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Cascavel terá menos
ônibus em circulação
A greve dos caminhoneiros já traz reflexos em vários segmentos da economia de Cascavel.
Por precaução, a Cettrans decidiu reduzir a circulação de ônibus do transporte coletivo a
partir de hoje. A medida se deve ao desabastecimento que afeta as distribuidoras e pos-
tos de combustíveis. Ontem, motoristas fizeram uma “caminhonata” pela Avenida Brasil.

 Págs.  11 a 13

OLHO NO
HEXA!

Faltando menos de um mês
para o Brasil fazer seu

primeiro jogo na Copa da
Rússia, Cascavel começa a

entrar no clima do Mundial. As
cores verde e amarela já

fazem parte da exposição de
muitas lojas da cidade e a
procura pelos produtos

começa a se intensificar.
 Pág. 06
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Show de inclusão e respeito

No esporte, na maioria das ve-
zes, é comum vermos a busca pela
perfeição, pelo menor tempo e le-
var o corpo ao extremo para conse-
guir as vitórias e o reconhecimento
do público. Entretanto, na fase regi-
onal da 65ª edição dos Jeps (Jogos
Escolares do Paraná), sediados em
Cafelândia, durante as provas de
atletismo para os atletas com defi-
ciência (ACD), realizadas no Comple-
xo Esportivo Ciro Nardi, em Casca-
vel, a alegria, a solidariedade e a
inclusão foram os pontos principais.

A competição envolveu as Esco-
las Especiais Valéria Meneghel, de
Cascavel; Novo Horizonte, de Cor-
bélia; e Elenice Correa, de Guarani-
açu. Segundo o coordenador dos

“Aqui eles se sentem mais a vontade”, disse a mãe do corredor Erik Gustavo de Oliveira, da EE Valéria
Meneghel, Cleide de Oliveira. Segundo ela, ainda existe muito preconceito em relação à condição do seu filho e
das pessoas com deficiência. Sem tirar em nenhum momento o sorriso do rosto, Erik correu, venceu e subiu ao

lugar mais alto do pódio para receber sua medalha de ouro.
Um prêmio mais que merecido para quem, além de vencer as limitações de uma pessoa com deficiência, seja ela

física ou intelectual, precisa encarar também os obstáculos impostos pela sociedade. “A sociedade ainda faz muitos
julgamentos. Nos locais públicos as pessoas olham com diferença para quem não é igual”, comentou. Além da mãe,

Erik contou ainda com a torcida do pai, dos irmãos (foto à esquerda, abaixo) e dos colegas da escola. A história do Erik
se misturou com muitas outras durante as disputas. Cada qual com sua condição. O que não diferenciava era a alegria
ao subir no pódio, ao cruzar a linha de chegada, ao dar o máximo no salto, ou lançar o mais longe possível o peso. Os

pequenos lances eram comemorados como recordes mundiais e quem estava presente os aplaudia como tal.

FOTOS: RICARDO MORANTE/JEPS

 Sempre com sorriso no rosto

JEPS em Cafelândia, Rui Cocco, a
mudança de cidade aconteceu por-
que o município sede não oferecia
a estrutura necessária para acolher
a modalidade. Ao todo, aproxima-
damente 70 ACD’s participaram
das disputas.

As disputas foram pelas provas
de salto em distância, corridas e
arremesso de peso, sempre carre-
gadas de cooperação e cumplicida-
de entre os atletas adversários, o
que fez com que o momento se tor-
nasse aprendizado para quem es-
teve presente. Sempre felizes e
prontos a apoiar os mais limitados,
os jovens e adultos ofertavam aos
que ali estavam momentos de
aprendizado e lições para a vida.
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Cascavel Futsal
Para o Cascavel Futsal, o

próximo compromisso será
pela Liga Nacional. A Serpen-
te Tricolor receberá o Corinthi-
ans no evento que marcará a
reinauguração do Ginásio de
Esportes Elvira Menin, em
Santa Tereza do Oeste. O
duelo está será sábado, às
13h, pela 9ª rodada da Liga.
Já pela Série Ouro do Parana-
ense, o próximo compromisso
do time cascavelense será
contra um adversário que
também disputa a LNF: o Foz
Cataratas, na terça-feira (29),
no Ginásio Costa Cavalcanti,
em Foz do Iguaçu.

MINISTRO
NA CIDADE

O ministro dos Esportes,
Leandro Fróes, concederá
entrevista coletiva nesta
quinta-feira, a partir das
9h30, no antigo Centro
Nacional de Treinamento em
Atletismo, em Cascavel. Ele
conversará com os jornalistas
sobre a retomada das obras
da unidade e sobre o crono-
grama de instalação do
Colégio Militar de Cascavel,
entre outros assuntos. O
ministro estará acompanha-
do da governadora Cida
Borghetti, do deputado
federal Evandro Roman, do
prefeito Leonaldo Paranhos e
outras autoridades. Logo
após a coletiva, o ministro
percorrerá as obras no local.

A equipe AOPTKD (Associação Oeste Paranaense de Taekwondo) foi a
grande campeã do 36º Campeonato Paranaense de Taekwondo, realizado no
fim de semana em Cascavel. Com isso, desbancou as tradicionais equipes de
Londrina e Curitiba no pódio e viu o técnico Eurico Chagas ser convocado para
comandar a seleção paranaense no Campeonato Brasileiro da modalidade, que
será realizado em Cuiabá (MT), de 8 a 10 de junho. Destaque também para a
equipe cascavelense Jonilson TKD, que terminou em quinto lugar no Estadual.

AOPTKD

A equipe do Bar Fortaleza/Amigos do Elivelton (foto) desbancou o tradicional
Treme Terra no Campeonato de Terrão do Jardim Colonial ao vencer o adversário
por 1 a 0 na semifinal, realizada no último fim de semana. Com isso, habilitou-se para
a decisão da competição, contra o Recanto Colméia. A disputa do título está
marcada para este domingo, às 10h. Antes, às 9h, Treme Terra e Amigos do Jabá.

DIVULGAÇÃO
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Às 19h15 desta quinta-feira, na Vila Belmiro, Santos e Real Garcilaso encaram a
última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Se o Peixe vencer, garante a
primeira colocação no Grupo 6. Caso empate, o time brasileiro torce para que o
Nacional não vença o Independiente. Já se for derrotado, o Peixe precisa que o time
uruguaio não pontue. Para o confronto, o “pendurado” no cargo técnico Jair Ventura
(foto) não poderá contar com o volante Alison, que sofreu uma torção no joelho
direito no clássico do último domingo, contra o São Paulo, e não tem prazo de retorno.

 Com novidade no comando téc-
nico após a saída de Fábio Caril-
le, que aceitou uma proposta Al-
Wehda, da Arábia Saudita, o Co-
rinthians enfrentará os colombia-
nos do Millonarios nesta quarta-
feira, às 21h30, em Itaquera e pre-
cisará de um empate para ficar
com a primeira posição do Grupo
7 da Taça Libertadores.

Classificado para as oitavas de
final com uma
rodada de ante-
cipação depois
de ter goleado o
Deportivo Lara
por 7 a 2 na Ve-
nezuela, o Alvi-
negro paulista
lidera a chave
com dez pontos,
três a mais que
o segundo colo-
cado, o Inde-
pendiente.

Dessa for-
ma, para derru-

bar o campeão brasileiro do topo,
o time argentino precisará de um
triunfo do lanterna Millonarios na
Arena Corinthians, além de bater
o Lara, terceiro colocado, com
seis pontos, em Avellaneda, e
ainda tirar uma diferença de sete
gols no saldo.

O time colombiano ainda tem
chances de avançar, mas para isso
tem que vencer em Itaquera e ain-

 DESFALQUES
Loss terá dois desfalques em sua

estreia, o goleiro Cássio e o
lateral-direito Fágner, que já se

apresentaram à seleção brasileira
para a preparação para a Copa do
Mundo. Walter voltará à meta, e
Mantuan, que já vinha jogando

porque o titular estava
machucado, será mantido na ala.

