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Greve ganha adesão
de produtores rurais
A greve dos caminhoneiros, que hoje entra no terceiro dia, teve adesão de um grupo de agricul-

tores que levou máquinas às margens da BR-277 em Cascavel. O governo anunciou uma peque-
na redução no preço dos combustíveis, mas o movimento grevista não sinalizou com a possibili-

dade de encerrar as manifestações que ontem aconteceram em pelo menos 37 pontos de
rodovias no Paraná. A paralisação já causa impacto em vários setores da economia.
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HandebolA delegação cascavelense se-
gue fazendo bonito na fase regio-
nal da 65ª edição dos Jeps (Jogos
Escolares do Paraná) em Cafelân-
dia. Desta vez, os representantes
do handebol mandaram bem den-
tro e também fora de quadra.

No feminino B (12 a 14 anos),
apenas duas escolas participaram
da disputa e quem vencesse dois
jogos alcançaria a classificação. No
primeiro jogo, no sábado, o Colé-
gio Cristo Rei, de Cascavel, foi der-
rotado por 13 a 10 pelo CE Carlos
Argemiro Carvalho, de Capitão Le-
ônidas Marques. No dia seguinte, o
time cascavelense devolveu o re-
sultado, vencendo por 10 a 6 e for-
çando a terceira partida. Na deci-
são, nova vitória do Cristo Rei, 17
a 8, garantindo o título da regional.

Já no masculino A quem ficou
com o título foi o CE Amâncio Moro,
de Corbélia. Com dois resultados
positivos, contra o CE Mario Quin-
tana, de Cascavel, por 27 a 10, e o
CE Desembargador Antônio Cos-
ta, de Guaraniaçu, por 27 a 4, os
corbelienses conquistaram o troféu
de primeiro lugar. A prata ficou com
os cascavelenses, que venceram
por 20 a 11 o confronto direto con-
tra os representantes de Guarania-
çu, donos do bronze.

O detalhe foi o exemplo do es-
pírito esportivo apresentado pelos
cascavelenses do Mário Quintana
na premiação. A equipe já havia
cumprido seus jogos e ficou mais
uma noite em Cafelândia apenas
para a entrega das medalhas. O
coordenador técnico dos Jeps na
cidade, Roberto Garcia Neves, des-
tacou a atitude dos atletas e diri-
gentes da escola. “A presença de-
les no local, para receber a meda-
lha de prata, demonstra o respei-
to pela competição e pelos cole-
gas das outras equipes. Estão de
parabéns”, afirmou.

Enxadristas na
macrorregional

Outra modalidade já encerrada
na fase regional dos Jogos Escola-
res em Cafelândia é o xadrez, que
teve as disputas realizadas no Cen-
tro de Convivência dos Idosos de
Cafelândia. Os campeões e vices da
categoria relâmpago garantiram
vaga na macrorregional, em Medi-
aneira, de 12 a 17 de junho.

Os destaques da competição fo-
ram as vitórias invictas dos atletas da
categoria A (15 a 17 anos): Kleber
Lucas de Oliveira, do Centro Esta-
dual de Educação Profissional Pedro
Boaretto Neto, de Cascavel, e Taila-
ne da Silva Leodoro, do CE Paulo VI,
de Boa Vista da Aparecida. As meda-
lhas de prata ficaram com Jhony Mi-
guel, do CE Lindoeste, e Letícia Mar-
ques, também do CE Paulo VI.

Para Kleber Lucas (foto) foi sua

É válido lembrar que a fase regional dos Jogos Escolares está
sendo realizada simultaneamente em 17 cidades no Estado. Em

Cafelândia as disputas reúnem os alunos-atletas de instituições de
ensino ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel, e os
campeões representarão o NRE na fase macrorregional que será

realizada em Medianeira, de 12 a 17 de junho.

 Mais cascavelenses
Além da estreia de ouro de
Kleber Lucas, Cascavel teve

outros dois enxadristas
garantindo em Cafelândia vagas
para a macrorregional dos Jeps

em Medianeira, ambos com
medalhas de prata. No feminino
B, o título ficou para o CE Paulo

VI, com Cibeli Fernanda, e a
segunda vaga para o CE Costa e
Silva, de Cascavel, com Agatha
Franck. Já o masculino B teve

Kleberson Kuche, do CE
Lindoeste, conquistando o ouro e
Felipe Heringer, do Colégio FAG,

ficando com a prata.

primeira participação nos Jeps. O en-
xadrista começou no esporte no iní-
cio de 2017 por convite de um ami-
go e logo no primeiro ano participou
dos Jogos da Juventude do Paraná,
Divisão B, em Ivaiporã, e conquistou
duas medalhas de prata.

 Em Medianeira

bem na foto

FOTOS: RICARDO MORANTE

Apesar de Cafelândia ser a sede da fase
regional dos Jogos Escolares, é a cidade
de Cascavel que receberá as disputas
nesta quarta-feira. Ou melhor, receberá as
disputas de atletismo, que serão realizadas
na pista do Complexo Esportivo Ciro
Nardi a partir das 9h30. Cerca de 80
alunos-atletas de 40 equipes estão
inscritos para competir no atletismo.

FÁBIO DONEGÁ
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Umas das questões que hoje
afeta a mobilidade na área rural de
Cascavel é a falta de pavimentação
das estradas dos sete distritos do
Município. Elizabete Tossolo, que
faz parte da direção da comunida-
de de São Salvador diz que não há
muitas melhorias na região.

“A princípio aqui não foi feito
nada, a Prefeitura alega que não
tem equipamento suficiente para
todos os distritos. Nossa situação
está bem complicada. Onde tem
calçamento era melhor nem ter, [se
for] pra ser desse jeito. Queremos

Pavimentação
nos distritos

asfalto no distrito, a única coisa
que sabemos é que sempre a Pre-
feitura diz que está fazendo levan-
tamentos” conta.

Já em Espigão Azul, Enio Braz
Ribeiro, que é o presidente da As-
sociação de Moradores conta que
lá a situação está melhor. “Fizeram
uma licitação para nós aqui em
abril, a estrada pavimentada deve
ligar Espigão ao Reassentamento
Melissa, uns 7 km. O que mais te-
mos no momento é estrada com
cascalho, calçamento ou que as
máquinas arrumam”, concluiu.

SEDE ALVORADA
Em Sede Alvorada melhorias já
estão sendo executadas. “O
prefeito veio aqui, e o que era
calçamento está recebendo uma
camada de massa asfáltica”
explicou a presidente da
associação, Denise Piovesan.
No portal de notícias do
Município consta a licitação em
Espigão Azul, e também
pavimentação poliédrica em Sede
Alvorada, além de outras obras na
área rural, como essa, com pedras
irregulares e cascalhamento.
A estrada para o Distrito de São
João e parte da Rio da Paz, além
das rodovias estão asfaltadas em
Cascavel conforme nota da
prefeitura. Ainda segundo
informou, há projetos para
readequação de mais de 200 km
e depois pavimentação, o poder
público ainda esta trabalhando para
conseguir os recursos para essa
quilometragem.
Com as obras programadas até
agora com recursos já confirmados,
o município busca junto com a
Usina Hidrelétrica de Itaipu e
emendas parlamentares, mais de 45
milhões de reais.

