início da semana, os 62 postos de
combustíveis do perímetro urbano para
identificar quais deles ainda não reduzi-
ram o preço do óleo diesel depois do
acordo entre o governo federal e os

De olho nas bombas

Direito

caminhoneiros, que prevê um descon-
to de R$ 0,46 no litro do combustível.

Conforme o coordenador do Pro-
con, Otto Reis, por enquanto são reali-
zadas apenas notificações com o obje-
tivo de orientar os proprietários dos
postos de combustíveis sobre a obri-
gatoriedade da redução. Todos os es-
tabelecimentos visitados recebem um
ofício que contém as especificações da

portaria. “A fiscalização está sendo feita
e não foi finalizada até o momento”, diz.

Somente em um segundo mo-
mento, após o recebimento do ofí-
cio, é que o Procon estará apto a au-
tuar o estabelecimento que não cum-
prir a determinação federal. Ou seja,
será necessário retornar ao posto,
que já foi notificado, para que então
a multa seja aplicada.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Procon orienta que redução
seja feita de forma imediata

após entrega de ofício
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O PAEE (Pronto Atendimento de
Enfermagem Escola) da
Universidade Paranaense – Unipar
recebeu 70 doses da vacina contra o
vírus influenza, disponibilizadas pela
rede pública de saúde de Cascavel,
para atender os professores –
considerados grupo de risco.
A campanha de vacinação contra a
gripe aconteceu no mês de maio,
antes do início do inverno (21
junho), com a versão trivalente do
imunizante, que protege das cepas
H1N1, H3N2 e do tipo B Yamagata.
Ao término da campanha, as doses
extras contemplaram, ainda,
colaboradores que tinham interesse
na vacinação.
O vírus que está se espalhando é
o H3N2, um subtipo do vírus

INFLUENZA: PAEE REALIZA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Equipe de Enfermagem realizou duas ações importantes no último mês – campanha de
vacinação na Universidade e educação em saúde nos hospitais

influenza A. A gripe começou nos
Estados Unidos e, segundo o
Ministério da Saúde, em três estados
brasileiros já foram diagnosticados
casos. A enfermeira responsável
técnica do PAEE, Ângela Graeff,
destaca que a vacinação é a
estratégia mais importante para
evitar surtos dessa doença, porém,
não é motivo de alarde. 
Além de aplicar a vacina, a equipe do
PAEE também orienta sobre reações
e formulação da vacina e como se
proteger contra a gripe. Entre os
cuidados estão: higienização correta
e frequente das mãos após tossir ou
espirrar, usar álcool 70%, não tossir
na mão, não compartilhar alimentos
e objetos de uso pessoal, evitar locais
fechados e aglomerados, manter o

ambiente arejado, entre outros.
Outra ação de educação em saúde
realizada pelo PAEE aconteceu em
parceria com a Unimed,
beneficiando colaboradores dos
hospitais Uopeccan, Gênesis e Nossa
Senhora da Salete. Às equipes foi
apresentada a dinâmica da
higienização das mãos com a
tecnologia desenvolvida na
Universidade – a Caixa Negra.
“A conscientização dentro do
ambiente de saúde é
importantíssima para evitar infecção
cruzada de bactérias entre
pacientes e para a proteção
individual dos funcionários, além de
ser um instrumento de trabalho da
equipe de Enfermagem”, destaca
Ângela.

Equipe de Enfermagem da Unipar leva tecnologia de higienização das mãos a hospitais de Cascavel
Caixa Negra é produto inovador do curso de
Enfermagem
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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, 07 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

Fim do buraco após 6 meses
Enfim moradores do Jardim San-

to Onofre terão uma demanda de
mais de seis meses sanada. Como
veiculado algumas vezes pelo Hoje
News, nos últimos dias a situação
da esquina das Ruas Mawes com
Carijós era crítica.  Vários buracos
fundos que chegavam até a rede de
esgoto causavam medo, perigo e
exalavam mau cheiro, de acordo com
relato de moradores. Por pouco não
ocorreram acidentes no local.

A Sanepar (Companhia de Sanea-
mento do Paraná) informou por meio
de nota que já está tomando as pro-
vidências para o caso. “Informamos
que a Sanepar está fazendo o rema-
nejamento da rede de esgoto na Rua
Mawes, esquina com a Rua Carijós.
A previsão é a de que até o fim da
semana sejam concluídos os servi-
ços, se o tempo permitir”.

O engenheiro Jefferson Valcano-
ver, da Sesop (Secretaria de Obras
Públicas), disse que a Sanepar to-
mou a decisão mais coerente para
a situação. “Agora sim vamos con-
seguir definitivamente sanar o pro-
blema. Com o remanejamento da
rede de esgoto vai melhorar tudo.
Após a Sanepar concluir a parte
dela vamos trabalhar lá e até o fim
da semana que vem, dependendo
do tempo, vamos entregar a obra
pronta para a população”, destaca.

GRATIDÃO
Rafael Aparecido, que mora em
frente ao local entrou em contato
com a reportagem pelas redes
sociais para informar o problema na
semana passada. Agora que os
procedimentos estão sendo
tomados, ele disse estar
agradecido. “Só tenho a agradecer
a equipe do jornal, sem vocês
estaríamos ainda com o problema,
agora só espero que o projeto seja
bem executado e que não volte a
causar problemas”, destacou.

 DEPOIS de muito tempo, finalmente moradores do Santo Onofre terão um dos seus problemas sanados

AÍLTON SANTOS
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Dados do SPC (Serviços de Pro-
teção ao Crédito) da Acic (Associ-
ação Comercial e Industrial de
Cascavel) mostram que o número
de consumidores negativados
subiu 5% em maio comparativa-
mente ao mesmo período do ano
passado. Ao todo, 6.385 pesso-
as deixaram de honrar pagamen-
tos com o comércio e com empre-
sas de Cascavel no mês anterior,
enquanto em maio de 2017 este
número era de 6.058.