LIBERTADORES
19h15 Santos x Real Garcilaso
19h15 Estudiantes x Nacional
21h30 Bolívar x Delfín
21h30 At. Nacional x Colo-Colo
21h30 Independiente x Dep. Lara
21h30 Corinthians x Millonarios

COPA DO NORDESTE
19h Vitória x S. Correa

JOGAM HOJE

Há vida sem Carille?
da contar com um empate no due-
lo na Argentina.

A principal e definitiva ausên-
cia no Corinthians não atua den-
tro das quatro linhas. Campeão
do Brasileirão e bicampeão pau-
lista em seu primeiro trabalho à
frente de uma equipe profissional,
Carille está de mudança para a
Arábia Saudita e será substituído
por seu auxiliar, Osmar Loss.

SANTOS FC
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Para a torcida na Copa

O verde e amarelo entre os produ-
tos à venda no comércio anunciam a
proximidade da Copa do Mundo. Há
cerca de dois meses diferentes arti-
gos para decoração e que irão garantir
a torcida dos brasileiros chegaram aos
estoques e a procura por eles come-
çou a se intensificar.

“Percebemos que as vendas estão
crescendo e que empresas e a popu-
lação em geral estão se antecipando
para garantir decorações no clima da
Copa”, comenta a gerente da loja BIG
na Avenida Brasil, no Centro de Casca-
vel, Santina Soares.

Uma variedade de bandeiras do
Brasil para preencher os mais diferen-
tes espaços está entre os produtos
temáticos da Copa. Pelo período em
que os jogos ocorrerão, a expectativa
é de que elas também estejam presen-
tes em decorações de festas juninas.

Apesar de parte dos produtos ser
novidade, há mercadorias que resta-
ram da última Copa. “Compramos uma
grande quantidade, então sobraram
alguns produtos”, explica a gerente.

Até o mascote Fuleco que se tor-
nou popular na Copa realizada no Bra-
sil está à espera de alguém que quei-
ra a sua companhia para a torcida des-

te ano. O preço do bichinho de pelúcia
ficou mais acessível e ele é vendido a
R$ 10. “Acreditamos que o comércio
ficará bastante enfeitado no clima da
Copa, mas o mais importante será a
torcida”, destaca Santina.

As bandeiras são comercializa-
das ao valor a partir de R$ 2,99. A
loja também conta com camisetas
das cores do Brasil a partir de R$
14,99 e diferente opções de chapé-
us, cornetas e buzinas.

CAMISAS E
BANDEIRAS

Nos varais estendidos entre
árvores ao lado do Terminal
Leste na Avenida Brasil em

Cascavel estão à venda
camisas da seleção

brasileira, bandeiras para
carros e cornetas.  Os dois

jovens que levaram as
mercadorias já têm

experiência nessa área. “Essa
já é a terceira Copa que

trabalhamos com vendas”,
comentam Jonatan dos Santos
e Mikael Aparecido.  Há dois
modelos de camisa, inclusive
a da última Copa, vendidas ao
valor de R$ 35. As bandeiras
maiores custam R$ 10 e para
que optar de tê-las no carro,
há opções pelo custo de R$ 7.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

 VENDAS
As vendas por enquanto

estão tímidas, mas os
vendedores otimistas com
os próximos dias. “Várias

pessoas perguntam o preço e
já mostram interesse em

comprar”, comentam eles
que pretendem seguir no

mesmo ponto de vendas até
o fim da Copa, que começa

no dia 14 de junho na Rússia.

PELAS ruas produtos já são comercializados

MASCOTE Fuleco, da Copa
Passada, está entre variedades
de produtos à venda
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Sucesso entre os profissio-
nais de Psicologia e de Serviço
Social, a Universidade Paranaen-
se – Unipar oferta a segunda tur-
ma da pós-graduação em Rela-
ções Familiares e Intervenções
Psicossociais, na Unidade de
Cascavel. A coordenação é da
professora Lucimaira Cabreira.

Com excelência em grade cur-
ricular e corpo docente, o curso
supre uma carência em formação
de profissionais nessa área na
região Oeste do Paraná. O objeti-
vo é fomentar uma visão crítica
sobre a área de intervenção em
questão, fornecendo meios e
estratégias para o contínuo aper-

RETA FINAL

Pós em Relações Familiares e Intervenções
Psicossociais oferece segunda turma

Única na região; especialização traz disciplinas com foco na família –
dependência química, violência, saúde mental, relações educacionais

e de gênero, entre outros temas
feiçoamento intelectual e profissi-
onal dos participantes.

A formulação do curso contem-
pla disciplinas específicas, como A
centralidade da família enquanto
objeto das políticas públicas; A fa-
mília e a interface com o direito;
Aspectos históricos e transforma-
ções sociais da família; Concepção
das relações familiares na perspec-
tiva sistêmica familiar; Família e in-
terseccionalidade; Família e o ciclo
vital; Família e relações conjugais;
Família e saúde mental; Família e
Violência; Indivíduo com deficiênci-
as e relações familiares; O trabalho
com família em situação de depen-
dência química; Paradigmas teórico-

metodológicos da intervenção psi-
cossocial; Recursos e técnicas de
intervenções com famílias; Rede
social e família; Relações de gê-
nero e a família; e Relações edu-
cacionais e a família.

Não perca o prazo. As inscri-
ções estão disponíveis no site
www.unipar.br. A especialização
está prevista para iniciar no pró-
ximo mês, com aulas em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo te-
lefone (45) 3321-1300.

Saiba mais sobre
o curso e descontos no

site da Unipar
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 24 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

O educador Paulo Freire, em “A
Educação na Cidade”, disse que
“nós estamos ainda no processo de
aprender como fazer democracia e
que a luta por ela passa pela luta
contra todo tipo de autoritarismo”.
E Democracia é o termo que melhor
define a 7ª Edição do Seminário dos
Conselhos Escolares da Rede Públi-
ca Municipal de Ensino de Cascavel,
que foi aberto ontem no Teatro Mu-
nicipal Sefrin Filho de Cascavel, e
será encerrado na noite desta quin-
ta-feira com a palestra e a premia-
ção do Concurso de Desenho e Poe-
sia do Conselho Escolar.

Evento que debate com grandes
nomes “A participação e o Direito
à Educação com foco no papel do
Conselho Escolar”, que tem a par-
ticipação da coletividade e “busca
fazer a escola um lugar onde as cri-
anças realmente possam sentirem-
se bem e serem formadas como
seres humanos melhores”, disse
na abertura o vice-prefeito Jorge Lan-
ge, que representou o prefeito Leo-
naldo Paranhos, que está em Bra-
sília participando da Marcha dos
Prefeitos. “Um País que investe
menos de 6% do PIB dificilmente
avança em Educação, mas em nos-
sa administração, temos feito um
esforço gigante, e uma das princi-
pais causas é a Educação e o pre-
feito tem se dedicado pessoalmen-
te a esta meta, tocando mais de
17 obras atualmente no setor, e
garantido pelo menos mais cinco
supercreches”, detalhou.

Seminário reúne conselhos

AVANÇOS
De acordo com a secretária de
Educação, Marcia Baldini, “neste
evento que discute o direito à
Educação, comemoramos os avanços
dos nossos conselhos, pois desde
2012 temos avançado, quando
conseguimos implementar os conselhos
nas escolas e, na sequência, nos
Cmeis; nesta conquista da gestão
democrática”.

SECRETÁRIA Márcia Baldini na abertura do seminário

DIVULGAÇÃO/SECOM
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A instalação de rastreadores
nos caminhões da OT Ambiental,
empresa responsável pela coleta
de lixo em Cascavel, está sendo
questionada pelo Siemaco (Sindi-
cato dos Empregados em Empresas
de Asseio e Conservação). A presi-
dente do sindicato, Ângela Meire-
les, diz não entender porque a pre-
feitura instalou os dispositivos em
caminhões que pertencem a uma
empresa privada.

