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 A revisão na tabela do preço mínimo de fretes anunciada
na semana passada pelo governo federal trouxe rumores
de uma nova greve de caminhoneiros no Brasil. O Sindica-
to dos Caminhoneiros Autônomos está apreensivo, diz que
os rumores não são oficiais, mas que também não podem

ser ignorados. Jeová Pereira, líder dos caminhoneiros na
região, defende correções na tabela, mas não a extinção

como querem algumas entidades do setor produtivo.
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Emenda de Kaefer
 garante R$ 18 milhões

 para a saúde em Cascavel

Caminhoneiros não
querem nova greve

 Ouro cascavelense
Canoístas de Cascavel são destaques nos Jogos Olímpicos Cochabamba
2018, na Bolívia. Ontem, Ana Paula Vergutz, Roberto Maehler e Vagner

Júnior Souta conquistaram medalhas de ouro na competição.
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Canoagem de
ouro na Bolívia

be de Regatas Cascavel) e treinam
diariamente no Lago Municipal de
Cascavel, que oferece condições
bastante distintas das enfrentadas
na Represa La Angostura, palco das
provas na cidade boliviana localiza-
da a mais de 2.700m de altitude.

Ontem, Ana Paula venceu o K1-
500m e se tornou bicampeã sul-
americana, além de ter faturado a
medalha de prata no K2-500m com
a gaúcha Cinara Camargo.

FOTOS: CBCA

Cidade com maior número de
representantes na seleção bra-
sileira de canoagem que disputa
os Jogos Olímpicos Cochabamba
2018, Cascavel pode agora se or-
gulhar também por ter canoístas
entre os melhores do continen-
te. Ontem, Ana Paula Vergutz, Ro-
ber to Maehler e Vagner Júnior
Souta conquistaram medalhas
de ouro na competição.

Os três são atletas do CRC (Clu-

Já a dupla Roberto Maehler/Vag-
ner Jr Souta venceu a prova do K4-
500m com o gaúcho Edson Silva e
o carioca Pedro Henrique Costa.

Antes, na quarta-feira, no primei-
ro dia da modalidade em Cocha-
bamba 2018, Roberto Maehler (K2-
500m, com Edson Silva) e Vagner
(K1-1000m) já haviam sido meda-
lha de prata nos Jogos.

Hoje, os cascavelenses dispu-
tam as provas do K1-200m. Vale
lembrar que Ana Paula, Roberto e
Vagner disputaram os Jogos Olím-
picos Rio 2016 e estão iniciando o
ciclo olímpico rumo a Tóquio 2020.
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Os caratecas cascavelen-
ses Millena Adur da Silva, Ga-
briella Adur da Silva, Alessa
Andreazzi e Matheus Carneiro
da Silva treinam com os melho-
res do caratê paranaense nes-
te sábado, a par tir das 9h, em
São Miguel do Iguaçu, na aca-
demia Dojo Evolução.

O treino com a seleção para-
naense de caratê serve como pre-
paração técnica e psicológica
para o grande desafio que está por
vir, o Campeonato Brasileiro de
Karatê. De 20 a 24 de junho, os
atletas representarão Cascavel
na Seletiva Nacional 3 (categori-
as de base) em Joenville (SC), no

Centreventos Cau Hansen.
O Orientador Técnico da Secesp

(Secretaria de Cultura e Esporte)
Odair Baltazar, da Academia Oda
Kai, acompanha as atletas. Mille-
na, de 20 anos, Gabriella, 17, Ales-
sa, 10, e Matheus, 12, competirão
em categorias acima da sua em
Santa Catarina.

Será realizado neste final de
semana em Cascavel, no
ginásio da Associação da
Coopavel, a segunda fase
da categoria sub-12 da
Liga NFP (Novo Futsal
Paraná). Anfitriã, a equipe
da Adaf Cascavel (foto)
disputa a classificação para
a próxima fase contra os
representantes de Londrina
e Maringá. Os jogos têm
início nesta sexta-feira, a
partir das 18h30, e
seguem durante todo
o sábado.

Cascavel Futsal
O Cascavel Futsal esquece

a goleada por 5 a 0 sofrida
para o Marreco em pleno
Ginásio da Neva, pelo Campeo-
nato Paranaense, na última
quarta-feira, para se concentrar
exclusivamente no duelo com a
Assoeva, às 19h30 deste
sábado em Venâncio Aires
(RS), pela 11ª rodada da Liga
Nacional. Será a última partida
da Serpente Tricolor pela
competição antes da pausa de
mais de um mês por conta da
Copa do Mundo 2018.

Diretores, conselheiros e associados estiveram reunidos, nesta semana, na sede
campestre da Associação Atlética Comercial para a reinauguração da cancha de
bocha do Clube. O espaço foi todo revitalizado com o objetivo de reintegrar a
atividade nas opções de lazer do associado. A modalidade tem inúmeros adeptos
em toda a cidade e se destaca por reunir num adolescentes e idosos num mesmo
jogo, sendo muitas vezes as equipes compostas por pais e filhos. Na nova canha
do Comercial, primeira jogada foi dada pelo presidente Dionizio Dudek (foto).

DIVULGAÇÃO

Caratecas na seleção estadual

DIVULGAÇÃO



ESPORTE 23CASCAVEL, 08 DE JUNHO DE 2018

JOGAM HOJE
AMISTOSOS

12h Irã x Lituânia
13h Croácia x Senegal
14h Suíça x Japão
14h30 Alemanha x Arábia Saudita
15h45 Polônia x Chile

AMISTOSOS
12h30 Hungria x Austrália
13h Estônia x Marrocos
13h Sérvia x Bolívia
14h15 Suécia x Peru
15h Dinamarca x México
15h45 Espanha x Tunísia
16h França x Estados Unidos

AMISTOSO
11h Áustria x Brasil

SÉRIE C
15h30 Operário x Luverdense

SÉRIE D
16h Caxias x Maringá

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 23 9 7 2 0 17 4 13
2º CSA 18 9 6 0 3 17 12 5
3º Coritiba 17 9 5 2 2 11 8 3
4º Avaí 15 9 4 3 2 15 8 7
5º Paysandu 15 9 4 3 2 11 11 0
6º Figueirense 14 9 4 2 3 13 9 4
7º Vila Nova 14 9 4 2 3 8 7 1
8º Guarani 13 9 4 1 4 13 11 2
9º São Bento 13 9 2 7 0 12 10 2
10º Atlético-GO 12 9 3 3 3 15 16 -1
11º Londrina 12 9 3 3 3 8 10 -2
12º S. Corrêa 11 9 3 2 4 10 12 -2
13º Ponte Preta 11 9 3 2 4 8 10 -2
14º Juventude 11 9 2 5 2 11 12 -1
15º Oeste 11 9 2 5 2 10 11 -1
16º B. de Pelotas 10 9 2 4 3 10 9 1
17º Criciúma 7 9 2 1 6 9 13 -4
18º CRB 7 9 2 1 6 8 17 -9
19º Goiás 5 9 1 2 6 9 17 -8
20º Boa Esporte 5 9 1 2 6 6 14 -8

SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Juventude
20h30 Goiás x Paysandu
21h30 Avaí x Coritiba

SÁBADO
16h30 Guarani x Vila Nova
16h30 São Bento x Fortaleza
16h30 Criciúma x Boa Esporte
16h30 CSA x CRB
16h30Sampaio Corrêa x Oeste
19h Atlético-GO x Figueirense
21h Brasil de Pelotas x Ponte Preta

SÉRIE B

10ª RODADA

Neymar será titular da seleção
brasileira no amistoso de domingo
contra a Áustria, em Viena, às 11h
(de Brasília). O atacante entrará na
equipe na vaga de Fernandinho, ti-
tular no amistoso com a Croácia e
agora sacado do time pelo técnico
Tite. A decisão foi tomada no trei-
no de ontem, no CT do Tottenham,
em Londres (ING).

