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Após frio, 120 pessoas
são retiradas das ruas
O frio intenso que atingiu Cascavel no fim de semana aumentou o trabalho
de assistência aos moradores de rua. A Secretaria de Assistência Social

retirou 120 pessoas das ruas e as encaminhou para abrigos entre sábado e
domingo. Ontem, os termômetros registraram 3oC. A previsão é de que a

partir de agora, até o fim do inverno, a demanda aumente ainda mais.
 Págs. 10 e 11
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Pacientes
adultos

A UPA Tancredo Neves,
também chamada de
UPA Pediátrica, desde

ontem passou a receber
pacientes adultos. A
unidade, no entanto,

não terá demanda livre,
apenas pacientes

encaminhados pelo
Siate ou Samu.
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Um dia após conquistar todas
as vagas individuais no tênis de
mesa na fase regional dos Jeps (Jo-
gos Escolares do Paraná) em Cafe-
lândia, a delegação cascavelense
segue se destacando na modalida-
de competição.

Nas disputas em duplas, domin-
go, no Ginásio de Esportes Guilher-
mina Tenfen, a
equipe do Colé-
gio Estadual
Padre Carmelo
Perrone se sa-
grou campeã
tanto no mas-
culino A (15 a
17 anos) quan-
to no B (12 a
14 anos). Na
categoria A,
Igor Peixoto,
que já havia
conquistado a
vaga na ma-

Em alta nos Escolares

Composta pelos atletas Igor Gabriel de
Oliveira Pires, Bruno Henrique Parolin e
Guilherme Souza Teixeira, a equipe da
Acea (Associação Cascavelense dos
Esportistas Amadores), comandada por
Wanderley Wyzykowski, escapou do frio
dos últimos dias em Cascavel para passar o
fim de semana em Recife (PE). A estada
na capital pernambucana, entretanto, não
foi a passeio, e sim para competir no
Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-
18. Na competição, Bruno foi 10º
colocado no salto em distância, Igor foi
15º nos 3.000m e 26º nos 2.000m com
obstáculos, e Guilherme foi 19º nos
1.500m. No total, o campeonato contou
com cerca de 750 atletas de 110 clubes.
Na classificação geral, o Sesi-SP foi
campeão e individualmente o paranaense
Vitor Gabriel Motin, de Colombo,
destacou-se ao estabelecer novo recorde
no lançamento do disco.

ARQUIVO ATLETAS

crorregional na individual, e Lucas
Rosa venceram. No B, Kevin Garcia
e Mey Jean Dilemskey Thelusme,
atleta haitiano que participa pela
primeira vez de uma competição
oficial do Estado, ficaram com o
ouro. “Estou muito feliz por conse-
guir avançar. Esta medalha me dei-
xou muito feliz e orgulhoso por re-
presentar meu colégio em mais
uma oportunidade”, disse Mey.

Além de ter representantes nas disputas da fase regional dos
Jogos Escolares em Cafelândia, a cidade de Cascavel participará da
competição com parte de sua estrutura desportiva. As disputas do

atletismo serão realizadas na pista do Complexo Esportivo Ciro
Nardi, a partir desta terça-feira. Hoje a programação é destina aos
atletas com algum tipo de deficiência, a partir das 9h e durante a
tarde. Já a programação regular será desenvolvida amanhã, com o
congresso técnico marcado para as 9h e as disputas para logo em

seguida, por volta das 9h30. Cerca de 80 alunos-atletas de 40
equipes estão inscritos para competir no atletismo.

FEMININO
Nas duplas femininas do tênis de mesa,
as vagas para a fase macrorregional, de
12 a 17 de junho em Medianeira,
ficaram com as alunas-atletas de
Guaraniaçu. Na categoria A as
vagas ficaram com Jaqueline e Paula,
do CE Desembargador Antônio
Costa, e na B com Andrieli e
Shaieny, do CE do Campo Bela
Vista. Na A, as cascavelenses Elissa
e Amanda, do CE Francisco Lima,
ficaram com a medalha de prata.A tletismo
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Bons de
pedal

O ciclismo cascavelense teve um
fim de semana bastante “quente”
e movimentado, com representan-
tes da cidade se destacando em
duas diferentes competições, uma
regional e outra nacional.

Na Volta de Goiás, uma das princi-
pais competições do calendário naci-
onal de ciclismo, o troféu de campeão
geral da 15ª edição, após cinco dias
de disputas, foi trazido para casa por
um cascavelense: o ciclista Marco
Aurélio dos Santos, o “Cabelo” (foto,
ao centro), que compete pela equipe
Platoom Orbea, de Foz do Iguaçu.

Ele foi o grande destaque duran-

 PLATOOM

Destaques no Regional
O ciclismo cascavelense também foi destaque na prova
em duplas realizada no fim de semana em Goioerê. Na

categoria Open, Jean Carlos e Jailton Meneses, da equipe
AB Racer, conquistaram o troféu de prata, enquanto o

experiente Nilceu “The Flash” dos Santos, em seu retorno
ao esporte e em parceria com Roney Faitem, subiram ao

pódio no quarto lugar, pela equipe Team FAG. Os ciclistas
da recém-criada equipe, aliás, levaram o nome da Team

FAG ao pódio em outras duas categorias em Goioerê. A
parceria Eduardo Cunha/Alison Ferreira foi vice-campeã

na Sub-30, enquanto na Master A a dupla Marcelo
Nascimento/Rodrigo Ferreira foi vice-campeã e

Wellington Perreira/Eloir Pereira foi quinta colocada.

te toda a Volta, realizada de quarta
a domingo em Caldas Novas (GO).
Na 1ª etapa, disputada por equi-
pes, ele ficou segundo lugar; na 2ª
etapa ele foi o vencedor; na 3ª e na

4ª foi vice; na 5ª foi terceiro coloca-
do; e na 6ª foi novamente o vence-
dor, resultados que lhe fizeram cam-
peão geral mesmo fora do pódio na
7ª e última etapa.
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TEAM CENTRO FAG
Equipe recém-formada para levar o nome de
Cascavel às principais provas do ciclismo, a Team
Centro FAG também participou da 15ª Volta
Ciclística de Goiás. Os cascavelenses se destacaram
individualmente na primeira e na última das sete
etapas da competição. Na prova de 59 km que abriu
a disputa, Raphael “Borboleta” Pires foi ao pódio na
quarta colocação e na prova de uma hora e meia de
duração que fechou a Volta Alcides “Pastel” Vieira
foi ao pódio na quinta colocação (foto). O Team FAG
também contou com William Ienke, Luciano
Damasceno e Leonardo Pacheco na competição.

TEAM FAG
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LIBERTADORES
21h30 U. de Chile x Vasco
21h30 Cruzeiro x Racing

SÉRIE B
19h15 CSA x Figueirense
21h30 Fortaleza x Criciúma

COPA DO NORDESTE
19h Santa Cruz x ABC

JOGAM HOJE

O Cruzeiro volta a encarar o Racing pela
Libertadores nesta terça-feira, às 21h30,
no Mineirão. O primeiro encontro entre os
dois times, durante a rodada inicial da fase
de grupos, ocorreu no dia 27 de fevereiro.
Em Avellaneda, os argentinos venceram por
4 a 2. Desta vez o duelo no Mineirão,
válido pela última rodada do Grupo 5,
vale a liderança da chave. Se a Raposa
vencer, avançará como líder, enquanto para
o Racing basta um empate para seguir no
primeiro lugar. Para a decisão pela liderança,
o técnico Mano Menezes poderá contar com
o lateral-direito Edilson e o meia Thiago
Neves (foto), recuperados de contusão. Com
isso, terá força máxima, pois Dedé e
Arrascaeta, pré-convocados por Brasil e
Uruguai para a Copa do Mundo, foram
liberados para defender a Raposa esta noite.