Além disso, a quantidade de pes-
soas que deixaram o SPC também
reduziu em maio em relação a igual
período de 2017. Conforme o SPC,
as baixas registradas no mês pas-
sado foram de 3.083 consumido-
res contra 3.525 do ano anterior.

O SPC também constatou redu-
ção nas consultas em maio de
2018 em comparação com maio de
2017. Neste caso, a queda é de
10%. Elas totalizaram 53.870 con-
tra 48.349 de agora.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

6,3 mil negativados em maio

EM MAIO, número de consumidores que deixaram de honrar pagamentos subiu 5% em Cascavel

 O MOTIVO
Conforme o diretor do SPC da Acic, Genésio Pegoraro, o aumento no número de

negativados é um reflexo da mobilização dos caminhoneiros, que ocorreu em
todo o Brasil entre 21 a 30 de maio. Neste período, o ritmo de negócios e vendas
reduziu de maneira expressiva. “Historicamente, o mês de maio é muito bom, e
seguimos numa crescente até a semana que antecedeu a paralisação. Depois
disso, o País praticamente parou, afetando o comércio e as empresas de modo

geral”, relata Pegoraro, que lembra: “foram dias muito ruins ao setor”.
A expectativa é de que o cenário melhore com a aproximação do Dia dos

Namorados, comemorado na terça-feira (12). Pegoraro estima que as vendas
no comércio subam até 6% em relação ao ano passado, o que deve contribuir

para que os consumidores acertem suas dívidas a tempo de comprar um
presente. “Estamos otimistas, mas também cautelosos. Há confiança nesta

recuperação, tanto nas vendas quanto nas baixas do SPC”, afirma.
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As obras para adequações do
antigo Hospital Jacomo Lunardelli
devem levar ainda cerca de 30 dias
para que sejam concluídas. Em abril
o município estimava que os traba-
lhos fossem concluídos até o fim
de maio, o que, no entanto, não
ocorreu. A expectativa é de que a
estrutura funcione como retaguar-
da para pacientes que passam por
UPAs e precisam ficar alguns dias
em recuperação.

Conforme a Secretaria de Saúde,
no momento os serviços estão con-
centrados na rede de gases medici-
nais. “Estamos revisando e adequan-
do alguns pontos, o que deve levar em
torno de 30 dias, caso não haja inter-
corrências”, afirma a secretaria.

Mais 30 dias
de obras

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

SEM PREVISÃO
O início do funcionamento no novo
hospital no município, no entanto, ainda
não tem data prevista. “A discussão está
em debate junto ao Conselho Municipal de
Saúde e Ministério Público, uma vez que o
Município não é gestor pleno do SUS
(Sistema Único de Saúde) e há
necessidade de avanços em relação aos
processos de financiamento dos serviços”,
esclarece a Secretaria de Saúde.
A prefeitura conseguiu a desapropriação do
imóvel do antigo Hospital Jácomo
Lunardelli, para fins de utilidade pública
com apoio do governo do Estado, ao
custo de R$ 8,5 milhões.

SERVIÇOS estão concentrados na
adequação da rede de gases medicinais

 Nova data para concurso

Com a conclusão das obras, a
UPA (Unidade de Pronto Atendimen-
to) Brasília será transferida para a
estrutura do hospital, onde deverá
funcionar por pouco mais de um
ano. Esse é o prazo previsto para
que as reformas na atual unidade
do Bairro Brasília sejam finalizadas.

“A transferência da UPA será efe-
tivada após o término do processo
de licitação das obras de reforma
e ampliação, tendo como prazo de
execução de 12 a 15 meses, tem-
po este estimado de permanência
nas dependências do antigo hospi-
tal Jácomo”, explica a secretaria.

A Prefeitura de Cascavel anunciou a nova data para as provas escritas do
concurso que deveria ter acontecido no dia 27 de maio, mas que foi

suspenso em função da greve dos caminhoneiros.  O concurso, conforme o
Edital nº 083/2018, é para preencher cargos da saúde.

A nova data para as provas objetivas será 17 de junho, pela manhã, na
Unipar. A abertura dos portões está prevista para às 6h45 e o fechamento

às 7h45. O candidato deverá comparecer ao local com caneta esferográfica
de  tinta  azul  ou  preta,  do  comprovante  de  pagamento  da  taxa  de

inscrição  que  é  o comprovante de inscrição, e do documento de
identificação original
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A agenda do prefeito Leonaldo
Paranhos iniciou ontem com
homenagens, no gabinete. Ele recebeu
das mãos do diretor-presidente do
Ipem-PR, Oliveira Filho, uma menção
honrosa pelo trabalho realizado à frente
do Instituto de Pesos e Medidas do
Paraná por duas ocasiões (2002-
2004 - 2005/2006), “único cargo
público para o qual fui nomeado até
hoje; para os demais sempre fui eleito e
o qual tenho como referência
administrativa e muito me orgulho. A
família Ipem sempre estará no meu
coração”, disse o prefeito.

Mesmo prorrogada até o próxi-
mo dia 15, a campanha de vacina-
ção contra a gripe em Cascavel até
o momento não teve um aumento
significativo na cobertura dos gru-
pos prioritários. O que antes era
69,3% subiu para 70%, um cresci-

Vacinação atinge
70% da meta

mento ainda pequeno dentro dos
grupos.

Os menores índices ainda estão
no grupo infantil, da população es-
timada de 18,8 mil, aproximada-
mente 8,4 mil crianças tomaram a
dose, totalizando 44,66% de imu-
nização do grupo. Os idosos lide-
ram os números com mais de 94%
da população desta faixa vacinada,
faltando em torno de 1,5 mil para
cobertura total. Os dados foram
repassados pela enfermeira Cristi-
na Carnaval da Sala de Vacinação.