Será a primeira vez que Neymar
iniciará uma partida após sua le-
são no pé direito, em 25 de feverei-
ro. No último domingo, contra a Cro-
ácia, o atacante participou apenas
do segundo tempo, jogando por 45
minutos. Foi dele o primeiro gol da
vitória por 2 a 0. Na ocasião, o cor-
po técnico da seleção avaliou que
o camisa 10 estava com cerca de

Neymar e mais 10

 ÚLTIMO TESTE
O amistoso contra a Áustria será o
último desafio da seleção brasileira

antes da Copa do Mundo. Um dia após
a partida, os comandados de Tite

viajarão para Sochi, na Rússia, cidade
em que ficará baseada durante o

Mundial. A estreia na Copa do Mundo
será no dia 17 de junho (domingo), em

Rostov, contra a Suíça, às 15h (de
Brasília). O Brasil faz parte do Grupo E,
que também tem Costa Rica e Sérvia.

70% de sua capacidade física.
Novamente, a expectativa da co-

missão técnica é que o camisa 10
esteja em campo por mais de 45
minutos diante da Áustria. Sem res-
trições nos movimentos nas ativida-
des dos últimos dias, Neymar ani-
mou o estafe da seleção brasileira.

Com a mudança, Tite armou o
time, ontem, com Alisson; Danilo,
Thiago Silva, Miranda e Marcelo;
Casemiro; Willian, Paulinho, Couti-
nho e Neymar; Gabriel Jesus.

 CBF
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

Rumores de uma nova paralisa-
ção dos caminhoneiros em todo o
Brasil não são oficiais, mas não
podem ser ignorados. O alerta é do
representante, em Cascavel, do
Sindicam-PR (Sindicato dos Cami-
nhoneiros Autônomos do Paraná),
Jeová Pereira. Ele diz que a greve
do mês passado mostrou que a
categoria sempre esteve unida.

Uma nova greve começou a ser
difundida por algumas lideranças
nacionais de caminhoneiros após
o governo anunciar uma revisão na
tabela de preços mínimos dos fre-
tes apresentada no início da sema-
na passada para pôr fim ao movi-
mento que paralisou o Brasil.

Jeová concorda que é neces-
sária a atualização, mas ressal-
ta que o caminhoneiro não pode
ser escravizado. “Está sendo ela-
borada uma nova tabela, sim,
para conser tar as deficiências
existentes na primeira tabela que
foi feita às pressas. É um direito
dos técnicos da Agência Nacional
de Transporte Terrestre [ANTT] em
rever”, destaca.

O líder dos caminhoneiros diz
ainda que a categoria quer a ga-
rantia de uma tabela mínima de
fretes. Com a tabela elaborada
pelo governo, o preço do transpor-

Haverá nova greve?
te por tonelada da região oeste
do Paraná até o porto de Parana-
guá está em R$ 98. Jeová afirma
que com a revisão do governo a
categoria pode aceitar um valor
entre R$ 75 e R$ 80. Antes da
paralisação, os caminhoneiros
estavam recebendo, em média,
R$ 50 por tonelada transportada.

NO FIM do mês passado uma greve dos caminhoneiros paralisou o Brasil

Sem extinção
O que os caminhoneiros não
querem é a extinção da tabela

mínima de fretes como defenderam
algumas entidades do setor

produtivo. Se isso ocorrer, a nova
greve é praticamente inevitável.

“Eu espero que não haja
necessidade de uma nova

paralisação agora. Lógico que no
futuro vamos buscar novos

benefícios, mas a gente vai discutir
democraticamente. Algumas coisas
precisam ser ajustadas, mas não
podemos a cada pedido parar

tudo”, declara Jeová.
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O Hospital Universitário do Oes-
te do Paraná (Huop) recebeu em
cerimônia, na manhã de ontem, di-
versas certificações de agradeci-
mento do Sistema Estadual de
Transplantes do Paraná. O evento
aconteceu no Palácio Iguaçu em
Curitiba, e contemplou Hospitais
de todo o estado.

A UTI do Hospital Universitário
e o CIHDOT receberam certificação
de agradecimento pela doação de
órgãos e tecidos para implante. Já
a família de Sandra Aparecida Pe-
reira, recebeu agradecimento pelo
ato de amor e solidariedade na do-
ação de órgãos e tecidos para
transplantes. Além disso, os médi-
cos Elaine Fátima, Marcio do Prado
e Mara Cleia foram homenageados
pela prestação de serviço ao HUOP.

O Paraná alcançou o primei-
ro lugar em doação de órgãos
para transplantes no Brasil. Se-
gundo dados da Associação Bra-
sileira de Transplante de Órgãos
(ABTO), o índice de doações no
Paraná contabiliza 44,2 % por
milhão de população, entre ja-

O Bazar Solidário do Hospi-
tal Uopeccan abre as portas
para uma edição especial. Será
neste sábado (9), das 8h30 às
12h, na Rua Potiguaras, 880.

No local, serão vendidas rou-
pas de inverno, ao custo máxi-
mo de R$ 100. Sapatos e aces-
sórios novos e seminovos e pro-
dutos promocionais do hospital
também estarão à disposição.

É recomendado que os in-

teressados em fazer as compras
no local levem sacolas. Todo o
valor arrecadado com a venda
no Bazar será revertida para a
manutenção do complexo hos-
pitalar Uopeccan.

De segunda a sexta-feira, o
bazar abre em horário comerci-
al. O objetivo dos bazares es-
peciais de sábado é oportuni-
zar a ida até o local em um ho-
rário alternativo.

neiro e março de 2018. Em se-
gundo lugar está Santa Catarina
(33,7%) e o Ceará (29,7%).

Em solenidade que comemorou
esse desempenho, ontem, no Pa-
lácio Iguaçu, a governadora Cida
Borghetti destacou a liderança do
Estado como um momento de
união, doação e continuidade. “Este
trabalho prioriza a continuidade da
vida e a transmissão de amor e afe-
to”, afirmou Cida. “Nada seria pos-
sível se não através do calor huma-
no e da determinação do Governo
do Estado em priorizar ferramentas
e dar condições necessárias de tra-

balho aos gestores públicos e equi-
pe técnica. Não tenho dúvida que o
Paraná continuará liderando, pois
temos pessoas comprometidas
com esta causa”, disse ela.