CRUZEIRO

Canarinhos na Granja
Os jogadores convo-

cados pelo técnico Tite
já começaram a chegar
na Granja Comary, em
Teresópolis, na Região
Serrana do Rio, para co-
meçar a preparação para
a Copa do Mundo.

Tite terá quase um
mês para aperfeiçoar o
trabalho com a equipe, já
que a estreia no torneio
será no dia 17 de junho,
contra a Suíça, em Ros-
tov. O primeiro a se apre-
sentar foi Marquinhos,
do PSG, que se prepara para sua
primeira Copa.

Logo depois, chega-
ram de helicóptero o la-
teral Filipe Luís e o
meia Fred, que também
disputará seu primeiro
Mundial. Na sequência,
apresentaram-se o la-
teral Fagner, o goleiro
Ederson e o atacante
Gabriel Jesus.

Neymar também
chegou de helicóptero
pouco antes do meio-
dia, junto com Thiago
Silva, Douglas Costa, e
Renato Augusto. Ainda

pela manhã, chegaram o lateral-
direito Danilo, os meias Fernan-

 AMISTOSOS
Em Londres, a seleção brasileira disputará um amistoso contra a Croácia,
dia 3 de junho, em Liverpool. De lá, seguirá para Viena, para o segundo

amistoso dessa fase de preparação pré-Copa, contra a Áustria, no dia 10 de
junho. Camisa 10 do Brasil, Neymar só estará 100% a partir do jogo contra a

Croácia, projeta a comissão técnica canarinho, apesar de o jogador ter
treino em campo programado para amanhã.

dinho e Willian, o atacante Taison
e o zagueiro Pedro Geromel. O go-
leiro Cássio e o meia Paulinho, do
Barcelona, eram esperados para
mais tarde.

Hoje mais três convocados se
apresentarão a Tite: o goleiro Alis-
son, o meia Philippe Coutinho e o
zagueiro Miranda. Os treinos na
Granja Comary irão até sábado
(26), dia da final da Liga dos Cam-
peões, da qual participarão Mar-
celo, Casemiro e Roberto Firmino.
Os três irão se juntar aos compa-
nheiros de seleção já na Inglater-
ra, para onde a delegação brasi-
leira embarcará no domingo (27).
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Preço do limão quadruplica

O preço da caixa de 25 quilos
do limão taiti (grande) teve um au-
mento de 335% em sete anos.
Conforme dados do sistema da
Ceasa (Centrais de Abastecimen-
to) em Cascavel, o valor saltou de
R$ 23 em 2011 para R$ 100 no
corrente mês de maio, uma dife-
rença de R$ 77 em sete anos.

Comparando dados do ano pas-
sado com 2018, a fruta teve um
aumento de 186% ou R$ 65. “O
preço do limão é um dos que mais
varia no mercado. Nesse momen-
to não está tendo muito nas ro-
ças e a seca pode ter ocasiona-
do esse aumento”, disse o pro-
prietário de um hortifrutigranjeiro,
Laércio Denardi.

Conforme ele explicou, com a
porcentagem que os supermercados
aplicam sobre o limão, o preço final
está por volta dos R$ 5, e é isso
que os consumidores estão encon-
trando no setor de hortifruti das lo-
jas. Em uma das redes de supermer-
cados de Cascavel, o limão está
saindo por R$ 4,99 o quilo. Segun-
do o subgerente de outra rede, Jo-
nathan Loneske, no ano passado
nesse mesmo período o limão es-
tava custando R$ 1,98.

LIMÃO é encontrado nos supermercados a preços que ficam na casa dos R$ 5 o quilo
ARTE: SILVIO MATOS
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A UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) da Avenida Tancredo Ne-
ves em Cascavel desde ontem pas-
sou a receber adultos socorridos
por ambulâncias do Samu e Siate.

Com essa mudança proposta
pela gestão integrada da secreta-
ria de Saúde com o Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal – Samu Oes-
te) a expectativa é desafogar a de-
manda das outras duas UPAs na
cidade. “Neste primeiro momento
a intenção é dar um fôlego princi-

Suporte às emergências
palmente no atendimento aos pa-
cientes de ortopedia que são víti-
mas de acidentes”, afirma o secre-
tário de Saúde, Rubens Griep.

A área liberada na UPA Tancre-
do para esse suporte recebeu in-
vestimentos estimados em R$ 200
mil para pequenas reformas e mo-
biliários. O espaço contará com
área para recebimento dos paci-
entes encaminhados pelas ambu-
lâncias, duas enfermarias, sala
para aplicação de gesso e um
quarto de isolamento.

“A princípio o atendimento em
regime de plantão contará com dois
médicos; um deles clínico e o ou-

tro ortopedista”, afirma Griep.
O prefeito Leonaldo Paranhos

esteve ontem na UPA para conhe-
cer as novas instalações que se-
gundo ele representam um avan-
ço no planejamento do município
para a saúde humanizada.

“A nossa expectativa é de que
as três unidades possam receber
crianças e adultos. Já conseguimos
garantir isso no Veneza e nessa uni-
dade e seguiremos com o nosso
planejamento”.

SAMU E SIATE
Por enquanto somente adultos
encaminhados pelo Samu e Siate
serão atendidos na UPA
Tancredo. “O atendimento ainda
é a portas fechadas e após uma
segunda etapa de reforma e
ampliação da unidade será
liberado o acesso aos
pacientes que vieram
espontaneamente”, explica o
secretário de Saúde.

TRANSFERÊNCIA
Em relação às UPAs, faz parte do
planejamento do município a
transferência provisória da UPA
Brasília para o imóvel adquirido pelo
município para abrigar o hospital
municipal, até que atual unidade seja
reformada. A mudança, entretanto,
ainda depende de adequações no
sistema de oxigênio e o prefeito não
soube informar uma data para que
isso ocorra.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

SECRETÁRIO de Saúde esclareceu sobre o
atendimento de adultos na UPA Tancredo
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Unipar marca presença no TechnovAção e InnovaCities
Evento pretende consolidar Cascavel como

cidade inovadora; projetos do Centro Tecnológico
da Unipar e espaço saúde foram destaques.

Cascavel foi sede para o maior evento de
inovação tecnológica do Oeste do Paraná e a
Universidade Paranaense – Unipar esteve lá
(de 17 a 20/5). Organizado pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico), no Centro de Convenções e
Eventos da cidade, o TechnovAção aconte-
ceu junto com a 10ª InnovaCities (Feira Inter-
nacional de Ciências Aplicadas, Invenções,
Inovações e Negócios).

O estande da Unipar, além de apresentar
o Centro Tecnológico, coordenado pelo pro-
fessor Ângelo Sucolotti, e o projeto Vigia Cas-
cavel, elaborado pelo curso de Sistemas de
Informação – um braço forte para a seguran-
ça pública municipal, montou um espaço saú-
de, ofertando aos visitantes diversos serviços.

O curso de Enfermagem levou a tecnologia
de lavagem das mãos, com uso da caixa preta,
também criada na Universidade, para educação
em saúde e higienização das mãos. Também fez
orientações a respeito do câncer de mama, de-
monstração do processo de trabalho de parto,
aferição da pressão arterial e teste de glicemia,
educação em saúde para primeiros socorros,
realização de massagem cardiorrespiratória e
uso do Dea (Desfibrilador Externo Automático). A

Unipar atende milhares de pessoas em Feira Tecnológica

equipe da Estética e Cosmética atendeu o público
com massagem relaxante, maquiagem e avaliação
da pele, e Odontologia apresentou técnicas de es-
covação e prevenção da saúde bucal.

