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A convocação do ex-secretário de Saúde, Reginaldo Andrade, para prestar depoimen-
to aos vereadores na sessão da próxima segunda-feira (18) está envolta em mistéri-
os. O requerimento que convoca o servidor foi aprovado na sessão de ontem. A soli-
citação é dos vereadores Celso Dal Molin e Policial Madril, que preferiram não deta-

lhar a investigação em andamento. Dal Molin adiantou apenas que se trata de apura-
ções sobre obras executadas durante o tempo em que Andrade esteve no cargo.
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Ex-secretário é convocado
em investigação “secreta”

Braço forte,
mão amiga!
Até o fim de semana, mais

de 140 recrutas do 15º
Batalhão Logístico passarão

pelo Hemocentro de
Cascavel. A atividade tem

por objetivo desenvolver o
espírito de amor e

solidariedade ao próximo,
além de manter estáveis os

estoques de bolsas de
sangue que, em épocas de

baixas temperaturas,
tendem a cair.

Lixões se
espalham em
vários bairros
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Chuvas causam
prejuízos em
zonas rurais
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Cascavel enfrenta
o Pato Branco
no Paranaense
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Rivais que já se confrontaram
três vezes este ano, Cascavel Fut-
sal e Pato Branco jogam nesta noi-
te pela 12ª rodada da Série Ouro
do Campeonato Paranaense, às
20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda,
no Sudoeste do Estado.

Apesar de ser o quarto embate
entre as equipes em 2018, será ape-
nas o segundo oficial. Durante a pre-
paração na pré-temporada foram
dois jogos e duas vitórias pato-bran-
quenses, por 3 a 1 em casa e 4 a 0
como visitante. Depois, pela Liga
Nacional, o Pato voltou a vencer a

Serpente
desfalcada
contra o Pato

Serpente no Ginásio da Neva: 4 a 2.
Para esta partida, o time do Su-

doeste, atual campeão paranaen-
se, conta com força máxima e che-
ga como terceiro colocado na clas-
sificação, mas com a possibilida-
de de voltar ao topo da tabela em
caso de vitória.

Já a equipe cascavelense, quar-
ta colocada sem a possibilidade de
subir de posição nesta rodada,
amarga importantes desfalques: o
goleiro Ari, os alas Rafinha (foto) e
Adeirton e o técnico Nei Victor cum-
prem suspensão esta noite.

 Os atletas que representaram Cascavel na 1ª etapa dos Jogos Abertos do Paraná em Planalto, no fim de semana,
voltaram para casa com 100% de aproveitamento. Os times de basquete masculino, futebol masculino, futsal
feminino, voleibol feminino e voleibol masculino disputaram juntos 14 jogos e venceram todos. Com isso, têm

compromisso marcado na 2ª etapa da competição, de 22 a 24 deste mês, novamente em Planalto.
Pelo basquetebol masculino, os triunfos foram sobre Capanema (129 a 22) e Pérola do Oeste (96 a 68); pelo

futebol masculino as vitórias foram sobre Santa Tereza do Oeste (4 a 2), Capitão Leônidas Marques (2 a 1) e Boa
Vista da Aparecida (7 a 0); pelo futsal feminino as conquistas foram sobre Planalto (7 a 3), Capanema (4 a 3) e

Boa vista (2 a 1); pelo vôlei feminino os pontos foram conquistados sobre Santa Izabel Oeste (2 a 0), Guaraniaçu
(2 a 1) e Catanduvas (2 a 0); e pelo vôlei masculino os cascavelenses venceram os times de Capitão Leônidas

Marques (2 a 0), Boa Vista da Aparecida (2 a 0) e Planalto (2 a 0).

AABB
Será realizada nesta quarta-feira a rodada
semifinal da categoria Master (acima de
48 anos) do Campeonato Interno de
Futebol Suíço da AABB/Cascavel. O
evento que leva o nome de “Copa
Palotina Esportes” contou na primeira fase
com a participação de 31 equipes, sendo,
12 na categoria Idade Livre, 11 na Sênior
(acima de 40 anos) e oito na Master,
movimentando mais de 400 associados.
Os jogos de hoje são: Cebrac x Nova
Fórmula/Ótica Confiança, às 19h15; e
Farmácia Guarujá x Massa Pronta Ind. De
Argamassa, às 20h30. Na categoria
Idade Livre os finalistas conhecidos
sábado. Já na Sênior a final será
domingo, entre Rhede Sistemas/
Rodocame e Ivan Transportes. Cascavel 100% nos Japs
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 Equipes que apresentam
campanhas semelhantes no
Brasileirão 2018, Grêmio e Sport
medem forças nesta quarta-feira, ás
19h30, na Ilha do Retiro, pela
12ª rodada. O time
pernambucano é o sétimo
colocado com 18 pontos,
enquanto a equipe gaúcha está na
quarta colocação, com 19. No
Grêmio, Kannemann e Luan são as
mais novas baixas, poupados por
desgaste físico. Assim, juntam-se a
Everton (suspenso), Maicon
(vetado), além das baixas antigas:
Geromel, Michel, Alisson,
Marcelo Oliveira, Hernane
Brocador e Maicosuel. Jailson
(foto), vendido ontem ao Santos,
também está fora.

Inter x Vasco Gralha x Raposa Furacão
Separados por quatro pontos na classificação,
Internacional e Vasco fazem um “duelo de
desfalcados” nesta noite, às 21h45, no
Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileirão.
No Colorado, o técnico Odair Hellmann
não conta com D´Alessandro, Juan Alano e
Zeca, lesionados, nem com Edenílson,
suspenso. No Cruzmaltino, o técnico
Jorginho também terá que quebrar a cabeça
para escalar sua equipe, pois não poderá
contar com Werley, Paulão e Ricardo - Breno
também deve ficar de fora. Todos são
jogadores da defesa vascaína.

Local onde conquistou oito
dos nove pontos no
campeonato, e onde venceu
nas duas últimas rodadas, a
Vila Capanema volta a ser a o
ponto forte do Paraná Clube
nesta quarta-feira, dia no qual
faz sua última participação no
Brasileirão antes da pausa para
a Copa do Mundo Rússia
2018. O compromisso é com
o Cruzeiro, às 19h30, pela
12ª rodada.

Derrotado nos últimos três jogos e com
apenas uma vitória nos últimos 13
compromissos, o Atlético-PR desafia o
Botafogo nesta quarta-feira, às 21h, no
Engenhão, pela 12ª rodada do
Brasileirão. A partida é encarada como
divisora de águas, pois uma vitória dará
fôlego extra ao técnico Fernando Diniz,
que poderá trabalhar menos pressionado
durante a Copa do Mundo. Já uma
nova derrota poderá tornar insustentável
a permanecia do treinador que constante
tem a “cabeça” pedida pela torcida.

Palmeiras x Flamengo
 Equipes que têm alternado em-

polgado seu torcedor na temporada,
Palmeiras e Flamengo medem forças
nesta noite pela 12ª rodada do Bra-
sileirão, às 21h, no Allianz Parque.

O Rubro-Negro carioca é o líder
do campeonato e assim permane-
cerá durante a pausa da competi-

ção durante a Copa do Mundo, in-
dependentemente dos resultados
desta rodada. Já o Verdão paulista
é o quinto colocado e tenta aden-
trar ao G4.

Para este jogo, o Flamengo não
contará com o seu camisa 10. O
meia Diego sofreu uma lesão na
panturrilha direita no duelo contra
o Paraná e não viajou para São Pau-
lo. Em contrapartida, Lucas Paque-
tá retorna de suspensão.

