
 , 14/06/2018
Edição 8042 - Ano 41

Prefeitura de Cascavel
terá corregedoria interna

Câmara quer
implantar um
“Banco de Ideias”
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Cascavel terá
512 vagas para
presos provisórios
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20
Tudo pronto
para o início da
Copa do Mundo

PÁGINA

22

A reforma administrativa implantada no início do ano pelo prefeito Leonaldo Paranhos
está sendo revisada e as alterações serão votadas na próxima segunda-feira pela Câma-
ra de Vereadores. A novidade é a criação de uma corregedoria interna na Prefeitura de

Cascavel. Ontem, os secretários municipais estiveram em peso no Legislativo para deba-
ter com os vereadores as mudanças, antes da votação do projeto. Além de verificar a
disciplina dos servidores, o corregedor terá que fiscalizar a eficiência das secretarias,

apontar acertos, erros e até punições, quando necessário.
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 Trânsito liberado
Sete meses após ser destruída pela enxurrada
causada por um temporal, enfim o tráfego de

veículos foi liberado sobre a ponte do Rio Bezerra,
na Rua Antonio Damian, que liga os bairros Canadá e
Claudete. Ainda restam alguns ajustes a ser feitos e
que poderão causar novas interrupções do tráfego.
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Pouco tempo depois dos casos
de abuso sexual envolvendo técni-
co e atletas, inclusive da seleção
brasileira, na ginástica artística do
Brasil, um novo escândalo no es-
porte nacional veio à tona ontem,
depois que a Confederação Brasi-
leira de Cadeira de Rodas comuni-
cou o afastamento temporário de
atletas supostamente envolvidas
num abuso sexual contra uma das
companheiras de time.

O caso teria acontecido em fe-
vereiro de 2017 após um treino no
alojamento da equipe Gladiadoras/
Gaadin (Grupo de Ajuda dos Amigos

Escândalo no esporte
Deficientes de Indaiatuba), basea-
do na cidade de Indaiatuba, no in-
terior de São Paulo, e envolvido as
atletas Lia Martins, Geisa Vieira e
Denise Eusébio, que estavam con-
vocadas para a 2ª etapa de treina-
mentos preparatórios da seleção
brasileira para o Mundial da Alema-
nha, que será realizado em agosto.

A paraense de Belém Lia é o
maior nome do basquete em cadei-
ra de rodas do Brasil e junto com a
paulista Geisa disputaram a Parao-
limpíada do Rio 2016. Já a cascave-
lense Denise Eusébio já havia dei-
xado a condição de promessa para

A equipe de veteranos que já garantiu o título da fase regional dos
Jogos Abertos do Paraná para o vôlei masculino de Cascavel, precisará
voltar para Planalto para a 2ª etapa da competição, e também para
confirmar a conquista, que chegará mesmo em caso de derrota – não
pode ser ultrapassada na classificação. Esse time resgatou um pessoal
que já havia defendido a seleção cascavelense em 1992, há 26 anos,
portanto. Um deles é o diretor de Políticas de Esportes e Lazer da
FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), Daniel Scalco. Ele
disputou sua 18ª edição de Japs, quase a mesma idade de Igor
Mateus Eugênio da Silva, de 20 anos e mais jovem na equipe que
competiu em Planalto. Os demais integrantes do time, comandado por
Dorival “Juca” Sesso, são Danilo Cândido da Silva, Odair José
Sartor, Luciano Bertaioli, Cristian Carlos Andrade, Welington Menocin
Reis, Rinaldo Gonçalves do Amaral Filho, Anderson Abatti, Cezar
Arruda, Henrique Back, Wellington Raul de Souza Silva e Cassius
Clinton Uliano.

DIVULGAÇÃO

virar realidade aos 22 anos de ida-
de. Em 2016 ela foi eleita a melhor
jogadora do Campeonato Paranaen-
se de BCR e ano passado defendeu
a equipe de Indaiatuba. Neste ano
foi novamente inscrita para defender
Cascavel no Estadual e já reforçou a
equipe na 1ª etapa da competição,
realizada em maio em Maringá.

Outro nome envolvido no escân-
dalo da modalidade, a então coor-
denadora do time de Indaiatuba,
Gracielle Silva, suicidou-se no últi-
mo dia 29 de maio. De acordo com
matéria veiculada ontem pelo por-
tal UOL, Gracielle aparece em fotos
que circularam em grupos de What-
sapp, que, assim como um vídeo,
que comprovaria o abuso.

BRASILEIRÃO
América-MG  0 x 0   Chapecoense
Fluminense  0 x 1   Santos

Paraná Clube  1 x 1   Cruzeiro
Sport  0 x 0   Grêmio

Botafogo  2 x 0   Atlético-PR
Palmeiras  1 x 1  Flamengo

Atlético-MG  2 x 1 Ceará
Bahia  1 x 0  Corinthians

Internacional  3 x 1 Vasco

SÉRIE OURO
Pato Branco 2 x 0 Cascavel

PLACAR DE ONTEM

Mais de 70 ciclistas de toda a
região participaram no último fim de
semana da prova treino Bike
House/Velho Oeste, realizada
sábado e domingo com disputas de
Estrada e MTB (Mountain bike).
Foram 20 categorias em disputa.
Na elite (foto), destaque para
Marco Aurélio Santos, que subiu
ao lugar mais alto do pódio nos
dois dias do evento.

DIVULGAÇÃO
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Maior estádio da Copa 2018, com capacidade para 81 mil pessoas, o Luzhniki,
em Moscou, será o palco da abertura e da final do Mundial. Nesta quinta-feira, a
cerimônia de abertura começará às 11h30 (de Brasília), meia hora antes do primeiro
jogo, e manterá a tradição de celebrar não apenas o futebol, mas o país anfitrião,
desta vez com uma das mais aclamadas das jovens vozes da Rússia, Aida Garifullina,
que dividirá o palco com o músico inglês Robbie Williams. O brasileiro Ronaldo
Fenômeno será outra atração na festa, que será comandada pelo ator Will Smith e o
músico Nicky Jam. Eles também vão cantar a música oficial da Copa, “Live It Up”.
A cerimônia no Estádio Luzhniki não será o único evento do dia para as comemorações
do início do Mundial: haverá um concerto na Praça Vermelha, em Moscou, onde
tenores Placido Domingo e Juan Diego Flores comandarão o espetáculo.

Rússia dá início à

Poucas horas depois de anunciar a demissão
de Julen Lopetegui, a federação espanhola de
futebol (RFEF, na sigla em espanhol)
anunciou, ontem, que Fernando Hierro (foto),
que atuava como diretor esportivo da seleção
local, comandará a equipe na Copa 2018.
Lopetegui foi demitido de forma surpreendente
na noite de terça-feira. A decisão da RFEF foi
tomada a dois dias da estreia do país,
amanhã, contra Portugal, e foi uma resposta à
decisão do treinador em comandar o Real
Madrid após o Mundial da Rússia, anunciada
na terça-feira. A Espanha está no Grupo B
da Copa e estreará amanhã contra Portugal,
às 15h (de Brasília). Depois, enfrentará Irã
e Marrocos na primeira fase.

 Tão logo a cerimônia de abertu-
ra chegar ao fim, na manhã de hoje,
a Copa do Mundo 2018 dará início
às disputas com a partida entre Rús-
sia e Arábia Saudita, às 12h (de Bra-
sília), pela 1ª rodada do Grupo A.

As duas seleções são as piores
no ranking da Fifa entre as 32 par-
ticipantes do Torneio. Assim, Uru-
guai e Egito, as outras duas inte-
grantes da chave, são as favoritas
para avançar de fase – se enfrenta-
rão amanhã.

Para os russos, a meta é não pas-
sar vergonha em casa, o que tem
acontecido em suas últimas exibi-
ções. A equipe é comandada por Sta-
nislav Cherchesov, que em 20 jogos

acumula apenas cinco vitórias, seis
empates e nove derrotas, com 30
gols marcados e 26 sofridos.