O diretor da Unipar/Cascavel, professor Gelson
Uecker, enfatiza que é bastante importante, na Era da
Inovação, ter essa oportunidade de interagir com
empresas, ver o que há de inovador em cada setor
e mostrar o quanto a Unipar é inovadora. “Estamos
aqui com os diversos cursos representados, no dia a

dia em sala de aula, em palestras ou serviços, e
com o CT, que possibilita ao aluno colocar em prá-
tica sua ideia ainda na graduação e sair da Univer-
sidade com uma empresa. A dinâmica de inovação
está e não saí; as empresas que não inovam estão
fora do mercado”.

O presidente da Fundetec, Alcione Gomes,
frisa a responsabilidade da Fundação na difu-
são do conhecimento científico tecnológico e
elogia a Universidade enquanto parceira: “Es-
tamos trabalhando a cultura da inovação nes-
se espaço compartilhado, ambiente para a tro-
ca de conhecimento, amizades, falar de inova-
ção e até fazer negócios. A Unipar é parceira
de todas as horas e em outros projetos, sem-
pre ativa e dinâmica, voltada para a constru-
ção de bons caminhos para as pessoas”.

A pequena visitante, Alícia da Silva, 7 anos,
estava acompanhada do pai e ficou impressio-
nada: “Gostei de tudo. Aprendi a cuidar de um
paciente e a não ficar com cárie, porque ela dói
muito e não dá pra gente comer”.

A estrutura da Unipar foi idealizada pelo
curso de Arquitetura e Urbanismo, via Prove
(Programa de Valorização da Educação). A
programação contou com estandes de institui-
ções de ensino superior e inventores, além de
palestras, entre elas estão o youtuber Iberê
Thenório (Manual do Mundo) e Walter Longo,
publicitário e administrador de empresas.Curso de Enfermagem apresenta tecnologia de lavagem das mãos

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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, 22 DE MAIO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- André Felipe Gonçalves Fernandes e Helena Cristina Maliuk
2- Douglas Mendes Smentcovski e Manolita Prussak
3- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma
4- João Godoy Pereira e Cenira Miguel
5- Cristiano Gomes Strapasson e Werediana Raizer Naschke
6- André Sobreira dos Santos e Silmara Hecter Pucini
7- Giovani Francisco Wychocki e Irene Salazar
8- Ricardo Fernando Perez e Daiane Goulart
9- Otacilio Dias Nunes Junior e Alessandra Kahenler Fontana

A APP-Sindicato organiza ato
hoje, às 10h, no Núcleo Regional
de Educação, em Cascavel. De acor-
do com o presidente do sindicato
local, Daniel Matoso, será entregue
um documento à diretoria do Nú-
cleo, que solicita ao governo esta-
dual o pagamento da data-base e a
garantia da hora-atividade.

APP organiza ato em Cascavel

Hoje também ocorre assembleia da Adunioeste (Sindicato dos
Docentes da Unioeste), às 15h10, no miniauditório da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Na ocasião o Tide,
que é o regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da carrei-
ra docente, será debatido, além da prestação de contas da ges-
tão 2016/2018, a eleição do Conselho Fiscal para apreciação
dos relatórios financeiros do sindicato e posse da nova diretoria.

Falta cesta básica
Pouco mais de 700 servidores
públicos municipais beneficiados
com a recente negociação do
Plano de Cargos e Carreiras correm
o risco de ficar sem receber cestas
básicas no valor de R$ 210 pelo
menos no próximo mês. É que no
projeto encaminhado ontem pelo
Executivo reajustando em 1,70% os
salários – aprovado em primeira
votação – não consta ampliação do
repasse aos servidores que
recebem até R$ 2.460, como foi
negociado. Como está, a lei
autoriza o repasse a funcionários
que ganham no máximo R$ 2 mil.
“Já tínhamos acordado que haveria
essa alteração no limite de quem
tem direito a cesta básica. Agora
buscaremos a inclusão o mais
rápido possível para que esses
servidores recebam, já no próximo
pagamento, as cestas”, diz Ricieri
D’Stefani Júnior, presidente do
Sismuvel (Sindicato dos Servidores
Municipais de Cascavel).
O custo atual da folha da
Prefeitura passa de R$ 283.707
para R$ 288.370, ou seja, R$ 4,6
milhões a mais por ano. Em 2019
esse gasto passa para R$ 431 mil
por mês -  R$ 6,9 milhões/ano e em
2020 R$ 462 mil, totalizando R$
7,6 milhões/ano. Os servidores da
Câmara também tiveram o mesmo
reajuste: motivo de críticas do
Sismuvel. “Poderia ser um
percentual superior visto que não
havia impedimento legal algum”,
afirma Ricieri.

A mesma reivindicação será en-
tregue em outros 31 núcleos de
educação do Paraná. Ao mesmo
tempo, professores da rede esta-
dual de ensino protestam em Curi-
tiba, em frente ao Palácio Iguaçu,
no Centro Cívico.

A categoria pede ainda reu-
nião com a governadora Cida Bor-

ghetti (PP) a fim de discutir a cam-
panha salarial de 2018, embora
ela já os tenha recebido logo
após sua posse, em abril. Vale
lembrar que em Cascavel as au-
las ocorrem normalmente.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Assembleia da Adunioeste
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A onda de frio que chegou des-
pencando os termômetros em Cas-
cavel, com mínima de 3oC e sen-
sação térmica de 0oC na madru-
gada de segunda-feira (21), fez
com que muitos moradores de rua
procurassem um local quentinho
para se proteger. Uma ação da Se-
cretaria Municipal de Assistência
Social encaminhou ao albergue no-
turno André Luiz e a Casa Pop, 120
moradores de rua somente entre
sábado (19) e domingo (20).

De acordo com o diretor da Se-
cretaria de Assistência Social,
Emilio Martini, foi feito um traba-
lho de abordagem, atendendo
principalmente pedidos da comu-
nidade que, preocupadas com
quem dorme ao relento, solicita-
ram apoio da pasta. “Cada local
recebeu 60 pessoas”, diz. Mar-
tini reforça que será dada sequ-
ência neste trabalho.

A demanda no albergue notur-
no André Luiz, no Bairro Parque
São Paulo, chegou a 120 atendi-
mentos desde o início da semana
passada, intensificada no fim de
semana por acolhimentos rotati-
vos, a maioria deles por causa do
frio. E a previsão é de que a partir
de agora até o fim do inverno a
demanda aumente ainda mais.
Pensando nisso é que o coordena-
dor do albergue, Michel Lima, es-
tuda organizar novos espaços para
que a capacidade atual, que é de
50 pessoas, suba para 80.

“A nossa previsão é adequar
espaços para atendimentos provi-

Um abrigo durante
os dias frios

sórios, com colchões em corredo-
res dos quartos, que são coletivos.
Essa organização vai proporcionar
o acolhimento de 70 a 80 pesso-
as por dia”, explica Lima.

O albergue recebe qualquer
pessoa que necessite de acolhi-
mento, e trabalha ainda em con-
junto com a Secretaria de Assis-
tência Social por meio do Plantão
Social, que recolhe os moradores
de rua e os encaminha ao alber-
gue ou a Casa Pop, conforme a ne-
cessidade. O plantão atende pelo
(45) 98431-6376.