No Palmeiras, o assunto de on-
tem foi a sentença no caso Gusta-

vo Scarpa. A 70ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro considerou impro-
cedente o vínculo do jogador com o
time paulista. Desta forma, Scarpa
volta a pertencer ao Fluminense. A
decisão é em primeira instância,
ou seja, cabe recurso. Foi a segun-
da derrota na justiça na semana.
Na segunda-feira, o golpe foi no Tri-
bunal de Justiça Desportiva de São
Paulo, que voltou a rejeitar impug-
nação da final do Campeonato Pau-
lista em julgamento de recurso pal-
meirense.

ONTEM
São Paulo x Vitória

HOJE
16h América-MG x Chapecoense
19h Fluminense x Santos
19h30 Paraná Clube x Cruzeiro
19h30 Sport x Grêmio
21h Botafogo x Atlético-PR
21h Palmeiras x Flamengo
21h45 Atlético-MG x Ceará
21h45  Bahia x Corinthians
21h45 I nternacional x Vasco

12ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 26 11 8 2 1 20 6 14
2º Atlético-MG 20 11 6 2 3 22 16 6
3º São Paulo 20 11 5 5 1 15 11 4
4º Grêmio 19 11 5 4 2 11 5 6
5º Internacional 19 11 5 4 2 12 7 5
6º Palmeiras 18 11 5 3 3 17 10 7
7º Sport 18 11 5 3 3 15 15 0
8º Cruzeiro 17 11 5 2 4 7 6 1
9º Corinthians 16 11 4 4 3 12 8 4
10º Vasco 15 10 4 3 3 16 15 1
11º Fluminense 14 11 4 2 5 14 16 -2
12º Botafogo 14 11 3 5 3 14 14 0
13º América-MG 13 11 4 1 6 14 18 -4
14º Chapecoense 13 11 3 4 4 14 19 -5
15º Vitória 12 11 3 3 5 16 20 -4
16º Santos 10 10 3 1 6 13 16 -3
17º Atlético-PR 9 11 2 3 6 10 13 -3
18º Bahia 9 11 2 3 6 9 17 -8
19º Paraná 9 11 2 3 6 6 15 -9
20º Ceará 5 11 0 5 6 6 16 -10

SÉRIE A

 GRÊMIO
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Não é difícil encontrar depósitos
de lixo a céu aberto em Cascavel.
No Bairro Esmeralda, na região oes-
te da cidade, as ruas Citrino, Cris-
tal, Jaspe, Granada e Espinelio vi-
raram literalmente um lixão. Lá há
todo tipo de descarte, desde ali-
mentos até eletrônicos.

Moveis, restos de obras, pneus,
isopor, cacos de vidro, sapatos, rou-
pas e até mesmo retalhos de teci-
dos descartados em diversos sa-
colões que supostamente foram
levados por alguma empresa da
área de confecção até o local.

Os moradores preferem ter a
identidade preservada, mas sem-
pre nos relatos o que mais apare-
ce é a frequência com que o des-
carte de todo tipo de lixo e da quan-
tidade que é jogado na área.

Lixão nos bairros
Até mesmo no novo Loteamen-

to Siena, que fica atrás do Par-
que de Exposições Celso Garcia
Cid (Expovel), os descartes ile-
gais começaram. Restos de
construção civil são visíveis nos
fins de rua do loteamento.

Há aproximadamente um ano o
Hoje News mostrou a mesma si-
tuação do Esmeralda, na época a
prefeitura encaminhou caminhões
para recolher as montanhas forma-
das por toneladas de lixo.

REGIÃO SUL
Saindo da região oeste e indo
para o sul de Cascavel, no Jardim
Universitário, nas proximidades
da Unioeste a situação não é
diferente. Mas lá, além dos
mesmos materiais encontrados no
Esmeralda, há diversos sofás,
pedaços de carros como para-
choques, brinquedos,
medicamentos, muitos cds e dvds
piratas, cobertores, garrafas de
vinho, tampas de vasos sanitários,
decoração natalina, tudo isso
concentrado no final da Rua
Edson Luiz Favarin e vias laterais.

 PROCEDIMENTOS
Em locais como estes as atitudes tomadas são parecidas. Ferreira explica que

geralmente é feita limpeza das áreas quando elas oferecem riscos à saúde
pública. O controle de endemias, assim que ciente do estado das áreas, solicita à

Secretaria de Meio Ambiente a limpeza dos pontos críticos. Ainda segundo o
fiscal, a situação do lixão do Esmeralda foi encaminhada ao Ministério Público.

MEIO AMBIENTE
Conforme o fiscal José Luiz

Ferreira, da Secretária de Meio
Ambiente de Cascavel, eles

estão cientes dos problemas,
mas em muitos casos o controle

não é fácil. “Boa parte do lixo
está nas vias, não nos imóveis,

fica difícil encontrar os
responsáveis. Ainda quando está

sobre um lote o proprietário é
identificado e notificado, mas na
maioria das vezes não é possível

esse procedimento”.

RUAS do Esmeralda são tomadas e até bloqueadas pelo lixo BRINQUEDOS são encontrados facilmente no lixão do Universitário

NO LOTEAMENTO Siena restos de construção civil são descartados em fim de rua
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Mais de 140 recrutas do 15º BLog
(Batalhão Logístico) vão passar até
o fim desta semana no Hemocentro
de Cascavel. A atividade tem por ob-
jetivo desenvolver o espírito de amor
e solidariedade ao próximo, além de
manter estáveis os estoques de bol-
sas de sangue que, em épocas de
baixas temperaturas, tendem a cair.

De acordo com o tenente Edson
Borges, esta é a primeira experiência
dos militares com a doação de sangue.
“Todos os que estão aqui nunca doa-
ram sangue antes, e além de contri-
buirmos com o Hemocentro, é uma
maneira de fazer com que estes jo-
vens, mesmo após saírem do quartel,
permaneçam como doadores”, diz.

O recruta Luiz Gustavo Hensel,
de 18 anos, comenta sobre a im-
portância desta ação. “É uma for-

Militares SOLIDÁRIOS

ma de exercer a nossa cidadania, de
ajudar ao próximo. É uma sensação
muito gratificante”, afirma. O militar ga-
rante que vai continuar como volun-
tário. “Depois dessa experiência, sigo
sempre como voluntário”, relata.

A sargento Gelci Aparecida Zys
também aproveitou a oportunidade
e se uniu aos recrutas. “Nunca havia
alcançado o peso suficiente para doar
sangue, e agora que consegui estou

CHAMADO URGENTE
Durante a paralisação dos caminhoneiros, os militares do 15º BLog atenderam
um chamado urgente do Hemocentro. Borges conta que devido à dificuldade de
locomoção nas rodovias, muitos voluntários que viriam de outras cidades não
conseguiram chegar a Cascavel em decorrência dos bloqueios nas rodovias.
“Desta forma, nos reunimos e viemos para cá para uma doação esporádica. Os
estoques de bolsas de sangue estavam baixos e o batalhão fez sua parte para que
voltassem ao normal”, comenta.

aqui. Ser voluntário significa estar cons-
ciente de como podemos ajudar as
pessoas. Doar sangue é algo que pre-
cisamos fazer sempre, e não ver isto
como uma obrigação”, explica.

Recrutas
doaram sangue
pela primeira
vez, ontem

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá
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Mais
chuva
e frio

A média de chuva registrada
ontem pelo Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná), de
10,8 milímetros, foi suficiente
para causar estragos em Casca-
vel. As pancadas vieram acompa-
nhadas de rajadas de vento de
85 km/h, derrubando árvores
nas ruas Euclides da Cunha e
Ademar Beux. Os bombeiros pre-
cisaram ser acionados para fa-
zer a retirada e corte de galhos.