O evento reuniu 100 profissio-
nais da Secretaria de Estado da
Saúde, técnicos, entidades e repre-
sentantes do Centro Estadual de
Transplantes e Comissões Intra-
Hospitalares. Foi apresentada a
história da Central de Transplan-
tes, índices e recordes. Também
foram entregues certificados de
homenagem para os profissionais
que trabalham na área.

Doação de órgãos

ASSESSORIA

BAZAR tem peças de inverno novas e seminovas

 Bazar especial no sábado

HISTÓRICO
O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, considera que os

aumentos só foram possíveis graças a um conjunto de diversos fatores e do
trabalho contínuo de todas as equipes parceiras do Sistema.

“Este é um marco histórico no Paraná, saímos do nono lugar nacional para o
primeiro. Isto mostra o compromisso e o comprometimento de toda a equipe
profissional da abordagem aos familiares e da conscientização de doação de

órgãos, que é um tema que tem que ser tratado em família para se convergir em
vida”, afirmou Nardi. “Estamos em primeiro lugar no Brasil, mas superamos a

Espanha, por exemplo. Portanto se mantivermos essa estabilidade e esse número
crescente poderemos ficar em primeiro no mundo”, afirmou o secretário.
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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, 08 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Giovani Francisco Wychocki e Irene Salazar
2- Danilo Silva e Isabela Polidoro
3- Delmar Almeida Gonçalves e Keli Cristina Rosa
4- Adriano Aparecido da Silva e Sidnéia de Oliveira
5- Plinio Lucas Dias Andrade e Venessa Largo
6- Tiago Seibert e Vanessa Lenhardt
7- Angelo Patricio de Araujo Rocha e Ivete Catarina Sott
8- Fabio Aguiar Nogueira e Carla Crhistiany Nunes
9- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
10- Marcos Antonio Bezerra Gomes e Monica Maria da Silva

Hidrômetros protegidos
A Sanepar orienta os moradores

das cidades que apresentam tem-
peraturas mais baixas e risco de
geadas para que protejam os medi-
dores e as tubulações de entrada
de água de seus imóveis. O frio mais
intenso pode provocar o congela-
mento da água dentro dos hidrôme-
tros e o rompimento das tubulações
que ficam expostas, podendo inter-
romper o abastecimento.

O rompimento da tubulação ou do
hidrômetro causa transtorno direto
aos clientes, que podem ficar desa-
bastecidos até que seja efetuada a
substituição dos equipamentos e
tubulações. A Sanepar orienta, então,
a população para que proteja o medi-
dor de água a fim de evitar esses pos-
síveis danos. Como precaução, os

moradores podem cobrir o relógio e
os canos aparentes com caixa de pa-
pelão, pedaço de plástico, lona, ou

com outro tipo de material que impe-
ça o acúmulo de gelo.

 Outra medida eficaz é fechar o re-
gistro de entrada de água à noite, pois
evita o acúmulo e o congelamento da
água dentro do equipamento e da tu-
bulação. O material de proteção deve
ser de fácil remoção e deve ser retira-
do assim que a temperatura subir ou
na data prevista para a leitura da con-
ta. Essa medida vai evitar que os em-
pregados da Sanepar tenham dificul-
dade para fazer a leitura.

PREVISÕES
O Simepar e o Centro de
Previsão de Tempo e Assuntos
Climáticos do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais apontam
quedas nas temperaturas nos
próximos dias. Existe ainda a
previsão da ocorrência de geadas
de intensidade franca e moderada
para a região Central do Estado.
Os dois institutos preveem
temperaturas negativas para
Cascavel, Guarapuava, Pato
Branco, Laranjeiras do Sul,
Francisco Beltrão, Palmas e
Telêmaco Borba.

FRIO intenso pode provocar congelamento da água nos hidrômetros

DIVULGAÇÃO
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Secretariado
Estão abertas inscrições para o
curso de Secretariado e
assessoria empresarial,
agendado para os dias 10, 18 e
19 de junho, das 19h às 23h. Os
conteúdos vão ser repassados
pela secretária-executiva Rosana
Lovo. O investimento é de R$
200 para associados e a
estudantes e de R$ 350 aos
demais interessados em
participar. Informações
adicionais pelos telefones
3321-1408 e 3321-1452.

Brigada de incêndio
A Uniacic informa que realizará dias

13 e 14 de junho treinamento sobre NR
23 Brigada de Incêndio, das 19h às

23h. As inscrições estão abertas.
Outras informações podem ser

conseguidas pelo telefone 3321-1408
ou ainda pelo endereço de e-mail

uniacic@acicvel.com.br .

Coach com PNL
O máster coach Junior Siqueira será o
instrutor do curso Líder coach com PNL,

que será desenvolvido em junho e
julho na associação comercial. Em

junho, os encontros serão nos dias 18,
19, 20, 25, 26 e 27 e em junho nos dias

2, 3 e 4, sempre das 19h às 23h. A
promoção é da Acic e do Siboop.

Mapeamento de processos
Estão abertas as inscrições para treinamento sobre Mapeamento de processos,
com o facilitador Francisco Acordi. O curso vai ser desenvolvido na Acic dias 21
e 22 de junho, a partir das 19h. A promoção é da associação comercial, Sebrae,
Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Sicredi e Garantioeste. Os objetivos
do curso são informar sobre as ferramentas de mapeamento de processos do

negócio para melhorar o desempenho da equipe e também para mostrar a
importância desse recurso nos resultados da empresa. O valor da inscrição é

de R$ 130. Outras informações pelos telefones 3321-1415 e 3321-1452.

Licitação
O advogado e especialista em licitações

Elias Cilas Oliveira vai repassar os
conteúdos do treinamento sobre

Licitação para o empresário – orientações
práticas. Os encontros serão nos dias 20 e

21 de junho a partir das 19h. O
investimento é de R$ 180 a associados da

Acic e a estudantes e de R$ 300 aos
outros interessados. Mais pelo telefone
3321-1408 ou ainda pelo endereço de e-

mail uniacic@acicvel.com.br.

Prêmios
O Sicoob Credicapital lança

campanha inédita. Com a finalidade
de ampliar o seu quadro de

cooperados (hoje são 20 mil) e de
fortalecer ainda mais a sua carteira

de negócios, a cooperativa de
crédito preparou uma promoção que
vai sortear, entre outros, dois carros
zero quilômetro, três motocicletas,

21 cartões-presente (no valor de R$ 1
mil, cada), além de celulares e

quatro mil brindes instantâneos.

Ambiente de trabalho
Acic e Great Place to Work Paraná

firmam parceria para pesquisar o clima
organizacional de empresas de

associados das Acic. O GPTW é um
instituto que realiza também

consultoria, capacitação e certificação
de empresas em 60 países. As inscrições

para participar do Ranking Paraná vão
até 30 de setembro. Informações

adicionais pelos telefones 3321-1400,
(41) 99632-7720 e (41) 3027-6333.