Conforme a enfermeira, as Uni-
dades Básicas de Saúde de toda a
cidade estão de portas abertas
para conseguir os 30% dos grupos
que ainda estão sem a imunização.
“A campanha termina dia 15, mes-
mo com a prorrogação, a procura
ainda está baixa. Os postos de se-
gunda a sexta estão abertos sem
fechar para almoço a disposição
para aplicação da dose em todos
que fazem parte dos grupos”, con-
ta Cristina.

GRUPOS QUE
DEVEM SE
VACINAR
Integram os grupos prioritários
pessoas a partir de 60 anos,
crianças de seis meses a menores
de cinco anos, trabalhadores de
saúde, professores das redes
pública e privada, povos
indígenas, gestantes, puérperas
(até 45 dias após o parto),
pessoas privadas de liberdade (o
que inclui adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos em medidas
socioeducativas), além dos
funcionários do sistema prisional.
Os portadores de doenças
crônicas não transmissíveis, como
diabetes, hipertensão e câncer,
além daquelas pessoas que têm
outras condições clínicas
especiais, também devem se
vacinar contra a gripe. É
fundamental apresentar a
carteirinha de vacinação e um
documento oficial para
identificação.

CAMPANHA de vacinação
segue até o próximo dia 15
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NOTAS
Gasolina
A Petrobras anunciou na manhã
de ontem uma nova redução do
preço da gasolina nas refinarias de
todo o país, a terceira queda
consecutiva. Segundo o site da
estatal, o preço da gasolina
passará a custar, a partir desta
quinta-feira, R$ 1,9617, 0,45%
inferior ao preço que vigorava no
dia de hoje, de R$ 1,9706. Desde a
última alta anunciada para valer
no dia 2 de junho, o preço da
gasolina nas refinarias já caiu
2,45%. Não há previsão de queda
imediata do preço para o
consumidor nas bombas dos
postos de combustíveis.

Veículos
A produção de veículos no país
registrou queda de 20,2% em maio,
na comparação com abril,
conforme divulgado ontem pela
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). A greve
dos caminhoneiros reduziu,
segundo estimativas da entidade,
em 70 mil a 80 mil unidades a
produção do setor. De acordo com
a Anfavea, a expectativa é que a
produção seja recuperada ao longo
dos próximos dois meses. “Temos
flexibilidade para trabalhar aos fins
de semana, fazer hora extra”, disse
o presidente da entidade.

 Poupança
Os depósitos na caderneta de
poupança superaram os saques
em R$  2,405 bilhões em maio, de
acordo com relatório divulgado
ontem pelo Banco Central na
internet. Esse foi o maior
resultado para o mês desde maio
de 2013, quando da captação
líquida, ou seja mais depósitos do
que saques, ficou em R$ 5,625
bilhões. Em maio de 2017,
também houve captação líquida,
mas o resultado foi menor: R$
292,6 milhões.  No mês passado,
foram aplicados R$ 181,731
bilhões, contra a retirada de
R$ 179,326 bilhões.

Plano Agrícola terá R$ 194 bi
Em cerimônia no Palácio do Planal-

to, o presidente Michel Temer anun-
ciou ontem o Plano Agrícola Pecuário
(PAP) 2018/2019 que define mais R$
194 bilhões de crédito, juros reduzi-
dos e amplia o Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pro-
namp) para R$ 2 milhões, o limite
anterior era R$ 1,76 milhão.

Para o Plano Agrícola Pecuário,
serão reservados R$ 194,37 bilhões
de crédito rural. As taxas de juros
caíram 1,5 ponto percentual. Os pro-
dutores rurais poderão acessar os
recursos a partir de 1° de julho.

Do total de recursos liberados, R$
151,1 bilhões serão para crédito de
custeio, dos quais R$ 118,8 bilhões
com juros controlados a taxas fixa-
das pelo governo e R$ 32,3 bilhões
com juros livres, ou seja, negociados
entre a instituição financeira e o pro-
dutor. O crédito para investimento fi-
cou em R$ 40 bilhões.

Além do crédito para custeio e
para investimentos de R$ 191 bi-
lhões, serão destinados R$ 2,6 bi-

lhões para o apoio à comercializa-
ção e R$ 600 milhões para subven-
ção ao seguro rural. Houve redução
das taxas de juros de custeio para
6% ao ano destinada a médios pro-
dutores – aqueles com renda bruta
anual de até R$ 2 milhões – e para
7% ao ano para os demais.

As taxas para os financiamentos
de investimento ficaram entre

5,25% e 7,5% ao ano. Parte dos
recursos captados em letras de cré-
dito do agronegócio será destina-
da ao financiamento complementar
de custeio e de comercialização
com juros de até 8,5% ao ano.

Uma das novidades do plano
é a integração da psicultura nos
financiamentos de custeio com
juros de 7% ao ano.

PLANO Agrícola foi anunciado ontem pelo governo federal

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 17

Estupro em escola
A Polícia Civil de Cascavel inves-

tiga um estupro, que ocorreu na
terça-feira, na Escola Municipal Pro-
fessor Ademir Barbosa Correa.

De acordo com informações da
polícia, que falou ontem sobre o
caso, o agressor, que agiu sozinho,
entrou no banheiro da escola, que
funciona nas dependências de uma
instituição de ensino superior, a
Univel, no Bairro Santa Cruz em Cas-
cavel. No fim da tarde de ontem, um
adolescente de 13 anos foi apre-
endido. Segundo a polícia, foi ele
quem violentou o estudante.

A movimentação do suspeito foi
registrada pelas câmeras de segu-
rança. Depois que o suspeito entrou
no banheiro, uma criança entrou e,
de acordo com informações extrao-
ficiais, o suspeito teria pedido se a
criança “queria ver uma coisa”. O
menino saiu correndo. Outra crian-
ça entrou, também um menino, que
não teve a idade confirmada pela
polícia, e foi vítima de abuso.