Desde que deixou a Copa 2014
sem nenhuma vitória, a seleção da
Rússia, que não disputou as elimi-
natórias para este Mundial por ser
o país-sede, disputou e classificou-
se com facilidade à Eurocopa 2016,
mas deixou a competição França
também sem nenhuma vitória. Já
na Copa das Confederações do ano
passo conseguiu vencer um jogo
(Nova Zelândia), mas passou vergo-
nha mais uma vez ao ser eliminada
na primeira fase. No time titular, os
destaques são o meia Golovin e o
atacante Fedor Smolov.

O técnico Tite indicou no treino de ontem qual vai ser o time do Brasil na estreia da Copa do
Mundo, no domingo, às 15h (de Brasília), contra a Suíça. Na atividade dessa quarta-feira, ele
repetiu os titulares da equipe que venceu a Áustria, no último amistoso, com Neymar entre eles.
Se confirmar, o comandante levará a campo a mesma base que usou em quase todas as
partidas das Eliminatórias da América do Sul, com a formação do time no 4-1-4-1: Alisson;
Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Philippe Coutinho, Paulinho e
Neymar; Gabriel Jesus. As diferenças em relação ao time que classificou o Brasil com
antecedência para o Mundial seriam as entradas de Danilo no lugar do machucado Daniel
Alves e de Thiago Silva no posto que sempre foi de Marquinhos.
Foi com esse time que o Brasil começou o último amistoso antes do Mundial e venceu a Áustria por
3 a 0, com gols de Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho. No penúltimo, há pouco menos
de duas semanas, contra a Croácia, a alternativa havia sido entrar com Fernandinho no meio-campo,
para poupar Neymar de um esforço exagerado no seu retorno pós-operatório. Tite também
aproveitou para observar uma de suas variações de jogo, mais defensiva.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ser realizada em três
países. A Fifa anunciou, ontem, em Moscou (RUS), que a candidatura
conjunta de Estados Unidos, México e Canadá venceu a de Marrocos.

A candidatura tripla recebeu 134 votos, contra 65 de Marrocos. Um voto foi
para nenhuma das candidaturas. Sete confederações se declararam

impedidas de votar. Capitaneada pelos EUA, a candidatura tripla promete a
maior Copa do Mundo da história em termos de público, quantidade de times

e dinheiro ganho. Os pesos econômico e político norte-americanos foram
decisivos para convencer os dirigentes da Fifa a lhes dar o Mundial.

Maior economia do mundo, os EUA voltarão a receber a competição 24 anos
da primeira edição em seu território, em 1994, que foi um sucesso de público.

É uma forma de compensar a decepção pela perda de eleição para sede de
2022 para o Qatar em processo cercado de acusações de corrupção. Já o

México será o primeiro país a ter jogos de três Mundiais. A Copa norte-
americana será a primeira garantida com 48 times, um aumento de 50% em relação
ao número atual de 32 times. Há uma discussão em relação a ter essa quantidade de

seleções em 2022, mas é improvável que isso seja aprovado na Fifa.

Copa do Mundo 2018 Maior evento do planeta, a
Copa do Mundo 2018 tem iní-
cio nesta quinta-feira no maior
país do globo terrestre, a Rús-
sia, que em 2010 venceu a dis-
puta com a Inglaterra e a can-
didatura conjunta de Espanha
e Portugal para sediar a com-
petição. Para fazer jus à grandi-
osidade, os russos investiram
638 bilhões de rublos (cerca de
R$ 38,4 bilhões) para receber
o campeonato.

O valor é bastante superior ao
do último Mundial, que há quatro
anos custou R$ 25,5 bilhões ao
Brasil – cerca de R$ 31,5 bilhões
em valores corrigidos.

Na Rússia, o maior montan-
te foi investido na construção
ou reformas de infraestrutura
esportiva: R$ 14,9 bilhões. São
11 cidades a receber a Copa
2018, uma a menos que o Bra-
sil, quatro anos antes.

Todas receberam também
melhorias no setor de transpor-
te (R$ 12,8 bilhões) e outras
infraestruturas (R$ 4,16 bi-
lhões). Já as despesas opera-
cionais ficaram em R$ 6,5 bi-
lhões este ano.

  
FI
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Única partida de hoje: Rússia x Arábia Saudita Aposta técnica
Já a Arábia Saudita, que trocou de
técnico quatro vezes nos últimos
quatro anos, volta a Copa depois de
ter ficado de fora em 2014. Neste
ciclo, começou a jornada rumo a
Rússia com o romeno Cosmin
Olaroiu, mas, sem grandes nomes no
elenco, apostou depois em
treinadores. Foi comandada pelo
holandês Bert van Marwijk (finalista
com a Holanda na Copa 2010 e
agora na seleção da Austrália) e pelo
argentino Edgardo Bauza (ex-São
Paulo e seleção argentina) antes da
chegada do atual técnico, o argentino
Juan Antonio Pizzi, campeão da
Copa América 2016 com o Chile,
mas demitido por não classificar o país
á Rússia 2018. Ele chegou à seleção
saudita em novembro do ano passado.

CBF

Tite indica titulares para estreia

 EFE

O presidente da Fifa, Gianni Infantino,
garantiu que a Copa do Mundo que começa
nesta quinta-feira será “a melhor da história”
e destacou que a federação que comanda o
futebol se renovou com a sua chegada.

“A Rússia nunca conquistou uma Copa
do Mundo, mas a partir de agora o futebol
vai conquistar a Rússia. Estou convencido
de que vai ser o melhor Mundial da
história”, afirmou, ontem, o dirigente suíço
durante o seu discurso na abertura do 68º
Congresso Geral da Fifa, em Moscou (RUS).

Infantino falou sobre as mudanças

Copa de 2026 será nos EUA, Canadá e México

na entidade durante o seu comando, que
começou há dois anos, e as reformas
introduzidas desde a saída de seu
antecessor, Joseph Blatter, que renunciou
em junho de 2015 depois que estourou
um escândalo de corrupção na federação.

Entre as evoluções apontadas, estão a
limitação de três dos mandatos
presidenciais de quatro anos, a
incorporação de membros independentes
nas comissões, “com personalidades de
integridade inquestionáveis”, e a nova
estrutura com departamentos independentes.

 Infantino diz que esta será a “melhor Copa da história”
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 Todos os anos, o Hemocentro
de Cascavel recebe em média 14
mil doadores. A jornalista Ana Ca-
rolina Pereira Salustiano é uma
delas e tem cumprido com exce-
lência seu papel, e representa
neste Dia Mundial do Doador de
Sangue, comemorado hoje, os
milhares de doadores da região.

Voluntária há sete anos, ela
está presente pelo menos três
vezes ao ano, com uma vantagem:
é doadora fenotipada, ou seja,
seu tipo sanguíneo garante a com-
patibilidade entre o sangue do
doador e do paciente, evitando
risco de rejeição. Geralmente,
atende pacientes portadores de
doenças crônicas que necessi-
tam de doações frequentes.

“Comecei a doar por vontade
própria. Na época, não conhecia
ninguém que precisasse, só fui
ao Hemocentro e fiz a primeira do-
ação. Depois disso já doei para
parentes e amigos, e atualmen-
te, por ser uma doadora fenotipa-
da, me tornei uma espécie de ‘ma-
drinha’ de sangue para alguém
que precisa de doações”, conta
Ana Carolina.

E o título de madrinha tem in-
centivado Ana Carolina a levar adi-

ante a vontade de ajudar ao próxi-
mo. No antigo trabalho, ela partici-
pou da criação de uma campanha
publicitária envolvendo funcionários
de uma empresa que nunca haviam
doado sangue. “Tudo que envolve
doação de sangue sou parceira. Ten-
to espalhar isso em tudo que faço
porque acredito que é uma forma de
salvar vidas e fazer o bem a outras
pessoas. Isso vale muito mais do
que doar quantias em dinheiro ou
coisas do gênero”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo pessoal

14 mil padrinhos

Hemocentro em
Cascavel precisa
de 80 doadores

diários para
manter em dia

os estoques
de sangue

Quem pode doar
Para ser um doador de sangue
é necessário estar em boas
condições de saúde, ter entre
16 e 69 anos, pesar no
mínimo 50 quils e estar
descansado e alimentado no
momento da doação. Para
fazer o cadastro de voluntário,
é preciso apresentar
documento oficial com foto. O
Hemocentro Cascavel fica na
Rua Avaetés, 370 (atrás do
Hospital Universitário). As
doações podem ser agendadas
pelo (45) 3226-4549.