Projeto que deu certo
A vizinha Toledo é uma das cidades que investe pesado no asfaltamento
rural, e apresenta mais de 300 km pavimentados. Lá o município paga 70%
do valor e os moradores da localidade se responsabilizam pelos outros 30%.
Esse montante é pago em forma de carnê e assim que 50% dos investimentos
estiverem quitados o município inicia as obras. No ano passado o asfalto
rural em Toledo estava custando R$ 300 mil por quilômetro.

MUITAS estradas ainda não possuem pavimento no interior de Cascavel. Terra toma conta do tráfego
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Com 1.341 animais castrados
até o momento o programa do Mu-
nicípio que inicialmente previa re-
cursos para duas mil cirurgias deve
ser ampliado. A primeira fase se-
guirá até o mês de junho para aten-
der essa meta e a Prefeitura de Cas-
cavel já deu início aos trâmites para
uma segunda etapa de atendimen-
tos aos animais de rua.

“O Município estuda um novo
processo para dar continuidade
aos atendimentos, haja visto o re-
sultado satisfatório, demanda e
empresas credenciadas para rea-
lizar o atendimento”, acrescenta a
Secretaria de Meio Ambiente.

As castrações foram realiza-
das em maior parte em cães aco-
lhidos e encaminhados às clínicas
veterinárias por cinco ONGs: Sou
Amigo, Cachorros Cascavel, Gatos
Cascavel, Abrigo São Francisco e

Mais de 1.300
animais castrados

Acipa (Associação Cidadã de Pro-
teção dos Animais).

A princípio o município conta-
va com três clínicas cadastradas
para os procedimentos e agora o
número dobrou.

Para regulamentar os valores
que são pagos, uma tabela foi pu-
blicada no órgão oficial. “Não
houve reajuste, trata-se apenas
da fixação dos valores que serão
pagos pelos procedimentos às
clínicas credenciadas”, explica a
Secretaria de Meio Ambiente.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos

CASTRAMÓVEL
O programa do Município também prevê um veículo denominado Castramóvel que
deverá funcionar com uma clínica ambulante.
“A verba já foi disponibilizada pelo governo federal e os trâmites são realizados
para compra do veículo. Porém, não é possível passar uma previsão sobre quando o
Castramóvel irá começar a atender”, afirma a secretaria.
Os atendimentos deverão ocorre por meio de um cadastro. A intenção é que o
animal será retirado do lar para a castração e após recuperado, devolvido ao dono.

VALORES
DESTINADOS
Para castrações de caninos machos
é pago o valor de R$ 170 e para
fêmeas R$ 260. Já o
procedimento de esterilização em
gatos tem o custo de R$ 130 e a
castração de fêmeas R$ 200.
Quem não tem condições de
pagar pelos procedimentos em
cães e gatos deve entrar em
contato direto com as ONGs
credenciadas. A Secretaria de
Meio Ambiente também está à
disposição da população para
esclarecimentos de dúvidas pelo
telefone (45) 3223-6635.

META pela primeira fase do programa é castrar dois mil animais
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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, 23 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

Durante o dia de mobilização pela
pauta da campanha salarial deste
ano, representantes da APP-Sindica-
to de Cascavel entregaram para a
chefe do Núcleo Regional de Educa-
ção, Inez Dalavechia, na manhã de
ontem, documento com vários itens
que, segundo eles, merecem aten-
ção do governo estadual.

Entre eles e um dos principais
pontos de reivindicação é a correção
das perdas salariais acumuladas
desde janeiro de 2016, que neste
mês de maio já somam 11,6%. Na
tarde de ontem, no entanto, a gover-
nadora Cida Borghetti (PP) estudava
o pagamento da reposição da infla-
ção deste ano ao funcionalismo. A
proposta seria zerar a inflação de 12
meses (maio de 2017 a abril de
2018), o que representaria um rea-
juste de 2,76% nos salários.

O professor e ex-presidente da
APP-Sindicato em Cascavel, Pauli-
no Pereira da Luz, diz, por sua vez,
que o Estado tem condições de
cumprir com o reajuste solicitado
em pauta. “É fundamental que se
cumpra a reposição salarial dos ser-
vidores”, afirma.

APP diz ter perdas
salariais de 11,6%

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 REPRESENTANTES da APP-Sindicato
entregaram pauta de reivindicações à chefe

do NRE de Cascavel, Inez Dalavechia

PERDA
Os sindicalistas pedem ainda que seja
corrigida a redução dos salários dos
professores PSS, que segundo eles,
houve perda de 13,5%. Além disso,
solicitam o cumprimento da lei do Piso
Salarial Profissional Nacional, o reajuste
do auxílio-alimentação aos funcionários
e o cumprimento da liminar da hora-
atividade, que regulamenta a
distribuição de aulas e funções aos
docentes. A chefe do NRE em Cascavel,
Inez Dalavechia, já protocolou e
encaminhou ao governo estadual o
documento entregue pela categoria.
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Símbolo da Festa de São João
Batista em Cascavel, a fogueira já
começou a ser preparada e até este
sábado deverá ficar pronta.

Embora ela tenha sido diminuí-
da nos últimos anos por recomen-
dação do Corpo de Bombeiros
como medida de segurança, a es-
trutura não perderá o seu brilho e
contará com oito metros.

O alicerce da estrutura já foi
feito no pátio da igreja e as le-
nhas que darão forma à fogueira
estão reservadas.

Depois de pronto, o grande mo-
numento da festa junina receberá
um enfeite com imagem que, por
enquanto, ainda não foi revelada.

A exemplo do ano passado a tradi-
cional Festa de São João Batista con-

tará com três dias de programação.
A abertura ocorrerá na sexta-fei-

ra, dia 22 de junho. Após celebra-
ção com benção de voluntários que
fazer parte da organização do even-
to às 19h, será servido o manjar
de São João Batista, feito à base
de pinhão. Os convites para o jan-
tar são vendidos ao valor de R$ 45.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

FOGUEIRA
com oito metros
deve ficar pronta
neste sábado

 Almoço beneficente
Os cinco anos do Rotary Club de Cascavel Sonhar serão comemorados neste
domingo (27)  com um almoço beneficente. O prato principal será Eisbein,

comida típica alemã. Os recursos serão destinados à Fundação Rotária,
responsável pela campanha Pólio Plus, de combate a erradicação da

poliomielite e ainda para projetos sociais do Instituto Globaves, além dos
projetos sociais do próprio clube.

Os convites para adultos custarão R$ 40. Crianças de até seis anos não
pagam e a partir de sete até 12 anos o valor será de R$ 20. Para quem optar
em levar a comida para a casa serão servidos marmitex ao custo de R$ 40. O

almoço, que acontece na Associação da Globaves (Rua Jacarezinho 2555),
será servido a partir das 11h30.

 VIGÍLIA
No dia 23, haverá vigília de São
João Batista às 15h30 e diversas

atrações e venda de comidas típicas
no pátio da igreja. A queima da

fogueira está marcada para às 22h.
A festa tem continuidade no

domingo 24 de junho com missa às
10h e almoço. O churrasco com

três quilos de carne custa R$ 70 e
pedaços de frango assado, R$ 35.