Empretec 2018
Desenvolvido pela ONU (Organização

das Nações Unidas), o Empretec é
considerado um dos melhores métodos

de estímulo ao empreendedorismo já
criados. A metodologia é desenvolvida

em mais de 30 países, inclusive no
Brasil. Aqui, os trabalhos são

disseminados pelo Sebrae. As inscrições
para nova turma estão abertas e podem
ser feitas pelo telefone 3321-1415, com
Matheus, ou pelo endereço de e-mail

pontodeatendimento@acicvel.com.br . O
Empretec será de 20 a 25 de agosto, das

8h às 18h, no Sebrae, em Cascavel.



LOCAL 11CASCAVEL, 08 DE JUNHO DE 2018

Diesel não impacta tarifa
A publicação da Lei 13.670/

2018 que permite a redução de R$
0,46 no litro óleo diesel como parte
do acordo do governo com os cami-
nhoneiros para encerrar a paralisa-
ção realizada no fim de maio não in-
cidiu de forma imediata na planilha
de custos do transporte coletivo ur-
bano de Cascavel, conforme explicou
ontem o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissaro.

De acordo com ele, além do óleo
diesel ser apenas um dos insumos
que interferem na elaboração da
tarifa que chega ao passageiro, para
o calculo da tarifa o contrato esta-
belece como período de avaliação
dos insumos dois meses antes da
data-base de reajuste. “Como a
data-base é dezembro, o cálculo da
tarifa vigente foi outubro de 2016 a
outubro de 2017, ou seja, todas as
variações do óleo diesel que ocorre-
ram posterior a esse período não
foram repassadas à tarifa até o
momento, pois serão utilizadas para
o cálculo da próxima tarifa, a ser
calculada em dezembro deste ano”,
detalhou Pelissaro.

Segundo Pelissaro, de outubro
de 2017 a maio de 2018 houve

uma elevação do óleo diesel em
16,22%, que representa R$ 0,43;
e essa medida provisória que redu-
ziu o diesel por 60 dias também
será considerada no cálculo.

Reajuste menor
Pelissaro lembrou também que quando o prefeito Paranhos assumiu, em 2017, houve
bastante diálogo com as empresas, aceitaram o reajuste menor que a defasagem de

2016 e foi aplicado apenas em maio, quando o contrato determinava o reajuste já no
mês de janeiro. Para este ano, mesmo com o acumulado de 2016 e a planilha de

custos de 2017, as empresas acabaram protocolando um pedido de reajuste que foi
considerado “moderado”, de apenas 2,76%, que refletiu apenas R$ 0,10, resultado

de diálogo e ampla negociação da administração municipal e as concessionárias.

Redução do preço do
diesel será avaliado

no cálculo da
próxima tarifa

 DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Simepar alerta
para geada fraca

hoje e amanhã em
Cascavel

Alerta para geada em Cascavel
O Simepar (Sistema Meteorológico

do Paraná), por meio do serviço Alerta
Geada, prevê a formação de geada fra-
ca para hoje e amanhã em Cascavel.

O frio se intensifica nestes dois
dias, com temperaturas mínimas de
4oC para esta sexta e 9oC para o sába-
do (9). De acordo com o Simepar, hoje
devem ser registradas rajadas de ven-
to de até 42 km/h. Já no fim de sema-
na, as rajadas chegam a 73 km/h.

O Alerta Geada é um serviço
mantido em parceria entre o Sime-
par e o Iapar (Instituto Agronômico
do Paraná), disponibilizando consul-
tas de maio a setembro, período
considerado de maior risco de ocor-
rência de geada no Estado. As in-
formações auxiliam principalmente
os produtores rurais a enfrentar
este fenômeno e mitigar seus efei-
tos nas culturas e consequente-
mente, minimizar as perdas.

Sensação de 3,3°C
De acordo com o Simepar, a
temperatura mais baixa registrada em
Cascavel nesta semana foi na quarta-
feira (6), com termômetros marcando
6,5°C. Naquele dia, a sensação
térmica chegou a 3,3°C. Ontem, a
mínima foi de 8,8°C, com sensação
de 6,1°C pela manhã.

Para garantir momentos de di-
versão e também a prática de ati-
vidades físicas a alunos das es-
colas municipais de Cascavel, a
Secretaria de Educação abriu pro-
cesso de licitação que visa a com-
pra de parques infantis internos
e mini materiais esportivos.

“O objetivo é atender todas
as inst i tuições escolares,
como Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação) e escolas
da Rede Pública Municipal de

Assim como no Oeste do Paraná, o alerta para geada serve
também a outras regiões. Conforme o Simepar, em Guarapuava,
Curitiba, Ponta e União da Vitória a previsão é de geada fraca. Já

em Palmas e Pato Branco o fenômeno chega com mais força,
com registro de geada moderada.

Ensino, conforme a demanda de
cada uma delas”, afirma a Se-
cretaria de Educação.

O valor máximo da compra é de
R$ 1,3 milhão e a abertura das pro-
postas das empresas interessa-
das em oferecer os itens está pre-
vista para o dia 18 de junho.

Os investimentos devem contem-
plar a Escola Municipal Aloys João
Mann, no Bairro Cancelli em Casca-
vel, que desde o ano passado desa-
tivou o parquinho e aguarda pela

entrega de novos brinquedos.
Entre os itens previstos pela

licitação estão 89 túneis lúdicos
feitos com polietileno, assim
como os instalados no parque do
zoológico e já em algumas esco-
las, casinhas de boneca, gira-gira,
gangorra e escorregador. Para a
área esportiva serão adquiridos
mini traves, kits de mini basket-
ball e de vôlei infantil.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Outras regiões

 NOVOS BRINQUEDOS NAS ESCOLAS
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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

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
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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- MAURILIO RAMOS DA CRUZ E ANDRÉA ALVES BORBA
02- MAYCON SOARES E FABIANA CRISTINA MARTINS SEVERINO
03- FERNANDO PALUAM DE SOUZA E LETICIA DO PILAR BEIRA
04- FÁBIO JÚNIOR SCARAVONATTI E STEPHANIE VARGAS JAQUES
05- JULIO CONRADO DE CRISTO E DANIELLI APARECIDA DA SILVEIRA
06- CLEDSON STEFFLER E MARIANNE NASCIMENTO DA SILVA
07- EMERSON SILVA DA PAIXÃO E SOLANGE APARECIDA DE SOUZA
08- GILBERTO MARTINS E ILDA TEREZINHA SILVA

Cascavel, 08 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 diretor-geral da Agência Naci-
onal do Petróleo, Gás Natural e Bi-
ocombustíveis (ANP), Décio Oddo-
ne, afirmou ontem que o ágio obti-
do na 4ª Rodada de Partilha do Pré-
Sal permitirá uma arrecadação R$
40 bilhões maior que a prevista
para os próximos anos.

O leilão contratou três das qua-
tro áreas ofertadas com um ágio de
202,3%. No caso do leilão de parti-
lha, o ágio se dá sobre a oferta míni-
ma de excedente em óleo à União.
De acordo com Décio, a arrecadação
adicional se dará ao longo dos anos
em que os contratos vigorarem.