 80 por dia
De acordo com a assistente social do Hemocentro, Maria

Luiza da Silva, todos os dias são necessários 80 doadores de
sangue para manter os estoques em dia. “Existe um perma-
nente controle e avaliação do estoque de todos os tipos san-
guíneos para que nenhum paciente fique sem receber os he-
mocomponentes solicitados”, explica.

Ana Carolina garante que o processo de doação é indolor e refor-
ça: “para mim [a doação] é uma questão de se colocar no lugar do
outro. Olhando por este lado, as coisas ficam mais fáceis e não
existe medo ou qualquer coisa que crie barreiras”, comenta.
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Chamamento Público foi aberto
para locação de imóveis para abri-
gar três USFs (Unidade de Saúde
da Família) em Cascavel. Como par-
te do planejamento da Secretaria
Municipal de Saúde, as unidades
do Colmeia, Cataratas e Neva pas-
sarão por obras e, por isso, atendi-
mentos serão transferidos tempo-
rariamente para outros espaços.

 “A mudança deverá ocorrer após
a previsão de início das obras das
unidades que ainda não está defi-
nido”, afirma a Secretaria de Saú-
de ao se referir as USFs do Colmeia
e do Cataratas.

Em relação à unidade da Neva,
a obra no valor de R$ 1,1 milhão
foi iniciada. Os serviços são execu-
tados pela Adalta Construtora Ltda
e o prazo de conclusão é de nove
meses. Por enquanto os atendi-
mentos foram remanejados para a
estrutura do Parque São Paulo.

Mapas foram disponibilizados
pela prefeitura com as localizações
de interesse para imóveis com cer-
ca de 210 metros quadrados para
a instalação das unidades que re-
ceberão reformas.

O proprietário deverá realizar as
adequações necessárias para o
funcionamento do serviço de saú-
de, como divisórias, pontos hidráu-
licos e elétricos, entre outras.

Mudanças temporárias
Rotina alterada
As unidades dos bairros Santo Onofre e Morumbi passarão por reformas
para melhorias de qualidade da estrutura e acolhimento aos pacientes a partir
da próxima semana. Na USF no Santo Onofre o atendimento será
encerrado a partir de hoje e o retorno está programado para a segunda-feira
(18) na unidade do Bairro Santos Dumont. A reforma levará um mês.
 Já na unidade do Bairro Morumbi o atendimento será mantido, porém
não haverá os procedimentos de vacinação e de curativos, no período de
19 de junho a 19 de setembro, previsto para as obras.

EMENDAS
Outras cinco unidades estão
cadastradas no sistema de
informação do Ministério da
Saúde, e receberão melhorias por
meio de emendas parlamentares do
deputado federal Alfredo Kaefer
que garantem R$ 18 milhões. As
unidades contemplam os seguintes
bairros: Tarumã, Interlagos,
Universitário e 14 de Novembro.
O local da quinta unidade ainda
será definido.

Investimentos nas USFs
USFs Cancelli - recursos empenhados R$ 1,9 milhão
USF Claudete - parte do valor já recebido, com valor total de R$ 1,3 milhão
USF Colmeia - parte do valor já recebido, com custo estimado em R$ 800 mil
USF FAG - habilitada, com valor total de R$ 1,9 milhão
USF Floresta, com academia da Saúde - habilitada, no valor total de R$ 2,2 milhões
USF Juvinópolis - parte dos valores recebidos, com valor total de R$ 1,5 milhão
USF Guarujá - parte dos valores recebidos e valor total de R$ 1,9 milhão
USF Los Angeles - empenhada, com valor total da obra de R$ 1,9 milhão
USF Neva - já licitada no valor de R$ 1,1 milhão
USF Cidade Verde - no valor de R$ 1,3 milhão teve parte do recurso depositado
USF Rio do Salto - com valor de R$ 900 mil e parte dos recursos já depositados
USF Cataratas – licitação publicada, com valor estimado em R$ 1.3 milhão

As USFs dos bairros Santa Felici-
dade e Pacaembu já receberam me-
lhorias que serão apresentadas à co-
munidade no próximo dia 19 de junho.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

ATENDIMENTOS da USF Neva serão transferidos a imóvel na Vila Tolentino
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A pós-graduação em História
Contemporânea já iniciou na Uni-
versidade Paranaense – Unipar,
Unidade de Cascavel, com o mó-
dulo História do tempo presente
e imediato, ministrado pela pro-
fessora Claudiana Soerensen. O
curso contempla historiadores
que atuam em toda a região.

A docente falou sobre a Histó-
ria do tempo presente e imediato,
concepções e abordagens, estudo
das perspectivas e tendências his-
toriográficas contemporâneas a
partir da análise de constituição
de um “modelo moderno de histó-
ria” e de sua historicidade, apon-
tando para suas questões, proble-
mas e desdobramentos.

Conforme o coordenador, pro-

Cascavel inicia aulas da pós-graduação
em História Contemporânea

A novidade atraiu profissionais de toda a região, que já participaram
de aula sobre História do tempo presente e imediato

fessor Fausto Irschlinger, a especia-
lização discutirá aspectos como so-
ciedade, política, economia, cultura,
arte, religião, educação e interdisci-
plinaridade. A proposta é contribuir
para a qualificação do ensino e for-
mação dos profissionais de diferen-
tes áreas, para entender os meca-
nismos da sociedade atual.

É intuito, ainda, envolver a cultu-
ra como um conjunto de significados
partilhados e construídos pelos ho-
mens para explicar o mundo, como
uma forma de expressão e tradução
da realidade, e refletir sobre os di-
versos seguimentos da história, cul-
tura, arte, do simbólico, religião e
da educação, atrelando a produção
de conhecimento com temas rele-
vantes da atualidade.

A grade curricular engloba te-
mas, como tecnologias, mídias e
meio ambiente, aspectos econô-
micos, cultura e relações de po-
der, direitos humanos, História
da ar te, História do Brasil,
religião, multiplicidade cultural,
arte, diversidade indígena e afro-
brasileira, movimentos sociais,
políticos e ideológicos, geopolíti-
ca contemporânea, pós-moderni-
dade, entre outros assuntos.

Professora Claudiana Soerensen conduz primeiro módulo Professor Fausto Irschlinger coordena curso

As aulas acontecem em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30. Interessados,
ainda conseguem ingressar,

saiba mais no site
www.unipar.br ou ligue

 (45) 3321-1300.
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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, 14 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

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

 O antigo Posto de Saúde Central, lo-
calizado na Rua Rio Grande do Sul cruza-
mento com a Rua Souza Naves no Cen-
tro de Cascavel permanece abandonado.

A unidade era referência no atendi-
mento de um programa de Gestação de
Alto Risco e disponibilizava salas de va-
cinas e a central de imagens da Secre-
taria de Saúde.

Desde que o posto deixou de pres-
tar atendimentos ao público, a Prefeitu-
ra de Cascavel busca uma solução para
que a estrutura seja novamente aprovei-
tada, mas por enquanto não houve avan-
ço nas negociações.

“A Secretaria de Saúde informa sobre a
estrutura do antigo posto central, que foi
solicitada a transferência do terreno do Es-
tado para o Município”, afirma em nota.