Preparativos
para a fogueira
Preparativos

para a fogueira
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Estreia sindical

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 ARTICULAÇÃO
Estudar ferramentas específicas para manter os direitos trabalhistas já

conquistados pela categoria também faz parte do trabalho da nova gestão
da Adunioeste. Liliam lamenta que este seja o pior momento da história do
País no que se refere à perda de direitos e riscos às estabilidades em geral.
Segundo ela, este é um período difícil, e que depende de uma articulação
entre sindicatos, setores produtivos e demais entidades para que sejam

conservados os benefícios já fixados. “Ou a gente se une como trabalhador
em defesa das categorias ou essa terra arrasada vai continuar e a crise
ficará muito pior”, pontua.  O ex-presidente do sindicato, Luiz Fernando

Reis, afirma que os dois últimos anos foram de muitos embates,
especialmente quando o governo estadual implantou, ainda em 2015, a

política de ajustes. “A nossa data-base começou a ser desrespeitada,
houve cortes no orçamento das universidades, enfim, ao invés de o

sindicato se mobilizar para avançar em ganhos e conquistas, tivemos dois
anos de ataques. A consequência disso é que o sindicato precisou se
organizar para defender aquilo que já tinha conquistado”, lembra.

A nova diretoria da Adunioeste
(Sindicato dos Docentes da Unio-
este) foi empossada na tarde de
ontem, na Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná).
Quem assume a gestão para o pró-
ximo biênio é a professora Liliam
Faria Porto Borges, que tem como
vice Alessandra Carrijo. Ambas,
apesar de participarem de movi-
mentos sociais, estreiam agora em
um cargo sindical. A eleição ocor-
reu entre os dias 9 e 10 de maio.

A chapa eleita, de oposição, ga-
rante que manterá o mesmo com-
promisso que a gestão anterior,
presidida pelo professor Luiz Fer-
nando Reis (2016-2018), no que se
refere à defesa dos interesses dos
servidores da Unioeste. “Apesar de
sermos oposição, temos bandeiras
muito próximas. Uma delas é defen-
der o ensino superior público de
qualidade a todos, além de garan-
tir a carreira do docente, que é
quem viabiliza a existência de uma
instituição”, diz a presidente. Lili-
am reforça ainda a luta por melho-
res condições de trabalho voltadas

à pesquisa e extensão.
Sobre o Tide, o Regime de Tem-

po Integral e Dedicação Exclusiva,
o sindicato segue com uma briga
que avança nas esferas política e
jurídica. Segundo Liliam, o Tide é
pago hoje como um adicional ao
salário do docente. “No entanto, en-
tendemos que é regime de traba-
lho e que deve ser incorporado à
aposentadoria”, comenta. “É uma
briga que já está em andamento e
que a nova diretoria do sindicato
assume”, afirma.

A PRESIDENTE eleita da Adunioeste, Liliam
Faria Porto Borges
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O grupo de caminhoneiros que
paralisou as atividades em Casca-
vel ganhou apoio ontem de agricul-
tores e manifestações na BR-277,
próximo ao Trevo Cataratas, tiveram
continuidade ao longo do dia.

Assim como ocorreu no primei-
ro dia de protestos, manifestantes
pediam para que motoristas de
caminhões que passassem pelo
trecho estacionassem no pátio de
um posto de combustíveis.

Faixas foram levadas aos cantei-
ros da rodovia com mensagens de
reivindicações da categoria. Apesar
do ato, a pista sentido a Curitiba
foi interditada parcialmente e as
manifestações seguiram de forma
pacífica. A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) controlou o trânsito.

Somente no Paraná houve
manifestações e interdições par-
ciais em 37 rodovias federais.
“Já no primeiro dia tivemos bom
resultado e não há prazo para
encerrar a paralisação. Espera-
mos uma posição segura do go-
verno para poder voltar a traba-
lhar”, afirma Jairo Correa, mora-
dor de Clevelândia que se uniu
ao grupo de Cascavel.

A pressão de caminhoneiros
surtiu efeito em um dos pontos rei-
vindicados por eles que é o preço
do óleo diesel. A Petrobrás anun-
ciou redução de 1,54% nesse com-
bustível e de 2,08% na gasolina
nas refinarias do País. A diminui-
ção no valor do diesel ocorreu
após sete reajustes neste mês de
maio e na gasolina, após 11 au-
mentos consecutivos.

O anúncio da redução, no entan-
to, não é suficiente diante do que
os caminhoneiros esperam. “O go-
verno federal tem que reduzir im-

postos, valor de fretes e não ape-
nas o valor de combustível nas refi-
narias. Por isso, vamos continuar
parado até que haja melhorias”,
afirma o presidente do Sincam (Sin-
dicato dos Caminhoneiros de Cas-
cavel), Jeová Pereira.

Segundo Pereira, o movimento
transcorre sem ilegalidade e a de-

Paralisação continua

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

O caminhoneiro Jairo Correa comenta que dentro do conceito do atual
modal brasileiro, o PL nº 121/2017 é a solução para os problemas. “Não
adianta baixar o diesel se o frete continuar o mesmo. Para que a gente

tenha êxito em nossa greve, o PL precisa ser votado no Senado. Ele trata
de todos os assuntos em defesa dos caminhoneiros”.

Ele comenta que os transtornos em todos os setores serão agravados daqui
pela frente, mas manterá o apoio à manifestação. “No Brasil inteiro todos
estão aderindo. Está na hora do povo brasileiro acordar e nos ajudar. Essa é

uma causa de todos”, ressalta Correia. “Essa paralisação não é somente
em benefício de motoristas. O aumento do diesel e de tudo que envolve o

processo reflete para o consumidor”, acrescenta o presidente do sindicato.

cisão de cada motorista é respei-
tada. “A nossa orientação é para
que permaneçam em casa porque
A situação está ruim para todos,
mas ninguém é barrado nas rodovi-
as, inclusive, as ações são manti-
das durante o dia e suspensas à
noite para evitar qualquer transtor-
no na rodovia”, explica.

APOIO
A expectativa é de que nesta
quarta-feira mais agricultores se
reúnam a caminhoneiros que
permanecem paralisados no
posto de combustíveis às

margens da BR 277, próximo
ao Trevo Cataratas em

Cascavel.  “Nós apoiamos a
greve de caminhoneiros devido
ao alto custo do combustível e

que afeta a todos. Não
sabemos mais qual é o nosso
custo com o transporte já que

toda semana há aumento e
ninguém mais consegue

abastecer. Antigamente com
R$ 50 comprávamos 50 litros

de combustível hoje no
máximo 12 litros”, comenta

um dos agricultores. FAIXAS foram levadas pelos
caminhoneiros que apoiam paralisação

PL 121

AGRICULTORES se reuniram ao protesto de caminhoneiros
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O governo nunca considerou
mudar a política da Petrobras de
reajuste de preços dos combustí-
veis, afirmou ontem o presidente da
Petrobras, Pedro Parente, ao sair de
reunião com os ministros da Fazen-
da, Eduardo Guardia, e de Minas e
Energia, Moreira Franco, ontem, em
Brasília, no Ministério da Fazenda.