Já segundo o medidor pluvi-
ométrico da Coopavel, que regis-
tra o índice de chuva em um pon-
to específico da cidade, o volu-
me foi de 42 milímetros.

E a previsão é de que a chu-
va continue nesta quarta-feira
pela região. De acordo com o Si-
mepar, ela chega mais modera-
da, e vai embora hoje mesmo,
retornando as temperaturas ge-
ladas que marcaram a semana
anterior. De ontem para hoje hou-
ve queda de 8°C nos termôme-
tros. Na terça, a mínima foi de
15°C. Nesta quarta, chega a 7°C.

Amanhã, a temperatura cai
ainda mais, com previsão de
5°C. A máxima não passa de
16°C. Já na sexta-feira (15), os
termômetros atingem os 4°C,
com previsão de geada fraca
para Cascavel. É só a partir de
sábado (16) que aos poucos a
temperatura sobe novamente,
passando a 8°C de mínima e
17°C de máxima.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Mais
chuva
e frio

SEM LUZ
As fortes chuvas e descargas atmosféricas do início da tarde de terça-feira (12)
provocaram queda de energia em 700 unidades consumidoras do município,
conforme a Copel (Companhia de Energia do Paraná). Na área rural os estragos foram
maiores, e até o fim da tarde de ontem 60 residências permaneciam sem eletricidade.

SIMEPAR registrou rajadas de vento
de 85 km/h em Cascavel

BOMBEIROS foram acionados após queda de árvore
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 13 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

A segunda-feira (11) foi de inten-
so trabalho nas UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento) de Cascavel,
somando quase mil atendimentos
entre adultos e crianças, além dos
encaminhamentos feitos pelas
ambulâncias do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) e
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência).

“Este grande movimento regis-
trado nestas unidades, da zero
hora de segunda-feira até a zero
hora de terça, exigiu grande esfor-
ço das equipes o que, naturalmen-
te, em algum momento, fez com que
o tempo de espera fosse um pou-
co maior”, destacou o secretário de
Saúde, Rubens Griep

Na UPA Veneza, por exemplo, fo-
ram abertos 444 atendimentos,
sendo 117 na pediatria e 305 adul-
tos, com 14 atendimentos encami-
nhados pelas ambulâncias (11
Samu e 03 Siate). Já na UPA Brasí-
lia foram 275 atendimentos, sen-
do 13 de ambulâncias (10 Samu e
03 Siate). Na UPA Tancredo, foram
253 atendimentos, sendo 186 so-
mente na pediatria. A unidade ain-
da registrou 20 atendimentos na
ortopedia e 21 atendimentos das
ambulâncias do Samu e Siate.

Mil atendimentos nas UPAs

ORIENTAÇÃO
De acordo com o secretário apesar do
grande volume de atendimentos, as
equipes de trabalhos das UPAs têm
correspondido às expectativas e,
mesmo diante de reclamações
pontuais, suprido a demanda.
“Continuamos orientando a população
que busque, primeiramente, o
atendimento nas unidades de saúde do
seu bairro, evitando acumulo da
demanda nas UPAs. De qualquer
forma, estamos trabalhando para
garantir o atendimento no menor tempo
possível e com a maior resolutividade”,
completou o secretário.

SEMANA começou com grande procura nas UPAs de Cascavel

SECOM
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá MUSICALIZAÇÃO já é ofertada

em algumas escolas municipais em
período contraturno

Chamamento para a educação

MODALIDADE VALOR

Dança R$ 415.130,95
Artes visuais e cênicas R$ 880.658,00
Musicalização R$ 724.432,55
ginástica R$ 258.905,49
artes marciais – capoeira R$ 310.519,31
artes marciais – taekwondo R$ 206.837,68
Total R$ 2.796.483,97

A partir do próximo ano ativi-
dades diferenciadas serão ofer-
tadas para alunos da educação
em tempo integral na rede muni-
cipal de ensino de Cascavel. O
município pretende levar aos es-
tudantes ar tes marciais - ta-
ekwondo e capoeira, além de gi-
nástica, dança, ar tes visuais e
cênicas e musicalização.

No ensino regular, com exceção
da dança que não houve interessa-
dos no último chamamento públi-
co e de artes marciais, as demais
atividades já são realizadas além
do previsto na grade curricular
como o ensino da língua Portugue-
sa, Matemática, Ciências, jogos e
brinquedoteca, por meio da atuação
dos professores da rede.

A expectativa é de que as novas
modalidades possam ser ofertadas
por meio da seleção de OSCs (Or-
ganizações da Sociedade Civil) que
devem contar com instrutores es-

pecializados e coordenadores para
cada modalidade de ensino.

 “O processo aberto é para con-
tinuação das atividades oferecidas
pelo Chamamento Nº 08/2017 e
de outras atividades que não esta-
vam sendo ofertadas”, explica a Se-
cretaria de Educação.

O valor previsto para os contra-
tos no período de 11 meses é de
R$ 2,7 milhões, conforme o edital
de chamamento público.

As atividades terão como in-
tuito estender o tempo do alu-

no no ambiente escolar, propi-
ciar o desenvolvimento das re-
lações inter e intrapsicológicas
e evitar o desgaste físico e psi-
cológico dos alunos.

A rede municipal conta hoje
com 17 escolas em tempo integral
– 15 rurais e 2 urbanas que aten-
dem a 1.591 alunos de pré-escola
ao 4º ano (4 a 9 anos).

As propostas poderão ser enca-
minhadas até o dia 30 de julho e
os resultados preliminares serão
divulgados no dia 11 de setembro.



LOCAL 11CASCAVEL, 13 DE JUNHO DE 2018

O Sindicato dos Bancários de
Cascavel e Região realizou assem-
bleias gerais extraordinárias na
noite de segunda-feira (11), em sua
sede administrativa, dos funcioná-
rios do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal e dos bancos
privados. Na ocasião, os bancários
aprovaram as pautas reivindicató-
rias dos respectivos bancos.

O presidente do Sindicato de
Cascavel e da Federação da classe
no Paraná, Gladir Basso, explica
que as minutas de reivindicações
dos bancários do Banco do Brasil,
da Caixa e dos bancos privados
serão entregues pela Contec (Con-
federação Nacional dos Bancários)
aos bancos, via Fenaban, hoje, du-
rante encontro que ocorrerá a par-
tir das 13 horas, em São Paulo.

Bancários iniciam negociação

OUTRAS REIVINDICAÇÕES
Além da questão salarial, a classe pede ainda: Contratação de mais bancários
para atender a demanda de serviços e evitar a extrapolação da jornada de
trabalho; Homologações das rescisões de trabalho voltem a ser realizadas nos
sindicatos, já que alguns bancos, entre eles o Santander, Itaú e Banco do Brasil,
vêm realizando essas homologações em suas agências, brecha essa aberta pela
reforma trabalhista; maior participação na PLR; Fim das metas abusivas e do
assédio moral; Fim das terceirizações; Melhoria da segurança nas agências;
Melhoria no ambiente de trabalho para prevenir e combater as doenças
ocupacionais.

REIVINDICAÇÕES
Nesta campanha salarial - conforme
ficou definido no Encontro Nacional,
realizado em São Paulo de 25 a 27
de maio -, os bancários reivindicam
reajuste com base no INPC dos últimos
doze meses (setembro/2017 a agosto/
2018) mais aumento real de 5%, e
aumento real de 10% sobre verbas e
benefícios, como vale-alimentação e
cesta-alimentação.