A criança contou para os professo-
res, e o caso chegou à polícia pela
direção da escola. O prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos, também li-

gou para o delegado-chefe da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel, Na-
gib Nassif de Palma, pedindo atenção
para o caso. O adolescente apreendi-
do é foragido da Casa Acolhedora.

O menino foi encaminhado ao
IML (Instituto Médico Legal) da ci-
dade. Com as imagens do suspei-
to, gravadas pela câmera de segu-
rança, a polícia identificou o agres-
sor, que seria morador da região
do Bairro Santa Cruz.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

OBRAS
A Escola Ademir Barbosa Correa funciona, há alguns anos, na estrutura da

Univel, em um espaço alugado pela prefeitura. É que a obra da nova escola,
no Bairro Santa Cruz, que já deveria estar funcionando faz tempo, ficaram

paradas mais de dois anos por conta de um acidente, que resultou na morte
de um trabalhador. Neste ano, a prefeitura conseguiu licitar a continuidade

da obra, que está com 30% dos serviços concluídos.

POLÍCIA Civil
falou ontem sobre
o caso, que ocorreu
na terça-feira

CÂMERAS flagraram imagens de homem que
seria o suspeito de estupro em Cascavel
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Policiais do BPFron e da Receita Federal
apreenderam, na tarde de ontem, em São
Miguel do Iguaçu, durante ações da Operação
Muralha, diversos anabolizantes. A abordagem
ocorreu a um ônibus, que seguia de Foz do
Iguaçu a Cascavel. Uma mulher foi revistada e,
junto ao copo da mulher, estavam alguns potes
e vidros com anabolizantes, além de frascos de
hormônios. Os itens foram apreendidos e
levados à Polícia Federal.

BPFRON
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Giro da
Violência

Morte em Lindoeste
Um acidente com morte foi registrado
na tarde de ontem, em Lindoeste. Foi
na BR-163, km 169. Uma mulher foi
atropelada por uma carreta na rodovia.
O socorro foi acionado, mas
a vítima morreu na hora. A Polícia
Militar e a Polícia Rodoviária Federal
também foram chamadas para atender
a ocorrência.

Operação em Quedas
A Polícia Civil prendeu quatro pessoas
ontem, durante a Operação Aedilis, em
Quedas do Iguaçu, para cumprir
mandados de prisão contra acusados de
matar o secretário de Obras de Quedas
do Iguaçu, Jair de Andrade. Duas
pessoas foram presas pelos mandados, e
outras duas encontradas com fuzil 556 e
diversas munições.  O secretário de
Obras de Quedas foi morto a tiros em
novembro de 2017, em frente a onde
morava, no momento em que saía para
trabalhar. Os bandidos chegaram ao local
e deram, pelo menos, 20 tiros, e fugiram
de carro. O veículo foi encontrado logo
depois do crime.

Alta velocidade
Em três horas de Operação, registrada
na tarde de ontem, a 3ª CIA da PRE
(Polícia Rodoviária Estadual de
Cascavel) flagrou 21 veículos
transitando acima da velocidade
permitida para a via, que é de 80 km
por hora. A maior velocidade
registrada foi de 121 km/h. A
operação de rotina da polícia ocorreu
na PR-180, no trecho que vai da BR-
277 ao distrito de Juvinópolis.

 DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Batida em poste

POSTE ficou destruído ao
ser atingido por Montana

 Um grave acidente foi registra-
do na madrugada de ontem, na Rua
Indira Gandhi, perto do Fórum de
Cascavel. Um homem seguia em
uma Montana, sentido à Avenida
Tancredo Neves, quando perdeu o
controle da direção por conta de
uma falha mecânica no veículo.

O condutor acabou batendo o
carro em um poste. O veículo ficou
bastante danificado e o poste com-

APESAR da batida, motorista não teve ferimentos

pletamente destruído. A rua foi in-
terditada por conta da interferência
na rede elétrica e a Copel foi acio-
nada para resolver a situação. So-
corristas do Siate foram acionados
para atender o motorista . Apesar
do impacto, o homem, de 41 anos,
não teve ferimentos.
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Inaugurado e sem uso
Embora tenha sido inaugurada, a estrutura do

Cense (Centro de Socioeducação) no Jardim Itália
continua às moscas. Quando deixou o cargo, o ex-
governador Beto Richa não se preocupou com um

fator: servidores.

Apelo ao Estado
Os poucos
socioeducadores que
atuam nos demais Censes
trabalham de maneira
apreensiva – sem
segurança alguma. O apelo
é que a governadora Cida
Borghetti (PP) possa
realizar um concurso
público imediatamente,
para contratar mais
servidores.

Visita à região
Cida estará novamente na
região esta semana para
entrega de moradias em
Formosa do Oeste (122
unidades), sexta-feira, e
no sábado em Tupãssi (40
unidades), acompanhada
do presidente da Cohapar,
Nelson Cordeiro Justus. O
aeroporto regional sem
dúvida é ainda um
mistério.

Municipalismo
A governadora vem
cumprindo de maneira
empenhada o compromisso
com as cidades
paranaenses. Tem
interiorizado o Palácio do
Iguaçu, ouvindo de perto
as demandas regionais.

Gargalos
Leonaldo Paranhos (PSC)
está próximo de marcas
significativas para a
infraestrutura de
Cascavel: primeiro vieram
as obras da Tito Muffato
– comerciantes já
estavam desacreditados
da obra. O aeroporto
municipal tende a ter
uma estrutura para suprir
a demanda até a
construção do regional.
Na gestão fica ainda
consolidada a duplicação
da 277 até a Ferroeste.