“Fui convidado para a reunião. Na
abertura da reunião, foi logo esclare-
cido que de maneira nenhuma o ob-
jetivo seria o governo pedir qualquer
mudança na política de preços da
Petrobras”, disse, informando que os
reajustes estão relacionados aos
preços internacionais e ao câmbio.

Segundo Parente, a reunião teve
o objetivo de dar informações so-
bre a dinâmica de mercado. Pergun-
tado se a redução dos preços da
gasolina e do diesel, anunciada hoje
pela empresa, foi feita por pressão
política, Parente explicou que a de-
cisão foi tomada em função da que-

Petrobras manterá política
da do dólar na segunda-feira (21).

“A redução de hoje é simples de
entender: houve uma redução im-
portante de câmbio. É a prova de
que essa política tanto funciona na
direção de subir os preços quanto
de cair os preços. O Banco Central
interveio com mais intensidade no
mercado ontem, houve uma redu-
ção de câmbio e isso foi refletido
no preço de hoje”, disse.

REFORÇO DA
INTERVENÇÃO
Com reforço da intervenção do
Banco Central no mercado, o dólar
comercial encerrou o pregão de
ontem em queda de 1,35%, cotado
a R$ 3,689. O resultado ocorre
após seis altas consecutivas da
moeda norte-americana frente ao
real. Ao longo da semana passada,
o dólar se valorizou 3,85% e
chegou a valer mais de R$ 3,74 na
sexta-feira (18)REUNIÃO no Ministério da Fazenda

trata do preço da gasolina
OSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

AILTON SANTOS

Uma fina camada de gelo se repetiu
na madrugada de ontem em regiões
de baixadas em Cascavel, como já
era previsto.  A geada transformou
simples momentos em meio à natureza
em imagens surpreendentes como esse
registro fotográfico de uma teia de
aranha congelada. Em algumas plantas
também foi possível observar o
resultado dessa mudança no tempo.
De acordo com o Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná) a
temperatura mínima registrada em
Cascavel ontem foi de 6.9 graus,
mas logo no início da manhã, por
volta das 6h, a sensação térmica era
de 4,5 graus. Nesta quarta-feira as
temperaturas ainda devem
permanecer baixas. A mínima prevista
é de 7°C e a máxima de 21°C .



Bolinho de
Bacalhau

 PREPARO
Em uma panela coloque o bacalhau, azeite de oliva e as
folhas de louro. Complete com água e cozinhe lentamen-
te até que o bacalhau fique macio. Retire o bacalhau do
cozimento, e deixe esfriar (reserve a agua), em seguida
desfie o peixe. Usando a mesma agua, cozinhe as bata-
tas até que fiquem macias. Amasse as batatas ainda
quente formando um purê.
Misture o bacalhau desfiado com o purê. Reserve.
Acrecente a cebola e a salsinha picada com a massa de
bacalhau. Bata as claras em neve (picos duros) misture
suavemente na massa. Faça bolinhos Quenelle (ou seja,
usando duas colheres enrole os bolinhos). Frite em óleo
de soja (se preferir frite os bolinhos em azeite de oliva)

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

DIVULGAÇÃO

Sirva os
bolinhos

quentes com
limão para
espremer.

 500 g de bacalhau (já hidratado)
 400 g de batatas
 4 claras
 1 cebola média bem picadinha
 ½ maço de salsinha picada
 4 colheres de sopa de azeite de oliva
 3 folhas de louro
 Óleo de soja
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(sem farinha)
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 17
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

Está marcada para hoje, a partir
das 9h, a primeira audiência de ins-
trução de Maria Conceição de Quei-
roz, a Maria Paraguaia.

O interrogatório ocorre no Fórum
da Justiça Federal de Cascavel, na
Avenida Tancredo Neves, a portas fe-
chadas, porque o caso corre em se-
gredo de Justiça, por se tratar da sus-
peita de tráfico de crianças. O caso
foi encaminhado ao MPF (Ministério
Público Federal) após ser investiga-

Audiência Maria Paraguaia
do pela Polícia Federal de Cascavel.

De acordo com o advogado de
defesa, Felipe Velozo, Maria Conceição
deve chegar entre 8h30 e 9h no Fó-
rum. Ela está presa em Corbélia e deve
vir com escolta da polícia. “Foram ar-
roladas 16 testemunhas. 11 do Minis-
tério Público Federal e 10 da defesa,
que arrolou cinco das mesmas teste-
munhas do MPF”, explica.

Se todas as testemunhas compa-
recerem, pode ser que Maria Concei-

ção seja ouvida na mesma audiência
e, portanto, esta seja a primeira e
única audiência do caso.

“Se não restarem diligências a se-
rem realizadas, abre-se prazo para o
MPF fazer suas alegações finais e, pos-
teriormente, para a defesa apresen-
tá-las. Depois, o processo é concluso
para sentença da Justiça”, afirma.

Pela quantidade de testemunhas,
a previsão é de que o interrogatório
dure o dia todo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

O CASO
Maria Conceição de Queiroz está
presa desde outubro do ano
passado. Ela foi detida e transferida
à Cadeia Pública de Corbélia, onde
ficam as mulheres em situação de
prisão provisória. Ela é investigada
desde que um bebê, de um ano e
oito meses, foi encontrado
abandonado em frente à casa onde a
suspeita morava, no Bairro Cascavel
Velho, em uma casa de propriedade
da Cohapar (Companhia
Habitacional do Paraná) destinada a
programas de assistência social.
Depois de muitas alegações, a
polícia descobriu que a criança,
paraguaia, estava na casa de Maria
Conceição. Na residência, havia uma
adolescente, de 17 anos, mãe do
bebê e mais uma menina, de 10
anos. Maria Paraguaia foi denunciada
porque teria tentado intermediar uma
adoção ilegal para o bebê. Logo
depois, à Polícia, a acusada disse
que é parente das crianças e que
apenas estava tentando ajudar a mãe
das crianças, que supostamente sabia
que os três estavam em Cascavel.

ACUSADA foi presa em
outubro do ano passado e

permanece na Cadeia
Pública de Corbélia
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Giro da
Violência

Maio amarelo
Os policiais da 3ª Cia da PRE
(Polícia Rodoviária Estadual) de
Cascavel estão participando de
um curso de utilização e
aperfeiçoamento de radar. A
ação faz parte do movimento
Maio Amarelo, começou ontem e
segue até amanhã. Todos os
policiais participam do
treinamento, com o aparelho
radar, habilitando
principalmente os policiais que
ainda não tiveram contato com
o aparelho.

Preso por receptação
Um homem foi preso ontem pela
Polícia Militar, na marginal da
BR-277, Bairro Santos Dumont,
em Cascavel. Ele foi detido com
um Iphone 6, que foi furtado de
uma mulher dentro de um ônibus
do transporte público. Ela
registrou o boletim de ocorrência.
Segundo a polícia, ele teria
comprado o celular furtado. O
homem foi levado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Fuga em Rondon
Seis presos da 47ª Delegacia
Regional de Marechal Cândido
Rondon fugiram da cadeia na
tarde de ontem. Eles abriram um
buraco na parede da cela e
conseguiram fugir. Policiais
fizeram buscas pela região e
conseguiram deter três
fugitivos. Os outros
permanecem foragidos.
Denúncias podem ser
repassadas por meio dos
telefones 190 e 197.