REFEIÇÃO COMPLETA
As pessoas que optam por permanecer temporariamente no albergue André Luiz
têm direito ao café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, além de
dormitório e higiene pessoal. Lima lembra que os forros de cama são trocados
todos os dias. Além disso, a equipe do albergue concede aos hóspedes a opção
de participarem de palestras motivacionais e ações de incentivo à reinserção no
mercado de trabalho e orientação quanto aos direitos sociais garantidos na
Constituição. “É um trabalho de ressocialização feito por oito educadores
sociais”, relata o coordenador.

SOLIDARIEDADE
A Secretaria Municipal de
Assistência Social abre espaço para
aqueles que querem ajudar os
moradores de rua com roupas,
calçados e cobertores. Martini pede
que as doações sejam feitas via
secretaria, visto que já a pasta já
tem identificado quem são as
pessoas que necessitam dos
donativos. “Esta é uma época em
que se desperta o espírito de
solidariedade, por isso pedimos às
pessoas que queiram ajudar que o
fizessem pela secretaria”, ressalta.
As doações podem ser entregues na
Rua Pernambuco, 1900.

ALBERGUE NOTURNO
André Luiz estuda ampliar espaços
nos dormitórios

NO ALBERGUE, pessoas acolhidas recebem
alimentação e dormitório

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Fábio Donegá

PERMANÊNCIA
Lima diz ainda que, além do
trabalho de encaminhamento, há a
busca espontânea, que é quando há
iniciativa do morador de rua quanto
à busca de abrigo.  Não há período
determinado para a permanência da
pessoa no albergue. “Às vezes, ela
está aqui para fazer um tratamento
de saúde que dura três meses e não
tem como pagar um aluguel, por
exemplo. Então, procura o albergue
e fica lá até que o tratamento acabe
e possa voltar para casa”, comenta.
Nos casos de abrigo específicos por
conta da queda nas temperaturas,
Lima diz que o tempo de
permanência geralmente é mais curto
e se encerra quando o frio cessa.
Todos os acolhidos passam por
entrevista realizada por assistente
social e psicólogo a fim de
encaminhá-los à rede
socioassistencial do município.
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A onda de frio que chegou des-
pencando os termômetros em Cas-
cavel, com mínima de 3oC e sen-
sação térmica de 0oC na madru-
gada de segunda-feira (21), fez
com que muitos moradores de rua
procurassem um local quentinho
para se proteger. Uma ação da Se-
cretaria Municipal de Assistência
Social encaminhou ao albergue no-
turno André Luiz e a Casa Pop, 120
moradores de rua somente entre
sábado (19) e domingo (20).

De acordo com o diretor da Se-
cretaria de Assistência Social,
Emilio Martini, foi feito um traba-
lho de abordagem, atendendo
principalmente pedidos da comu-
nidade que, preocupadas com
quem dorme ao relento, solicita-
ram apoio da pasta. “Cada local
recebeu 60 pessoas”, diz. Mar-
tini reforça que será dada sequ-
ência neste trabalho.

A demanda no albergue notur-
no André Luiz, no Bairro Parque
São Paulo, chegou a 120 atendi-
mentos desde o início da semana
passada, intensificada no fim de
semana por acolhimentos rotati-
vos, a maioria deles por causa do
frio. E a previsão é de que a partir
de agora até o fim do inverno a
demanda aumente ainda mais.
Pensando nisso é que o coordena-
dor do albergue, Michel Lima, es-
tuda organizar novos espaços para
que a capacidade atual, que é de
50 pessoas, suba para 80.

“A nossa previsão é adequar
espaços para atendimentos provi-

Um abrigo durante
os dias frios

sórios, com colchões em corredo-
res dos quartos, que são coletivos.
Essa organização vai proporcionar
o acolhimento de 70 a 80 pesso-
as por dia”, explica Lima.

O albergue recebe qualquer
pessoa que necessite de acolhi-
mento, e trabalha ainda em con-
junto com a Secretaria de Assis-
tência Social por meio do Plantão
Social, que recolhe os moradores
de rua e os encaminha ao alber-
gue ou a Casa Pop, conforme a ne-
cessidade. O plantão atende pelo
(45) 98431-6376.
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Assim como previsto para diver-
sas cidades do País, em Cascavel tam-
bém ocorreram protestos de caminho-
neiros nas duas rodovias de maior mo-
vimento que cortam a cidade.

Durante a manhã, motoristas
que já haviam paralisado as ativi-
dades se concentraram na BR 277,
próximo ao Trevo Cataratas, e con-
vidavam caminhões a estacionar no
pátio de um posto de combustíveis.

Um grupo decidiu atear fogo em
pneus no estacionamento de uma em-
presa e às margens da BR 469, na pis-
ta em sentido a Toledo, para chamar a
atenção de autoridades e por instantes
o trânsito também foi bloqueado.

A pista foi liberada com a chega-
da da PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual) que é responsável pelo trecho
da manifestação. Nos dois pon-
tos, os atos foram pacíficos e
não houve nenhum conflito en-

Caminhoneiros protestam

tre policiais e manifestantes.
O que motivou caminhoneiros a

paralisar atividades foi o aumento
no preço do diesel. “A situação não
pode permanecer como está. Além
disso, a cada R$ 1.000 pagamos
em média R$ 470 de impostos no
combustível”, diz o caminhoneiro
Clovis André Rossi ao se referir à
alta carga tributária.

Ele trabalha com o transporte de
cargas há 17 anos e comenta que
somente com protesto é possível
conseguir melhorias. “O governo
tem que nos dar um alívio. Enten-
demos que a população é prejudi-
cada, mas nossas atividades per-
maneceram paralisadas por tempo
indeterminado”, comenta.

150 CAMINHÕES
Em um dos pontos da cidade
houve a confirmação de que mais
de 150 caminhões haviam
estacionado na manhã de ontem.
Na semana passada um documento
foi protocolado no Ministério dos
Transportes pela categoria para
cobrar também mais condições de
segurança e o fim do pagamento
do eixo suspenso nas praças
de pedágio.

PARANÁ
Em todo o Paraná, 21 estradas
federais foram interditadas por
manifestações. Em Cascavel houve
interdição de meia pista na BR
277 no Km 584 e até o fim da
tarde essa situação continuava.
Nas estradas estaduais houve
protestos em Santa Helena, Céu
Azul, Três Barras e Toledo. Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Fábio Donegá

PNEUS foram incendiados para chamar a atenção de autoridades
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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- THIAGO GILCEU HOTZ KALSCHNE E JOSIANE MARIA DE LIMA

Cascavel, 23 de abril 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

Recursos para 106 cidades
A governadora Cida Borghetti auto-

rizou investimentos de R$ 74,5 milhões
em 106 municípios de todas as regiões
do Paraná. A liberação dos recursos para
aplicação em obras urbanas e compra
de veículos e equipamentos ocorreu
ontem, no Palácio Iguaçu, em Curitiba,
durante encontro com prefeitos.

Cida destacou que, em 45 dias de
gestão, já chega a R$ 400 milhões o
volume de recursos confirmados pelo
Governo do Estado para ações nas
cidades. “Estamos em um ritmo ace-
lerado, agilizando os processos para
garantir a implantação de projetos
importantes nos municípios. São
obras e aquisições que melhoram as
cidades e impactam na vida da popu-
lação”, disse a governadora.

“Nosso foco é trabalhar para me-
lhorar a vida do cidadão nas grandes
e nas pequenas cidades do Paraná”,
afirmou a governadora. “Como mu-
nicipalista, reforço a parceria com as
prefeituras, sempre com o olhar para
todo o Paraná, de maneira igual”.