A prefeitura instalou nos cami-
nhões da OT Ambiental, tanto naque-
les da coleta normal, como nos da
reciclagem, um componente para
monitoramento dos veículos, o que é
errado no meu ponto de vista, pois o
contrato com a empresa é milionário.
Por que a empresa não instalou?”.

Monitoramento
 questionado

CAMINHÕES passaram a ter rastreadores que
foram instalados pela Prefeitura de Cascavel

Tempo real
Conforme o portal de notícias da Prefeitura, a OT Ambiental já faz
o monitoramento da frota e repassa, mensalmente, um relatório para
o Município. Agora, com a instalação dos equipamentos próprios,
da empresa que presta o serviço para o Município - a RNK Tracker
- será possível ter acesso em tempo real de cada veículo, além de
relatórios diários e mensais para um comparativo.

Em alguns horários em Cascavel, especial-
mente os da madrugada, é difícil encontrar no
aplicativo Uber um carro para fazer as corri-
das. O motivo disso, conforme a motorista Ana
Caroline Semin, é o grande número de chama-
das. “Eu trabalho na madrugada, é muita gen-
te que chama, a demanda é enorme, fica difí-
cil de atender todo mundo, daí os usuários
acham que não tem motorista”, conta.

Em Cascavel, segundo Ana, há pelo menos 200
motoristas cadastrados no aplicativo. “Hoje no
Uber tem esse número cadastrado, mas não tem
como saber se todos estão operando” disse.

Outro motivo para a falta de carros na madruga
é o medo. “Tem muitos motoristas que têm receio
de trabalhar nesse horário, nunca sabemos quem
estamos transportando só pelos dados disponí-
veis no aplicativo. Eu trabalho na noite, mas pela
segurança muitos outros não”, concluiu Ana.

Uber: Alta demanda na madrugada

SECOM

EM CASCAVEL há pelo menos 200 motoristas cadastrados no aplicativo

REPRODUÇÃO
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Reforço à greve
Sem previsão para abandonar

os pontos de concentração às mar-
gens da BR-277, em Cascavel, os
caminhoneiros convocam setores
que ainda não aderiram ao movi-
mento grevista para que a partir de
hoje se reúnam à categoria, que
reivindica a redução nos preços dos
combustíveis, especialmente o
óleo diesel e da tarifa do pedágio.
Eles pedem ainda que sejam revis-
tos os valores pagos pelo frete.

“A gente pede que o pessoal que
trabalha durante o dia venha pra cá
depois do expediente, conheça e par-
ticipe do movimento. Lutamos aqui
não só pela nossa causa, mas por
um Brasil melhor, diferente, que seja
bom para todos os setores”, diz um
dos organizadores do movimento em
Cascavel, Joarez Kovaleski.

Kovaleski comenta ainda sobre
os reflexos já causados pela greve,
como o desabastecimento de pro-
dutos. “É uma forma de o governo,
que insiste em não negociar conos-
co de maneira justa, reconhecer o
nosso valor, de perceber o quanto
o transporte rodoviário é importan-
te e essencial ao País”, afirma.

Junto com ele, está o caminho-
neiro autônomo Robson Alves de
Medeiros, que há sete anos sus-
tenta a família com o que ganha
como motorista. “Nunca passei por
uma situação tão crítica. Está cada
vez mais difícil trabalhar como ca-
minhoneiro, pois tudo está muito
caro”, lamenta. O ideal, segundo
Medeiros, é que o governo federal
anuncie redução de, no mínimo, R$
1 no litro do óleo diesel, além de
apresentar propostas em relação
ao frete e ao pedágio. “Sem isso a
gente não sai daqui”, garante.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

CAMINHONEIROS seguiram pelo
centro de Cascavel em protesto contra a
política de preços dos combustíveis

 Mais protestos
No fim da tarde de ontem, os

caminhoneiros organizaram uma
“caminhonata” pelo centro de

Cascavel. Os motoristas saíram,
apoiados por motociclistas e

agricultores, do Trevo Cataratas e
seguiram até a prefeitura. Foram

mais de dez quilômetros de protesto
contra a política de preços dos

combustíveis adotada pela
Petrobras. Alguns comerciantes

aderiram ao movimento e durante
a manifestação fecharam as portas

dos estabelecimentos.
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Greve reduz circulação de ônibus do transporte coletivo
A greve dos caminhoneiros que

entra hoje no quarto dia traz refle-
xos em vários segmentos econô-
micos de Cascavel. A par tir de
hoje, será reduzido o número de
ônibus do transporte coletivo que
circula em Cascavel. De acordo
com a Cettrans (Companhia de
Engenharia e Transporte) a medi-
da ocorre em função do desabas-
tecimento de combustíveis.

Haverá restrições em algumas li-
nhas do transporte coletivo urbano.
Pela manhã, no horário de pico, o fun-
cionamento será normal para mini-
mizar os transtornos aos usuários.
Porém, ao longo da manhã será rea-
lizada análise e divulgada as linhas
que sofrerão alteração nos horários.

Ontem em alguns postos de
combustíveis já não era mais pos-
sível abastecer no período da tar-
de por falta de combustível. Por
esse motivo, motoristas chegaram
a formar filas para encher o tan-
que dos veículos em estabeleci-
mentos na região central e em di-
versos bairros da cidade, onde
agora faltam combustíveis. Tam-
bém foi possível observar aumen-
to no valor no litro da gasolina, que
diante dos protestos que ocorrem
em todo o País, ficou ainda mais
cara e chegou a R$ 4,70.

A falta de óleo diesel no local
responsável pelo abastecimento da
frota da Prefeitura de Cascavel com-
prometeu os serviços das equipes
da Secretaria de Obras. “Os servi-
ços como asfalto, usina, cascalha-
mento, galerias, entre outros ser-
viços da Secretaria de Obras estão
parados, por determinação do Se-
tor de Frotas, por conta da falta de

combustível no posto onde os veí-
culos são abastecidos”, afirma a
prefeitura de Cascavel.

Diante da paralisação de trans-
portadoras, o Município definiu me-
didas para não comprometer servi-
ços públicos essenciais. “Solicita-
mos aos setores que priorizem as
atividades necessárias, deixem os
tanques abastecidos e economi-
zem, para que diante de emergên-
cias, os veículos tenham combus-
tível”, informou a Prefeitura.

Prevendo que os bloqueios pu-
dessem interferir no abastecimen-
to de carnes na merenda escolar, a
Secretaria de Educação optou por
antecipar a entrega nas escolas,
que normalmente ocorre no fim da
semana, para a terça-feira.

TRANSPORTE
A informação da Prefeitura é de
que o transporte de alunos com
ônibus do município é mantido,
assim como o deslocamento de
ambulâncias da Secretaria de
Saúde e de veículos da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito).
Até a tarde de ontem, o transporte
coletivo na cidade seguia dentro
da normalidade. “Por enquanto a
operação segue normal. Os
tanques das empresas estão
abastecidos”, afirma a assessoria
de imprensa das empresas
responsáveis pelo transporte
coletivo.

Cooperativas
No Paraná, oito cooperativas suspenderam os abates de aves, suínos e peixes,
duas delas em Cascavel, a Globoaves e a Coopavel, embora as empresas não

tenham emitido nota oficial sobre a paralisação das atividades. A estimativa é de
que 20 mil trabalhadores dessas cooperativas foram dispensados

temporariamente de suas funções.

Supermercados
A paralisação dos caminhoneiros pode

trazer impacto já nos próximos dias
nos supermercados de Cascavel. “A
princípio a maior dificuldade é com
hortifrutis que veem de fora e até o
fim de semana haverá falta. Além

disso, a entrega de carnes também
está comprometida”, afirma o

presidente da Apras (Associação
Paranaense de Supermercados), da

regional Oeste, Rudimar Erbert.
Apesar dos transtornos, ele comenta

que a entidade apoia protestos de
caminhoneiros e faz um alerta aos

consumidores.
“Nossa orientação é para que

substituam os alimentos que estejam
em falta e que não permitam

ser explorados”.