Sete presos
com maconha

Uma verdadeira varredura foi
feita pela Polícia Militar, que
prendeu sete pessoas na tarde
de ontem, no distrito de Alto São
Salvador, em Cascavel.

A droga foi encontrada em uma
chácara, aos fundos do Autódromo
Zilmar Beux. O local era um ponto de
tráfico de drogas e a PM chegou até
a chácara por meio de denúncias.

Quatro homens e três mulheres

foram detidos com a droga, que
foi estimada primeiramente em
50 kg, mas totalizou 33 kg. Uma
camionete, com placas do Rio
Grande do Sul, que estava com
queixa de furto, também foi apre-
endida. Os materiais foram enca-
minhados à Polícia Civil.

O número de acidentes graves registrado em Cascavel continua
preocupando e ontem dois capotamentos foram registrados, ambos
perto da região central. Um deles ocorreu no Bairro Maria Luiza, em

Cascavel. Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento, atendido
pelo Siate. De acordo com informações de populares, uma pick-up

Strada seguia pela Rua Manoel Antônio de Oliveira quando o motorista
não viu a parada obrigatória e avançou a preferencial, no cruzamento

com a Rua Alexandre de Gusmão.
O carro bateu em um Sandero que, com a força do impacto, capotou e

ficou parado no meio da via. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.
À tarde, um acidente foi registrado na Avenida Carlos Gomes, no Bairro
Universitário. Duas pessoas ficaram feridas, o carro capotado ficou em

meio à via e o trânsito lento no local.

DROGA estava escondida em chácara, atrás do Autódromo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Dois capotamentos
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Comissão cobra explicações
Diante do aditivo de contrato de R$ 465.119 –

anunciado na semana passada – a Comissão de Obras da
Câmara pediu explicações formais ao engenheiro da

Secretaria de Serviços e Obras Públicas, Marcos Almeida,
que acompanha a obra desde o início da execução do

PDI, o Programa de Desenvolvimento Integrado.

Cadê os servidores?
Não passou despercebida
a ausência dos servidores
municipais nas sessões
que discutiram os
reajustes salariais da
categoria. Não houve
manifestações nem a
favor e nem contra.
Ricieri D’Stefani Júnior
disse segunda-feira que
não sabia da inclusão do
projeto na pauta.

Sem respostas
Reportagem do Hoje
News cobrou ontem da
Secretaria de
Planejamento e Gestão o
motivo da ausência da
elevação de servidores
beneficiados com a cesta
básica. A resposta ainda
não foi encaminhada
pelo Executivo.

58 anos
A Associação Comercial e
Industrial de Cascavel
recebeu homenagem ontem
da Câmara pelos 58 anos de
atuação significativa em
defesa das bandeiras
regionais. Esteve
representando a entidade o
vice-presidente, Sandro
Bacarin.

Colmeia
Em Brasília, Renato Silva,
diretor-presidente, recebeu
homenagem da Câmara dos
Deputados pelos 60 anos da
Rádio Colmeia.
Acompanharam na bancada
a esposa Ódina Silva e
representando os demais
colaboradores: José Roberto
Benjamim e o lendário
Edson Morais.

CIDADÃO HONORÁRIO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Câmara abriu processo de compra de passagens
aéreas para voos domésticos para todo o País e
passagens rodoviárias para atender os servidores no
período de seis meses.

 Serão R$ 37 mil destinados a compra.

O policial militar Odair José Weng, 42 anos, nascido em
Guaraniaçu, será homenageado hoje, às 19h, com o título
de cidadão honorário de Cascavel. Ele é do serviço
reservado e hoje atua na tesouraria do 5º Comando da PM.

Gratificações
em xeque

As gratificações libera-
das aos servidores públi-
cos pela Prefeitura de
Cascavel viraram alvo de
críticas ontem na sessão
da Câmara de Vereado-
res, que apreciava em
segunda votação o proje-
to de reajuste de 1,7% ao
funcionalismo público.

Ao todo, em apenas
um dia, foram liberadas
gratificações a 56 servido-
res do Executivo, por De-
dicação Exclusiva e Grati-
ficação de Função. Entre
as gratificações mais al-
tas está de 80% (pela fun-
ção), além de mais 81%
(por dedicação exclusiva)
a uma servidora que as-
sumiu a coordenação do
Programa Fundo Rotativo
e do Programa Dinheiro

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

Direto na Escola. Estão
entre as gratificações as
secretarias de Saúde,
Educação, Gestão e Pla-
nejamento e Cultura. To-
das as autorizações fo-
ram dadas com aval do
secretário de Planejamen-
to e Gestão, Edson Zorek,
e o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC).

A incoerência, segun-
do o vereador Policial
Madril (PMB) está em pro-
por um reajuste tão baixo
aos servidores em geral
e gratificar “poucos” com
benefícios elevados. “De-
veriam distribuir um rea-
juste de maneira mais jus-
ta e não privilegiar al-
guns”, diz o vereador.

ESTABILIDADE
Tal medida foi tomada um dia após o chefe do Executivo
decretar que seria pago aos servidores apenas o máximo do
teto previsto, diante da estabilidade da arrecadação fiscal. A
reportagem pediu explicações à Secretaria de Comunicação,
que até o fechamento desta edição não havia se posicionado.
Roberto Parra, vereador pelo MDB, argumentou sobre a
dificuldade de acompanhamento da negociação do reajuste salarial
aos servidores, limitando os questionamentos em plenário. “Tentei
entrar na reunião que fizeram na Prefeitura, mas fui impedido”.

SESSÃO de ontem da Câmara de Vereadores de Cascavel
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Prestes a terminar o contrato de
concessão com seis empresas que
administram as rodovias paranaen-
ses, a Seil (Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística) autorizou
a contratação emergencial de técni-
cos para vistoriar as obras executa-
das em todos os lotes contratuais.

A contratação emergencial é fei-
ta, mesmo o Estado tendo o DER
(Departamento de Estradas de Ro-
dagem) para averiguar todas as ro-
dovias, com mais de 110 engenhei-
ros para atuar na fiscalização, além
da Agepar (Agência Reguladora do
Paraná) que também possui cará-
ter de fiscalização.

O único trecho livre do pente-fino

Fiscalização de
pedágio terceirizada

trata-se justamente o que foi denun-
ciado pelo MPF (Ministério Público
Federal), na Operação Lava Jato. O
Lote 1, de responsabilidade da Eco-
norte, onde ficou constatado um
esquema de corrupção com su-
per faturamento de obras e paga-
mento de propina para mascarar
obras não executadas. Foram
contratados consórcios para de-
sempenhar o trabalho nos lotes
2, 3, 4, 5 e 6 – com Econorte,
Viapar, Ecocataratas, Caminhos
do Paraná, Rodonorte e Ecovia.

Em 2021 as rodovias voltam a
ser de responsabilidade da União,
após seguidos reajustes conside-
rados abusivos e polêmicas su-

pressões das obrigações
contratuais. Os
contratos foram
assinados du-
rante o governo
Jaime Lerner, na
época do PSDB.
As concessioná-
rias têm mais
três anos para
administrar as
estradas fede-
rais que com-
põem o chama-
do “Anel de Inte-
gração” e, por-
tanto, para co-
brar pedágio.