“Foi mais um leilão extrema-
mente exitoso, em que a gente con-
seguiu atrair competitividade, fazen-
do com que a arrecadação aumen-
te. Nossa estimativa é de que as
receitas esperadas pela União,
estados e municípios cresçam em

R$ 40 bilhões em leilão

PREFERÊNCIA
Décio destacou que, pela
primeira vez, a Petrobras teve
que exercer seu direito de
preferência para se manter nos
blocos que a interessavam, o
que, avaliou, é mais uma prova
da competição gerada pela
atratividade dos blocos.
Segundo a ANP, com o
excedente em óleo de 75% no
bloco de Uirapuru, o Estado
Brasileiro deve arrecadar 90%
da receita líquida do projeto. “É
algo que não se vê nem no
Oriente Médio. Isso significa
que extraídos os investimentos
e os custos das companhias, da
receita líquida dos projetos,
90% ficará com a sociedade
brasileira”. Além do ágio de
202%, o leilão rendeu R$ 3,15
bilhões em bônus de
assinatura e contratou
investimentos previstos que
somam R$ 738 milhões.

R$ 40 bilhões. É muito mais do que
o bônus de assinatura apresenta-
do hoje. Isso é fruto do ágio que ti-
vemos nas ofertas, mostrando o
potencial que o pré-sal tem”.

 Diretor-geral da ANP,
Décio Oddone,

durante a 4ª rodada de
licitação do pré-sal
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Uma fiscalização da Receita Federal
de Cascavel e da Receita de Foz do Igua-
çu resultou na apreensão de um veículo
lotado de aparelhos eletrônicos. A ação
fez parte da Operação Muralha.

Os fiscais abordaram um carro com pla-
cas de São Sebastião do Paraíso, Minas
Gerais, em Céu Azul. O condutor do veícu-
lo estava nervoso e gerou desconfiança na
polícia, que fez uma inspeção no carro.

Dentro do porta-malas, foi encontrada
uma grande quantidade de eletrônicos:
roteadores de sinal, receptores de TV,
antenas, e jogos de videogame.

O condutor confessou que levaria a
mercadoria até São Sebastião do Paraí-
so. Os itens apreendidos, segundo a po-
lícia, custaram aproximadamente R$ 45
mil. O condutor foi libera-
do e responderá judicial-
mente pela infração.

Apreensão de eletrônicos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Receita Federal

VEÍCULO estava abarrotado de aparelhos eletrônicos
sem documentação fiscal
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Giro da
Violência

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

Apreensão de haxixe
Durante a Operação Fronteira
Integrada, policiais do BPFron e
da Força Nacional apreenderam
haxixe. Foi na Aduana da Ponte
Internacional da Amizade. Um táxi
paraguaio foi abordado pela
polícia e a passageira, uma jovem
de 25 anos, carregava dois pacotes
de haxixe. Ela contou à Polícia que
pegou a droga no Paraguai, mas
não informou o destino dos 5,2
quilos do entorpecente. A jovem
foi presa e levada à Delegacia de
Polícia Federal.

Adolescentes apreendidos
Dois adolescentes foram
apreendidos na tarde de ontem, na
Rua Fiorelo Scanagata, Bairro
Paulo Godoy em Cascavel. Os
rapazes teriam amarrado duas
vítimas de assalto em um poste, e
fugiram com R$ 400. A Polícia
Militar foi acionada, e conseguiu
apreender os jovens na Rua
Tupiniquins, minutos depois do
assalto. Eles foram encaminhados
para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Família refém
Uma família foi feita refém em um
assalto registrado na madrugada
de ontem, em Palotina. Quatro
bandidos armados e encapuzados
entraram na casa e roubaram vários
objetos. Eles levaram o veículo da
casa e obrigaram a família a entrar
no carro. Os reféns foram levados
dentro do veículo e mantidos
amarrados em um parque por
aproximadamente uma hora. Só
depois as vítimas foram libertadas
e os assaltantes fugiram. A polícia
investiga o caso.

 Um homem que fingiu ser poli-
cial rodoviário federal aposentado
foi preso na noite de quarta-feira,
com uma arma de fogo, no Bairro
Claudete em Cascavel. De acordo
com informações checadas pela
equipe do Hoje News, o homem é
policial militar aposentado em São
Paulo e dá aulas em Cascavel, em
uma escola de formação de segu-
ranças, porque, segundo fontes
seguras da reportagem, ele teria
conseguido documentação falsa de
policial federal aposentado para
poder dar aula, e conseguiu passar
pelo crivo, inclusive, da polícia fe-
deral, que aprovou a documentação.

Quando foi preso, ele relatou
à polícia que era PRF, e depois dis-
se que era sargento do Exército,
mas os policiais checaram que a
informação era falsa. Na casa
dele, foi encontrado um revólver
calibre 38, com 17 munições, um
distintivo e uma moto com chas-
si raspado. O acusado, de 53
anos, está preso no 6º Batalhão
de Polícia Militar em Cascavel.

Falso policial
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos

Um rapaz de 21 anos ficou feri-
do em um acidente de trânsito re-
gistrado na tarde de ontem, na Rua
Jorge Lacerda, Bairro Claudete em
Cascavel. A vítima conduzia uma
moto, quando passou mal, andou
alguns metros na contramão da via
e bateu em um poste.

VÍTIMA foi atendida pelo Siate depois de passar mal e bater em um poste

Fernando Franca foi atendido
pelo Siate com ferimentos leves
e levado à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) da Avenida Tan-
credo Neves.

MAL SÚBITO
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Verde
O Partido Verde realiza encontro regional sábado, às 14h, no
Hotel Copas Verde. Os membros buscam representantes para

assumir candidatura aos cargos de deputado estadual e
federal. De um jeito ou outro, saem representantes do grupo.

Desistência
Inicialmente, o jornalista
Carlos Moraes, que seria
pré-candidato a deputado
federal pelo partido,
comunicou que abre mão
da candidatura federal pelo
pleito estadual. Entre os
nomes para enfrentar as
eleições estão: Jair Pereira,
Ailton Lima e Renato Silva.

Convencimento
Marlise Cruz que é
integrante da executiva,
por enquanto, não se
coloca entre os propensos
a assumir essa disputa.
Mais uma vez o grupo
insiste no empresário
Renato Silva, que apesar do
grande anseio ainda resiste
a entrar no jogo. Só
esperando agora o
encontro para ver quem
segue junto.

Restaurativa
O vereador Olavo Santos
(PHS) realiza hoje no
plenário da Câmara, a partir
das 9h, uma audiência
pública para debater Justiça
Restaurativa. Participam da
audiência juízes Rodrigo Dias
(Toledo), Gabrielle Oliveira
(Cascavel), Fabrício Mussi
(Cascavel), o promotor Alex
Fadel e o presidente da OAB
Cascavel, Charles Duvoisin.

Mudanças
Embora não existam
confirmações, cogitam-se
mudanças na representação
do cargo da Secretaria de
Assuntos Estratégicos. O ex-
prefeito Edgar Bueno estaria
prestes a deixar a vaga.
Quem segue também com
caminho incerto é Eliezer
Fontana, coordenador
regional do governo.