Gás de cozinha
Outro produto já em falta na cidade é
o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). A

última entrega de cargas,
principalmente de botijões para o uso
em casa ocorreu na segunda-feira e

há revendas com estoque zerado. “O
botijão cheio ou para ser envazado na

cidade vem de Araucária, mas por
conta da paralisação não há previsão
para chegarem até Cascavel”, afirma
a presidente do Siregas (Sindicato dos
Revendedores das Distribuidoras de

Gás) do Paraná, Sandra Ruiz.
O sindicato defende a paralisação por

conta de prejuízos. “A Petrobrás
elevou 70% o valor do produto e esse

aumento não foi passado
integralmente ao consumidor,

por isso, arcamos com os prejuízos”,
esclarece Sandra.

APOIO
O pátio do posto de combustíveis
às margens da BR 277, próximo
ao Trevo Cataratas em Cascavel,
principal ponto dos protestos na
cidade,
está completamente lotado de
caminhões. A manifestação ganhou
ainda mais reforço com a presença
de agricultores que estacionaram
tratores e se uniram à categoria,
sobretudo, para
exigir a redução no valor do diesel,
e consequentemente, melhores
valores aos frentes e para o
transporte nas rodovias. O G8,
grupo que reúne oito das principais
entidades empresariais de
Cascavel, em nota manifestou apoio
à greve dos caminhoneiros.

Orientação
Pelas rodovias da região, o mesmo
cenário é visto e em postos há um
grande número de caminhoneiros

que paralisaram as atividades.
O presidente do Sindicam

(Sindicato dos Caminhoneiros de
Cascavel), Jeová Pereira, afirma

que os motoristas autônomos são
orientados a permanecer em casa.

“Nos pontos de concentração
devem permanecer somente
grupos orientados a repassar
informações. Não queremos
interferir no trânsito e evitar
conflitos”, afirma o Pereira.

Segundo ele, os protestos que
ocorrem na cidade são pacíficos e
mantidos apenas durante o dia.

MOTORISTAS fizeram filas para conseguir abastecer os veículos
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Fotos: Fábio Donegá

 PARALISAÇÃO de caminhoneiros recebe apoio de entidades



LOCAL12 HOJE NEWS, 24 DE MAIO DE 2018 LOCAL 13CASCAVEL, 24 DE MAIO DE 2018

Greve reduz circulação de ônibus do transporte coletivo
A greve dos caminhoneiros que

entra hoje no quarto dia traz refle-
xos em vários segmentos econô-
micos de Cascavel. A par tir de
hoje, será reduzido o número de
ônibus do transporte coletivo que
circula em Cascavel. De acordo
com a Cettrans (Companhia de
Engenharia e Transporte) a medi-
da ocorre em função do desabas-
tecimento de combustíveis.

Haverá restrições em algumas li-
nhas do transporte coletivo urbano.
Pela manhã, no horário de pico, o fun-
cionamento será normal para mini-
mizar os transtornos aos usuários.
Porém, ao longo da manhã será rea-
lizada análise e divulgada as linhas
que sofrerão alteração nos horários.

Ontem em alguns postos de
combustíveis já não era mais pos-
sível abastecer no período da tar-
de por falta de combustível. Por
esse motivo, motoristas chegaram
a formar filas para encher o tan-
que dos veículos em estabeleci-
mentos na região central e em di-
versos bairros da cidade, onde
agora faltam combustíveis. Tam-
bém foi possível observar aumen-
to no valor no litro da gasolina, que
diante dos protestos que ocorrem
em todo o País, ficou ainda mais
cara e chegou a R$ 4,70.

A falta de óleo diesel no local
responsável pelo abastecimento da
frota da Prefeitura de Cascavel com-
prometeu os serviços das equipes
da Secretaria de Obras. “Os servi-
ços como asfalto, usina, cascalha-
mento, galerias, entre outros ser-
viços da Secretaria de Obras estão
parados, por determinação do Se-
tor de Frotas, por conta da falta de

combustível no posto onde os veí-
culos são abastecidos”, afirma a
prefeitura de Cascavel.

Diante da paralisação de trans-
portadoras, o Município definiu me-
didas para não comprometer servi-
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tanques abastecidos e economi-
zem, para que diante de emergên-
cias, os veículos tenham combus-
tível”, informou a Prefeitura.

Prevendo que os bloqueios pu-
dessem interferir no abastecimen-
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caminhões. A manifestação ganhou
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sobretudo, para
exigir a redução no valor do diesel,
e consequentemente, melhores
valores aos frentes e para o
transporte nas rodovias. O G8,
grupo que reúne oito das principais
entidades empresariais de
Cascavel, em nota manifestou apoio
à greve dos caminhoneiros.
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Pelas rodovias da região, o mesmo
cenário é visto e em postos há um
grande número de caminhoneiros

que paralisaram as atividades.
O presidente do Sindicam

(Sindicato dos Caminhoneiros de
Cascavel), Jeová Pereira, afirma

que os motoristas autônomos são
orientados a permanecer em casa.

“Nos pontos de concentração
devem permanecer somente
grupos orientados a repassar
informações. Não queremos
interferir no trânsito e evitar
conflitos”, afirma o Pereira.

Segundo ele, os protestos que
ocorrem na cidade são pacíficos e
mantidos apenas durante o dia.

MOTORISTAS fizeram filas para conseguir abastecer os veículos
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Fotos: Fábio Donegá
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 O ex-governador de Minas Gerais
Eduardo Azeredo se entregou às
14h50 de ontem à Polícia Civil do
estado. Segundo a assessoria do Ga-
binete da Polícia Civil, Azeredo se
apresentou espontaneamente à 1ª
Delegacia Sul de Belo Horizonte, que
fica no bairro Santo Antônio. Ele es-
tava acompanhado de advogados.

Na terça-feira (22), o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) ne-
gou o último recurso apresentado
pela defesa do ex-governador e ex-
senador por Minas Gerais e deter-
minou sua prisão imediata. O tuca-
no foi condenado pelos crimes de
peculato e lavagem de dinheiro pela
primeira vez em dezembro de 2015,
quando foi sentenciado a 20 anos e
10 meses de prisão por participa-
ção no chamado mensalão tucano.

Antes de se apresentar, Azere-
do chegou a ser considerado fora-
gido da Justiça pela Polícia Civil de
Minas Gerais, que, desde ontem
(22), tentava cumprir o mandado de
prisão expedido pelo TJMG.

Em 2014, o então deputado
Eduardo Azeredo (PSDB) renunciou
ao mandato tão logo a Procurado-
ria-Geral da República pediu ao STF
sua condenação a 22 anos de ca-
deia. Azeredo desprezou o foro pri-
vilegiado no Supremo e fugiu dos
holofotes, apostando na lentidão
da Justiça comum de Minas Gerais.
Na época, não havia permissão
para prisão após o julgamento em

Azeredo se entrega à polícia

segunda instância – fato que deter-
minou nessa segunda-feira a expe-
dição de seu mandado de prisão.

Mesmo assim, ele conseguiu,
com a manobra da renúncia, arras-
tar o processo, referente a 1998 e
iniciado em 2005, por mais quatro
anos. Ex-governador de Minas, ex-
prefeito de Belo Horizonte,
ex-senador e ex-deputado,
Azeredo é o primeiro tuca-
no de alta plumagem a ter
de acertar em presídio as
contas com a Justiça.

Azeredo é personagem principal do que ficou conheci-
do como “mensalão tucano” – uma variante do “mensa-

lão do PT”, escândalo que veio a público em 2005 e
levou para a cadeia boa parte da cúpula petista em

2012, quando foi concluído o julgamento no STF. Apesar
de divulgado após o mensalão do PT, o esquema tucano

antecedeu e foi o “pai” do mensalão petista.