FERROESTE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Quem está propenso a assumir agora a Ferroeste em
Cascavel é o ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez
Berté. Fora do grupo de Paranhos, Berté ganha força
agora como oposicionista, principalmente na articulação
prol Paço em 2020. Vontade já confirmada pelo
advogado em outras oportunidades.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Bancários
negociam

DISSÍDIO COLETIVO
Prevendo um ano difícil de negociação, os bancários pretendem
já aprovar dissídio coletivo. Esta será a primeira conversação
com os banqueiros após mudanças na legislação trabalhista,
que conforme o vice-presidente do Sindicato, Laerson Vidal
Matias, tende a dificultar o acordo. “A expectativa é negativa.
Assim como em todas as categorias tivemos terceirizações,
que podem afetar a negociação. Ocorre uma divisão de
profissionais atuando no mesmo ambiente, com mesmas
atribuições, mas com rendimentos diferentes”.

Em breve um novo em-
bate que afetará toda po-
pulação será iniciado en-
tre bancários e banquei-
ros. Os trabalhadores de
instituições financeiras
marcaram para segunda-
feira uma assembleia
para definir o percentual
de reposição da inflação,
ganho real e demais be-
nefícios sociais.

Após a definição desses
pontos com toda categoria,
às 18h, no auditório do Sin-
dicato dos Bancários de
Cascavel, a convenção co-
letiva de trabalho 2018/
2019 será iniciada com a
Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancos), Banco do
Brasil e Caixa Econômica Fe-
deral. A sede do Sindicato
fica na Rua Souza Naves,
3983, sétimo andar do Edi-
fício Lince, sala 706.

LAERSON
Matias prevê
negociação
salarial difícil
com os bancos

 Miroslau Bailak foi exonerado oficialmente ontem do
cargo de diretor da 10ª Regional de Saúde.
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Faltando apenas três anos para
terminar o contrato, as empresas
responsáveis pelo transporte pú-
blico terão que investir de manei-
ra significativa para fazer funcionar
o sistema previsto na interligação
de todas as regiões de Cascavel.
E é justamente esse custo que pre-
ocupa os membros do Concidade
(Conselho Municipal da Cidade)
que estiveram reunidos ontem.
Várias mudanças que não consta-
vam no projeto original do PDI (Pro-
grama de Desenvolvimento Integra-
do) foram apresentadas.

O Município estima que sejam
necessários 28 ônibus novos para
percorrer os corredores implanta-
dos na Avenida Brasil, Avenida Ba-
rão do Rio Branco e Avenida Tancre-
do Neves (esta ainda em obras).
Embora não divulgada a tabela de
valores, os veículos serão mais
caro que o normal. O projeto inicial
previa ônibus rebaixados, acompa-
nhando a altura das calçadas; em
vez disso serão adquiridos ônibus
comuns, e alguns com dois eleva-
dores – um de cada lado – o que
elevará o preço em pelo menos R$
100 mil e ainda reduzirá o espaço
interno em função dos equipamen-
tos de acessibilidade. Estes ficarão
exclusivamente no atendimento
aos passageiros do Terminal Sul.

A conta – ao que tudo indica –
será inclusa na tarifa do transporte
público, hoje de R$ 3,65. O contrato
com as empresas encerra em 21 de
dezembro de 2021 e uma das solu-
ções seria prorrogar o prazo do con-
trato por até dez anos – o que é ava-

Tarifa em
questão

liado pela Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito. “Que-
remos saber da Cettrans como fica-
rá essa questão, por isso, preten-
demos convidar para próxima reu-
nião o presidente, Alsir Pelissaro,
para nos informar o que será feito,
se de fato haverá impacto no preço
da passagem”, diz o membro do
Concidade, Antonio Vieira Martins.

Além dessas alterações, haverá
taxões na Avenida Brasil e o sincro-
nismo dos semáforos não será tão
cômodo aos motoristas. Uma ques-
tão foi assegurada pela Prefeitura:
a passagem será “temporal” – ou
seja, possibilitando que o passagei-
ro atravesse a cidade de um lado a
outro com apenas um bilhete.

SUGESTÃO DO
CONCIDADE
Diante do fim dos contratos, uma
das soluções apontadas é a
implantação improvisada do
sistema até que uma nova licitação
fosse feita pela Prefeitura. Então,
nesse novo certame deveria
constar os ônibus rebaixados –
evitando que a tarifa fique muito
elevada ao passageiro.

Pelo levantamento da Cettrans existem na cidade 35 cruzamen-
tos nas avenidas que integrarão o sistema de transporte. Diante
dos entroncamentos existentes, o Município teve que implantar
uma onda verde “fragmentada”. “Não é possível implantar a onda
verde de fora a fora. Por isso, teremos pequenos trechos de sincro-
nia. Por até três semáforos será possível passar sem parar”, expli-
ca o engenheiro da Cettrans, Juliano Bernardin. Uma empresa foi
contratada por R$ 1,97 milhão para implantar os sensores para
tráfego livre dos ônibus e o sistema de onda verde.

Onda verde

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo/Aílton Santos

PREVISÃO é de que seja necessária a aquisição
de pelo menos 28 novos ônibus
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A governadora Cida Borghetti lan-
çou ontem,no Palácio Iguaçu, o Pro-
grama Estadual de Logística Rever-
sa de Medicamentos. O Paraná é
pioneiro neste modelo de destina-
ção de medicamentos que engloba
a atuação dos setores farmacêuti-
co, da indústria e do governo.

“Essa é uma tendência mundial
e o Paraná inova mais uma vez com
ações efetivas, dando bons exem-
plos. Isso mostra que estamos na
vanguarda, no caminho certo para
a modernização dos serviços públi-
cos e melhor atendimento da popu-
lação”, afirmou a governadora.