MAIS UMA HOMENAGEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje será realizada a transmissão de cargo de diretor administrativo
do Hospital Universitário, que passa a ser ocupado pelo servidor de
carreira, Rodrigo Suzuki, no lugar de Edson de Souza.

 O ato está marcado para às 16h, no auditório do HU, quando
também haverá o lançamento de obras e compra de equipamentos.

Por pedido do vereador Misael Júnior (PSC), a Câmara vai
apreciar título de cidadão honorário ao empresário Luciano
Hang, proprietário das lojas Havan. Concordam com a
honraria: Josué de Souza, Jaime Vasatta, Sidnei Mazutti,
Roberto Parra, Serginho Ribeiro, Romulo Quintino, Mauro
Seibert, Fernando Hallberg,Valdecir Alcântara, Policial Madril,
Celso Dal Molin, Aldonir Cabral e Damasceno Júnior.

UNIDADES BENEFICIADAS
Das cinco unidades já cadastradas quatro já estão no sistema
de informação do Ministério da Saúde, e serão assim
distribuídas: Unidade de Saúde da Família Tarumã no Bairro
Tarumã, Unidade de Saúde da Família Interlagos no Bairro
Interlagos; Unidade de Saúde da Família Universitário no
Bairro Universitário fundos e Unidade de Saúde da Família 14
de Novembro no Bairro 14 de Novembro. O local da quinta
unidade está sendo definido, já que há a questão de
documentação de terreno para posterior construção.

Kaefer libera R$ 18
milhões à Saúde

Cascavel vai ganhar
cinco novas Unidades bá-
sicas de Saúde. A confir-
mação foi feita pelo depu-
tado federal Alfredo Kae-
fer (PP-PR) durante audiên-
cia com o ministro da Saú-
de Gilberto Occhi e com
o Secretário Executivo
Adeilson Loureiro.

“Recebi do ministro a
informação da liberação do
dinheiro para construção
de 5 novas Ubs em 5 bair-
ros mais populosos de
Cascavel, além do dinhei-
ro para a reforma e ampli-
ação do Hospital Munici-
pal, sonho antigo que ago-
ra vai se tornar realidade.
Saúde sempre foi minha

maior prioridade, e é ain-
da mais importante quan-
do beneficia a popula-
ção”, afirma Kaefer.

 “Quero dizer ao povo
de Cascavel que esse foi
um trabalho forte do de-
putado Kaefer que conse-
guiu, com suas emendas
e com seu esforço, que o
Ministério da Saúde pu-
desse destinar cerca de
18 milhões de reais para
construção dessas uni-
dades e ainda reformar e
ampliar o Hospital Muni-
cipal. É uma conquista
do deputado mas o be-
neficiado é o povo de
Cascavel”, disse o minis-
tro Gilberto Occhi.

DEPUTADO Alfredo Kaefer com o ministro da Saúde, Gilberto Ochhi

DIVULGAÇÃO
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Previsto para ser licitado ainda
no início deste ano, o Ecopark San-
ta Cruz terá novos atrasos para ter
o tramite disputado por empresas
interessadas. Com uma verba de
US$ 5 milhões – quase R$ 20 mi-
lhões pela cotação de ontem –, não
estavam inclusos projetos de dre-
nagem da área que fica entre a Ave-
nida Brasil e a Avenida das Torres.

O IPC (Instituto de Planejamen-
to de Cascavel) atua agora na ela-
boração dos itens necessários
para evitar que chuvas futuras
possam danificar a estrutura. O
projeto urbanístico já está con-
cluído, conforme o engenheiro
Jeferson Valcanover. “Estamos fi-
nalizando agora essa nova etapa
para licitar a obra. No entanto,
devido os impedimentos legais,

Construção
não previa
drenagem

Considerada inviável pelo alto custo, a Prefeitura de Cascavel excluiu
do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) investimentos em rede
própria de fibra óptica para todos os prédios públicos. Em Diário
Oficial, Leonaldo Paranhos (PSC) alegou – por meio de parecer
jurídico – que o projeto precisa ser reformulado, ultrapassando o
prazo do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
que encerra em dezembro.
Após análises do departamento de informática foi constatado ainda
que o projeto é inviável.
 Em janeiro do ano passado, a licitação de R$ 4,8 milhões foi anulada
devido erro em edital. Em novo tramite, estavam previstos 189
pontos de fibra, mas segundo a Prefeitura, seriam necessários 222. O
contrato geraria um custo de R$ 200 mil por mês ao Município.

ECOPARK OESTE, no bairro Santa Cruz, foi anunciado no ano passado

o início das obras deve ficar para
depois das eleições”.

A construção é resultado de
uma parceria com a Itaipu Binacio-
nal e contempla horta escola, pis-
ta de caminhada, ciclovia de qua-
tro metros, pontes e até espaço
destinado a cães.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Fibra ótica

CONTRA
CORRUPÇÃO
Após a criação da Divisão de
Combate à Corrupção, a Secretaria
de Estado da Segurança Pública
acaba de implantar os núcleos que
atuarão em cidades do interior, entre
elas cascavel, Foz do Iguaçu e
Londrina. Estabeleceu-se cooperação
entre Polícia Civil, Polícia Militar e
Polícia Científica de forma que, no
limite de suas competências, deverão
prestar apoio em: ações, operações e
investigações de combate à
corrupção. Estão entre os objetivos
de o grupo realizar as investigações
com mais celeridade e presteza;
dedicar-se com exclusividade à
apuração dos crimes Contra a
Ordem Econômica e Combustíveis,
Licitatórios, praticados por Prefeitos,
Contra a Administração Pública,
Falimentares e Lavagem de Dinheiro.
A Divisão de Combate à Corrupção
tem atribuição em todo o território do
Estado, com sede em Curitiba. Os
peritos da Polícia Científica
contribuirão nas demandas da Divisão
de Combate à Corrupção. Em breve,
os servidores serão designados por
prazo determinado para atuar no
grupo e deverá ser mantida a sua
estrutura remuneratória de origem.

Construção
não previa
drenagem
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O Plano Agrícola e Pecuário
2018/2019 anunciado anteontem
no Palácio do Planalto trouxe boas
perspectivas para o Paraná. O gover-
no federal liberou R$ 194,37 bilhões
para o crédito rural, e aproximadamen-
te 14% deste valor deverá ser pleite-
ado pelos produtores paranaenses,
o que equivale a R$ 25 bilhões.

Para o secretário de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, Ge-
orge Hiraiwa, que esteve presente
no lançamento do Plano em Brasí-
lia, essas mudanças vão ajudar a
impulsionar o plantio e motivar os
produtores. “As taxas de juros em
percentuais menores certamente
vão provocar uma retomada nos in-
vestimentos que vinham em um rit-
mo mais lento, com a Selic em mo-
vimento decrescente e as taxas de

PR pleiteia R$ 25 bilhões
crédito rural muito elevadas”, disse.

Outro destaque é a venda da
produção de commodities, como mi-
lho e soja, com preços internacio-
nais sustentados na Bolsa de Chi-
cago e o câmbio favorável às expor-
tações. Essas duas variáveis são
fatores fortes e de sustentação ao
agronegócio brasileiro, e devem
impulsionar a atividade.