ACUSAÇÃO
Descobriu-se que o publicitário

Marcos Valério – condenado e preso
por viabilizar o

pagamento de propinas
a petistas e seus aliados -

, havia sido também
peça-chave de esquema

semelhante para a
campanha do então

governador de Minas à
reeleição em 1998. A

Justiça condenou agora
Eduardo Azeredo pela

acusação de desvio, com
a ajuda da agência de

Marcos Valério, de R$ 3,5
milhões (R$ 9,3 milhões,

em valores atuais) de
empresas estaduais.

Criador e criatura

ARQUIVO

 Eduardo Azeredo foi
condenado a mais de

20 anos de prisão
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 17
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

Neste ano, a violência no trânsi-
to de Cascavel vem batendo esta-
tísticas nada positivas. Já são 15
mortes no trânsito da cidade nes-
te ano e até ontem, por volta das
15h40, foram registrado 1.107 aci-
dentes, considerando os dados do
relatório online do Corpo de Bom-
beiros de Cascavel desde o início
do ano. Ao todo, 1.437 pessoas
foram atendidas nestes acidentes
pelo Siate, 50 delas em estado gra-
ve e 10 mortes que foram registra-
das pelos bombeiros no ato do
atendimento. O saldo de 15 vítimas
fatais, contabilizado pela reporta-
gem do Hoje News, soma as mor-
tes registradas após encaminha-
mento hospitalar.

Com o número exacerbante de
acidentes, o sistema de saúde ficou
superlotado e, em muitos casos,
macas de ambulâncias do Siate fi-
cam retidas nas unidades hospita-
lares, até que o paciente consiga
lugar para ser atendido, já que as

Mais de mil acidentes
vítimas de acidente de trânsito se
misturam à demanda diária das
UPAs e do HU. “Não tivemos queda
nos números de acidentes nos últi-
mos dias, ontem [terça-feira] tivemos
dois capotamentos dentro da cida-
de, o que é gravíssimo. A única coi-

sa que nas últimas 48 horas tive-
mos acidentados sem fraturas, o
que afeta positivamente porque não
temos situação de ortopedia para
regular. Mesmo assim, a situação é
preocupante”, afirma o diretor-técni-
co do Consamu, Rodrigo Nicácio.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

 MOTOCICLISTA FERIDA
Uma mulher foi atendida pelo Siate na manhã de ontem, após sofrer um

acidente na marginal BR-277, no Bairro Maria Luiza em Cascavel. O
motorista de uma carreta foi fazer a curva para acessar a marginal no
Bairro Maria Luiza quando invadiu a pista contrária e atingiu a moto. A

piloto da motocicleta teve ferimentos leves.

ACIDENTE
ocorreu na marginal
da BR-277, em
Cascavel

CARRO foi parar em cima da calçada em acidente

BATIDA NO SÃO
CRISTÓVÃO

Logo no início da manhã de
ontem, duas pessoas ficaram

feridas em um acidente,
envolvendo dois carros no Bairro

São Cristóvão em Cascavel. Os
veículos seguiam em sentido

oposto na Avenida Barão do Rio
Branco quando o veículo Voyage
tentou virar para entrar na Rua
Paraná. O carro bateu em uma

Blazer e com o impacto, o Voyage
foi parar em cima da calçada. As
vítimas tiveram ferimentos leves

e uma delas era idosa.
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Giro da
Violência

Desgovernado
A foto foi encaminhada por
internautas que acompanham as redes
sociais dos jornais Hoje News/O
Paraná. O acidente ocorreu na FAG,
ontem, ao meio-dia. Um funcionário

deixou o carro da
instituição
desengatado. O
veículo desceu a
rampa e atingiu
uma das portas do
Centro
Universitário, que
ficou destruída.
Apesar do susto,
ninguém ficou
ferido.

A audiência
de instrução
realizada on-
tem no Fórum
da Justiça
Federal de
Cascavel do
caso de acu-
sação de Ma-
ria Concei-
ção de Quei-
roz foi a pri-
meira e úni-
ca do caso.

Isso por-
que, de acor-
do com a de-

fesa da mulher conhecida como Ma-
ria Paraguaia, todas as testemu-
nhas arroladas foram ouvidas e in-
clusive a presa prestou depoimen-
to. O interrogatório começou pela

Sem mais audiência

manhã e terminou por volta das
16h. Ao todo, 16 pessoas foram
ouvidas, além de Maria, que sus-
tentou à versão já dada à Polícia
Federal sobre a suspeita de tráfico
de pessoas. Ela veio escoltada de
Corbélia, cidade onde está presa
desde 24 de outubro.

Segundo a defesa, restam algu-
mas diligências pendentes, períci-
as em documentos e celulares.
“Depois disso, abre-se caso para
as alegações finais do MPF [Minis-
tério Público Federal] e da defesa e
só depois ocorre o julgamento. Se
não fossem essas diligências, acre-
dito que tudo seria concluído em
30 dias”, afirma Felipe Velozo, ad-
vogado em Maria Paraguaia.

O CASO
Maria Paraguaia foi presa e investigada pela Polícia Federal em suspeita de tráfico
de pessoas, depois de supostamente intermediar uma adoção ilegal de uma
criança paraguaia, de um ano e oito meses, um menino. Depois, a polícia
descobriu que a criança era filha de uma adolescente de 17 anos, que também
estava na casa de Maria Conceição, além de outra menina, de 10 anos, que
segundo a acusada, estavam na casa dela com consentimento da mãe. Após a
investigação, o caso foi encaminhado ao MPF.

Policial baleado
Um policial civil foi baleado em
confronto na manhã de ontem, em Foz
do Iguaçu. O crime ocorreu quando os
policiais foram cumprir mandados de
prisão e foram recebidos a tiros pelos
suspeitos. O policial levou um tiro na
barriga e foi levado para atendimento
hospitalar em estado grave. Dois
suspeitos que estavam na casa também
morreram durante o confronto. Um
terceiro supostamente envolvido em
tráfico de drogas levou um tiro na
perna, foi levado para o hospital, mas
já saiu e foi preso logo em seguida.

Morto em assalto
O vice-prefeito de Ubiratã, Nil Pereira,
morreu baleado na noite de terça-
feira, após reagir a um assalto na
chácara onde morava, a 15
quilômetros de Ubiratã. Ele foi
atendido por socorristas, mas não
resistiu aos ferimentos. O filho dele,
de 22 anos, foi baleado na perna e
encaminhado ao hospital. A polícia
prendeu um casal suspeito do crime,
mas segue com a investigação em
busca de outros envolvidos no caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

DIVULGAÇÃO

PRESA foi escoltada pela Polícia Federal para audiência
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Saúde financeira de Cascavel
Queda na arrecadação, contratação de servidores e reajuste
salarial. Um risco de grande elevação do limite prudencial
na Prefeitura de Cascavel que leva a gestão a tomar várias

medidas de contenção.  A expectativa de alguns vereadores
é com o “milagre” de Paranhos para evitar a depreciação

dos cofres públicos em prestação de contas sobre as metas
fiscais do primeiro quadrimestre do ano, marcada para

próxima quarta-feira, às 14h, na Câmara.

Cestas básicas
Após pedido de informações
do Hoje News, o
Departamento de Gestão de
Pessoas informa que recebeu
uma pauta de reivindicações
dos servidores, que incluía o
reajuste dos salários e o
aumento do teto para
aqueles que tem direito à
receber cesta básica. Diz que
“conforme prevê a legislação,
cada alteração dos itens precisa
ser proposta em projetos de leis
separadamente”.