ASSEMBLEIAS dos bancários de Cascavel aconteceram em locais diferentes na noite de segunda-feira

JAIME SCUSSIATTO/DIVULGAÇÃO
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Maranhão ganha novo trecho
A Sesop (Secretária de Obras

Públicas) de Cascavel já começou
os trabalhos para a abertura da
Rua Maranhão. O novo trecho será
entre a Avenida Assunção e a Rua
Juscelino Kubitschek. “Estamos
com estas obras para melhorar a
fluidez do trânsito, também sendo
um escoamento a mais para a Ave-
nida Tancredo Neves”, informou o
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), Alsir Pelissaro.

Conforme o presidente, a rua
também ajudará nos acessos do
novo prédio da Polícia Federal.
“Foi cedido o terreno logo abaixo
da Rodoviária para a polícia. Esta
abertura terá vários pontos posi-
tivos, dentre eles esse acesso ao
novo prédio”.

SEM PRAZO
Segundo o engenheiro da Sesop, Marcos Almeida, que é o responsável pela
abertura da Rua Maranhão, a obra não tem data para ser entregue. “É um trabalho
que nós mesmos estamos realizando, depende muito do cronograma, das demandas
que aparecem, o tapa-buracos é um exemplo. Como não é uma obra de prioridade,
a execução se da conforme as possibilidades”. O sentido da rua, e outras questões
técnicas serão analisadas e divulgadas posteriormente pela Cettrans.

Abertura da Rua Maranhão deve melhorar fluidez do trânsito local

AÍLTON SANTOS
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

VEÍCULOS que têm condições de
circulação serão leiloados

R$ 96,39
É o valor da taxa de
remoção do veículo

Leilão de 300
veículos

Registro do veículo

Leilão de veículos que ainda
podem voltar à circulação será
realizado pelo Detran-PR (Depar-
tamento de Trânsito do Paraná)
em Cascavel no próximo dia 21
de junho. Serão disponibilizados
ao todo 334 veículos: 306 moto-
cicletas e similares e 28 automó-
veis e similares.

“O valor mínimo é de R$ 300
para as motocicletas - lote 17 de
Foz do Iguaçu e valor máximo de R$
8.700 para automóveis - Audi lote
02 - Itapejara do Oeste”, explica a
assessoria do Detran-PR.

A visitação dos veículos foi
aberta segunda-feira (11) e pode
ser feita no horário das 8h às
14h. “Os interessados deverão se
dirigir aos pátios que os veículos
estão depositados para visitação.
O edital com as condições de par-
ticipação está disponível no site
www.detran.pr.gov.br”, esclarece a

assessoria.
A autorização para acesso aos

pátios onde se encontram os veí-
culos apreendidos, será fornecida
mediante apresentação do docu-
mento de identidade reconhecido
por lei federal. “Serão arrecadados
com a venda dos veículos aproxi-
madamente R$ 750 mil. O valor ar-
recadado é destinado ao pagamen-
to de custas para a realização do
leilão e os débitos incidentes nos
prontuários dos veículos”, explica
o órgão de trânsito.

O arrematante é responsável pelo registro do veículo perante o
Órgão Executivo de Trânsito e fica sob sua responsabilidade pos-
terior revisão técnica dos sistemas e peças do veículo, por oca-
sião do registro e transferência do mesmo, além do proporcional
relativo ao Seguro Obrigatório – DPVAT.

Poderão participar do leilão em Cascavel, nas dependências
do Bourbon Cascavel Business Hotel, localizado na Rua Paraná,
2.899 – Centro, pessoas físicas ou jurídicas maiores de 18 anos,
exceto servidores do Detran-PR.

DESPESAS
Os veículos levados ao leilão

correspondem ao total apto para a
circulação em Cascavel e de mais
30 municípios da região. Hoje

cada motorista que tem o veículo
retido precisa arcar com o valor

de R$ 96,39 pela taxa de
remoção e a estadia de pátio por

dia custa R$ 26,58.

Leilão de 300
veículos
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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- SILVIO ANDRE HOFSTETTER E SAMANDA MENDES MOTTA

Cascavel, 13 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

A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu on-
tem, por 4 votos a 1, enviar à pri-
meira instância da Justiça do Mato
Grosso um inquérito contra o atual
ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Maggi. Com
isso, o colegiado entendeu que há
restrição para o foro privilegiado de
ministros do Executivo em relação
a supostos crimes cometidos an-
tes ou sem relação com o cargo.

Maggi foi denunciado no início do
mês passado, pela procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dodge, por
corrupção. Ele foi acusado de parti-
cipar de esquema de compra de vaga
no Tribunal de Contas do Mato Gros-
so em 2009, quando era governa-
dor do estado. Ele hoje está licen-
ciado do mandato de senador

Restrição de foro a ministros
para exercer o cargo de ministro.

Ao baixar o caso de instância, a
Primeira Turma aplicou o entendi-
mento estabelecido pelo STF em 3
de maio em relação a deputados e
senadores. Naquela data, o plená-
rio decidiu que só devem permane-
cer na Corte os processos contra
parlamentares que tratem de su-
postos crimes cometidos durante
e em função do cargo.

“A razão de decidir do julgamen-
to [de maio] se aplica indistinta-
mente em relação a qualquer hipó-
tese de prerrogativa de função”,
afirmou o relator do caso, ministro
Luiz Fux, ao votar pelo envio do caso
de Blairo Maggi à primeira instân-
cia. Ele foi seguido pelos ministros
Luís Roberto Barroso, Marco Auré-
lio Mello e Rosa Weber.

INSTÂNCIA INFERIOR
O ministro Alexandre de Moraes também votou para que o caso fosse baixado
de instância, mas para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e não ao primeiro
grau, pois o conselheiro do Tribunal de Contas do MT Sergio de Almeida
também foi denunciado, e devido ao cargo ele teria foro naquela corte, mesmo
que os supostos crimes tenham sido cometidos antes de ele assumir.

O MINISTRO Alexandre de Moraes também
votou para que o caso fosse baixado de instância

NOTA

AGÊNCIA BRASIL

Gilmar vê abuso
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Gilmar Mendes disse
ontem que houve abuso de
autoridade no uso de algemas
durante a transferência do ex-
governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral para um presídio em
Curitiba, no início do ano.
Mendes é relator do inquérito
aberto na Segunda Turma do STF
para apurar irregularidades na
transferência. Em abril, o
colegiado decidiu que o ex-
governador deve retornar ao
sistema penitenciário do Rio de
Janeiro. Com isso, foi anulada a
decisão do juiz federal Sérgio
Moro, que determinou a
transferência.



Jambalaya

 PREPARO
1. Tempere os camarões a gosto com sal e
pimenta moída, acrescente o suco de limão
e  Reserve.
2. Em uma paellera ou panela de ferro
derreta a manteiga com um pouco de azeite
e doure levemente o frango.
3. Adicione à calabresa, cebola e alho, frite até
doura-los levemente então adicione o aipo, a
pimenta, o pimentão e o cominho. Cozinhe
movendo-se com frequência por uns 10  min ou
até que estejam  macios.  Adicione o arroz e
deixe cozinhando.