Na avaliação do chefe do Deral,
Francisco Carlos Simioni, o Plano

Agrícola vem de forma motivadora.
Entre os pontos que chamam a aten-
ção, está o fortalecimento das li-
nhas de crédito, em especial ao
setor cooperativista, como a aber-
tura de nova linha para capital de
giro para as cooperativas ligadas à
atividade leiteira, considerando
que o Paraná ocupa a segunda co-
locação no Brasil entre os princi-
pais produtores de leite, ficando
atrás apenas de Minas Gerais.

DEMANDA
Tradicionalmente, o Estado
conquista em torno de 15% a 18%
do Plano, considerando a
aplicação dos bancos que operam
com os recursos do sistema
nacional de crédito rural, entre
eles os bancos oficiais,
despontando o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal e o
BRDE. Operam ainda com crédito
rural e com recursos controlados
as Cooperativas de Crédito, como
Central Sicoob, Central Sicredi,
Central Cresol, CrediAliança e
demais Bancos privados.
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Agricultores
paranaenses podem
pleitear até 14% do

valor previsto

Nova linha
A nova linha de até R$ 50 milhões por cooperativa/ano vem ao encontro do

processo de melhoria e consolidação tecnológica para a atividade. Outro
destaque é a inclusão da piscicultura no custeio agropecuário, setor que

está em grande expansão no Estado. “Esses são pontos muito importantes,
considerando a forte vocação cooperativista do Estado e a expectativa de

manutenção do crescimento do setor”, afirmou Simioni.
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 “Hoje o governador
do Paraná tem uma

ilha à disposição
dele. Essas regalias

vão acabar.
Governador não

deve viver igual rei”

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

A regularização
fundiária de
imóveis sem
documentação
promovida pelo
governo do
Paraná em
várias cidades
do estado.

A inadimplência
que voltou a
crescer em
Cascavel no último
mês, um sinal de
que a população
voltou a ter
dificuldades para
quitar as dívidas.

Ratinho Júnior em
reunião na Associação

Comercial do Paraná

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

19
Sexta

Curitiba

4 20
Sábado

14
Sexta

18
Sábado

769

Fases da lua
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

Parcialmente
nublado com

poucas nuvensGeada

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

O descumprimento de parte do acordo firmado
entre o governo federal e os caminhoneiros começa
a preocupar setores produtivos já que há ameaças
de uma nova paralisação da categoria, liderada por
autônomos. O recuo do governo ao abrir concessão
no que havia sido acordado gerou conflito entre cami-
nhoneiros e o setor produtivo. As medidas do governo
encareceram em até 100% o custo do frete.

Nem mesmo o governo fala a mesma língua.
Ministros têm feito comentários antagônicos sobre
o preço dos fretes. O presidente Michel Temer está
sob nova pressão. Agora de dois lados. Enquanto
os caminhoneiros afirmam que não aceitarão a re-
visão na tabela de fretes, a não ser em algumas
“questões pontuais”, o setor produtivo se prepara
para entrar com uma ação judicial contra o tabela-
mento de fretes.

Outro descontentamento dos caminhoneiros é
com o preço do litro do óleo diesel. A queda de R$
0,46 anunciada pelo governo não chegou totalmente
às bombas dos postos de combustíveis.

A resistência ao acordo firmado com os cami-
nhoneiros pode desembocar em uma nova greve.
Ivar Schmidt, do Comanto Nacional do Transporte,
diz que a greve pode ser maior do que a que ocor-
reu no mês passada. Uma nova paralisação é tudo
o que o Brasil não precisa neste momento em que
tenta se reerguer. O bom senso e o diálogo devem
prevalecer na atual conjectura para evitar uma ca-
tástrofe econômica no País.

 Novo regimento
O presidente da Câmara
e o diretor Legislativo,
Mario Galavoti, vão
apresentar nesta sexta-
feira às 14 horas, o novo
Regimento Interno da
Câmara aos 21
vereadores. As
alterações serão
detalhadas, mas tem
vereador de olho
nas mudanças,
principalmente no que
diz respeito a possível
mudança na eleição
da Mesa Diretora
do Legislativo.

 Audiência pública
O vereador Olavo Santos
promove hoje a partir das
9 horas, uma audiência
pública para debater
Justiça Restaurativa. O
evento acontece na
Câmara de Vereadores.
Participam da audiência
juízes, promotores,
conselheiros tutelares,
secretários municipais e
vereadores. Em
funcionamento há cerca
de 10 anos no Brasil, a
prática da Justiça
Restaurativa tem se
expandido pelo país.

ARQUIVO
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Felicidades!

Bingo pra cachorro
Amanhã 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.

Concurso Literário
Ainda dá tempo. O Concurso

Literário Celso Sperança segue com
inscrições abertas até dia 25 de
junho.  Serão premiados os três

melhores trabalhos inéditos de conto
e poesia nas  categorias  Infanto-
Juvenil, Adulto e Melhor Idade.

Também haverá premiação do melhor
trabalho escolhido pelo júri popular.

O regulamento está disponível no
site: https://www.culturacascavel.com.

Espetáculo na Feira
Domingo, na Feira do Teatro, tem apresentação teatral com a Cia

Os Palhaços de Rua, atração do CineSESC Cascavel.
O espetáulo será às 10h.

Já em clima do Dia dos Namorados, Paula Vasconcelos e Guilherme Cantelli,
capa da revista Viver Cascavel desta sexta-feira.

O clique é de Gabriella Dal Ponte.

Juliana Pedro Farias, Joice maria
Furtado, Carlos Mello Reis, Paulo

Ricardo Dutra.

Sábado
Mariana Focci Meirelles, João Vítor

Pimenta, Sandra Regina Soni
e Marieta Neves da Silva.
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FALTAM

06 dias para
a Copa do
Mundo
Rússia 2018

Depois de apresentarmos os defensores
da seleção do Brasil, chegou a hora das
“cabeças pensantes” do time de Tite. O
carioca Philippe Coutinho (foto), de 25
anos, e paulista Willian, de 29 anos, são
dois armadores de destaque na seleção.
O primeiro, que tenta se firmar no Barce-
lona, começou a se destacar na Canari-
nho na Copa América de 2016, com Dun-
ga, mas foi com Tite que se firmou e

ganhou a titularidade.
Tem 34 jogos e nove
gols pela seleção. Já
Willian, absoluto no
Chelsea, é reserva da
seleção. Tem 55 jogos
pelo Brasil, oito gols e
esteve na última Copa
do Mundo.

Haitiana morre atropelada

 Uma mulher morreu atropelada
na noite de ontem na BR-467, pró-
ximo ao viaduto da Avenida Rocha
Pombo, em Cascavel. Até o fecha-
mento desta edição a vítima não
havia sido identificada. O que se
sabe era que a mulher tinha nacio-
nalidade haitiana.