Com a adoção do programa, a
Secretaria de Estado da Saúde as-
sinou com o Sindicato da Indústria
de Produtos Farmacêuticos de São
Paulo (Sindusfarma) e Sindicato do
Comércio Varejista de Produtos Far-
macêuticos do Paraná (Sindifarma)
carta de intenções para a realiza-
ção de campanhas anuais de des-
tinação correta de medicamentos

Logística
reversa

e instalação de pontos de coleta. É
a primeira ação do programa.

O secretário da Saúde, Antônio
Carlos Nardi, disse que já foi reali-
zado um grande trabalho para o uso
racional dos medicamentos e que,
agora, o governo incentiva o descar-
te correto. “Trata-se de uma iniciati-
va pioneira de extrema importância,
que está ligada à saúde da popula-
ção de uma maneira geral. Com esse
programa será possível descartar e
dar o tratamento correto aos medi-
camentos que não são mais utiliza-
dos pela população”, disse.
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 Orientação e fiscalização
O Governo do Estado por meio das secretarias da Saúde e

do Meio Ambiente será responsável por orientar, acompanhar,
fiscalizar e divulgar o programa no Estado. A recepção, prepara-
ção, armazenagem temporária e gerenciamento dos contento-
res, contendo os medicamentos descartados, o transporte, a
destinação final ambientalmente adequada ficará a cargo dos

setores farmacêuticos e industrial.

CAMPANHAS
Essa fase do Programa de Logística Reversa
de Medicamentos contempla duas
campanhas anuais de destinação de
medicamentos recepcionados em 250
pontos de coleta/recebimento com 30 dias
de duração cada. A primeira terá início na
segunda quinzena de agosto.
De acordo com o diretor estadual de
Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, a
intenção é chegar a 500 pontos de coleta
em todo o Estado. “Os paranaenses vão
ter pontos onde poderão descartar esse
medicamento de forma correta. Vamos
trabalhar em parceria e faremos a divulgação
desses locais à população”, afirmou.

 PROGRAMA de política reversa de medicamentos
foi lançado ontem pela governadora Cida Borghetti

Logística
reversa
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Na Bíblia muitas são as mulheres que se sobres-
saem ao logo da história. Profetizas, rainhas, traba-
lhadoras do campo, esposas donas de casa, ou seja,
inúmeras mulheres se destacaram em diferentes
ambientes e contextos.

Os Evangelhos relatam que muitas mulheres
desde o anúncio do nascimento do Messias até a
sua gloriosa ressurreição protagonizaram episódios
que marcam a plenitude da revelação divina conso-
lidada em Jesus Cristo.

Lucas certamente é o evangelista que apresenta
maior quantidade de episódios cuja presença femi-
nina é enaltecida, como por exemplo, na Anuncia-
ção do Arcanjo Gabriel à Maria, quando da visita de
Maria a sua prima Isabel, na ressureição do filho da
viúva de Naim, na Parábola da Moeda Perdida, bem
como no episódio da ressurreição da filha do chefe
da Sinagoga e a mulher que padecia de fluxo de san-
gue, entre outras passagens.

As mulheres sempre tiveram participação ativa
ao longo da história, e não foi diferente durante todo
o processo em que Deus se revela aos seres hu-
manos. No ápice da revelação em Jesus Cristo,
as mulheres de forma ainda mais proeminente e
participativa (tal como os varões), despontam como
instrumentos queridos e úteis a Deus, porque as-
sim ele desejou, contribuindo para a salvação da
humanidade.

JESUS E A MULHER

NOTAS
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As atividades do
Dia do Meio

Ambiente que
tiveram sequência

ontem com o
recolhimento de
lixos eletrônicos

em seis pontos de
Cascavel.

O recuo do
governo federal

que já declara que
a redução do preço

do óleo diesel
ficará abaixo dos

R$ 0,46
anunciados na

semana passada.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

21
Quinta

Curitiba

12 17
Sexta

16
Quinta

16
Sexta

06083

Fases da lua
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e:
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im
ep

ar

CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com

 chuva e trovoadas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

AÍLTON SANTOS
“Na refundação da

República, o Bolsa Família
será tratado como

investimento e não como
despesa. O programa será

uma fase preparatória para a
inserção no mercado de

trabalho, com a qualificação
de seus integrantes.”

Alvaro Dias, pré-candidato
à Presidência da República

Jeandré C. Castelon
Advogado, bacharelando em Teologia,
pós-graduado em Cultura Teológica.

 Feijoada beneficente
Será neste sábado (9) a
primeira Feijoada da
Uopeccan. O evento é
beneficente e terá todo o
lucro revertido para o
Hospital, que possui
unidades em Cascavel e
Umuarama. Na
programação, além do
cardápio bem
abrasileirado, também
estão apresentações
musicais. O ingresso custa
R$ 50 e o almoço será na
Associação de Jornalistas
de Cascavel.

 Trimestre do Varejo
A reunião desta quinta-
feira da Acic vai abrir
espaço para o
encerramento das ações do
Trimestre do Comércio e do
Varejo. Os diretores Carlos
Guedes e Siro Canabarro
farão considerações sobre
o evento, organizado pelo
Acic Labs e Sicoob
Credicapital com o apoio
de outros parceiros.
Ocorrerá também a entrega
dos certificados do 1º
Hackathon, realizado
em maio.
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Felicidades!

Arraiá
Dia 16 de junho tem arraiá no

Botequim da Esquina. Será a partir das
18h, com muitos quitutes

e brincadeiras como manda a tradição
das festas juninas.

Festança
Começa amanhã e segue até

domingo a Festa Junina da
Paróquia Santa Cruz.  Haverá

bênção do Pão de Santo
Antônio, casamento caipira e
muita música. A animação do
sábado fica por conta da Roda

de Violeiros da Rádio Colmeia. Os
ingressos custam R$ 15 adulto e
RS 10, infantil. Mais informações

pelo telefone: 3040-3338. Paulo Roberto Marques, Suzana Sonini
Marques, Sérgio  Mauro Luzzi, Mariana

Padilha Mello, Laura Fogaça Maio,
Pedro Luís Souto e

Maria Júlia Fernandes.