CONTRATOS
Para o Lote 3, do Contrato de
Concessão nº 073/97, sob o encargo
da Superintendência Regional Oeste –
Região de Cascavel foi contratado o
Consórcio Dalcon, no valor de R$
2.034.178,88. Para o Lote 5, sob
o encargo da Superintendência
Regional Campos Gerais – Região de
Ponta Grossa foi contratado o
Consórcio Esteio-Conspel, no valor
de R$ 2.167.588,70; Lote 2,
Superintendência Regional Noroeste –
Região de Maringá foi contratado o
Consórcio Engemin-Enefer no valor de
R$ 1.491.639,45; Lote 4,
Superintendência Regional Campos
Gerais – Região de Ponta Grossa foi
contratado o Consórcio Prodec– Etel
no valor de R$ 1.397.751,54;
Lote 6, Região de Curitiba foi
contratado o Consórcio Engemin-
Enefer no valor de R$
1.172.347,44.

Contra essa “terceirização da
fiscalização”, na Vara da Fazenda
Pública da Região Metropolitana de
Curitiba está em andamento uma
ação popular com pedido de liminar
para suspender as licitações, que
ainda depende da análise judicial,
aberta pelo advogado Luiz Fernando
Ferreira Delazari. Tal ação coloca
risco de danos ao erário, causado
pelo ex-governador, o ex-diretor do
DER, Nelson Leal Júnior e o
presidente da comissão de licitação
Raul Cercal Júnior. “Não se
vislumbra lógica alguma em onerar
demasiadamente o erário sem
relembrar os altíssimos lucros das
concessionárias instaladas no Estado
do Paraná, ou seja, o paranaense
além de arcar com o pedágio, com

Ação popular questiona contratação
os salários do corpo técnico e
estrutura do DER, também arcará,
se não anulada as licitações, com
empresas privadas que farão o
trabalho de fiscalização que
pertence ao Estado”, diz o
advogado que aponta outros
interesses na contratação dessas
empresas neste momento, quando
Beto Richa estava prestes a sair do
governo Estado. “É uma licitação
para contratação de um serviço que
não pode ser mensurado. Com
base em relatórios que podem ser
fraudados. No apagar das luzes
contrata-se esses serviços: uma
notória manobra para desviar
recursos para campanha. No
mínimo uma falta de cuidado com
dinheiro público”, diz Delazari.

Verificação de planilhas
Serão destinados R$ 9,6 milhões para verificação das planilhas, arrecadações
e gastos para constatar se houve os investimentos previstos. Ao todo o
pacote de vistoria a ser gasto pelo Estado é de R$ 26 milhões – levando
em consideração os valores máximos a serem pagos. Com base na
justificativa da Diretoria de Operações do Departamento de Estradas de
Rodagem, as empresas tiveram que ser contratadas para fiscalizar as obras no
Estado em situação de emergência, conforme a recomendação da
Procuradoria Jurídica, emitida em maio, logo após Beto Richa (PSDB)
deixar o governo para poder se lançar pré-candidato ao Senado. Todas as
contratações foram dispensadas da licitação, em virtude do caráter urgente.
Os consórcios contratados agora na gestão da governadora Cida Borghetti
(PP) farão um pente-fino em todas as contas e gastos. Cada um ficará a
cargo de um lote diferente. No fim de todo levantamento, os resultados
passarão pela análise de outra empresa que será contradada pelo Estado. O
consórcio que ficará responsável por esse “checklist” será o Tecon-Dalcon, no
valor de R$ 1.406.626,77.

DELAZARI diz que contrato foi
assinado no “apagar das velas”

PRAÇAS de pedágio serão
fiscalizadas por terceiros

EMPRESA FOI DENUNCIADA
A Gtech Engenharia e Planejamento Ltda, investigada pelo MPF, se classificou em primeiro lugar
em cinco dos sete lotes, por apresentar os menores preços. Ela recebeu ao menos R$ 8 milhões
para o serviço questionado pela Promotoria: “O DER entrega sua atribuição fiscalizatória a
empresas particulares que prestam serviços às próprias concessionárias” de pedágio, anota o
MPF. A empresa está na mira da Lava Jato porque teria sido utilizada, conforme aponta o
MPF, para “recebimentos indevidos de Oscar Alberto da Silva Gayer”, funcionário aposentado
do DER, e pai do dono da empresa, Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos
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Prestes a terminar o contrato de
concessão com seis empresas que
administram as rodovias paranaen-
ses, a Seil (Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística) autorizou
a contratação emergencial de técni-
cos para vistoriar as obras executa-
das em todos os lotes contratuais.

A contratação emergencial é fei-
ta, mesmo o Estado tendo o DER
(Departamento de Estradas de Ro-
dagem) para averiguar todas as ro-
dovias, com mais de 110 engenhei-
ros para atuar na fiscalização, além
da Agepar (Agência Reguladora do
Paraná) que também possui cará-
ter de fiscalização.

O único trecho livre do pente-fino

Fiscalização de
pedágio terceirizada

trata-se justamente o que foi denun-
ciado pelo MPF (Ministério Público
Federal), na Operação Lava Jato. O
Lote 1, de responsabilidade da Eco-
norte, onde ficou constatado um
esquema de corrupção com su-
per faturamento de obras e paga-
mento de propina para mascarar
obras não executadas. Foram
contratados consórcios para de-
sempenhar o trabalho nos lotes
2, 3, 4, 5 e 6 – com Econorte,
Viapar, Ecocataratas, Caminhos
do Paraná, Rodonorte e Ecovia.

Em 2021 as rodovias voltam a
ser de responsabilidade da União,
após seguidos reajustes conside-
rados abusivos e polêmicas su-

pressões das obrigações
contratuais. Os
contratos foram
assinados du-
rante o governo
Jaime Lerner, na
época do PSDB.
As concessioná-
rias têm mais
três anos para
administrar as
estradas fede-
rais que com-
põem o chama-
do “Anel de Inte-
gração” e, por-
tanto, para co-
brar pedágio.

CONTRATOS
Para o Lote 3, do Contrato de
Concessão nº 073/97, sob o encargo
da Superintendência Regional Oeste –
Região de Cascavel foi contratado o
Consórcio Dalcon, no valor de R$
2.034.178,88. Para o Lote 5, sob
o encargo da Superintendência
Regional Campos Gerais – Região de
Ponta Grossa foi contratado o
Consórcio Esteio-Conspel, no valor
de R$ 2.167.588,70; Lote 2,
Superintendência Regional Noroeste –
Região de Maringá foi contratado o
Consórcio Engemin-Enefer no valor de
R$ 1.491.639,45; Lote 4,
Superintendência Regional Campos
Gerais – Região de Ponta Grossa foi
contratado o Consórcio Prodec– Etel
no valor de R$ 1.397.751,54;
Lote 6, Região de Curitiba foi
contratado o Consórcio Engemin-
Enefer no valor de R$
1.172.347,44.