Ela foi atropelada por uma cami-
nhonete modelo Hilux ao atravessar
a rodovia e morreu no local. Com a
mulher estava um grupo de haitia-
nos no momento do acidente. Al-
guns se desesperaram com a cena

e desmaiaram à beira da rodovia.
A área do acidente foi isolada

pela polícia até a chegada dos pe-

ritos e do Instituto Médico Legal
(IML) que recolheu o corpo para os
exames de necropsia.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Momento para saber o tamanho exato
de condições e relações, também aque-
las ligadas ao trabalho. Eficiência nos
relacionamentos, acordos e nas ativi-
dades em cooperação. Cor azul.

To
ur

o

Um dia para ser produtivo no trabalho
e na lida com negócios e posses mate-
riais. Bom para organizar os próximos
passos em suas tarefas básicas. Po-
derá sair ganhando bem. Cor verde.

G
êm

os

Você é capaz de criar algo muito interes-
sante neste dia. O aspecto do dia é bom
indício para você conseguir expressar o
que sente e o que pensa, com clareza e
objetividade. Cor marrom.

C
ân

ce
r Os anseios de alma são estimulados,

e você está mais próximo de sentimen-
tos que lhe são legítimos. Neste dia,
você poderá entender os obstáculos
que estão em seu caminho. Cor azul.

Le
ão

Dia promissor para as relações e ami-
zades, assim como para os estudos e
possíveis viagens. Entretanto, todas as
atividades devem ser bem organiza-
das e planejadas. Cor verde.

V
ir

ge
m

Saturno disciplina a mobilidade de seu
regente Mercúrio. Você se torna mais
objetivo na lida com questões financei-
ras. Momento de pensar objetivamen-
te em trabalho e dinheiro. Cor cinza.

Li
br

a

Você poderá pensar com especial cla-
reza e objetividade. Diante de situa-
ções complexas, um rumo orientador
firme permitirá você alcançar compre-
ensão realista e simples. Cor preto.

E
sc

or
pi

ão Um dia propício para lidar com proble-
mas e situações enraizadas e obscu-
ras. Estas deverão se esclarecer, por
estar mais fácil fazer uma avaliação
racional clara e simples. Cor verde.

Sa
gi

tá
ri

o Você está mais direto com as pessoas,
o que ajuda na resolução das ques-
tões, mas pode tornar o convívio um
pouco seco demais. Entretanto, as situ-
ações se esclarecerão. Cor amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Mercúrio estimula Saturno, e isso é

indício de boa dinâmica no trabalho,
de agilidade nas ações e decisões. Nos
relacionamentos, você será prático
mais do que romântico. Cor branco.

A
qu

ár
io

Seja claro e simples no amor, e este
florescerá muito melhor. Momento de
boa organização nas ações criativas
e de boa expressão quanto àquilo que
quer e pretende. Cor azul.

 P
ei

xe
s Qualidades que lhe são complemen-

tares são hoje estimuladas: discerni-
mento, disciplina e prática. Aproveite
para usá-las nos mais variados as-
suntos pessoais. Cor lilás.



rita ao cruzar com Pedro. Cássia e
Maria se emocionam. Cássia entre-
ga dinheiro a Maria. Valquíria revela
a Hermano que a fábrica está à beira
da falência. Aurora acredita que pode
evitar a prisão do pai. Pedro depõe
na delegacia.

AMOR PROIBIDO
Nilay se recusa a escutar Behlul.

Adnan dá uma bronca em Behlul, que
liga para Sedef para tirar satisfações.
Ele acredita que ela possa ser a culpa-
da pelas notícias publicadas no jornal.
Bülent escuta Bihter e Firdevs atrás das
portas mais uma vez e diz para Nilay
não escutar mais os conselhos delas.
Nilay e Behlul se reconciliam. Bihter os
observa de longe e chora.

APOCALIPSE
Brenda e Benjamin planejam algo

para conter o Anticristo. César e Noah
chegam até a casa de Ângela. Dylan e
Uri tentam se livrar de Dimitri. Zoe e os
amigos criticam o Evento do Perdão.
Jonas diz que Laodiceia precisa man-
ter a fé. Ricardo diz que o vídeo de Ben-
jamin é montagem. Ângela mente para
César e Noah. Zoe, Susana, Natália,
Vittorio, Guto, Celeste e Chico aguar-
dam apreensivos.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora pergunta para Luísa se

ela ainda gosta de Marcelo, mas a
mulher revela que não. Lindomar
conta para a diretora que viu dois fan-
tasmas no colégio. Filipa fala com o
pai e pede para ele castigar Guilher-
me. Poliana e João ficam trancados
no colégio. Ciro repõem o dinheiro
que usou da mensalidade da filha,
mas não conta para a esposa que
pegou o dinheiro com Lindomar. Po-
liana tenta sair pela janela, mas aca-
ba presa. João aciona o alarme de
incêndio. A chave da caixa cai no
chão e ninguém vê.

N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 08 DE JUNHO DE 2018

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • BAND

 • RECORD

Matilda fica indignada ao ver um desenho com a caricatura de Amália e
Afonso.Catarina tenta convencer Augusto a pedir ajuda a Virgílio para tirá-lo de
Lastrilha. Gregório se preocupa com a rejeição do povo a Amália. Agnes fica
comovida com as flores deixadas por Levi. Augusto afirma a Virgílio que não
deixará o castelo de Lastrilha. Virgílio revela a Augusto que Otávio pretende

assassiná-lo depois do casamento com Catarina. Lucrécia conta a Afonso que
Rodolfo nunca foi para o exílio e que pretende sequestrá-lo para retomar o

trono. Afonso manda Romero procurar Rodolfo.

MALHAÇÃO
Rafael comenta com Gabriela que

Pérola parece estar sofrendo de um
transtorno alimentar. Bia pressiona Pé-
rola para seguir com o jejum. Heitor se
emociona com a proximidade entre
Garoto e Tito. Rafael se preocupa com
a atitude de Isadora ao conversar sobre
Pérola. Pérola recebe críticas sobre sua
aparência física na academia.

ORGULHO E PAIXÃO
Amélia nota que Jorge fica abalado

ao saber sobre o casamento de Ema e
Edmundo. Elisabeta entrevista Ema para
sua coluna no jornal. Cecília descobre
uma fotografia de Edmundo nos perten-
ces de Fani. Darcy lê uma falsa carta
de Lorde Williamson. Edmundo questi-

ona Ema sobre sua paixão por Ernes-
to. Julieta afirma a Aurélio que ele deve
desculpas a Ema. Rômulo explica a
Cecília como a morte de Josephine aba-
lou Fani e Edmundo.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella fica atônita ao desco-

brir que Miguel/Beto está vivo. Karola
exige que Ionan localize Luzia/Ariella.
Ícaro e Roberval se estranham. Cacau
questiona se Roberval está envolvido
no desabamento do prédio construído
por Severo. Luzia/Ariella afirma a Ca-
cau que precisa descobrir mais sobre
Miguel/Beto. Remy consegue manipu-
lar Beto/Miguel.

ONDE NASCEM OS FORTES
Pedro confessa a Cássia que se

desentendeu com Nonato. Maria se ir-

 • SBT

 Amália e Afonso reagem
aos cartazes ofensivos

DIVULGAÇÃO
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