A vida é igual andar de bicicleta.
Para manter o equilíbrio é preciso se

manter em movimento.
Albert Einstein

Justiça Restaurativa
Amanhã tem audiência pública sobre
Justiça Restaurativa. Conhecida como
uma técnica de solução de conflitos

que prima pela criatividade e
sensibilidade na escuta das vítimas e

dos ofensores, a prática tem
iniciativas cada vez mais

diversificadas com resultados
positivos. No Brasil, está em

funcionamento há 10 anos e é
incentivada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).

Será às 9h, na Câmara
Municipal de Cascavel.

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

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

Já em clima do Dia dos
Namorados, DALILA e ANDRÉ
MARCHESE, pelas lentes de

Vera e Grasi
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FALTAM

07
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

A uma semana do início da Copa do
Mundo, dois nomes estão em
evidência na seleção brasileira: Fred
e Renato Augusto (foto). O primeiro,
de 25 anos e nascido em Belo
Horizonte, chamou a atenção de Tite e
do Manchester United (foi contratado
nesta semana) por sua versatilidade.
Formado como volante, ele também atua na defesa e no
ataque. Foi convocado 12 vezes e atuou em sete jogos. Já o
carioca Renato Augusto, de 30 anos, estreou na seleção em
2011 e desde Dunga passou a ser figura constante na
equipe, mas por lesões físicas tem perdido espaço.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Vitória  1  x  0 Chapecoense
Botafogo  0  x  0    Ceará

Sport  1  x  0    Atlético-PR
Corinthians  1  x  1 Santos

Cruzeiro  1  x  1 Vasco
Grêmio  0  x  2 Palmeiras

SÉRIE OURO
Cascavel  0  x  5 Marreco

A maioria dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) decidiu,
ontem, suspender o uso do voto
impresso nas urnas eletrônicas du-
rante as eleições de outubro. A Cor-
te começou a julgar na tarde de on-
tem pedido de liminar da Procura-
doria-Geral da República (PGR) para
impedir a impressão, criada na mi-
nirreforma eleitoral, em 2015.

Até o momento, votaram contra
a impressão do voto os ministros
Alexandre de Moraes, Edson Fa-
chin, Luís Roberto Barroso, Marco
Aurélio, Rosa Weber e  Ricardo
Lewandowski. A maioria entendeu
que a impressão viola o princípio
constitucional do sigilo do voto.

O julgamento continua para toma-
da dos votos restantes, dos ministros
Celso de Mello e da presidente, Cár-
men Lúcia.  O relator do caso, Gilmar
Mendes, e Dias Toffoli, votaram pela
manutenção do voto impresso.

“[A impressão do voto] É algo que
não se justifica, pela ausência, nesses
anos todos, de uma fraude generaliza-
da”, disse Alexandre Moraes ao votar.

“Cabe ao Legislativo estabelecer
como é que se dará materialmen-
te o sufrágio, mas, em sede caute-
lar [provisória], eu já me permitiria
afirmar que em tese esse disposi-
tivo afronta os princípios da razoa-
bilidade e da proporcionalidade”,
afirmou Lewandowski.O relator da
ação, Gilmar Mendes, ironizou a
ideia de que as eleições no Brasil
são forjadas. “Depois das susten-
tações ouvidas aqui [de defensores

STF derruba voto impresso

 AUDITORIA
Apesar de ser chamado de voto impresso, o mecanismo serve

somente para auditoria das urnas eletrônicas, e o eleitor não ficará
com o comprovante da votação.

Ao entrar na cabine, o eleitor digitará o número de seu candidato.
Em seguida, um comprovante para conferência vai aparecer no visor
da urna. Se a opção estiver correta, o eleitor confirma o voto, e a
impressão será direcionada para uma caixa lacrada, que
será analisada posteriormente pela Justiça Elei-
toral. A fiscalização deverá confirmar se
os votos computados batem
com os impressos.

Voto impresso
serve apenas para

auditoria das
urnas eletrônicas

AGÊNCIA BRASIL

do voto impresso] nós temos que
acreditar que talvez o homem não
tenha chegado à lua. Há uma cren-
ça e até uma religião em torno des-
se tema”, disse.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Com a Lua em seu paraíso astral, você
vai esbanjar bom humor e jogo de cin-
tura. Tudo corre com mais tranquilida-
de e não será preciso grande esforço
para atingir seus objetivos. Cor: rosa.

To
ur

o

Os assuntos familiares podem exigir
mais dedicação e empenho da sua
parte. Mostre o quanto se importa com
eles e dê uma ajuda se um parente
estiver precisando. Cor: lilás.

G
êm

os

A comunicação é a marca registrada do
seu signo e, hoje, isso se torna ainda mais
evidente. Aproveite o bom astral para
mostrar novas ideias e resolver assuntos
que exigem deslocamento. Cor: preto.

C
ân

ce
r Vale a pena seguir seus instintos e

aproveitar a chance de economizar. A
paquera pode ficar em segundo pla-
no, ainda mais se for algo sem futuro.
Cor: vermelho.

Le
ão

Com a Lua em seu signo, você vai es-
banjar energia e pode sentir mais se-
gurança para ir atrás do que deseja.
Bom dia para tomar a frente e assumir
um papel de liderança. Cor: laranja.

V
ir

ge
m

O segredo para ter sucesso é ficar lon-
ge dos holofotes. Ouça sua intuição e
não confie demais nos outros. Vale a
pena priorizar os assuntos que con-
segue cuidar a sós. Cor: branco.