Depois
O aumento do teto para
recebimento do auxílio
alimentação/cesta básica –
de R$ 2 mil para R$ 2.460 –
está no Jurídico e deve ser
protocolado na Câmara nos
próximos dias. A
preocupação do sindicato se
confirma: não será incluso o
benefício no próximo salário.

Loteamentos
A conta gotas, a Prefeitura
libera novos loteamentos
em Cascavel. Dia 5, às 19h,
será realizada uma
audiência pública pelo
Conselho Municipal da
Cidade para apreciar a
liberação de dois
empreendimentos: Bairro
Recanto Tropical, com a
extensão da Avenida Guaíra
até a BR-467 e outro atrás
do Treviso, próximo a Fag.

Explicações
Os vereadores Jorge
Bocasanta (Pros) e Pedro
Sampaio (PSDB) convocam
para terça-feira, às 14h30, a
secretária de Educação,
Márcia Baldini, para esclarecer
os motivos que levaram a
estocagem de quase mil kits
de uniformes escolares, ainda
na gestão passada de Edgar
Bueno (PDT).

PROJETOS APROVADOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Segundo o autor, a proposta tem como objetivo gerar
economia aos cofres públicos, considerando o custo-
benefício que o etanol tem com relação à gasolina.

 Licitação para contratar serviço de pintura, prevista
para hoje, foi suspensa por impugnação.

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou 16 dos
18 itens que compunham a pauta de votações da sessão
plenária de ontem. Entre eles, em primeiro turno, o projeto
de lei nº 172/2018, de autoria do deputado Fernando
Scanavaca (Podemos), que obriga o abastecimento com
etanol dos veículos bicombustível de órgãos públicos
estaduais, vinculados à administração direta e indireta.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Justificativas
x repúdio

Tanto a Prefeitura
quanto o Sismuvel (Sindi-
cato dos Servidores Mu-
nicipais) se manifestaram
ontem publicamente após
questionamentos sobre a
decisão do Executivo em
liberar gratificações aos
servidores municipais,
justamente quando esta-
va em votação o reajuste
salarial de 1,70% - ape-
nas 0,22% de ganho real
em função do impacto fi-
nanceiro anual com folha
nos cofres públicos, esti-
mado em R$ 6,6 milhões.

Primeiro veio a público
a nota do Sismuvel repu-
diando benefício de grati-
ficações a mais de 50 ser-
vidores comissionados
pontuando que será acio-
nado o Ministério Público
devido a violação da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Ricieri D’Stefani Júnior

pontua que o valor cobra-
do de reajuste era de 4% -
que não poderia ser conso-
lidado devido o risco de ele-
vação do índice prudencial,
acima dos 51,3%. “Muito
nos surpreendeu a divulga-
ção de que cargos comis-
sionados estavam sendo
nomeados bem como
suas gratificações estavam
sendo elevadas muito aci-
ma do percentual concedi-
do aos servidores do Po-
der Executivo, e por exten-
são aos servidores do Po-
der Legislativo Municipal,
que tiveram o mesmo va-
lor irrisório por força de in-
fluência política”.

Além do encaminha-
mento do caso ao MP,
uma assembleia será re-
alizada entre os servido-
res públicos municipais.

PREFEITURA JUSTIFICA
Em nota, a Secretaria de Planejamento e Gestão, apontou
que tais gratificações são consequências da reforma
administrativa implementada em 2018 – com revogações e
designações de funções. Embora oficialmente publicadas
agora, as movimentações de servidores ocorreram de janeiro
a abril. “Na Secretaria de Educação, por exemplo, a
designação de servidores para as funções gratificadas de
diretor e coordenador pedagógico é uma exigência legal,
prevista pela LDB, bem como pelo Plano do Magistério,
necessário para o bom andamento da unidade escolar” –
foram 13 casos, dos mais de 50 atos publicados.
O Executivo nega “aumento”: são novas responsabilidades e
competências. “As funções de gerência, supervisão de equipes e
encarregados de setor correspondem a posições de gestão
dentro da estrutura administrativa e que, por consequência,
geram a gratificação específica para o servidor designado”.
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Aposentadorias
ameaçadas

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Se as liberações de aposenta-
dorias aos servidores públicos
municipais continuarem como es-
tão, o IPMC (Instituto da Previdên-
cia do Município de Cas-
cavel) tende a enfrentar
complicações financei-
ras em um futuro bem
próximo. O alerta é do
OSC (Observatório Soci-
al Cascavel), que analisa
as tabelas de gastos atu-
ais e projeções de paga-
mentos. “Se todos os
funcionários públicos,
dentro da regra do jogo,
quisessem se aposen-
tar hoje não haveria di-
nheiro para pagar essa
conta”, aler ta o presi-
dente do OSC, José
Alexandre Polasek.

Hoje são 1.965 aposentados
pelo IPMC e até 2040 esse total
vai triplicar: serão 6.073.

Diferente da previdência da ini-
ciativa privada, que possui teto de
R$ 5.531,31, os servidores muni-
ciais conseguem se aposentar com
o mesmo salário recebido no últi-

mo mês trabalhado. Sem uma limi-
tação estima-se que hoje o déficit
atuarial seja o equivalente ao orça-
mento anual da Prefeitura: R$ 1,2

bilhão. “Se não tiver um
plano de contenção de
ajustes e reajustes vai ge-
rar um comprometimento
do orçamento de Casca-
vel. Não diz respeito ape-
nas aos servidores, mas
a vida da Prefeitura”, com-
plementa Polasek.

Esse controle dos gas-
tos já foi recomendado
por auditorias contrata-
das. Em 2017 houve a
constatação de um au-
mento da alíquota atuari-
al, que passou de 11%
para 11,5%. Até abril des-
te ano o patrimônio líqui-

do do IPMC era de R$
283.085177,89. O valor da folha de
pagamento está em R$ 5,4 milhões.

CAOS
O montante acumulado em conta
do IPMC ainda é pouco,
considerando o envelhecimento do
quadro funcional da Prefeitura. De
maneira geral, os gestores
prorrogam o enfrentamento aos
gastos do IPMC para evitar
desgaste político e um confronto
com os servidores municipais. O
caos estaria instaurado a partir de
2040, quando há estimativa de
um desembolso muito além da
arrecadação. “Essa decisão está
sendo adiada e quem for o gestor
em 2036 terá um belo abacaxi
para descascar”, afirma.

Dívida da prefeitura
As Comissões de Economia, Finanças, Orçamento e de Trabalho, Legislação
Social esperam receber até junho a planilha atuaria - riscos e expectativas na
administração de seguros, aposentadorias e fundos de pensão. Ela apontará
como está a situação econômica do IPMC.
No fim do ano passado, a Câmara autorizou o parcelamento da dívida da
Prefeitura com o IPMC em 60 vezes. O montante a ser pago pelo
Município é de R$ 2.093.316,36 e foi apontado em uma auditoria do
Ministério da Fazenda, que em agosto de 2016 constatou o pagamento
abaixo do devido.

POLASEK diz que é preciso um plano de
contenção de ajustes e reajustes
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“Saímos pra-
ticamente do
zero e já esta-
mos sendo
p rem iados
em âmbito
nac i ona l ” ,
comemorou
na tarde de
ontem o pre-
feito Leonal-
do Paranhos
ao receber,
em Brasília,
o reconheci-
mento da
CNN (Confe-

deração Nacional dos Municípi-
os) durante a 21ª Marcha dos Pre-
feitos em Defesa dos Municípios,
com a premiação do MuniCiência.
Cascavel ficou entre os 15 me-
lhores projetos do Brasil, seleci-
onados entre mais de 250 inici-
ativas que concorreram, de mais
de cem municípios.

O prêmio MuniCiência é uma
ação pioneira da CNN e direciona-
da aos gestores municipais, como
parte do projeto UniverCidades, re-
alizado em parceria com a União
Europeia. Entre as boas práticas
estão ações inéditas e inovadoras
nos Municípios que podem, além
de contribuir para a melhoria da
gestão municipal, ser replicadas
por outros municípios, ajudando-
os, assim, a melhorar os serviços
oferecidos para a sociedade.