Contra essa “terceirização da
fiscalização”, na Vara da Fazenda
Pública da Região Metropolitana de
Curitiba está em andamento uma
ação popular com pedido de liminar
para suspender as licitações, que
ainda depende da análise judicial,
aberta pelo advogado Luiz Fernando
Ferreira Delazari. Tal ação coloca
risco de danos ao erário, causado
pelo ex-governador, o ex-diretor do
DER, Nelson Leal Júnior e o
presidente da comissão de licitação
Raul Cercal Júnior. “Não se
vislumbra lógica alguma em onerar
demasiadamente o erário sem
relembrar os altíssimos lucros das
concessionárias instaladas no Estado
do Paraná, ou seja, o paranaense
além de arcar com o pedágio, com

Ação popular questiona contratação
os salários do corpo técnico e
estrutura do DER, também arcará,
se não anulada as licitações, com
empresas privadas que farão o
trabalho de fiscalização que
pertence ao Estado”, diz o
advogado que aponta outros
interesses na contratação dessas
empresas neste momento, quando
Beto Richa estava prestes a sair do
governo Estado. “É uma licitação
para contratação de um serviço que
não pode ser mensurado. Com
base em relatórios que podem ser
fraudados. No apagar das luzes
contrata-se esses serviços: uma
notória manobra para desviar
recursos para campanha. No
mínimo uma falta de cuidado com
dinheiro público”, diz Delazari.

Verificação de planilhas
Serão destinados R$ 9,6 milhões para verificação das planilhas, arrecadações
e gastos para constatar se houve os investimentos previstos. Ao todo o
pacote de vistoria a ser gasto pelo Estado é de R$ 26 milhões – levando
em consideração os valores máximos a serem pagos. Com base na
justificativa da Diretoria de Operações do Departamento de Estradas de
Rodagem, as empresas tiveram que ser contratadas para fiscalizar as obras no
Estado em situação de emergência, conforme a recomendação da
Procuradoria Jurídica, emitida em maio, logo após Beto Richa (PSDB)
deixar o governo para poder se lançar pré-candidato ao Senado. Todas as
contratações foram dispensadas da licitação, em virtude do caráter urgente.
Os consórcios contratados agora na gestão da governadora Cida Borghetti
(PP) farão um pente-fino em todas as contas e gastos. Cada um ficará a
cargo de um lote diferente. No fim de todo levantamento, os resultados
passarão pela análise de outra empresa que será contradada pelo Estado. O
consórcio que ficará responsável por esse “checklist” será o Tecon-Dalcon, no
valor de R$ 1.406.626,77.

DELAZARI diz que contrato foi
assinado no “apagar das velas”

PRAÇAS de pedágio serão
fiscalizadas por terceiros

EMPRESA FOI DENUNCIADA
A Gtech Engenharia e Planejamento Ltda, investigada pelo MPF, se classificou em primeiro lugar
em cinco dos sete lotes, por apresentar os menores preços. Ela recebeu ao menos R$ 8 milhões
para o serviço questionado pela Promotoria: “O DER entrega sua atribuição fiscalizatória a
empresas particulares que prestam serviços às próprias concessionárias” de pedágio, anota o
MPF. A empresa está na mira da Lava Jato porque teria sido utilizada, conforme aponta o
MPF, para “recebimentos indevidos de Oscar Alberto da Silva Gayer”, funcionário aposentado
do DER, e pai do dono da empresa, Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos
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A proeminência do desespero que tomou conta do
Lulapetismo, com a prisão de sua referência máxima,
contrasta melancolicamente com aquela pseudobravura
que o Lulapetismo exibia de que o país ia parar, caso
Lula fosse preso. O país não parou, o “exército bravateiro
de Stédile” pifou e a Justiça mandou Lula para a cadeia.

Com o pífio efeito do ribombar ameaçador da trupe
mambembe Lulapetista, o PT não se conformou e foi
bater de forma recorrente às portas da Justiça, onde
reiteradamente foi derrotado. E malcontente com o Ju-
diciário brasileiro, fez ameaças vexaminosas de ape-
lar a cortes internacionais, como se aqui não vivêsse-
mos em pleno Estado de Direito, com as instituições
funcionando normalmente.

Agora, o Lulapetismo, desnorteado, quer por quer
considerar Lula um preso político. Ora, Lula não é um
preso político, porque não existe “crime político” nem aqui
e nem em nenhum lugar de regime democrático. Lula
não foi perseguido e está preso porque cometeu crimes
previstos no Código Penal brasileiro.

Qualquer homem público é igual a qualquer homem
comum, diante da lei. Quem cometer crime, após o devi-
do processo legal que comprove a culpabilidade, será
condenado, como foi Lula mandado para a prisão.

O Lulapetismo queria, mas não conseguiu, transfor-
mar Lula em eminência sobrenatural inatingível.

Portanto, hoje, Lula é considerado ficha-suja e não
pode concorrer a cargo político por impedimento legal,
em decorrência da autoria de crimes, e ponto final.

 PIFOU O RIBOMBAR AMEAÇADOR
DO LULAPETISMO
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“Considerando que este
consórcio funciona 24 horas

por dia, de uma forma
ininterrupta, as viaturas
acabam sofrendo muito

desgaste devido à grande
quantidade de atendimentos,
necessitando de manutenções
frequentes, e fazendo com que

o custo da manutenção da
frota se torne elevado”.

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

O sucesso da
Technovação,
feira que já
tem sua
segunda
edição
garantida para
maio de 2019.

A política de
preços dos
combustíveis
que promove
reajustes
inesperados
praticamente
todas as
semanas.

José Peixoto, diretor do
Consamu, sobre as

ambulâncias com
problemas.
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Parcialmente
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Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Acas
O novo prédio da Acas
(Associação Cascavelense
de Amigos de Surdos), que
será construído em um
terreno localizado na Rua
Maranhão, esquina com a
Rua 25 de Agosto, será um
espaço para atividades
extracurriculares.
Diferentemente do que foi
informado pelo Hoje News,
não se trata de uma nova
sede da entidade. As
atividades bilíngue da Acas
continuarão no mesmo
espaço onde atualmente as
aulas são desenvolvidas.

 Conselho Escolar
Pelo menos 600
participantes, entre pais,
professores, servidores,
alunos que compõem os
Conselhos Escolares da
Rede Pública Municipal de
Ensino de Cascavel e
representantes de
Secretarias de Educação do
Oeste do Paraná estão
inscritos para o 7º Seminário
dos Conselhos Escolares que
começa hoje, às 8 horas no
Teatro Municipal Sefrin
Filho, e continua na
quinta-feira (24), com
ampla programação.

FLAVIO ULSENHEIMER
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Jantar solidário
Dia 28 de julho será realizado o Jantar
Amigos da Uopeccan. Será às 20h, no

Clube Comercial. Além  do  jantar
delicioso, haverá sorteio de um Ônix

0km, uma moto 0km, uma viagem para
o Nordeste com acompanhante

e uma TV e 42'’.
Mais informações pelo telefone

(45) 2101-7022.

A bela debutante Marie Gabriela Linzmeier, com a mãe Angelita
Linzmeier. O registro é de Vitor Pinheiro

Vera Lúcia Jamsen apaga mais
uma velinha hoje. Felicidades!

Festança
A Paróquia Santa Cruz promove dias 8, 9 e 10 de

junho uma grande Festa Junina, com várias
atividades recreativas. Haverá bênção do Pão de

Santo Antônio, casamento caipira e muita
música. A animação do sábado fica por conta da
Roda de Violeiros da Rádio Colmeia. Os ingressos

custam R$ 15 adulto e RS 10, infantil.
Mais informações pelo telefone (45) 3040-3338.