Li
br

a

Novas ideias podem abrir algumas por-
tas. Não tenha receio de se arriscar,
nem de explorar novas oportunidades
e sair da mesmice. Poderá contar com
o conselho dos amigos. Cor: roxo.

E
sc

or
pi

ão Bom dia para sonhar alto e correr atrás
dos seus maiores sonhos. Seu lado
ambicioso está em alta e você não vai
se contentar com pouco. Só evite exa-
gerar demais nas críticas. Cor: cinza.

Sa
gi

tá
ri

o Procure interagir mais com os colegas
e aproveite para aprender com a ex-
periência deles. Entrar em contato com
pessoas que moram longe será mais
fácil nesta quarta. Cor: azul-marinho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, será mais fácil terminar algu-

mas coisas que estavam pendentes.
O astral é favorável para encerrar
um ciclo antes de iniciar algo novo.
Cor: verde.

A
qu

ár
io

O astral é favorável para tarefas e as-
suntos que possam ser conduzidos em
equipe ou parceria. Se anda pensan-
do em formar uma sociedade, vai con-
tar com ótimas energias. Cor: lilás.

 P
ei

xe
s Bom dia para cuidar de assuntos que

exigem mais atenção e dedicação.
Seu esforço tem tudo para dar bons
frutos, se for perseverante. Cor: ver-
de-escuro.



Karola se recusa a ajudar Laureta. Via-
na provoca Laureta na prisão. Lourival
não resiste e Selma acusa a constru-
tora de Severo pela morte do marido.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Érika diz a Franco que está apaixo-

nada por ele. Eduardo, chateado com
a situação, diz a Érika que não corres-
ponde ao seu amor, mas ela diz que,
com o tempo, conseguirá conquistar
seu coração. Priscila convence Vladi-
mir a ajudar Damião em tudo que ele
precisar. Adriano pergunta a Bárbara
desde quando Fernanda e Franco se
encontram.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora aparece e Luísa sai com Po-

liana de volta para casa. Waldisney vê
Sérgio e Joana na empresa, juntos. Dé-
bora diz para Marcelo que Luísa não
sabia que os dois estão juntos. Luísa
conta para Poliana que deixou de gos-
tar de flores. Em seguida, Luísa revela
para Poliana que a chave que ela achou
era de uma caixa aonde guarda coisas
especiais com Alice. Luísa deixa que
Poliana procure a caixa.

AMOR PROIBIDO
Nilay pergunta para Behlul se ele

está arrependido e se gostaria de adiar
o casamento. Behlul vai se encontrar
com Sedef e é flagrado por fotógrafos.
Behlul mente para Nilay sobre o encon-
tro com Sedef e os jornais publicam as
fotos do encontro deles no dia seguinte.

APOCALIPSE
Arthur e Bárbara noticiam a ida de

Uri e Dylan ao Brasil para tentar conter
a chuva de meteoros. Dimitri acompa-
nha Uri. Natália se anima ao saber que
Dylan está no país. André diz que o show
de Ricardo vai começar. Laodiceia, Jo-
nas e Felipe são levados da prisão.
Bárbara se recusa a noticiar o crime
que Ricardo cometerá.

N  o  velas
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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

DIVULGAÇÃO

Venâncio explica que Elisabeta deverá a usar um pseudônimo para continu-
ar no jornal. O Barão se aproxima de Estilingue, e Tenória tenta esconder sua
emoção do pai. Cecília inicia sua investigação na mansão. Darcy e Elisabeta
decidem se manter afastados, até que confiem um no outro. Brandão declara
seu amor por Mariana a Mário, sem saber que são a mesma pessoa. Ernesto
revela a Edmundo que é apaixonado por Ema. O falso detetive, contratado por

Susana, diz a Darcy que o segue a mando de Lorde Williamson.
O Barão aprova o casamento de Ema e Edmundo.

MALHAÇÃO
Talíssia e Maria Alice desconfiam do

comportamento de Pérola durante as
aulas. Rafael chama Márcio para uma
conversa. Paulo confessa a Marli seu
medo de entregar as cartas a Gabriela.
Rosália faz sucesso na cantina da es-
cola. Maria Alice comenta com Úrsula
sobre o comportamento de Pérola em
relação à alimentação.

DEUS SALVE O REI
Afonso garante a Amália que jamais

pensou em se casar com Catarina.
Amália e Catarina brigam. Catarina se
martiriza perante o povo, e provoca
Amália. Hugo e Ísis se solidarizam com
Catarina. Ulisses fica contrariado quan-
do Brumela decide contratar Teodora.
Glória diz a Naná que Oberdan era o
príncipe Rodolfo. Catarina resolve se-

guir para Lastrilha, deixando claro a
Afonso que não ama Otávio. Tiago diz
a Afonso que Catarina o ama. Afonso
lembra das palavras da mandingueira,
que afirmou que Amália não estaria a
seu lado quando ele retomasse o trono
de Montemor. Otávio pede a Virgílio e
Aires que vigiem Catarina.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella consegue fugir sem que

Karola a veja. Lourival fica preso embai-
xo de escombros e Selma se deses-
pera. Agenor e Nice tentam ajudar Sel-
ma. Laureta e Ícaro são presos. Maura
consegue livrar Rosa de ficar presa e
Ionan desconfia. Luzia/Ariella desaba-
fa com Groa e Cacau sobre seu encon-
tro com Karola. Cacau alerta a irmã para
ficar longe de Valentim. Ionan avisa a
Cacau sobre a prisão de Ícaro. Cacau
consegue tirar Ícaro da prisão, e o so-
brinho decide voltar para a casa da tia.

 • SBT

 • RECORD

O Barão
aprova o

casamento
de Ema e
Edmundo
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SALA1
Diariamente

às 14h20, 16h40
 e 19h (dub)
21h20 (leg)

SALA 3
Diariamente

às 13h20 e 15h

No JL Shopping