DESTINO DOS
RECURSOS
Segundo o secretário do
Desenvolvimento Urbano, Sílvio
Barros, os investimentos são em
edificações, pavimentação, compra
de equipamentos e veículos. Ele
disse que a determinação é
repassar o mais rápido o possível
os recursos aos prefeitos, para que
toda a população seja atendida.
“Estamos trabalhando para cumprir
as metas e, por isso, estamos
acelerando os repasses para os
projetos que são possíveis de
serem efetivados antes do período
eleitoral. Depois vamos continuar
analisando os demais, para que até
o final do ano as obras sejam
iniciadas”, explicou Barros.

QUALIDADE
O município de Virmond vai investir R$ 1 milhão em recape asfáltico. O prefeito
Neimar Granoski disse que essa é uma grande conquista para o município, que
tem apenas 4 mil habitantes e precisa do apoio do Estado. “Vamos atender a
uma demanda antiga, pois temos apenas 20% ou 30% de ruas asfaltadas. Com
esse recurso, a fundo perdido, vamos asfaltar 11 ruas”, disse ele. Goioxim
investirá R$ 208 mil em recape asfáltico e calçamento. “Além de embelezar a
cidade, essas obras contribuem para a organização do trânsito, garantindo mais
segurança à população”, disse a prefeita Mari Terezinha da Silva.

GOVERNADORA Cida Borghetti anunciou ontem os novos recursos

ORLANDO KISSNER
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 17
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

O dia de trabalho foi
curioso e ao mesmo tem-
po tenso na Cootacar (Co-
operativa dos Trabalhado-
res Catadores de Materi-
al Reciclável de Casca-
vel). Os funcionários tra-
balhavam normalmen-
te, no barracão da Ave-
nida Piquiri, Região Nor-
te da cidade, quando se
depararam com um ar-
tefato que se parecia
com uma bomba.

A assistente social
da Cooperativa, Ales-
sandra Baldin, conta
que o item foi encontrado em
meio a recicláveis que já estavam
há um ano no local. “Tirei foto e
mandei para amigos meus que
são policiais, aí a polícia foi aci-
onada, mas não fazíamos muito
ideia do que se tratava”, afirma.

Apesar de parecer uma bomba
caseira, a Polícia Militar isolou o

Bomba na Cootacar
local e entrou em con-
tato com o esquadrão
antibombas em Curiti-
ba. “Não temos como
afirmar se é de menti-
ra ou não, se é casei-
ra, por isso chamamos
o esquadrão, que afir-
mou que viria”, comen-
ta o tenente André Frit-
zsche Fernandes.

O Pelotão de Cho-
que de Cascavel é trei-
nado para lidar com
esse tipo de material,
porém, de acordo com
o setor de relações

públicas do 6º BPM, trata-se de
uma preparação apenas para fa-
zer o isolamento do local e a aná-
lise do material, e não para de-
sarmar o ar tefato.

A Polícia Civil de Cascavel abriu
inquérito para investigar a fuga de
oito detentos do cadeião da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel, que
ocorreu na madrugada de sábado.

De acordo com a assessoria do
Depen (Departamento Penitenciá-
rio), os presos serraram uma viga
da carceragem e conseguiram fugir.
No espaço em que ocorreu a fuga,
estavam 19 detentos e oito conse-
guiram escapar da cadeia.

São eles: Bruno Ricardo Costa,
Tiago Marques de Lima, Vilmar
Machado Alves, Luan Tobias dos
Santos, Neri Caetano, Jaime Gon-
çalves Moreira, Denilson Ramos
Belaguarda e Jhony de Souza.

OBRAS
O Depen alega a transferência, por semana, de cerca de 20 detentos do
cadeião para a PEC. Ocorre que, na Penitenciária, não há mais espaço. O

local, destruído desde a rebelião de novembro do ano passado, ainda está em
reforma. De acordo com o Departamento, em dois dos três blocos a reforma

do telhado já foi concluída e a reforma elétrica também está em estágio
avançado. Durante a rebelião, boa parte da estrutura ficou destruída, mas a

Penitenciária permaneceu com cerca de 800 presos, por muito tempo
amontoados em celas, passando frio e com a chuva entrando na estrutura o

tempo todo. Mesmo com a reforma, de acordo com os agentes, nada
mudou: ainda chove na penitenciária e o frio é intenso dentro da unidade. Na

PIC, a ampliação que sequer começou continua paralisada e sem previsão
para que as 344 vagas comecem a atender os presos.

Os estragos feitos na carcera-
gem já estão sendo reparados pelo
Depen, que afirma que a situação
já foi normalizada na unidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

ARTEFATO que se assemelha a uma bomba foi
encontrado em barracão por coletores

Fuga investigada
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Giro da
Violência
Acidente no Centro
Um acidente envolveu dois carros
na tarde de ontem, no Centro de
Cascavel. Segundo populares, o
veículo Peugeot seguia pela Rua
Maranhão, e o Kia Sportage pela
Rua General Osório quando
bateram no cruzamento das ruas.
O Siate foi acionado para atender
a ocorrência mas, apesar dos
estragos materiais,
ninguém ficou ferido.

Dedo amputado
Um homem amputou um dedo
em um acidente com máquina
que ocorreu na tarde de ontem,
em Cascavel. Foi em uma
metalúrgica localizada na
marginal da BR-277, Bairro
Parque São Paulo. De acordo
com informações de populares,
ele sofreu um acidente na
empresa onde trabalha. A
vítima foi socorrida pelo Siate e
encaminhada ao HU (Hospital
Universitário).

Apreensões na fronteira
Durante Operação Fronteira
Integrada, ação conjunta de
servidores da Receita Federal,
do BPFron e da Força Nacional,
a polícia apreendeu grande
quantidade de eletrônicos e
acessórios para tatuagem neste
fim de semana. As mercadorias
foram encontradas em uma Van
paraguaia, que carregava
celulares, e em uma Tucson,
com eletrônicos e
equipamentos para tatuagens.
A apreensão foi estimada em
quase R$ 40 mil.

UPS no gatilho
A implantação da UPS (Unida-

de Paraná Seguro) da região Oes-
te de Cascavel terá um importan-
te passo nesta semana. É que a
Cohavel (Companhia Habitacional
de Cascavel) vai montar uma co-
missão de trabalho para definir
como será o início da reforma do
Salão Comunitário do Bairro San-
ta Cruz a previsão é de começar a
reforma já nesta semana.

“Fizemos o levantamento dos
materiais necessários e eu suge-
ri algumas alterações na ideia ini-
cial da reforma. Nesta semana,
devemos compor esta comissão,
que é o passo mais difícil, pois
poucas pessoas querem se com-
prometer. Precisamos saber com
o que a comunidade vai conseguir
colaborar”, afirma o presidente da

Cohavel, Nei Haveroth.
É no espaço, hoje deteriorado

e abandonado, que vai funcionar
a sede da UPS Oeste e pouca coi-
sa da estrutura será aproveitada:
paredes e telhado.

 A garantia da unidade foi dada
pela governadora Cida Borghetti,
em visita a Cascavel nos primei-
ros dias de maio, que afirmou que
em 60 dias a base estaria em fun-
cionamento. O avanço foi anuncia-
do poucos dias depois de ser ne-
gado pelo ex-governador Beto Ri-
cha, que alegou que não havia es-
trutura para tornar a UPS realida-
de. Cida assumiu e já anunciou
nove UPSs para todo o Estado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

PRAZO
Apesar da garantia de prazo de 60 dias para a unidade ficar pronta a
partir do pronunciamento feito pela governadora no início do mês, pode
ser que a estrutura demore um pouco mais para funcionar. “Posso
prever 60 dias a partir do início da obra, mas ainda assim, podem
ocorrer imprevistos, como falta de material, por exemplo”, explica Nei.
Somando todos os materiais necessários, o custo da UPS ficará em
torno de R$ 80 mil, sem contar a parte da mobília.