Sinfonia em prol dos animais
 Começa hoje a distribuição dos convites

para o espetáculo A Volta ao Mundo
Animado, que será apresentado pela

Orquestra Sinfônica de Cascavel, de 1o a 3
de junho, às 20h, no Teatro Municipal.  O

evento é beneficiente em prol da ONG
Cachorros Cascavel. O ingresso é um quilo
de ração. Os convites devem ser retirados

em horário comercial, no Teatro.

Sandra Maria Jucci, Paulo José dos Reis, Maria
Aparecida dos Santos, Silvana Picolotto Mota,

Júlio César Moni e Carlos André Soggi.

"No meio do caos há sempre
uma oportunidade"

Sun Tzu

Felicidades!
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FALTAM

22
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Reserva de Alisson, Ederson, de
24 anos, é outro goleiro que
chega à Copa da Rússia depois de
boa temporada em seu clube, o
Manchester City, com o qual sagrou-se campeão do
Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa. Sua
média de gols sofridos é até inferior à de Alisson:
36 em 45 partidas (0,8 contra 0,95). Natural de
Osasco (SP), Ederson fez apenas um jogo com a
seleção, em 2017. Foi contra o Chile, pelas Elimina-
tórias, com o Brasil já classificado ao Mundial.

COPA DO BRASIL
21h45 Palmeiras x América-MG

LIBERTADORES
19h15 Cerro Porteño x Monagas
19h15 Grêmio x Def. Sporting
21h45 River Plate x Flamengo
21h45 Emelec x Ind. Santa Fé

COPA DO NORDESTE
19h Ceará x CRB

COPA SUL-AMERICANA
21h45 Bahia x Blooming

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

U. de Chile ? x ? Vasco
Cruzeiro ? x ? Racing

SÉRIE B
CSA ? x ? Figueirense

Fortaleza ? x ? Criciúma

 Já classificados para as oitavas
de final da Libertadores, River Plate e
Flamengo duelam pela liderança do
Grupo 4 nesta quarta-feira, às 21h45
(de Brasília), no Estádio Monumental
de Núñez, em Buenos Aires.

O time carioca tem nove pontos
contra 11 da equipe argentina, que
seguirá em primeiro na chave com
um empate nesta noite. Terminar a
fase classificatória na liderança
dará vantagem de jogar em casa,
ao menos nas oitavas, além de fu-
gir de adversários como Palmeiras,
Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e
Atlético Nacional, dentre outros.

Para o duelo com o River, o time
da Gávea chega com os desfalques
dos zagueiros Juan e Réver, ambos
lesionados. Além disso, o meia Di-
ego está fora, por suspensão, e um
de seus possíveis substitutos, o

Duelos pela liderança
atacante Geuvânio, foi vetado por
contusão no tornozelo esquerdo.

Dessa forma, Rhodolfo e o jovem
Léo Duarte atuarão juntos mais
uma vez, como já aconteceu em
parte do segundo tempo do empa-
te com o Vasco, sábado, pelo Bra-
sileirão. No setor ofensivo, o colom-
biano Marlos Moreno pode ganhar
uma oportunidade.

No River, o grande destaque
será a presença do goleiro Franco
Armani, um dos 23 convocados
para defender a Argentina na Copa.
Ele foi liberado para se integrar ao
elenco da “Albiceleste” após o jogo.

Enquanto no Grupo 4 da Libertadores Flamengo e
River travam um duelo direto pela liderança, a
disputa para definir quem avançará na primeira
posição do Grupo 1 será definida em duas partidas
nesta noite. Melhor para o Grêmio, que recebe o
Defensor, às 19h15, dependendo das próprias
forças para seguir como ponteiro. O Tricolor gaúcho
tem 11 pontos, um a mais que o segundo colocado
Cerro Porteño, que também às 19h15 desta
quarta-feira recebe o Monagas. Para o jogo na
Arena, o técnico Renato Portaluppi não conta com
três jogadores comumente titulares em seu esquema:
o meio-campista Arthur e os atacantes Everton e Jael,
todos por lesão. Além deles, Michel (foto) e
Alisson também possuem problemas físicos de
ordem muscular e estão fora de combate.

 GRÊMIO
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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
interessante. 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 O astral muda à tarde. Seu jeito ani-
mado e seu coração generoso não
vão passar despercebidos e devem
tornar os relacionamentos ainda me-
lhores. 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    ORGULHO E PAIXÃO

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

 • BAND

MALHAÇÃO
O médico responsável pelo atendi-

mento 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 consegue controlar seus ciúmes.
Verena decide abandonar a ginástica
rítmica para continuar o namoro com
Hugo. Paulo culpa Gabriela pelo perigo
que Flora vivenciou no centro de inter-
nação para menores.

DEUS SALVE O REI
Ísis aprova a presença do inquisi-

dor. Afonso decide expulsar o inquisi-
dor de Montemor. Agnes vê Bartolomeu
em seu sonho e teme por Selena. Otá-
vio 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 Mon-
temor até ter certeza de que a cidade
não corre perigo. Otávio manda Virgílio
descobrir o paradeiro de Augusto. Dia-
na conta a Amália do boato sobre ela
ter enfeitiçado Afonso.

SEGUNDO SOL
Beto pergunta por Luzia. Karola co-

memora 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 choram
a morte de Claudine. Roberval confron-
ta Severo sobre sua paternidade, e Zefa
se desespera. Roberval revela a Karen
que Edgar tem um envolvimento com
Cacau e anuncia que está deixando a
casa de Severo. Karen se revolta con-
tra Edgar e Cacau é demitida da man-
são. Ícaro e Manuela sofrem ao se se-
parar. Edgar afirma a Zefa que não per-

mitirá que Manuela veja sua família bio-
lógica. Para cuidar de Valentim, Beto
concorda em continuar fingindo que está
morto, mas exige que Dodô cuide do
dinheiro de seus direitos autorais, dei-
xando Remy contrariado.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora sugere para a mãe

de Frida que ela e a pequenina façam
terapia. A mulher pede para que a religi-
osa entregue 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 aparên-
cia irreconhecível. Cecília conta para
Dulce Maria que Adolfo vai pedir a na-
morada em casamento e que a mulher
é Haydee, mãe da falecida Nicole. Dul-
ce Maria não gosta da notícia.   aparên-
cia do homem.

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

inocente. André encontra o brinque-
do do filho de Zoe na casa de Estela.
Ricardo recebe o auxílio de Ariela.
Susana diz que vai para o Brasil. Gi-
deon diz que Adriano é confiável. Ri-
cardo oferece Greta para Stefano.
Brenda é flagrada por Melina tentan-
do romper o sistema. Débora estra-
nha a aproximação dos pais com
Adriano. César tenta se esconder dos
soldados. Isabela não concorda com
as palavras de Benjamin. Felipe se-
gue para a delegacia. Zoe ora a Deus.
Adriano despista Débora.

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 Tenória 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 Rômulo. Tenória pede que Jorge a acompanhe ao Vale do Café.

Darcy pede
perdão a Charlotte
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