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

Sirva
acompanhado
de vegetais

 ¼ xícara (60 ml) de azeite
 1 (+/- 200g) linguiça calabresa defumada reta. Cortada em cubinhos
 200g de peito de frango cortado em cubinhos
 2 colheres (sopa) de manteiga
 1 cebola roxa grande, finamente picada
 2 dentes de alho finamente picados
 ½ cabeça de aipo, picada finamente (reserve as folhas para decorar)
 1 pimentão vermelho, sem sementes e picado
 ½ colher de chá de pimenta em pó ou a gosto
 1 colher de chá de cominho em pó
 1¼ xícaras (250 g) de arroz de grão longo
 400 g de tomate picado
 1 colher de sopa de tomilho fresco picado
 300g de filé de peixe branco firme, sem pele, em quatro pedaços
 8 camarões limpos cozidos e descascados
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4. Escorra os tomates em uma peneira
sobre um copo medidor ou uma tigela
refratária; reservar. Ferva a água em um
bule de chá. Adicione os tomates ao arroz,
polvilhe o tomilho por cima, misture bem e
abaixe um pouco a chama.
5. Aumentar o suco de tomate para 1 litro
com água fervente, despeje na panela e
mexa bem. Deixe ferver, abaixe o fogo, cubra
ligeiramente e cozinhe por 10 minutos.
6. Tempere o arroz a gosto e coloque o peixe
por cima. Continue cozinhando
parcialmente coberto por 5
minutos. Misture com cuidado o arroz e o

peixe; adicione o camarão. Com a tampa
entreaberta, cozinhe por 5 minutos ou até os
camarões ficarem  rosados, o peixe cozido e o
arroz macio. O guisado deve estar úmido.
7. Retire do fogo, cubra bem e deixe
descansar por 5 minutos. Polvilhe as folhas
de aipo e salsa e sirva com fatias de limão.

 2 colheres de sopa de salsa picada
 200 ml de suco de limão
 4 fatias de limão (em segmentos)
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 19

Perseguição policial

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Dinheiro e maconha
No local, foi apreendido dinheiro
levado da loja, porções de
maconha e documentos. Depois
da varredura, a Polícia Militar
ficou sabendo que os suspeitos
estavam escondidos em uma
chácara, e foram ao local. Na
propriedade, os ladrões
trocaram tiros com o dono da
chácara e depois fugiram.

Um assalto mobilizou a Polícia
Militar na manhã de ontem. Três ra-
pazes assaltaram uma loja de ces-
tas básicas em Cascavel. Do local,
levaram dinheiro. No primeiro mo-
mento, a Polícia Militar informou que
seriam cerca de R$ 200 mil.

A informação sobre o valor levado
ficou desencontrada porque, logo
depois, foi considerada uma quantia
de R$ 7 mil, mas, no fim das contas,
foram recolhidos pela polícia em uma
casa em que os assaltantes esta-
vam R$ 4.317, que seria todo o di-
nheiro roubado da empresa.

As vítimas informaram a polí-
cia sobre o crime. De acordo com
o que foi registrado na polícia, os
três suspeitos entraram, rouba-
ram dinheiro e fugiram com uma
picape Saveiro e uma moto. Com
o veículo Saveiro, os acusados
seguiram por cerca de 600 me-
tros e depois trocaram de carro
e continuaram a fuga com um
Gol. Eles foram se esconder em
uma casa, no Bairro Santa Felici-
dade, e a PM foi no encalço dos
assaltantes, que fugiram.

POLÍCIA
procurou por
suspeito em uma
casa, no Bairro
Santa Felicidade,
mas ele fugiu

BANDIDOS fugiram com Saveiro, mas
abandonaram veículo e voltaram à fuga em um Gol

VEÍCULO Gol, o segundo usado para a fuga, foi encontrado na residência no Bairro Santa Felicidade
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Giro da
Violência

O trevo que é palco de diversos
acidentes foi cenário de mais uma
batida que por pouco não terminou
em tragédia na tarde de ontem, em
Cascavel. Foi na BR-277, no Trevo
da Portal, que dá acesso ao Bairro
Cascavel Velho.

O motorista de um Uno pensou
que daria tempo de atravessar o
trevo e acabou sendo atingido por
um caminhão, que seguia pela BR-
277. Pedaços do carro ficaram es-
palhados no chão e o Uno ficou par-
cialmente destruído.

O motorista do carro não ficou
ferido. Os outros dois ocupantes
tiveram ferimentos moderados e fo-

ram atendidos pelos socorristas da
Ecocataratas e do Siate e levados
para assistência hospitalar sem ris-
co de morte. O motorista do cami-
nhão também não se feriu.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
também atendeu a ocorrência e blo-
queou uma parte da rodovia para
que as vítimas fossem socorridas.
Por conta disso, os veículos preci-
saram desviar para a marginal e hou-
ve um longo trecho de congestiona-
mento e carros e de caminhões.

88 kg de maconha

Acidente investigado
A Polícia Civil de Cascavel investiga o
acidente registrado no último sábado,
dia 9, que vitimou fatalmente Michele
Fernanda Correia, 31 anos, no Bairro
Santo Onofre em Cascavel. O condutor
do carro que bateu na jovem fugiu do
local do acidente, mas já se apresentou
para a polícia. Wagner Pereira da Costa,
23 anos, negou estar alcoolizado, mas
disse que fugiu do local do acidente
por não ter CNH.

Júri remarcado
O julgamento de Henrique Ressel,
acusado de homicídio, que estava
marcado para ontem, foi remarcado para
19 de julho. Isso porque, de acordo com
informações da 1ª Vara Criminal, houve
um equívoco na habilitação do
advogado de defesa, e por isso do
adiamento. Henrique está preso pelo
homicídio de Fernando Menuci,
ocorrido no dia 20 de junho de 2015.
Ele matou a vítima com disparos de arma
de fogo e foi preso pelo crime.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Um idoso, de 72 anos, ficou ferido em um acidente que ocorreu na tarde de
ontem, em Cascavel. Ele foi atropelado por um veículo que estava saindo do

estacionamento de um prédio. A motorista do veículo saia de um
estacionamento e não viu o pedestre, quando o acidente ocorreu. A

informação de populares é de que o homem teve um mal súbito enquanto
estava atravessando a via. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado para a

UPA Tancredo com ferimentos leves

 AÍLTON SANTOS

ACIDENTE ocorreu em trevo onde tráfego é intenso e a visão dos motoristas é comprometida

Acidente na rodovia

PRE

Foi nas primeiras horas do dia que a
Polícia Rodoviária Estadual
apreendeu, em Cascavel, 88 kg de
maconha.  A apreensão ocorreu na
PR-180, no KM 386, a um veículo que
transitava de Cascavel a Juvinópolis.
A polícia deu ordem de parada ao
motorista, que não obedeceu e fugiu,
e abandonou o carro
aproximadamente três quilômetros do
local da abordagem. Dentro do carro,
estavam duas malas e uma mochila
contendo maconha. O veículo e a
droga foram recolhidos pela polícia.
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Presidência em questão
A articulação política está com força total na Câmara de

Vereadores para o comando da Casa de Leis. Os
parlamentares não escondem o anseio de ocupar a cadeira

central do plenário. Oficialmente, a nova mesa diretora
pode ser eleita a partir do segundo semestre, mas

vereadores mais afoitos buscam já alianças.

Bênção
A bênção do prefeito seria
importante para vencer
essa batalha e Leonaldo
Paranhos (PSC) tem
mantido boa relação com o
Legislativo. Tanto que
ontem no lançamento do
Território Cidadão,no
Bairro Floresta, agradeceu
o apoio da Câmara.

Apoio do Executivo
Quem tem tomado a frente
em defesa de propostas do
Executivo tem sido Celso
Dal Molin (PR). Antes das
votações, o parlamentar
tem argumentado
favoravelmente pedindo
apoio dos parlamentares.
Muito além de uma
liderança, seria de
interesse a bênção para
Celso assumir futuramente
a Presidência
do Legislativo.

Defesas
O atual presidente, Gugu
Bueno (PR) não disputará a
reeleição. Para tanto, daria
seu apoio ao vereador
Rômulo Quintino (PSL),
este que já abriu mão da
pré-candidatura a deputado
estadual. Alécio, por sua
vez, tomou decisão de não
disputar a vaga. Abre as
portas para outros nomes
da base, inclusive Carlinhos
Oliveira (PSC).