SALÃO será reformado para
sediar UPS da região Oeste
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Defesa do Promover
O secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi,

estará hoje no plenário da Câmara de Vereadores, às 14h.
Ele vai argumentar em favor do Programa Promover, que
permitirá transferências de R$ 100 a famílias de baixa

renda em Cascavel, em vez de cestas básicas.
Esclarecimento foi necessário devido rejeição das

comissões, visto que na próxima semana o projeto deve
entrar em votação no plenário.

Valores atrativos
O Estado tem gasto elevado
com locação de imóveis.
Em Cascavel a instalação do
IAP custa R$ 11.052,20
mil/mês. O contrato teve
quarto aditivo. Em quatro
anos serão R$ 132 mil
pagos pelos paranaenses à
imobiliária bastante
conhecida na “cidade”.
Já para sala onde funciona
o Instituto de
Identificação, na Rua Rio
Grande do Sul, o Estado
paga R$ 6,9 mil/mês. O
contrato segue até 2021:
total de R$ 331 mil.

Para alugar
Reforma da estrutura
particular entre a Avenida
Brasil e Avenida Piquiri, no
Bairro São Cristóvão,
desperta curiosidade.
Investidor adquiriu o prédio
de dois mil metros quadrados
e embora exista grande

especulação, o patrimônio
está para locação.

Taxa reforma
Pouco tempo após polêmica
cobrança da taxa de
proteção a desastres, a
Secretaria de Infraestrutura
e Logística abriu licitação
para reforma no Posto de
Bombeiros Cabo Bonatto,
com valor máximo de R$
586.988,47: as propostas
serão conhecidas dia 20 de
junho e a empresa terá seis
meses para executar a obra.

Ineficiência
Em pré-campanha para o
Senado, o ex-governador
Beto Richa (PSDB) recebe
títulos nada agradáveis na
corrida ao eleitorado. Na
tribuna, Policial Madril
(PMB) e Paulo Porto
(PCdoB) falaram da
“incompetência”
administrativa.

LEITOS DESOCUPADOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Sidnei Mazzuti (PSL) prepara defesa na
denúncia de suposto tráfico de influências envolvendo
ação da Guarda Municipal contra um motorista infrator.

 Ele se manifestará à Comissão de Ética no prazo de
quatro sessões – até a próxima semana.

Apuração de AIHs (Autorizações de Internamento
Hospitalares) pelo vereador Fernando Hallberg (PPL)
mexe com as investigações no Estado. Ângelo Mazzuchi,
promotor de Saúde, incluiu agora o relatório com sobra
de 500 AIHs (média/mês) em inquérito civil, como ações
da Procuradoria Geral de Justiça.

Após toda cobrança da
Promotoria Pública de Saú-
de, o HU (Hospital Univer-
sitário) finalizou a contra-
tação dos técnicos de en-
fermagem por meio de cha-
mamento público por PJ
(Pessoa Jurídica). São 53
profissionais para assumir
7.610 horas contratadas –
média de 143 por PJ. Os
profissionais que ligam
hoje à Direção de Enferma-
gem são informados de que
houve já a ocupação total
das horas disponibilizadas,
no entanto, um cadastro de
espera é feito, caso exista
o interesse do técnico de
enfermagem em aguardar
a desistência de outros.

Os servidores deveri-
am suprir as vagas da ala
G2 – inaugurada em no-
vembro do ano passado,
mesmo sem capacidade
técnica para funcionar. In-
formação confirmada no
setor é que “os servido-
res estão suprindo uma
demanda reprimida no

Técnicos
contratados

no HU
HU, com atuação nas
UTIs Adulto e UTIs Infan-
tis”. Ou seja, os servido-
res não ficaram apenas
na Ala G2, onde em 30
leitos foram gastos R$
466 mil. Só em abril, após
intermediação do Ministé-
rio Público, a estrutura
começou o atendimento
parcial, ainda com pou-
ca participação do Esta-
do: após negociações, o
Município decidiu redi-
mensionar dez técnicos
de enfermagem para
começar a atender ao
menos em dez leitos,
logo expandida para 19
– ficaram onze ainda de-
socupados.

O valor pago pela Unio-
este (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná)
pela hora trabalhada dos
técnicos de enfermagem é
de R$ 21 e o interesse foi
considerado grande, após
repercussão da mídia.

Abertura de leitos
A reportagem entrou em contato com a assessoria de

imprensa do HU que informou que o trâmite de abertura dos
leitos da ala G2 será gradual, até o limite apresentado pela
Promotoria – 15 de junho. A abertura dos leitos dependerá

ainda da contratação de mais técnicos, bem como
redimensionamento de enfermeiros e demais servidores.
Porém, conforme apuração do Hoje News, a direção de

Enfermagem já preencheu todas as horas para técnicos – fator
que foi colocado como crucial para o impedimento de

abertura dos leitos, por isso, seria necessário o Município ceder
dez servidores temporariamente – estes continuam no HU.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Embora nem esteja com a estru-
tura pronta, a ocupação dos leitos
do Hospital Municipal, no antigo
Jacomo Lunardelli, provoca interes-
ses dos gestores do Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal Samu Oeste).

Diante da superlotação do HU
(Hospital Universitário), a sugestão
– que dependeria do aval do prefei-
to Leonaldo Paranhos (PSC) – é que
todos os 43 municípios tivessem
participação no uso da estrutura e
também pagassem pela manuten-
ção dos serviços médicos. A ges-
tão do Hospital Municipal também
passaria a ser do Consamu Oeste.

Para José Peixoto da Silva Neto,
diretor do Consamu, o encaminha-
mento de pacientes da região será
uma consequência natural, em vir-
tude da falta de leitos na rede do
SUS (Sistema Único de Saúde).
“Haveria assim um hospital de re-
ferência para outros atendimentos,
hoje inexistente nessas cidades da
região. É inaceitável que o HU, por
exemplo, ocupe leitos com partos
ou arrumando dedinho do pé. Fal-
tam leitos de retaguarda. O mes-

mo ocorre no Hospital Bom Jesus
de Toledo”, diz Peixoto.

Para que a ideia seja efetivada,
uma assembleia teria que ser feita
entre todos os prefeitos da região
para apreciação. Para Peixoto, Cas-
cavel acabará, em breve, receben-
do demandas regionais no Hospi-
tal Municipal. “Quando iniciar aten-
dimento, puxará demanda das cida-
des vizinhas. Se houver gestão com-
partilhada podemos dividir os cus-

Frota de ambulâncias no limite
Hoje os pacientes são transportados pelo Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) por meio de 20 ambulâncias na região Oeste. Todas
têm mais de sete anos de uso e pelas normas do Ministério da Saúde
deveriam ser substituídas, pois têm mais de cinco anos. Sem recursos para
substituição e sem respaldo da União, o Consórcio arca anualmente com
um prejuízo de R$ 1 milhão devido manutenção dos veículos.
Embora tenha assegurado a troca de três Unidades de Terapia Intensiva
móveis, o ex-governador Beto Richa (PSDB) deixou a região sem os
veículos e sem garantias de verbas. “O Estado tinha se comprometido em
novembro a substituir, mas não recebemos verbas no Fundo Municipal de
Saúde até agora. Apenas Toledo recebeu uma”, diz José Peixoto. Além
de três para Cascavel, havia promessa de mais duas na região: uma para
Guaíra e outra para Quedas do Iguaçu.

tos entre os municípios e cobrar do
Estado, que sejam R$ 500 mil”,
explica Peixoto.