Expectativa
do Município é
construir um
novo posto de
saúde central

À espera de transferência

 Saúda da Família
A expectativa é de que o antigo
posto seja utilizado para a
implantação de uma USF
(Unidade de Saúde da Família)
assim que houver a transferência
por parte do Estado.
“Já existe estudo de um Posto
Central novo, mas ainda é
necessária a transferência de
terreno para então ocorrer a
captação de recurso federal ou
estadual para dar andamento aos
projetos”, acrescenta a
Prefeitura.  A intenção é de que a
atual estrutura seja demolida
para a execução da futura obra.
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 A espera pela chegada de Davi
trouxe surpresas ao longo da gesta-
ção de Ana Paula de Souza Becker.
Grávida de 21 semanas descobriu
há poucos dias que o bebê foi diag-
nosticado com mielomeningocele,
uma má formação na coluna cervi-
cal que futuramente pode impedi-lo
de andar e até mesmo evoluir para
um caso de microcefalia.

Por conta disso, Ana Paula está
em busca de ajuda para custear
uma cirurgia que deve ser realiza-
da até o próximo mês de gestação
para que as sequelas sejam míni-
mas. O procedimento intrauterino
será feito em São Paulo. Inicialmen-
te, ela necessita de recursos para
consulta, que custa R$ 600, e exa-
mes médicos da mãe e do bebê –

Com o objetivo de incentivar o crescimento pessoal dos estudantes de uma maneira comprometida, cultivando o espírito de
solidariedade e responsabilidade, além da descoberta de novas potencialidades, o Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade,
em Cascavel, promove eventos em homenagens aos alunos que se destacam no aprendizado. O resultado da seleção feita
pelos professores, pela equipe diretiva e pedagógica, considera a somatória das notas, além de critérios como comprometimento
diário com as tarefas, assiduidade, pontualidade, organização e participação nas aulas, sendo merecedores de congratulações
pela superação das dificuldades encontradas e pelo desenvolvimento cognitivo demonstrado durante cada etapa do ano.

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Marina Kessler

Pela saúde de Davi
em torno de R$ 800.

“Antes da cirurgia, o médico pre-
cisa saber se está tudo bem com a
minha saúde e a de Davi, pois é um
procedimento de risco a nós dois”,
conta Ana Paula. Até agora, foram
arrecadados apenas R$ 50.

Quem quiser contribuir pode
entrar em contato com a mãe pelo
(45) 99987-1028 ou depositar qual-
quer quantia em dinheiro na conta
corrente 35.333-7, agência 5702,
do Banco Bradesco.

Depois de marcada a cirurgia, Ana Paula segue para São Paulo e retorna a
Cascavel somente após o parto. Em companhia da mãe, ela vai precisar

deste acompanhamento médico devido ao risco pós-operatório. A
gestante permanecerá em repouso e não poderá trabalhar.

APOIO
Amigos e familiares têm ajudado
Ana Paula a organizar almoços e
jantares beneficentes. Ela
comenta que prepara um jantar
para o dia 21 de junho, porém,
ainda não definiu local e
cardápio. “As ações beneficentes
também vão auxiliar no período
em que ficarei em São Paulo, pois
terei de alugar uma casa por lá
para ter todo o acompanhamento
que preciso”, diz.

 Período em São Paulo
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Município que continuou lideran-
do a geração de empregos no Para-
ná no mês de maio, Cascavel certi-
ficou ontem mais uma indústria de
alimentos no Sisbi (Sistema Brasi-
leiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal), que faz parte do
Suasa (Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária) que
padroniza e harmoniza os procedi-
mentos de inspeção de produtos de
origem animal para garantir segu-
rança alimentar.

Com isso, a Gimores Alimentos,
instalada no Bairro São Cristóvão,
pode ultrapassar os limites do ter-
ritório municipal e expandir o co-
mércio para todo o País, conforme
destacaram o prefeito Leonaldo

Cascavel certifica indústria
Paranhos e o secretário de Agricul-
tura, Agassiz Linhares Neto, que
entregaram a certificação nesta
manhã aos proprietários junto com
a equipe de técnicos da Seagri.

O secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, João Alberto Soares
de Andrade, também participou do
ato. “Nossa cidade segue na con-
tramão da crise e da realidade de
muitos municípios, porque é organi-
zada. Temos avançado e crescido
em vários setores e este, é um de-
les. Esta empresa, por exemplo,
está levando o nome da cidade a vá-
rios cantos do Brasil, gerando em-
prego e renda”, enfatizou Paranhos.

De acordo com o médico veteri-
nário responsável pela certificação,

João Carlos Koehler, da Secretaria
de Agricultura, desde o ano de
2017 todas as empresas que pro-
duzem e comercializam produtos de
origem animal precisam contar com
o registro no Serviço de Inspeção.
Até então, a indústria, por exemplo,
não precisava deste certificado,
mas visando à expansão de merca-
do, foi a primeira de Cascavel a
buscar a regularização, adequando
as instalações físicas da indústria
de acordo com as normas vigente.

Oito certificações
Hoje Cascavel conta com oito
indústrias certificadas no Sisbi, três
certificadas a partir de 2017, e 90 no
SIM (Serviço de Inspeção Municipal),
que garante a certificação para quem
comercializa no âmbito do Município.
Nossa cidade foi a primeira do Estado,
ainda em 2011, a oferecer o Serviço,
“condição que poucos municípios o
Brasil tem”, segundo Agassiz.
“Trabalhamos para agilizar este
processo junto ao Ministério da
Agricultura, acompanhando toda a
adequação das indústrias, para que os
empresários tenham a condição de
oferecer produtos de qualidade
no mercado nacional”, destacou
o secretário.

SECOM
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 Nossos projetos são sempre pensados para dar dignidade
aos coletores, o papel deles é fundamental para a sociedade“ “

Marlise da Cruz, gerente de divisão

Problemas com
a reciclagem

SETE caminhões coletam o
lixo reciclável de Cascavel
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Geração de renda
Os materiais coletados pelos caminhões

são levados até cooperativas que
venceram os processos legais. “Tem

muitas famílias que trabalham nesses
locais, os ganhos por pessoa variam de

R$ 600 a R$ 1.400, pois cada
cooperativa estabelece um método”. No
programa, o município paga o aluguel e

as despesas com água e luz das
cooperativas.

Hoje são coletadas por mês aproximadamente 40 toneladas de recicláveis
em Cascavel e 110 pessoas trabalham nas cooperativas. Na OT Ambiental

são sete caminhões com três funcionários cada. “Cada dia temos um
itinerário, na maioria dos casos a coleta é realizada uma vez por semana.

Atualmente o bairro que mais rende é o Centro”, explica Marlise.
Ainda nem todo o território da cidade é coberto. “O Riviera ainda não

possuí a coleta por não estar no contrato da OT, que para ir lá, solicitaria
aditivo de contrato. Outro local é o Lago Azul que estamos tentando levar

a coleta periodicamente”.

O programa de coleta de
recicláveis de Cascavel, o
“Reciclar é Preciso”, enfren-
ta problemas. Segundo a ge-
rente da divisão de resíduos
sólidos, volumosos, coopera-
tivas e educação ambiental
da Secretária de Meio Ambi-
ente, Marlise da Cruz, do to-
tal de 100% dos recicláveis,
de 4% a 7% é coletado pela
OT Ambiental, 30% por clan-
destinos e o restante vai
para o aterro, por falta de se-

paração domiciliar.
Os coletores clandestinos fi-

cam atentos aos dias e horári-
os que os caminhões da OT pas-
sam. “Enfrentamos isso todos
os dias, as pessoas separam,
colocam na frente de casa, é
muito fácil para os clandestinos.
Para se ter uma ideia, muitos
nem são de Cascavel, vem de
toda região coletar o nosso lixo,
diminuindo os ganhos de quem
passou por todos os processos
legais”, diz a gerente.

40 toneladas

ITAIPU
Conforme Marlis, há um novo projeto entre
a Prefeitura de Cascavel e a Hidrelétrica de
Itaipu, a ideia contempla a construção de
seis Ecopontos na cidade, em pontos de
maior concentração de coletores, para que
os próprios moradores levem o lixo até o
local de separação.  “Esse é um espaço que
a população pode conhecer o trabalho
destes profissionais tão importantes para a
cidade. Ali os coletores terão um local para
se alimentar, vestiários, banheiros,
equipamentos de segurança a disposição”.
No projeto, o município cede o terreno e a
Itaipu constrói o barracão.
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Os 23 vendedores ambulantes
que receberam bicicletas para o tra-
balho no calçadão de Cascavel, no
início de mês de maio, terão mais
um tempo para avaliar a nova expe-
riência. O projeto Bike Legal da pre-
feitura visa à padronização dessas
atividades e faz parte de um pro-
grama de revitalização do comércio
da região central da cidade.