E Cascavel deu exemplo na ca-
tegoria Municípios Inovadores
com o “Programa Piscicultura”,
uma ação que contempla capaci-
tação, tecnologias no sistema de
implantação, manejo e mercado
local com dois abatedouros em
funcionamento e outro em anda-
mento e pelo menos 130 produ-
tores cadastrados.

Cascavel entre os melhores

Atualmente, além dos produtores cadastrados na Secretaria de Agricultura,
trabalha-se para ampliar a regularização dos interessados. Em abril foi
constituída a Associação dos Piscicultores do Município de Cascavel, o
que facilita a organização. Hoje, cem deles já estão com aprovação técnica
para atuar. “Amanhã [hoje] vamos assinar mais um convênio com a Itaipu
Binacional, que irá ampliar o leque de possibilidades também para os
piscicultores”, anunciou o prefeito durante a Marcha.
Com mais este convênio com a Binacional, agora no valor de R$ 13 milhões,
será possível além de implantar os Ecopontos e outros benefícios na área de
agricultura urbana, beneficiar pelo menos 17 piscicultores que já passaram
por todo o processo de capacitação com a Secretaria de Agricultura e que
poderão ser beneficiados com subsídio no valor de até 30 horas-máquina
para a escavação de tanques para piscicultura.

PARANHOS comemorou em Brasília a classificação do projeto

DIVULGAÇÃO

Convênio

APOIO PÚBLICO
“O Município é parceiro do pequeno produtor, por meio da Secretaria de
Agricultura, oferecendo orientação dos nossos técnicos, além de cursos de
capacitação e apoio com hora-máquina, que oportuniza a estas famílias mais uma
opção de renda nas propriedades. Nossa meta é chegar a 2020 com pelo
menos 500 produtores capacitados para esta atividade”, detalhou Paranhos.
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 “Pedi que na reunião se
solicitasse uma espécie
de trégua para que em

dois, três dias no
máximo, pudéssemos

encontrar uma solução
satisfatória para os

caminhoneiros e para o
povo brasileiro”.

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

As ações de
sensibilização
que estão sendo
desenvolvidas
em Cascavel
dentro da
programação da
Campanha Maio
Amarelo.

A onda
desenfreada de
crimes que tem
atingido
pequenas
cidades do
interior do
Paraná nos
últimos meses.

Michel Temer,
presidente da

República.
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 Posse na Acic
Os novos diretores da
Acic vão assumir na
noite de hoje, às 18h30,
na Sala Paraná. O atual
presidente e vice, Edson
José de Vasconcelos e
Sandro Bacarin, vão ser
reconduzidos aos seus
cargos para mandato de
mais um ano. Além da
posse, a assembleia
reserva a realização da
apresentação de
relatório de atividades e
de balanços da gestão

 Força-tarefa
Secretários municipais,
diretores de secretarias,
servidores, membros da
Associação de Moradores,
o padre da Paróquia
Santo Agostinho, Leonir
Nardi, e gestores do
Território Cidadão
participaram, ontem, no
salão comunitário do
Jardim Floresta - de uma
visita técnica ao local
onde será instalada a
estrutura temporária do
Território Cidadão II.

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASI

A paralisação dos caminhoneiros que entra
hoje no quarto dia mostrou o que todo mundo
já sabia. A categoria, quando unida, pode ser
protagonista de mudanças radicais no País. A
greve se transformou na maior dor de cabeça
para o presidente Michel Temer nesses dois
anos de governo e forçou uma redução de 10%
no preço do óleo diesel pelos próximos 15 dias.

A paralisação, desta vez, além de unir cami-
nhoneiros autônomos – que são a maioria – e
transportadoras de cargas, também tem apoio de
importantes entidades classistas do Brasil e a
simpatia da população.

Os caminhoneiros, neste momento, se torna-
ram uma espécie de representantes da popula-
ção que não aguenta mais pagar uma elevada
carga tributária e ver boa parte do dinheiro escoar
pelo ralo da corrupção.

A greve não é mais apenas contra o valor alto
dos combustíveis, mas por um País mais des-
cente, justo, sem essa apetitosa e desenfreada
ganância pelo dinheiro público para fins nada re-
publicanos. O Brasil está mudando e muitos da-
queles que foram escolhidos para representar a
população ainda não entenderam isso.

O reflexo causado pelo desabastecimento do
País em função da paralisação dos caminhonei-
ros é um impacto pequeno se for considerado o
benefício que isso poderá trazer ao Brasil com
mudanças orquestradas pela população.
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Felicidades!

Práticas Inovadoras
A edição 2018 do Prêmio

Práticas Inovadoras em Educação
do Sinepe/PR (Sindicato das

Escolas Particulares do Paraná)
está com inscrições abertas até

13 de agosto. O prêmio é voltado
a instituições de ensino

associadas ao Sinepe que tenham
projetos nas áreas de

sustentabilidade, inclusão,
inovação pedagógica ou relação
família e escola. O regulamento

pode ser acessado pelo
site www.sinepepr.org.br.

Almoço beneficente
Neste domingo, o Rotary Club de Cascavel

Sonhar promove um almoço beneficente para
comemorar seus cinco anos de atividade. O prato

principal será Eisbein, comida típica alemã. Os
recursos serão destinados à Fundação Rotária,

responsável pela campanha Pólio Plus, de
combate à erradicação da poliomielite e ainda

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

OoO
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

será na Associação da Globaves
(Rua Jacarezinho, 2.555), a partir das 11h30.

Enigma
De 1º a 20 de junho o público poderá conferir
a exposição “Enigma da Visão”, composta por
obras de artistas brasileiros e internacionais.

A abertura está marcada para as 19h.
A mostra será no Museu de Arte de Cascavel,

aberto para visitação de segunda a sexta, das 8h
às 17h, e está localizado anexo à Biblioteca
Pública Municipal. Mais informações pelo

telefone (45) 3902-1370.

Em momento in love, o casal
Flavio e Neuza. A foto é de

Vitor Pinheiro

Paulo José Soares, Marília Sandro Menna,
Marcos Júlio Sori, Maria Cláudia Pereira, Magali

Bento Campos e Maria Angélica do Carmo.

Pelas lentes
de Arivonil
Policarpo,

a bela Alana
Dupont,

aniversariante
da semana
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FALTAM

21
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Gaúcho de Veranópolis, o goleiro Cássio
disputará sua primeira Copa do Mundo aos
31 anos - completará uma semana antes
do início da competição. Desde 2012 no
Corinthians, ele disputou apenas um jogo
pela seleção e era uma das dúvidas na lista
final para a Copa, mas conquistou a vaga com atuações
decisivas neste ano. Ele defendeu dois pênaltis na
semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, e
mais dois na final diante do Palmeiras. A familiaridade com
Tite também favoreceu Cássio, que conquistou cinco
títulos com o comandante da seleção no Corinthians.

PLACAR DE ONTEM

COPA DO BRASIL
Palmeiras*   1 x 1 América-MG

LIBERTADORES
Cerro Porteño    3 x 2    Monagas

Grêmio    1 x 0  Def. Sporting
River Plate    0 x 0    Flamengo

Emelec    0 x 3 Ind. Santa Fé

SUL-AMERICANA
Bahia*  4 x 0 Blooming

* Na próxima fase

Socorro à ambulância
A falta de ambulâncias para aten-

dimentos pelo Paid (Programa de
Atenção e Internamento Domiciliar)
em Cascavel foi denunciada à equi-
pe do Hoje News. De acordo com
informações recebidas, três veícu-
los destinados ao programa foram
levados à oficina para conserto.