A estrutura do antigo Jácomo
Lunardelli foi desapropriada em
setembro do ano passado e será
reformada em breve para receber
temporariamente a Unidade de
Pronto-Atendimento do Bairro Bra-
sília. Quando terminar a obra, o es-
paço funcionará como Hospital
Municipal.

GESTÃO do futuro Hospital Municipal de Cascavel poderá ser do Consamu
 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Aílton Santos

Hospital do
Consamu
Hospital do
Consamu
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Leandro Bruning, a propósito do 60º aniversário da
Rádio Colmeia, no ar desde 22 de maio de 1958, provo-
cou-me saudades de bons amigos que se foram. São
lembranças da infância, a ser transmitidas no programa
de Neri Puerari (6h30min) e Edson Morais (13h30min) e
vão surpreender os amigos jovens.

Antes da ditadura, na qual meu pai, Celso Formighieri
Sperança, fugiu para Argentina para não ser preso, ele
escrevia textos para programas da Colmeia: além do
Grande Jornal Falado Copal, o colóquio de entrevistas A
Palavra é Sua e o humorístico Acontece Cada Uma.

Para não tirar as surpresas que os leitores terão ao
ouvir os programas de Puerari e Morais, só gostaria de
lembrar alguns radialistas já falecidos que merecem ser
lembrados. Eles participaram ativamente da formação e
fortalecimento de Cascavel, transmitindo informação,
cultura e entretenimento.

Frederico Leopoldo Sefrin Filho, que depois do rádio
teve protagonismo na imprensa escrita. Darci Israel e sua
sanfona. Dra. Elvira Franz, avó de Jorge Sonda. Mauro
Muniz, que nos acolheu em sua casa, na baixada da
quadra da Calçados Franca, da estimada família Volpa-
to, quando nossa casa foi metralhada na Rua São Paulo.
Metralhada, isso mesmo, com balas dundum!

Como esquecer o professor Antônio Reis, que fa-
lava sobre agropecuária e foi professor no Colégio Wil-
son Joffre? Professores foram também Alcides Coru-
ja Chun, que ensinou a duvidar de tudo. Luiz Vianey
Pereira, que ensinou a jamais aceitar a opressão. O
resto fica para os programas.

A RÁDIO COLMEIA NO AR E
NOSSA CASA METRALHADA

NOTAS
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 “Como
municipalista,

reforço a parceria
com as prefeituras,
sempre com o olhar
para todo o Paraná,
de maneira igual”.

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

A união dos
caminhoneiros
de todo o
Brasil nas
manifestações
contra os
sucessivos
aumentos dos
combustíveis.

A onda de crimes
em plena luz do
dia em Cascavel
que faz vítimas
como um
voluntário que
pede recursos para
o “Sopão da
Madrugada”.

Cida Borghetti,
governadora do

Paraná.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

21
Terça

Curitiba

6 20
Quarta

19
Terça

16
Quarta

966

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

NOVA
13/06 - 16h45

Geada Geada

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

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

 Concurso
A Prefeitura de Cascavel
realiza domingo (27), na
Unipar, as provas para o
concurso que proverá
vagas na área da Saúde.
Ao todo, são 1.836
inscritos que devem estar
no local da prova com
pelo menos uma hora de
antecedência, na Rua Rui
Barbosa, 611 - Jardim
Cristal. O portão de
acesso será aberto às
6h45 e fechado
impreterivelmente às
7h45, observado o horário
oficial de Brasília.

ORLANDO KISSNER/ANPR

 Maio Amarelo
Continuando as atividades
do Movimento Maio
Amarelo, a Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito)
marcou presença no
domingo (20) no
“Domingão no Calçadão”
junto com a equipe de
paramédicos da
Ecocataratas. Além da
entrega de folders contendo
orientações sobre o trânsito
e focando o Maio Amarelo,
foram realizados exames
de glicemia e aferição
de pressão.
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Festa do Marreco
Dia 26 de maio tem mais uma edição

da Festa do Marreco Recheado.
No dia 26 de maio o Rotary Club

Cascavel promove mais uma edição da
Festa do Marreco Recheado. Toda a
renda será revertida para o Hospital
Uopeccan e para a Apae Cascavel.

Será no Clube Comercial, às 20 h. Os
convites estão à venda pelo telefone

(45) 2101-7400.

Prorrogado
O prazo para a pré-seleção dos
candidatos ao Fies (Fundo de
Financiamento Estudantil) foi

prorrogado até dia 23 de maio.
Poderão ser financiados os cursos de
graduação com conceito maior ou

igual a três no Sinaes (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação

Superior) ofertados pelas instituições
de ensino superior

participantes do Fies.

Taborão
O Taborão, evento que reúne louvor,
adoração, música e pregações, será

realizado dias 31 de agosto, 1 e 2 de
setembro, no Tuiuti Esporte Clube.   O

primeiro lote custa R$ 32.  Mais
informações pela página do

evento.www.facebook.com/retirotaborao.

Felicidades!

Poliana Panho, Letícia Zanardini e Maria Eduarda Silva
VITOR PINHEIRO

Em momento de paz e contato
com a natureza, ANA
CAROLINA GUSSI,
Fotografada por Vera e Grasi

Paulo Jura Santos, Maria Aparecida
Meiga, João Paulo Roberto de

Almeida, César Carlos
e João Paulo Molla.

A Bela e a Fera
O musical  A Bela e a Fera será

apresentado em Cascavel dia 16 de
junho, no Teatro Municipal, às 19h.

O espetáculo conta com
mais de 20 integrantes.

Os ingressos estão à venda nos
seguintes endereços: Totem 72 -

Super Mercado Beal, Posto
Pegoraro, Loja Leve Sport. Mais

informações pelo
Whats App (11) 97486-8186.
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FALTAM

23
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Internacional ? x ? Chapecoense

Natural de Novo Hamburgo (RS),
o goleiro Alisson foi convocado
pela primeira vez em 2015 e
rapidamente assumiu a titularida-
de. Ele chega à Copa depois de
sua melhor temporada pela Roma (ITA). Nascido
no dia 2 de outubro de 1992 (25 anos), ele
acumula 28 convocações para a seleção desde
2015 e atuou em 24 jogos, tendo sofrido 11 gols.

Combustíveis mais “previsíveis”
O ministro-chefe da Casa Civil da

Presidência da República, Eliseu Pa-
dilha, informou ontem que o governo
estuda uma forma de tornar os pre-
ços dos combustíveis mais “previsí-
veis”. Em entrevista dada antes de
entrar na reunião realizada na noite
de ontem no Palácio do Planalto, Pa-
dilha disse que o governo está preo-
cupado com o aumento constante do
preço dos combustíveis, mas ressal-
tou que ainda não há uma definição
do que será feito.

“O que vamos tentar é ver se
encontramos um ponto em que
possa ter um pouco mais de con-
trole nesse processo para que os
maiores interessados, o cidadão
brasileiro e os transportadores,
possam ter previsibilidade em re-
lação ao que vai acontecer”, expli-
cou o ministro.

Ele evitou, porém, dizer se o go-
verno estuda uma forma de contro-
lar o aumento por meio de uma re-
dução no imposto.

O ministro lembrou que o Brasil
adota uma política internacional de
preços que acompanha as varia-
ções do dólar e do petróleo para
definir o valor do combustível.