As próximas ações serão definidas
somente a partir do mês de agosto.
“Após o término do período de experi-
ência com a utilização das bikes, de
90 dias, será possível uma avaliação
dos resultados e então, novas medi-
das serão definidas e colocadas em
prática”, afirma a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

As bikes têm quatro modelos di-
ferentes, de acordo com cada espe-
cificidade de comércio ambulantes,
três rodas, ombrelone e contam com
compartimentos para a armazena-
gem e exposição dos materiais.

As opiniões dos vendedores que
já utilizam as bicicletas para o tra-

Período de experiência

balho ainda são divergentes. Há
quem tenha considerado a bike
muito pesada para a locação, ape-
sar dos benefícios para o transpor-
te das mercadorias.

A ponte na Rua Antônio Damian, sobre o afluente do Rio Bezerra, na divisa dos bairros Claudete e Canadá foi liberada
após sete meses de obras. A estrutura havia sido destruída por uma enxurrada no mês de novembro do ano passado, que
deixou outros estragos em Cascavel. Apesar do tráfego de veículos já ter sido liberado no trecho, ainda restam alguns
ajustes, “A empresa concluiu a obra da ponte, mas ao redor ainda serão realizados serviços no asfalto, para a construção
de calçadas e aterramento adequado às margens do rio”, afirma a prefeitura.  Por conta da necessidade desses serviços,
interrupções no tráfego de veículos ainda podem ocorrer. A ponte foi executada pela Construtora Costa Oeste e teve o
custo R$ 387 mil. Inicialmente o prazo previsto para a conclusão da obra era de três meses.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto:  Fábio Donegá

R$ 284 MIL
Com o valor de R$ 284.800 a
JEC Traillers Reboques e
Metalúrgica Ltda venceu o pregão
eletrônico na modalidade de registro
de preços para a entrega de 57
bicicletas no período de 12 meses.
Inicialmente o município fez a
aquisição de 23 bikes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto:  divulgação

SECRETARIA aguarda fim do prazo de
experiência para definir ações
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PIS poderá ser sacado
O presidente Michel Temer san-

cionou ontem a lei e assinou o de-
creto que regulamentam os saques
das contas inativas dos fundos dos
programas de Integração Social
(PIS) e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), para
todas as pessoas quem tenham o
benefício. O pagamento das cotas
deve injetar R$ 39,5 bilhões na eco-
nomia. O impacto potencial no PIB é
na ordem de 0,55 ponto percentual.

Temer pediu à equipe do gover-
no que haja uma ampla divulgação
da medida, nas redes sociais, tele-
visão e jornais, para que todas as
pessoas que tenham direito pos-
sam sacar o dinheiro. “São valores
depositados até 1988 e estão lá
paralisados, engordando um pouco
a Caixa e o Banco do Brasil, enquan-
to devem engordar financeiramen-
te aqueles que são beneficiários,
os trabalhadores”, disse.

O objetivo, segundo o presidente,
é movimentar a economia brasileira,
assim como ocorreu com o saque das
contas inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), que inje-
tou cerca de R$ 43 bilhões na econo-
mia. “E são valores preciosos”, res-
saltou Temer. “Aqui são R$ 39 bilhões
que podem não só satisfazer aqueles
que vão buscá-los, mas também inse-
rir isso na economia brasileira.”

Tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com
carteira assinada de 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988.
Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque.
Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a
destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas para o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o
abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). A partir da próxima segunda-feira (18) até o dia 28
de setembro, qualquer pessoa titular de conta do PIS/Pasep ou seu
herdeiro podem sacar os recursos. Quem puder aguardar para resgatar o
dinheiro a partir de agosto, poderá ganhar um pouquinho a mais, pois o
reajuste dos valores nas contas para o exercício 2017/2018 será feito
em julho. No exercício passado, o reajuste foi de 8%.

BENEFICIADOS
O público total beneficiado pela medida é de 28,7 milhões de pessoas e,
dessas, cerca de 3,6 milhões já fizeram o saque até maios de 2018. Do total
dos recursos, R$ 5 bilhões já foram resgatados pelos cotistas e R$ 34,3 bilhões
ficarão disponíveis para serem sacados no Banco do Brasil e na
Caixa Econômica Federal.
Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito
quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave
ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta.

TEMER durante sanção da lei e assinatura do decreto que regulamentam os saques das contas
inativas do PIS/Pasep

Quem tem direito

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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Um bitrem foi apreendido carrega-
do com cigarros contrabandeados na
tarde de ontem, na BR-467 em Cas-
cavel. A Polícia abordou o caminhão
perto do distrito de Sede Alvorada e,
em vistoria, encontrou os materiais.

De acordo com a PRF (Polícia
Rodoviária Federal), o condutor, de
22 anos, disse que pegou a carre-

Bitrem com cigarros
ta no Mato Grosso do Sul e levaria
até Santa Catarina, onde as mais
de 700 caixas de cigarro seriam en-
tregues. A mercadoria foi avaliada
em mais de R$ 1,9 milhão.

O caminhão e a mercadoria fo-
ram encaminhados à Receita Fede-
ral. O condutor foi preso e levado à
PF (Polícia Federal) em Cascavel.

Um homem ficou
gravemente ferido e teve
TCE (Traumatismo
Craniano Encefálico) ao
sofrer acidente na noite de
terça-feira. Ele atravessava
a marginal da BR-277, no
Bairro Maria Luiza, quando
foi atingido por um Uno
que seguia sentido a Foz do
Iguaçu. O carro ficou
destruído com o impacto e
a vítima foi levada ao HU
(Hospital Universitário).

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 19

AÍLTON SANTOS

CAMINHÃO passava pelo posto da BR-277 quando foi abordado pelos policiais

MERCADORIA foi levada para a
PF em Cascavel

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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Giro da
Violência

Eletrônicos contrabandeados
Policiais do BPFron e agentes da
Receita Federal faziam patrulhamento
perto da praça de pedágio em São
Miguel do Iguaçu quando abordaram
um Vectra. Em vistoria, os militares
identificaram que o automóvel estava
carregado com eletrônicos
contrabandeados do Paraguai. O
condutor foi preso e o veículo
apreendido. A ação faz parte da
Operação Muralha, desencadeada
desde o dia 30 de abril em toda a
região de fronteira.

Serraria clandestina
Uma equipe da Polícia Ambiental Força
Verde encontrou na comunidade de Ouro
Verde, município de São João, uma
serraria clandestina, por meio de
denúncia anônima. Na vistoria técnica,
foram constatadas toras de pinheiro
Araucária, totalizando 2,168 metros
cúbicos. O responsável pela serraria foi
encaminhado para assinatura de termo
circunstanciado e a madeira
apreendida. Os policiais também
encontraram o dono do material, que não
tinha autorização para o corte da
madeira. Ele responderá por crime
ambiental e foi detido em flagrante.

Ainda não há prazo, mas está
garantida para Cascavel uma
Casa de Custódia para presos pro-
visórios. A novidade foi anuncia-
da pela governadora Cida Borghet-
ti nesta semana e, de acordo com
a Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos, para a cidade serão
512 vagas para atendimento de
detentos provisórios.

A medida deve acabar com o
cadeião da 15ª Subdivisão Policial,
promessa não cumprida do gover-
nador Beto Richa, que inclusive “de-
moliu” a carceragem que fica no Cen-
tro da cidade no fim de 2016. Ape-
sar de “desativado”, o prédio con-
tinua funcionando e atende aproxi-
madamente 100 presos.