Puxão de orelha
Na instalação do Território
Cidadão no Floresta
Paranhos deu recado e para
alguns puxão de orelha.
Disse que a integração e a
participação são
obrigatórias. Paranhos
adiantou que na noite
desta quarta feira vai
atender aos moradores em
um gabinete aberto.

PASSOU A RÉGUA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O vereador Valdecir Alcântara (PSL) usou a tribuna para
comentar as declarações do vereador Mauro Seibert (PP)
um dia antes. “O que mais envergonha é o senhor usar
uma situação como se essa cidade tivesse dono. Sou um
vereador atuante e fui eleito para trabalhar. Mas quero
passar a régua dessa situação”.

 Notória a presença ontem de Olga Bongiovanni, em
homenagem proposta pelo vereador Alécio Espínola (PSC).

 A apresentadora promoveu campanha contra abusos
sexuais na TV.

 O engenheiro agrônomo Luiz Carlos Marcon assume hoje
o comando regional do Instituto Ambiental do Paraná.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

Ex-secretário
é convocado

 O ex-secretário muni-
cipal de Saúde, Reginaldo
Andrade, será sabatinado
na próxima segunda-feira
(18), durante sessão ordi-
nária da Câmara de Vere-
adores de Cascavel.

Ontem os parlamenta-
res aprovaram o requeri-
mento que convoca o ser-
vidor público para prestar
esclarecimentos sobre
obras executadas durante
o período em que ele
atuou como gestor públi-
co. Andrade foi secretário
em julho de 2012, na ges-
tão do ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT), após a saí-
da do médico Ildemar Can-
to, que hoje atua no Hos-

COBRANÇA
Também na sessão de ontem, o vereador Policial Madril
(PMB) cobrou explicações da Prefeitura sobre a aquisição
de 15 computadores por meio de um processo licitatório
de R$ 67,5 mil cujo objetivo inicial era aquisição de
equipamentos adaptados, andadores, cadeiras de roda tipo
carrinho e cadeiras de roda para escolas e Centros
Municipais de Educação Infantil. Como houve uma
divergência evidente, o parlamentar questiona o certame.

pital São Lucas.
O ex-secretário ocupou

o cargo até dezembro de
2016 e agora terá que
responder aos questiona-
mentos dos parlamenta-
res. A convocação atende
a uma solicitação dos ve-
readores Celso Dal Molin
(PR) e Policial Madril
(PMB), que comentam
muito pouco sobre inves-
tigação em andamento.
Dal Molin adianta apenas
que se trata de apurações
sobre obras executadas
durante o tempo em que
Andrade esteve no cargo.

VEREADORES irão sabatinar o ex-secretário Reginaldo Andrade
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O deputado federal Alfre-
do Kaefer (PP-PR) que des-
de o início do seu mandato
na Câmara Federal tem de-
fendido agilidade às políti-
cas de inclusão das pesso-
as com deficiência, atento às
demandas, enfatizou hoje as
medidas publicadas através
de dois decretos publicados
no Diário Oficial de ontem
que dispõem sobre acessi-
bilidade e direitos das pes-
soas com deficiência.

Um dos textos garante a re-
serva de espaços e assentos

Kaefer destaca inclusão
em teatros, cinemas, auditóri-
os, estádios, ginásios de espor-
te, locais de espetáculos e de
conferências e similares, em
conformidade com a Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência.

“Na maioria das vezes as
pessoas que sofrem com algum
tipo de deficiência ficam alija-
dos de assistir a um show, um
filme ou até um jogo de futebol
por não ter um local adequado
que ofereça segurança e como-
didade”, disse Kaefer.

De acordo com a medida, em

O deputado Alfredo Kaefer enfatizou que “só sabe a importância
da acessibilidade as pessoas que têm necessidades especiais,
como ele próprio. Lembrou que é deficiente físico desde os sete

anos e que “ainda hoje, em muitos municípios do Brasil, é comum
não haver estrutura alguma para atender as  pessoas com deficiên-

cia, com essas medidas certamente muita coisa vai melhorar”.

Importância da acessibilidade

DOFERENCIADO
O outro texto também publicado
ontem dispõe sobre o tratamento
diferenciado, simplificado e
favorecido às microempresas e às
empresas de pequeno porte, ainda
segundo o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. As empresas devem
assegurar condições de
acessibilidade ao estabelecimento
e suas dependências, além de
atendimento prioritário, igualdade
de oportunidades na contratação
de pessoal, condições justas e
favoráveis de trabalho e igualdade
de remuneração.
“Desde o meu primeiro mandato
como deputado federal busquei lá
em Brasília participar das
discussões sobre o assunto, faço
parte da Frente Parlamentar em
Defesa de Pessoas com Deficiência
e vou em busca de mais
conquistas”, concluiu.

locais com capacidade de até
mil lugares, 2% devem ser
destinados a cadeiras de ro-
das e 2% para pessoas com
deficiência ou mobilidade re-
duzida.

Em edificações em que a
capacidade é acima de mil
lugares, a proporção é de 20
espaços para cadeiras de ro-
das e mais 1% do que exce-
der mil lugares. Ainda segun-
do a norma, metade dos as-
sentos reservados devem ter
características dimensionais e
estruturais para o uso por pes-
soa obesa. Os espaços de-
vem estar situados em locais
que garantam a acomodação
de um acompanhante ao
lado, além de seguir as nor-
mas técnicas de acessibilida-
de da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

KAEFER: “só sabe a importância da acessibilidade as pessoas que têm necessidades especiais”

ARQUIVO
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NOTAS

A governadora Cida Borghetti
assinou ontem, decreto de nomea-
ção de 33 agentes de segurança
socioeducativa aprovados em con-
curso público em 2014. Os novos
profissionais atuarão nas Unidades
Socioeducativas do Departamento
de Atendimento Socioeducativo da
Secretaria de Estado da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos.

Os agentes serão lotados em
Cascavel (4), Campo Mourão (1),
Curitiba (14), Laranjeiras do Sul (5),
Maringá (1), Ponta Grossa (4), To-

Cida nomeia novos servidores

Segurança às mulheres
O projeto de lei que flexibiliza o
roteiro de paradas obrigatórias dos
ônibus do sistema intermunicipal e
metropolitano de transporte coletivo,
permitindo que mulheres, pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida e
idosos optem por desembarcar dos
veículos nos locais que considerem
mais seguros e acessíveis, foi
aprovado em redação final na sessão
plenária de ontem na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep). Com isso,
a matéria segue agora para sanção, ou
veto, do Poder Executivo.

Mudança de horário
O Governo do Paraná publicou no
Diário Oficial de segunda-feira (11)
resolução número 298, que estabelece
o expediente dos órgãos e entidades
da administração pública estadual nos
dias de jogos da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo 2018. Assinada pelo
Chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico, a
resolução determina que nos dias em
que os jogos da seleção brasileira
ocorrerem pela manhã, o expediente
terá início às 14h. Já quando os jogos
se realizarem à tarde, o expediente
será encerrado às 13h.

Código de conduta
A governadora Cida Borghetti assinou
decreto para adequar o Código de
Conduta da Alta Administração do
Paraná à Lei de Responsabilidade das
Estatais, que dispõe sobre o estatuto
jurídico das empresas públicas, das
sociedades de economia mista e suas
subsidiárias. Atendendo a pedidos
formulados pela Copel e pela Sanepar, a
alteração busca possibilitar que as
sociedades de capital aberto cumpram
mais uma etapa do processo de adesão
ao Programa de Destaque em Governança
de Estatais da Bolsa de Valores.

ledo (1) e Umuarama (3).
“Estes servidores vão desempe-

nhar um papel primordial para so-
ciedade, para segurança e ressoci-
alização dos adolescentes que cum-
prem medidas socioeducativas no
Paraná”, disse Cida Borghetti. “Ain-
da temos feito investimentos em
diversas áreas para ampliar e me-
lhorar os serviços prestados à po-
pulação paranaense”, acrescentou
a governadora.