“Vamos analisar, ver o que é
possível fazer. Nós temos uma po-
lítica internacional de preços que
a Petrobras acompanha diariamen-
te. Com o dólar subindo e o petró-
leo subindo internacionalmente,

por certo tínhamos que ter um au-
mento dos combustíveis. O que va-
mos tentar é ver se encontramos
um ponto em que possa ter um pou-
co mais de controle nesse proces-
so”, acrescentou Padilha.

AUMENTO constante do
preço dos combustíveis
preocupa o governo, diz o
ministro Eliseu Padilha

AGÊNCIA BRASIL
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aproveite para se livrar de algumas coi-
sas que não usa mais. Os astros favore-
cem uma viagem. Se não está nos seus
planos, programa fora da rotina também
ajuda a levantar o astral. Cor: pink.

To
ur

o

Passe mais tempo com as pessoas que
são importantes em sua vida. Pode
surgir uma boa oportunidade de ga-
nhar dinheiro, apesar do dia de folga.
Cor: coral.

G
êm

os

Logo cedo, será mais fácil terminar al-
gumas tarefas que estavam penden-
tes. Cuidar da saúde e praticar exer-
cícios físicos são uma boa pedida nes-
te sábado. Cor: branco.

C
ân

ce
r A vida amorosa promete mais animação

de manhã. Não deixe passar a chance de
paquerar e se aproximar de alguém inte-
ressante. Às vezes, se isolar um pouco
pode ser a melhor opção. Cor: turquesa.

Le
ão

A companhia dos familiares será mais do
que bem-vinda! Curta o seu lar e mostre
o carinho que sente por toda a família.
Depois, você vai aproveitar todas as opor-
tunidades para se divertir. Cor: violeta.

V
ir

ge
m Vai se divertir mais se tiver a chance de

circular por aí e conhecer gente nova.
A companhia da família também aquece
o coração. Bom período para comprar
algo para a casa. Cor: marinho.

Li
br

a

Logo cedo, vale a pena resolver al-
guns assuntos que envolvem dinhei-
ro, como empréstimo, pagamento de
conta ou planejamento do orçamento.
Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão O sábado será favorável para rever
alguns gastos. Será mais fácil atingir
um objetivo de manhã, quando vai se
sentir mais à vontade para fazer o que
gosta. Cor: gelo.

Sa
gi

tá
ri

o Talvez falte empolgação logo cedo, mas o
astral muda à tarde. Seu jeito animado e
seu coração generoso não vão passar
despercebidos e devem tornar os relacio-
namentos ainda melhores. Cor: chumbo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Bom dia para curtir a companhia da

turma e até retomar o contato com ami-
gos que andavam afastados. À tarde,
porém, sua energia talvez fique em bai-
xa. Cuide da saúde. Cor: vinho.

A
qu

ár
io

Dedique uma atenção extra à aparência
na parte da manhã. Há chance de im-
pressionar alguém. As amizades estão em
alta e não vai faltar diversão se planeja se
encontrar com os amigos. Cor: dourado.

 P
ei

xe
s Se tem planos para viajar, vai contar

com as melhores energias logo cedo.
Você vai se importar mais com o que
as pessoas pensam a seu respeito,
especialmente a família. Cor: prata.
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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

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
O médico responsável pelo atendimen-

to a Érico garante a Violeta que ele está
fora de perigo. Michael comemora a notícia
sobre Érico e se recusa a falar com Jade.
Hugo confessa a Verena que não conse-
gue controlar seus ciúmes. Verena decide
abandonar a ginástica rítmica para continu-
ar o namoro com Hugo. Paulo culpa Gabri-
ela pelo perigo que Flora vivenciou no cen-
tro de internação para menores.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta conforta Charlotte, mas

Susana se intromete. Camilo perde a
luta, mas recebe uma proposta para
voltar ao lugar. Estilingue descobre que
pode ser neto do Barão e pede que Te-
nória investigue sua história. Darcy pede
perdão a Charlotte. Januário e Ernesto
acodem Camilo, que está machucado

pela luta. Mariana sofre com a decisão
de Brandão de se afastar dela. Cecília
retorna à mansão de Tibúrcio e Rômu-
lo. Tenória pede que Jorge a acompa-
nhe ao Vale do Café.

SEGUNDO O SOL
Beto pergunta por Luzia. Karola

comemora a volta de Beto e pede que
Remy anuncie à família. Roberval con-
fronta Zefa e afirma que não perdoará
a mãe. Severo, Edgar e Manuela cho-
ram a morte de Claudine. Roberval con-
fronta Severo sobre sua paternidade,
e Zefa se desespera. Roberval revela a
Karen que Edgar tem um envolvimen-
to com Cacau e anuncia que está dei-
xando a casa de Severo. Karen se re-
volta contra Edgar e Cacau é demitida
da mansão. Ícaro e Manuela sofrem
ao se separar. Edgar afirma a Zefa que
não permitirá que Manuela veja sua fa-
mília biológica.

Ísis aprova a presença do inquisidor. Afonso
decide expulsar o inquisidor de Montemor.

Agnes vê Bartolomeu em seu sonho e teme
por Selena. Otávio avisa a Aires que a vida de
Virgílio está em perigo. Brice conta a Agnes
que foi salva por um homem quando foi presa

por Bartolomeu. Bartolomeu diz a Gregório que
permanecerá em Montemor até ter certeza de
que a cidade não corre perigo. Otávio manda

Virgílio descobrir o paradeiro de Augusto. Diana
conta a Amália do boato sobre ela ter enfeitiça-

do Afonso. Bartolomeu diz a Amália que irá
provar que ela é uma bruxa.

ONDE NASCEM OS FORTES
Plínio encontra Tião das Cacimbas

escondido, mas não consegue desco-
brir o paradeiro de Maria. Hermano se
surpreende com o comportamento de
Valquíria. Aurora liga para Plínio. Cás-
sia cuida de Orlando. Simplício faz pla-
nos com Maria. Pedro não se confor-
ma com a presença de Joana no Laje-
do dos Anjos. Gilvânia reconhece Sim-
plício em uma foto. Maria vê Hermano
e Valquíria juntos. Cássia reclama com
Ramiro da atitude de Plínio contra Or-
lando. Samir fica perturbado com Joa-
na e Aldina tenta ajudá-lo.

AMOR PROIBIDO
Bihter deixa uma mensagem para

Behlul dizendo que o apagará da vida
dela. Desconfiada das suspeitas de
Deniz, Ahsen pergunta para Besir se
ele sabe algo a respeito. Adnan se des-
culpa com Behlul por ter desconfiado
dele. Deniz procura Adnan no escritó-
rio, conta sobre a discussão com a Ni-
lay e com Firdevs e pede afastamento
do trabalho.

APOCALIPSE
Benjamin diz para Isabela que é ino-

cente. André encontra o brinquedo do
filho de Zoe na casa de Estela. Ricardo
recebe o auxílio de Ariela. Susana diz
que vai para o Brasil. Gideon diz que
Adriano é confiável. Ricardo oferece
Greta para Stefano. Brenda é flagrada
por Melina tentando romper o sistema.
Débora estranha a aproximação dos
pais com Adriano.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora sugere para a mãe de

Frida que ela e a pequenina façam terapia.
A mulher pede para que a religiosa entre-
gue para as alunas o convite da festa de
Frida, mas Madre alerta que é opção de
casa uma ir ou não. Flávio enlouquece e
mora na rua com aparência irreconhecível.

 • BAND

Afonso
expulsa o

inquisidor de
Montemor
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