Foram anunciadas casas de
custódia para cinco municípios
do Estado e, segundo a Seju,
todo um processo burocrático
precisa ser vencido e o governo
pretende iniciar a obra ainda nes-
te ano. O Estado está tentando
doação de um terreno com o Mu-
nicípio. Depois, precisará licitar
uma empresa para elaboração
dos projetos, já que a ideia é da
construção de prédios sustentá-
veis. Só depois disso é que o
Estado poderá contratar uma
empresa para a construção.

PRF

Apreensão em Lindoeste
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em
Lindoeste apreendeu, na madrugada de
ontem, 736 quilos de maconha e pistolas
calibre 9 milímetros. A polícia deu ordem
de parada a um Jetta e a um Pálio. Os
motoristas desobedeceram e seguiram em
fuga. Eles abandonaram os veículos, que
foram vistoriados pela polícia. A
maconha e as duas pistolas estavam no
Jetta. O Pálio era o veículo batedor.

512  vagas
provisórias

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

APESAR de interditado, cadeião continua
funcionando no Centro da cidade
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Chefia de gabinete
Não é de hoje que os vereadores sentem dificuldades em

receber as demandas do Executivo – articulação que
poderia ser exercida pelo chefe de gabinete. Embora
previsto na reforma administrativa, o cargo nunca foi

ocupado oficialmente. Em janeiro a Prefeitura chegou a
anunciar o advogado Lauri Silva para o cargo, no

entanto, não houve acordo para tanto.

Agora vai?
Cogita-se que tal revisão da
reforma possa intermediar
essa negociação para atrair
Lauri ao cargo. Em vez de R$
8 mil, agora R$ 12 mil ao
chefe de gabinete. Outros
nomes também são
cogitados para melhorar esse
relacionamento externo.

Exemplo
Se tivesse essa articulação,
Policial Madril (PMB) não
teria pedido vistas ao
projeto que prevê cartão
para repassar o valor da
cesta básica aos servidores.
Ontem em conversa com
Edson Zorek, secretário de
Planejamento e Gestão, o
vereador disse que se
tivesse explicação teria
aprovado.

Sem custos
O projeto volta a votação
segunda-feira e estabelece
aumento da cesta de R$ 202
para R$ 210. Em vez das
cestas, os servidores
receberam o dinheiro em
cartão magnético – que não
terá custos ao Município. A
manutenção do serviço será
de empresa que intermediará
parcerias com mercados
fornecedores dos produtos.

Enxugar
Embora esteja com o quadro
reduzido – Comunicação Social
(sem nomeação), Meio
Ambiente, Instituto de
Planejamento, Obras Públicas
(a cargo de Cletírio Feistler) –
envolvidos em política
apontam que Paranhos deveria
enxugar ainda mais o quadro.

NOMEAÇÕES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A medida compensaria a saída de Edely do cargo e foi decidida
pelo presidente da Câmara de Vereadores, Gugu Bueno (PR) .

 Gugu também está em busca de apoios para a pré-
candidatura a deputado estadual. Pela atuação, a chefe
de gabinete receberá R$ 8,6 mil.

Após deixar o cargo de gerente de Comunicação da
Câmara de Vereadores, Edely Tápia seguiu passos de
articulação política na pré-candidatura de Olavo Santos
(PHS) a deputado federal. A novidade ontem foi da
nomeação da esposa do jornalista, a advogada Maristela
Pezzini Tápia, ao cargo de chefe de gabinete do
Legislativo.

Uma das mais signifi-
cativas mudanças previs-
tas na revisão da reforma
administrativa da Prefeitu-
ra de Cascavel tende a
ser a implantação de uma
Corregedoria Interna. De-
vido a pressa para se for-
matar as adequações, os
secretários municipais
de Leonaldo Paranhos
(PSC) estiveram em peso
em uma reunião com os
vereadores para debater
ponto a ponto da propos-
ta que será protocolada
sexta-feira e se tudo esti-
ver dentro do previsto vo-
tada na segunda-feira. O
esclarecimento seria uma
estratégia para evitar im-
pedimentos e dúvidas
durante sessão ordinária.

Estão previstas organi-
zações internas e obriga-
ções de cada depar ta-
mento. A medida que cria
então a Corregedoria In-
terna está atrelada a reti-

Corregedoria
na Prefeitura

rada da atribuição de ve-
rificar e acompanhar pro-
cessos administrativos
dos servidores, antes da
Secretaria de Planejamen-
to e Gestão e após a apro-
vação a cargo da Casa Ci-
vil. Não está definido ain-
da o servidor que ficará
responsável pela atribui-
ção, considerada delicada
e extremamente comple-
xa, pois além de verificar
a disciplina dos servido-
res, o corregedor interno
terá que fiscalizar a efici-
ência das secretarias:
apontar acertos, erros e
até punições, quando ne-
cessário. Anualmente,
cada departamento deve-
rá passar por correições,
que são análises para
apurar se há celeridade
no trabalho da equipe e o
que pode ser melhorado.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

NOMEAÇÕES
Em janeiro entrou em funcionamento a reforma administrativa,
com redução de 17 para 13 secretarias e oito diretorias a
menos na Prefeitura de Cascavel. Agora, na revisão verificou-
se a necessidade de mudança de cargos entre uma secretaria e
outra, no entanto, efetivamente serão seis cargos criados: um
de diretor da Secretaria de Assistência Social, três de
agentes (dois da Secretaria de Saúde e um da Procuradoria
Geral) e dois assessores de imprensa. O custo médio da
alteração será de R$ 60 mil. Está estabelecido ainda reajuste
de subsídio ao cargo de chefe de gabinete, de R$ 8 mil para
R$ 12 mil – equiparando com presidente da Fundação de
Esporte e do Território Cidadão – e o cargo de coordenador
da Defesa Civil passa a receber R$ 8 mil e não apenas R$ 4
mil pelas atribuições.
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 Os deputados estaduais
aprovaram em redação final, na
sessão plenária de ontem, na
Assembleia Legislativa do Paraná, o
projeto de lei que torna mais
rigorosos os procedimentos para a
compra e venda de animais exóticos
e silvestres em todo o estado. Com
isso, a matéria agora segue para
sanção, ou veto, da governadora
Cida Borghetti.

  SANDRO NASCIMENTO/ALEP

Isenção total do
IR na educação

Desde o início do seu primeiro
mandato, o deputado federal Alfre-
do Kaefer (PP-PR) teve a educação
como uma de suas principais priori-
dades. Lutou e conseguiu manter
funcionando as Apaes de todo o país,
quando o governo federal queria aca-
bar com essas escolas especializa-
das. Agora, mais uma vez, o parla-
mentar paranaense mostra preocu-
pação e compromisso com este se-
tor que pode mudar, para melhor, a
vida de todos nós brasileiros.

“Investir em educação é funda-
mental para o desenvolvimento do
país, por isso apresentei uma emen-
da que prevê a isenção total do im-
posto de renda sobre os gastos com
educação”, afirma Alfredo Kaefer.

Hoje o limite individual dos gas-
tos realizados com educação dos
filhos na declaração anual de impos-
to de renda  é de de R$ 3.561,50,
para o ano-calendário de 2017.

“Temos que excluir o item que
só permite a dedução de despe-

 KAEFER diz que isenção levaria mais
estudantes para o ensino privado e abriria mais

espaço no ensino público

sas com educação até os limites
previstos na Lei 9.250, que, na
grande maioria dos casos, não
abrange nem a metade dos gastos
efetuados pelos contribuintes, e
pediríamos a inclusão de novo Item
com a seguinte redação: Sem limi-
te a partir do ano-calendário de
2018”, disse Kaefer.

MAIS ESPAÇO
Para o deputado, isso faria com
que muitos cidadãos brasileiros,

tendo essa oportunidade, possam
levar seus filhos ou ele próprio,

para o ensino privado
desonerando o setor público deste

encargo e abrindo espaço para
que outras pessoas que

necessitam do ensino público
possam usufruir desta condição.

“Educação é essencial e tem todo
o sentido você deduzir tudo aquilo

que gasta do imposto de renda
que você paga ao governo, ou

seja, pagar investindo
diretamente na educação é muito

mais saudável”, concluiu.