Os servidores receberão treina-
mentos específicos sobre temas

NOVAS VAGAS
 O Governo do Estado ainda autorizou
no último mês a abertura de concurso
público para 69 vagas para o
Departamento de Atendimento
Socioeducativo (Dease), vinculado à
Secretaria de Estado da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos. As vagas
são divididas para a área da saúde do
sistema socioeducativo do Paraná.

como socioeducação, segurança,
direitos humanos, cidadania e
formação profissional. O traba-
lho inclui o acompanhamento
dos adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas nas
unidades e atividades de esco-
larização e de qualificação pro-
fissional, além de audiências e
atendimentos médicos.

“Essas contratações demostram
o comprometimento da governadora
Cida Borghetti com nosso Estado. A
socioeducação recebe esses recur-
sos para ampliar e aprimorar a con-
dição de trabalho dos profissionais
com os adolescentes”, afirmou o
secretário Elias Thomé.
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“O legado do
Território Cidadão

não pode ser
passageiro, mas,

de fato, aproximar
o poder público

das pessoas.”

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

As atividades
do Domingão
no Calçadão,
que no dia 24
de junho terá,
pela primeira
vez, uma
Mostra de
Música Gospel.

Senador José
Agripino Maia, do
DEM do Rio
Grande do Norte,
que ontem se
tornou réu no STF
devido a um
suposto esquema
de corrupção.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,

ontem na inauguração
do Território Cidadão do

Bairro Floresta.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

19
Quarta

Curitiba

16
Quinta

15
Quarta

11
Quinta

885

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
13/06 - 16h45

Nublado com
pancadas de chuva

7

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Parcialmente

nublado
Parcialmente

nublado

 Comércio na Copa
Funcionários do comércio
poderão assistir em casa a
estreia da seleção
brasileira na Copa do
Mundo em partida contra
a Suíça neste domingo (17)
às 15h.  Para os próximos
dois jogos do Brasil (22 e
27 de junho) ainda não há
definição se os
profissionais serão
liberados. O Sindilojas
(Sindicato dos Lojistas)
pretende definir um
acordo com o sindicato
dos trabalhadores até o
fim desta semana.

 34 anos
A Associação de
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte do Oeste do
Paraná (Amic) está
completando 34 anos de
atividades em Cascavel. A
entidade completa mais um
aniversário comemorando os
avanços na prestação de
serviços para os associados,
melhorando a comunicação,
capacitação e fortalecimento
das microempresas. Foram
inúmeras conquistas ao
longo dessas mais de três
décadas em que a entidade foi
muito participativa.

Uma das decisões mais controversas do juiz
Sérgio Moro se deu fora dos processos judiciais
da Lava Jato. Na segunda-feira ele decidiu não jul-
gar um processo ligado a famosa operação ale-
gando estar sobrecarregado e que a investigação
em si não tem conexões com a Petrobras ou a
Odebrecht, duas fontes pagadoras de propina para
os agentes públicos investigados na operação.

Não demorou para as críticas a Moro chegarem
às redes sociais. Isso porque a investigação se re-
fere a um suposto esquema de propina envolven-
do agentes públicos do Paraná que teriam recebi-
do vantagens de uma concessionária de pedágio.
A investigação envolve pessoas próximas ao ex-
governador tucano Beto Richa, entre elas o ex-pre-
sidente do Departamento de Estradas de Roda-
gem no Paraná (DER-PR) Nelson Leal Junior.

É uma prerrogativa dos magistrados decidir so-
bre recusar e escusar determinado processo com
base em alguns pontos da legislação penal. No
caso de Moro, no entanto, abriu caminho para uma
série de interrogações e acusações dos envolvi-
dos na Lava Jato que enxergam no magistrado
plumas tucanas.

A decisão de Moro deve ser vista como positi-
va. Qualquer posicionamento dele no processo
seria motivos de muita discussão, fake news, ata-
ques e palavras frívolas nas redes sociais. Foi uma
decisão sábia!

SECOM
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Susy e Jonathan,
em homenagem ao

Dia dos
Namorados. O
registro é de
Vera e Grasi
Fotografias

Arraiá
A Escola Municipal Adolival Pian

convida toda a comunidade para a sua
Festa Julina, que será realizada dia 7
de julho, a partir das 13h30. A escola

fica no Bairro São Cristóvão.

Doe amor
Amanhã, a JCI Cascavel e parceiros estarão no Hemocentro de

Cascavel para doação de sangue, das 14h às 16h. A ação é
alusiva ao  Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado dia

14 de junho. É só chegar e doar.

Felicidades! Exposição
Arte e Poesias, do artista Poeta Miguel
das Neves, continua em exposição na

Sala Verde da Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos. O horário de

visitação é das 8h30 às 19h.

Toda linda, Andressa Chrysto,
por Arivonil Policarpo

Antônio Pereira da Silva,
 Amanda Odair Coldebela, Bárbara

Peçanha,  Franciane Galeano Vebber e
José Antônio Campos.

GISLAINE e IVAN, que trocaram
alianças recentemente. O registro
é de Vera e Grasi Fotografias

O verdadeiro amor nunca se
desgasta. Quanto mais

se dá mais se tem.

Antoine de Saint-Exupéry
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FALTA

01
dia para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Setor responsável por balançar as redes
para o Brasil na Rússia, o ataque tem
forte concorrência na equipe de Tite. O
alagoano Roberto Firmino, de 26 anos,
e o paulista Gabriel Jesus, de 21, são
os principais nomes na disputa. Ambos
disputarão sua primeira Copa do Mundo.
O primeiro tem 21 jogos e seis gols marcados pela seleção e
27 gols e 17 assistências em 53 jogos pelo Liverpool na
temporada. Já Jesus, titular de Tite, tem 17 jogos e nove gols
pela seleção e é o mais jovem de todo o grupo na Copa.
Veterano de 30 anos, mas com apenas seis jogos e um gol
pela Canarinho, Taison é outra opção do Brasil na Rússia.

Treino aberto em Sochi
C

B
F

 A seleção brasileira fez seu pri-
meiro treino em solo russo. Qua-
tro mil pessoas nas arquibancadas
acompanharam uma atividade por
uma imposição da Fifa – determina
ao menos um treino aberto para
cada seleção e ainda impõe quan-
do. O time de Tite trabalhou no CT
em Sochi pela manhã e viu uma
histeria por Neymar e até mesmo
uma invasão de um torcedor em
busca de uma selfie.

Dentro de campo, os atletas fi-
zeram uma rotina mais física do que
técnica e coletiva. Se reapresen-
tando depois de um dia de folga
após a vitória contra a Áustria, o
elenco não teve a presença de Fred.
Afastado desde o dia 7 após uma
entrada de Casemiro, o volante fez
trabalho à parte com os fisiotera-

peutas. Sua volta ainda é incerta.
O Brasil volta a treinar nesta quar-

ta-feira, desta vez, sem a presença
de torcida e com pouca abertura
para a imprensa. No domingo, o time
estreará no Mundial, às 15h (de Bra-
sília), contra a Suíça, em Rostov.

Ontem, durante toda atividade,
Neymar foi o mais ovacionado pela
torcida. Em alguns momentos, o pú-
blico se revezava e gritava também
os nomes de Marcelo, Philippe Cou-
tinho e Gabriel Jesus. Mas a estrela
do PSG era o jogador mais visado,
inclusive, pela imprensa estrangeira.