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O
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Câmara quer
“Banco de Ideias”

Uma nova proposta de inte-
ração entre a comunidade e a po-
lítica vem sendo estudada pela
Câmara. Com a crescente inte-
ração da população com o Legis-
lativo e seus representantes
através das redes sociais e dos
sites oficiais, o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 8/2018 – pro-
tocolado nesta semana na Casa
– vem ao encontro desta deman-
da, propondo a criação de um
Banco de Ideias, através do qual
qualquer cidadão ou entidade
poderá apresentar proposições
legislativas.

O objetivo, segundo os auto-
res da matéria, é “promover a le-
gislação participativa no Municí-
pio; aproximar a Câmara de Ve-
readores da comunidade, permi-
tindo que cidadãos individual-
mente apresentem sugestões
ao Parlamento e integrar as en-
tidades da sociedade civil às
discussões sobre o ordenamen-
to jurídico do Município”. O pro-
jeto foi apresentado pelos vere-
adores Policial Madril (PMB),
Gugu Bueno (PR), Romulo Quin-
tino (PSL), Celso Dal Molin (PR),
Olavo Santos (PHS), Pedro Sam-
paio (PSDB) e Cabral (PDT).

No documento apresentado,
o Banco de Ideias Legislativas
será atrelado ao Sistema de In-
formação do Poder Legislativo de
Cascavel, ficando a cargo da Di-
retoria Legislativa. As sugestões
serão catalogadas de acordo
com autor, tema e data de ca-
dastro, e disponibilizadas para
consulta permanente, pelos ve-
readores e pela comunidade, no
site da Câmara de Vereadores e
poderão ser utilizadas na elabo-
ração de Projetos de Lei Ordiná-
ria, Projetos de Lei Complemen-
tar, Projetos de Emenda à Lei Or-
gânica, emendas, Projetos de
Decreto Legislativo ou Projetos
de Resolução.

Cadastro de sugestões
Qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto ao Banco de
Ideias Legislativas, observando os seguintes requisitos: conter a
identificação dos autores, seus meios para contato, bem como a
especificação da sugestão; serem efetuadas por meio do preenchimento de
formulário eletrônico, disponibilizado no site da Câmara de Vereadores,
podendo o formulário ser solicitado, via e-mail ou pessoalmente, na
Diretoria Legislativa. Associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos
ou qualquer entidade da sociedade civil também poderão se registrar
como autores de sugestões. O protocolo de projetos provenientes das
sugestões catalogadas junto ao Banco de Ideias fica condicionado à
assinatura dos 21 vereadores.

INSATISFAÇÃO
“Em tempos de manifesta insatisfação em relação ao poder público, ao sistema
político e ao mau uso dos recursos provenientes da arrecadação de impostos, se
faz extremamente importante aproximar a população da atividade parlamentar em
todas as suas dimensões, legislativa, representativa e fiscalizadora”, defende
Madril, um dos proponentes.

TECNOLOGIA
aumentou  a
interatividade entre
vereadores e a
população

DIVULGAÇÃO
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O varejo brasileiro tem vivido, nos últimos anos, uma grave queda
no consumo que levou muitas lojas a reduzirem seus negócios ou até
mesmo a fecharem as portas. O ano de 2016, auge da crise econômi-
ca, afetou diretamente nas vendas do setor, com queda de 6,2% em
relação ao ano anterior, segundo IBGE.

Em 2017, com a inflação mais baixa e a injeção de dinheiro das
contas inativas do FGTS, o segmento ganhou uma sobrevida e melho-
rou seus resultados. As vendas no comércio varejista cresceram 2%
na comparação com o ano anterior.

A motivação para mudar este incômodo patamar, ao que tudo
indica, existe. Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e da FGV apontou um crescimento do Índice de
Confiança do Empresário do Comércio de 3,3%. Mas, para traduzir
esta expectativa em bons resultados, mudanças serão necessárias.

É um grande desafio para os lojistas se adaptar às novas tendên-
cias de consumo, impulsionados, principalmente, pela internet e pela
mobilidade. Os estabelecimentos precisam encontrar soluções a este
novo modelo de negócios baseados no conceito de omnichannel, que
demanda a presença das companhias em todos canais possíveis de
interação com o público: tanto físico, quanto virtual.

Uma tendência que tomou corpo é o relacionamento/atendimento
Human to Human. Antes, esta relação era unilateral, com a empresa
comunicando apenas o que era de seu interesse. Agora, ele precisa
ser bilateral, pois o consumidor ficou muito mais criterioso e complexo.

É questão de sobrevivência resgatar essa aproximação com o clien-
te. Sairá na frente quem fizer as melhores ofertas e proporcionar a melhor
experiência de compra, e isso só será possível com conhecimento ana-
lítico do perfil do cliente, chamá-lo pelo nome, ofertar produtos especiais,
exclusivos, com tamanhos e cores que ele goste. Serão estes fatores
decisivos para a retomada do crescimento do varejo. (Editado)

A urgente necessidade da
retomada do varejo pessoal
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 “Nós entendemos
que a estratégia é:

atuação mais
proativa para ir

buscar esse
público-alvo.”

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

 O “Gabinete
Cidadão”, que
levou na noite de
ontem a equipe
de secretários e o
prefeito Paranhos
ao Bairro Floresta
para ouvir a
população.

Os gastos
excessivos da
União que poderão
levar o País a ficar
sem dinheiro para
pagamento dos
salários dos
servidores
em 2024.

Gilberto Occhi, ministro
da Saúde, ao anunciar a

prorrogação da
campanha de vacinação

da gripe até o dia 22
de junho.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

17
Quinta

Curitiba

14
Sexta

20
Quinta

10
Sexta

968

Fases da lua
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
13/06 - 16h45

8

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Parcialmente

nublado
Nublado com

pancadas de chuva

Nublado com
pancadas de chuva

Gustavo Dias
Diretor de Varejo da Cigam

 AGÊNCIA BRASIL

 Palestra na AMC
No próximo sábado (16), o
advogado André Benedetti.
Fará palestra para
Médicos. Especialista em
Previdência Social,
esclarecerá de forma prática
as principais dúvidas sobre
aposentadoria e possíveis
revisões. A palestra começa
às 9h30, na sede da
Associação Médica de
Cascavel (AMC). A palestra
terá como temas centrais:
“Quando se aposentar?”,
“Comprovação da atividade
especial” e “Trabalho após
a aposentadoria”.

 Demandas
A agenda do prefeito
Leonaldo Paranhos de
ontem foi dedicada a
conferir “in loco” as
principais demandas
levantadas pelas equipes
que integram o Território
Cidadão durante o período
de implantação do mesmo
no Bairro Floresta. Ele
estava companhado da
equipe, do vereador
Carlinhos de Oliveira, e
dos presidentes e líderes
comunitários dos
loteamentos que integram
o Território VII.
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gente@jhoje.com.br

Susy e Jonathan,
em homenagem ao

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

 O médico cascavelense Marcos Vinícius Clarindo vai
representar o Brasil no concurso nacional de beleza Mister

Universo 2018, na Tailândia

Sandra Natal, que completou idade nova recentemente

CESAR PILATTI

Noite de gala
Dia 23 de junho tem a 3ª Noite de Gala da escola Grazielle
Viechnieski Ballet. Um evento especial que reunirá todos

os alunos em uma única noite de apresentações.
balé clássico, hip-hop, dança do ventre e jazz.

 A apresentação será das 19h30 às 22h30.
Mais informações e ingressos pelos telefones

 (45) 99951-4344 e 3038-4344.

Vacina
A campanha de vacinação contra a

gripe foi prorrogada até dia 22 de junho.
Podem se vacinar gratuitamente na rede pública idosos

com 60 anos ou mais, crianças seis meses a cinco anos ,
gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o

parto, trabalhadores de saúde de órgãos públicos e
privados, professores de escolas públicas e privadas e

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

Felicidades!

Hamburgada
Dia 17 de junho tem a 5a Hamburgada dos Gous.  O

evento é promovido pelo Ministério Universidades
Renovadas - Cascavel e será realizado na Paróquia São
Pedro. Um ingresso custa R$ 15 e dois custam R$ 25.

Mais informações pelo telefone
(45) 9 9960-9152, com Andrey.

Duílio Franco de Assis,
Sérgio Mário Fagunde,
Pedro Allan Figueiredo,

Sônia Maria Dantas, Maria
Leonor Santos, Júlia Maria
Jerri e Maria Carolina Méia.

Deus nos concede, a cada
dia, uma página de vida nova
no livro do tempo. Aquilo
que colocarmos nela, corre

por nossa conta.
Chico Xavier

DIVULGAÇÃO
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É hoje!
 A espera e a contagem regressiva para o início da Copa do
Mundo Rússia 2018 termina hoje. Durante os últimos dias
foram apresentadas neste espaço todos os 23 jogadores
chamados por Tite para o Mundial deste ano. A partir de agora,
a competição que começa nesta quinta-feira com a festa de
abertura, às 11h30, e o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, às
12h, ganha ainda mais espaço nas páginas do Hoje News.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O trabalho em equipe continua em alta,
mas você precisa prestar atenção para
melhorar a relação com os colegas.
Não tente se impor nem dar ordens.
Cor: azul-turquesa.

To
ur

o

Preste atenção à chance de ganhar
uma grana extra hoje. Mas, para isso,
terá que ter discrição. Bom momento
para cuidar de tarefas que podem ser
feitas a sós. Cor: cinza.

G
êm

os

Você terá mais foco para correr atrás
dos seus sonhos — tome a iniciativa!
Envolvente, não terá dificuldade para
se relacionar com as pessoas ao re-
dor. Confie na sorte! Cor: amarelo.

C
ân

ce
r Bom dia para traçar metas mais ambi-

ciosas e agir nos bastidores para me-
lhorar sua imagem profissional. Se está
procurando uma nova colocação, peça
ajuda a um familiar. Cor: rosa.

Le
ão

Astral favorável para quem tem planos
para viajar. Será mais fácil manter con-
tato com pessoas que estão longe. Mas
não deixe o excesso de conversa atra-
palhar seu rendimento. Cor: lilás.

V
ir

ge
m

As finanças continuam em destaque e pe-
dem mais atenção. Não é o melhor mo-
mento para comprar por impulso ou gastar
demais com bobagens. Talvez seja preci-
so cortar algumas despesas. Cor: verde.

Li
br

a

Confie no seu taco, mostre seus
pontos de vista e não desista do que
quer, especialmente quando estiver
trabalhando em equipe ou parce-
ria. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão Nesta terça, você tem mais chance de se
dar bem se ficar na sua. Respeite seus
limites e procure trabalhar de maneira iso-
lada. Há sinal de mudanças no trabalho -
siga sua intuição. Cor: laranja.

Sa
gi

tá
ri

o Você conta com a bênção dos astros para
correr atrás dos seus sonhos. E, com criati-
vidade pode se surpreender como vai che-
gar longe! Reserve mais tempo para curtir a
companhia dos amigos. Cor: creme.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Bom dia para mergulhar no trabalho e

conquistar o reconhecimento que me-
rece. Quem trabalha com produtos ou
serviços voltados para o lar tem mais
chance de se dar bem. Cor: roxo.

A
qu

ár
io

Entre em contato com pessoas queri-
das que estão longe e mate a saudade
com um bom papo! Mas há sinal de
decepção se tem planos para viajar ou
em um romance à distância. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s  Aproveite para doar ou jogar fora tudo o

que está fora de uso. Bom momento para
comprar a casa própria ou adquirir algo
para o seu lar. Cor: creme.
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 • REDE GLOBO

 • BAND

 • RECORD

 • SBT

MALHAÇÃO
Pérola é levada para o hospital. Isa-

dora se culpa pelo estado da filha. Elia-
ne comemora a alta médica de Ana.
Depois de alguns dias, Pérola volta para
a escola recuperada. Tito anuncia que
conseguiu um estúdio para gravar a
banda Tales de Mileto. Pérola aceita
participar do grupo de estudos sobre
transtornos alimentares. Márcio e Pé-
rola se declaram um para o outro.

 ORUGLHO E PAIXÃO
Julieta desconfia dos hematomas

que vê em Camilo. Fani ajuda Josephi-
ne a entrar na mansão. Ludmila decide
trabalhar com François. Mário se en-
canta quando o Brandão declara seu

 • REDE GLOBO    SEGUNDO SOL

DIVULGAÇÃO

amor por Mariana. Ema obriga o Barão
a contar a verdade sobre Tenória para
Aurélio. Jorge encontra um bilhete de
despedidas de Amélia e se desespe-
ra. Charlotte prende Uirapuru em
casa. Amélia confessa a Jorge que
leu seu diário. Olegário se desculpa
com Darcy. Escondida na mansão,
Josephine observa Rômulo e Edmun-
do. Ofélia se assusta com Josephi-
ne. Julieta vê Camilo subir no ringue
de lutas clandestinas.

DEUS SALVE O REI
Virgílio avisa a Augusto que Otávio

descobriu os planos de Catarina. O
médico avisa a Otávio que Augusto po-
derá morrer se for transferido para outro
local. Amália sugere que Afonso pague
pessoalmente os mineiros. Otávio re-

solve soltar Catarina do quarto, mas a
proíbe de visitar Augusto. Margô pensa
que Rodolfo é Guilherme de Monferra-
to. Heráclito explica a Rodolfo que seu
avô deixou Margô esperando no dia do
casamento. Catarina é coroada rainha
de Artena. Há uma explosão na mina
de Montemor.

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
Guido ordena que todos investiguem

o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante
do corpo de Dylan. André teme a fúria
de Ricardo. Zoe diz que é preciso ter
fé. Ricardo fala sobre os Selados Adria-
no. André diz que o vilão mandou acha-
rem Zoe. Ricardo diz ter planos para
Alan. André, Guido e Dudu saem bus-
ca de Zoe. Adriano desconversa diante
de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória.
Ricardo ordena que Alan vá para o Rio
de Janeiro procurar por Uri.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa vai embora e diz que foi apenas

pedir um favor para Marcelo. Helô apare-
ce e chama Brenda e Raquel para sua
sala. Claudia conta para Luísa que escu-
tou Marcelo falar com a mãe e parece
que o namoro dos dois não está tão bem.
Yasmin pergunta o motivo de Éric e Hugo
não deixarem Luigi em paz. Ela e Filipa
escutam Poliana e Kessya falarem so-
bre a chave. João começa a trabalhar na
padaria Ora Pães Pães. Nanci diz para
Waldisney ir em sua casa.

Um cliente de Rosa agride Ícaro, e
Laureta o ajuda. Doralice procura Ionan na

casa dos sogros. Laureta dopa Ícaro e viaja
com o rapaz para o Rio de Janeiro. Remy
manda duas garotas de programa agarra-

rem Ionan. Ionan flagra o delegado assedi-
ando Maura. Os empregados abandonam a

casa de Severo por falta de pagamento.
Luzia leva Beto ao cemitério onde seu

suposto filho foi enterrado. Valentim pede
dinheiro a Dodô para conseguir um encon-

tro com Rosa. Madalena avisa a Karola
que Beto está com uma mulher. Laureta e
Ícaro se divertem no hotel. Karola decide ir
atrás de Beto. Roberval propõe sociedade

a Cacau. Valentim se arruma para seu
encontro com Rosa. Rosa se surpreende
ao ver Valentim.  Karola e Luzia se depa-
ram uma com a outra e trocam ofensas.

Valentim pede Rosa em namoro e a beija.
Beto volta para casa e se desespera por

não encontrar Luzia.

Luzia estranha a
demora de Beto no mar

e sai para procurá-lo
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No JL Shopping

SALA1
Diariamente

às 14h, 16h30, 19h
(dub) 21h30 (leg)

SALA 2
Diariamente às 13h30,

16h, 18h30 e 21h
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