Calor e carinho
Os quatro mil ingressos foram
distribuídos principalmente a
crianças de escolas da região,
mas também pararam na mão de
brasileiros que moram no país.
Sob o sol que fazia os termômetros
baterem quase 30ºC, eles não
arredaram pé até o término das
atividades. Os que ficaram até o fim
e estavam nas arquibancadas
foram presenteados com
autógrafos e fotos dos ídolos. O
mascote Canarinho Pistola, como
já tem sido costume, também
virou astro.

 OVADA
No treino de ontem, Fagner e Philippe Coutinho receberam a tradicional “ovada”

de seus companheiros por terem feito aniversário. O lateral comemorou na
última segunda, enquanto o meia comemora ontem. Na brincadeira, sobrou

para Neymar, que também foi atingido por um ovo vindo de Thiago Silva.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um dia em que se pede mais sensibilida-
de e compaixão aos arianos, e também
para ouvir sua voz interior e intuição.
Cuidado com a tendência à dispersão.
Cor verde.

To
ur

o

É um dia importante para intuir os no-
vos rumos que sua vida está toman-
do. Cuidado com situações confusas
envolvendo amizade, grupos e pla-
nos para o futuro. Cor cinza.

G
êm

os

Para se sentir verdadeiramente reali-
zado, é preciso que goste do que faz.
É um momento importante para ex-
pressar mais a sensibilidade e a inspi-
ração no trabalho. Cor roxo.

C
ân

ce
r Espiritualidade, meditação, contempla-

ção e leitura são favoráveis neste mo-
mento. É um período em que você se
questiona sobre sua filosofia de vida,
crenças e ideais. Cor verde.

Le
ão

A vida lhe pede mais compaixão, em-
patia e sensibilidade. Momento impor-
tante para aprofundar vínculos emoci-
onais e espirituais. Cor amarelo.

V
ir

ge
m

Hoje é um dia importante para adotar
uma atitude mais receptiva e sensível
em seus relacionamentos. Cuidado com
tendência aos sentimentos de culpa.
Cor vermelho.

Li
br

a

É um momento oportuno para você
refletir sobre as mudanças das últimas
semanas. Fase significativa para ficar
atento ao que sua intuição aponta. Cor
cinza.

E
sc

or
pi

ão Muito cuidado com a tendência às ilu-
sões e confusões na vida amorosa. É
um excelente momento para você se
expressar de forma mais criativa. Cor
amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o Situações familiares e emocionais re-
querem uma atitude mais compassiva.
Momento importante para se reequili-
brar energeticamente e emocionalmen-
te.  Cor cinza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Reflexões sobre a vida afetiva e os

sentimentos se fazem necessárias.
Chegamos a fase lunar minguante, um
período de contemplação e reflexão.
Cor amarelo.

A
qu

ár
io

É um momento importante para defini-
ções ligadas à vida familiar, às finanças
e aos sentimentos. Momento muito sig-
nificativo para ter um equilíbrio maior
entre a lógica e a intuição. Cor verde.

 P
ei

xe
s Momento de grande sensibilidade e

sintonia com aspectos sútis e abstra-
tos. É importante que ouça sua intui-
ção, mas tenha cuidado a tendência
às ilusões. Cor azul.
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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    DEUS SALVE O REI

 • BAND

DIVULGAÇÃO

 • RECORD

 • SBT

MALHAÇÃO
Gabriela, Maria Alice e Rosália se

preocupam com o sumiço de Pérola.
Bia acredita que Pérola pode estar pre-
cisando de ajuda. Todos se organizam
para sair à procura de Pérola. Eliane
liga para Gabriela ao descobrir uma
transmissão ao vivo de Pérola no celu-
lar de Ana. Jade e Michael acreditam
que Pérola esteja em algum espaço
restrito na academia. Isadora se deses-
pera com o sumiço da filha. Márcio en-
contra Pérola desfalecida.

ORGULHO E PAIXÃO
Fani se emociona ao ver Josephi-

ne. Julieta aprecia o tratamento que re-
cebe de Jane. Ofélia invade o quarto de

 Petrônio e Orlando se rebelam contra Rodolfo. Amália pede a
Brumela para promover Diana a sua dama de companhia. Afonso diz a

Amália que terá que declarar a independência de Artena e coroar
Catarina como rainha. Margô entra na sala secreta do castelo, onde

estão escondidos baús com moedas de ouro. Afonso concorda com a
sugestão de Romero de tornar Tiago membro da guarda real. Afonso
atende ao pedido de Amália e perdoa Ísis. Augusto descobre que o

Conselho de Cália já o considera morto.

Cecília e Rômulo. Ema ajuda Brandão.
Julieta revela parte de sua história para
Elisabeta. Ema desiste de falar sobre
seus sentimentos com Brandão. Jane
revela a Camilo que sua mãe esteve no
cortiço. Elisabeta comenta com Darcy
que acredita que Julieta guarde um se-
gredo. Susana destrata Aurélio. Ofélia
discute com o Barão e Tibúrcio. Fani
se encontra com Josephine. Elisabeta
conta a Ema que irá se casar e Susa-
na ouve a conversa.

SEGUNDO SOL
Luzia fica perturbada com a revela-

ção. Karola implora que Laureta a aju-
de. Ícaro discute com Cacau. Luzia
conta para Beto que perdeu o filho que
esperava dele. Remy leva Ionan, alcoo-
lizado, para uma boate. Karola tenta
descobrir se Beto e Luzia estão juntos.

Rochelle se irrita quando Zefa elogia
Manuela. Manuela estranha o sumiço
de Luiza/Ariella. Ícaro se embriaga e
Acácio se preocupa quando o amigo
vai embora. Remy tenta comprometer
a reputação de Ionan. Ícaro se declara
para Rosa, e Laureta se enfurece.

AMOR PROIBIDO
Nilay e Behuyl vão visitar a casa nova.

Nihat dá adeus à Adnan e deixa a em-
presa. Bihter diz para Behlul que Besir
está guardando um material que os en-
trega em um cofre no banco. Behlul vai
até o hospital e pergunta pra Besir se
ele está escondendo algo. Süleyman
entrega a chave do cofre para Deniz.
Chega o dia do casamento de Nesrin e
Riza. Katya se casa com Kemal para
garantir sua permanência na Turquia.

APOCALIPSE
No hospital, Dudu tenta se soltar.

César se surpreende ao ver que Lia está
do lado deles. Ela os ajuda a fugir. Ben-
jamin e Brenda vibram. Melina conse-
gue despistar Greta. Alan liga para An-
dré. Greta se abre com Melina e revela
que queria ver a intimidade de Ricardo.
Alan pede para André se certificar que
Uri e Dylan estão mortos. Ângela diz que
Laodiceia está diferente depois de rece-
ber a marca. Dudu consegue se soltar.
Através do androide Lia, Benjamin con-
segue conversar com Zoe. André des-
cobre a fuga de Uri e Dylan. Zoe conse-
gue fugir. André teme a ira de Ricardo.

AS AVENTURA DE POLIANA
Poliana canta a música “Jogo do

Contente” em seu quarto todo decora-
do. Luísa espia a sobrinha e fica satis-
feita com a alegria dela. Raquel ajuda
Guilherme a se esconder e Durval acha
estranho ver a filha com o rapaz. João é
chantageado a conseguir dinheiro em
troca do seu cachorro Feijão. Poliana
encontra a caixinha do tesouro em seu
quarto e diz para Luísa que perdeu a
chave, mas que irá procurar na escola.

Catarina
orienta Delano
a comprar um
explosivo para

testar sua
sabotagem

à mina

Catarina
orienta Delano
a comprar um
explosivo para

testar sua
sabotagem

à mina
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