Diante da demanda de pacien-
tes, conforme informado à equipe
do Hoje News, o Município preci-
sa recorrer à Central de Ambulân-
cias que, no entanto, nem sempre

tem à disposição algum veículo.
A Secretaria de Saúde informa

que a ambulância que atende ao
Paid está em manutenção e ex-
plica como os atendimentos são
realizados. “No momento os
atendimentos do Paid são agen-
dados através da Central de Am-
bulância, com prioridade aos ca-
sos que necessitam de desloca-
mento de urgência”.

Ainda segundo a secretaria, há
uma licitação em andamento para

O Paid (Programa de Atendimento e Internação Domiciliar)
faz parte da Rede de Atenção à Saúde e atende em média 200
pacientes por mês em Cascavel. Conforme a portaria nº 825 de
2016 é indicado às pessoas em quadro de estabilidade clínica
que necessitam de assistência de forma restrita ao leito ou lar.

a compra de veículos que devem
suprir algumas demandas. “Esta-
mos com licitação vigente que pre-
vê a compra de 12 ambulâncias,
destas, 5 deverão ser entregues
nos próximos meses, melhorando
a capacidade de atendimento dos
serviços de saúde”.

O programa

 Reportagem: Romulo Grigoli
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Evite medir forças com pessoas de
poder. Suas necessidades afetivas
podem interferir em seus interesses
profissionais. Cor: laranja.

To
ur

o Hoje você terá a sensação de que as
coisas estão muito amarradas. Entre-
tanto, não tente aumentar o ritmo ou se
desgastar à toa. Cor: vermelho.

G
êm

os

Você poderá se incomodar demais
com algumas questões inacabadas,
por isso não tente ignorá-las. É hora
de procurar a raiz dos problemas.
Cor: marrom.

C
ân

ce
r Há sinal de conflito no convívio com

pessoas que têm pensamentos dife-
rentes dos seus. Alguns problemas
familiares podem se tornar um fardo.
Cor: lilás.

Le
ão

Você pode encontrar dificuldade para
conviver com pessoas autoritárias.
Procure cumprir à risca as suas obri-
gações para não receber cobranças.
Cor: roxo.

V
ir

ge
m Economia é a palavra de ordem.

Hoje você pode acabar demonstran-
do um forte sentimento de posse com
tudo que faz parte do seu universo.
Cor: tons escuros.

Li
br

a Você pode ter dificuldades para se
relacionar com parentes. Não se
deixe dominar pelo pessimismo.
Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão Sua energia vital pode estar em bai-
xa, por isso, não convém se sobre-
carregar de trabalho. Aproveite o dia
para relaxar. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
ri

o Não conte com aquele dinheiro que
estão lhe devendo. É provável que
ele demore a chegar às suas mãos.
Fazer economia é fundamental. Cor:
laranja.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Evite medir forças com pessoas de

autoridade, pois pode se dar mal. As
energias fluem com menos resistên-
cia. Cor: azul-claro.

A
qu

ár
io Situações inesperadas não estão des-

cartadas e podem gerar atrasos. Nada
vai cair do céu! Por isso, nem pense
em buscar atalhos. Cor: preto.

 P
ei

xe
s Não convém delegar suas respon-

sabilidades a ninguém, do contrário,
poderá se aborrecer. Você terá mais
sucesso se trabalhar sozinho(a).
Cor: verde.
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Tito leva Violeta ao encontro de Éri-

co. Pérola afirma que jamais se aproxi-
mará de Márcio. Érico agradece o apoio
de Tito e de todos os seus amigos. Ga-
briela e Rafael criticam a fuga de Érico,
que declara que está pronto para enfren-
tar as consequências de seus atos. Isa-
dora e Pérola sofrem ao se desfazer de
seus pertences. Maria Alice descarta
fotos antigas de Pérola com Alex. Heitor
tenta conversar com Tito sobre sexo.
Flora diz a Tito que o admira e Jade in-
terrompe o clima entre os dois.

ORGULHO E PAIXÃO
Ema exige que o Barão interrompa

a manifestação contra Julieta, contrari-
ando Xavier. Camilo inventa uma nova
mentira sobre seu trabalho para Jane.

Ofélia intercede por Lídia junto a Fe-
lisberto, que não cede na punição à
filha. Aurélio afirma ao Barão que está
ao lado de Julieta. Brandão se ofere-
ce para abrigar Aurélio e Ema agrade-
ce o coronel. Estilingue faz as pazes
com Tenória.

DEUS SALVE O REI
Catarina celebra a prisão de Amá-

lia. Otávio é aceito de novo no Conse-
lho de Cália. Selena pede a Tiago que
vá buscar Afonso. Afonso consegue o
apoio do Conselho de Cália para expul-
sar Bartolomeu de Montemor. Romero
repreende Selena por ter deixado Amá-
lia sair do castelo. Timóteo avisa a Ro-
dolfo que Amália está sendo acusada
de bruxaria. Bartolomeu inicia o julga-
mento de Amália.

AMOR PROIBIDO
Hilmi é levado para o hospital. Bü-

Luzia explica a Groa como fará para vir ao Brasil e afirma que seus filhos
precisam dela. Edgar, Karen e Severo prometem tratar bem os amigos de

Manuela em sua festa de aniversário. Rochelle pede para ficar encarregada da
festa da irmã. Ícaro discute com Cacau e garante à tia que viverá junto de

Manuela. Luzia/Ariella e Groa chegam ao Brasil. Os fãs promovem uma missa
em homenagem à suposta morte de Beto. Dodô repreende Beto/Miguel por
viver às custas de uma mentira. No Rio de Janeiro, Remy consegue escapar
de sua dívida com Bóris, que o ameaça com uma arma. Laureta chantageia

Karola. Luzia encontra Cacau, que pede perdão à irmã. Agenor maltrata Nice e
Rosa defende a mãe. Rosa conhece Laureta. Rochelle arma para que Karen
destrate Acácio na frente de Manuela. Ícaro furta o dinheiro de Cacau. Luzia/

Ariella dedica seu show em Salvador a Manuela.

lent sofre bullying na escola. Deniz pres-
siona Besir para que ele conte o que
sabe sobre Behlul e Bihter. Hilmi fica
em estado crítico e precisa passar por
uma cirurgia. A polícia vai atrás de Ay-
nur e a leva algemada. Hulya conta para
Firdevs que viu Bihter saindo do con-
sultório do ginecologista. Bihter visita o
tumulo de seu pai. Deniz diz para Nilay
que vai se afastar da casa de Adnan e
Nilay implora para ela ficar.

APOCALIPSE
Ricardo gosta do plano de Stefano.

Dudu Poeira se apresenta a André.
Guido avisa à Natália que o policial vol-
tou. Susana diz que vai ajudar Estela e
Talita. Dudu ajuda André na captura de
Zoe. Susana segue para a delegacia.
Dudu ameaça Estela na prisão. Ricar-
do pressiona Adriano. André cobra uma
atitude de Guido. Dudu permite que
Susana veja Estela e Talita. Benjamin
encontra Noah no deserto. Hanna e Ti-
atira ajudam os feridos no deserto.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa descobre que Poliana conhe-

ce Durval, embora ela não saiba que
ele é seu tio e nem o homem que ela é
sua parente. Antônio vai até a porta e
diz que Luísa pedir para dizer que a situa-
ção dos imóveis já está resolvida. João vai
com Feijão até uma feira para se apresen-
tar. O garoto compra um típico chapéu.

CARINHA DE ANJO
Adolfo telefona para Haydee após

ver a situação de Flávio na rua. Enquan-
to isso, Estefânia e Vitor reúnem a fa-
mília para anunciar que Gustavo e Ce-
cília são padrinhos de Olívia. Franciely
e Silvestre são padrinhos de Alice. En-
quanto Rogério e Cassandra são padri-
nhos de Vicente. Haydee se emociona
e tenta falar com o filho na rua, que não
a reconhece. Flávio, que não sabe quem
ele mesmo é, chora. Haydee também.
Em seguida, Haydee e Adolfo vão até a
delegacia pedir para que Peixoto per-
mita que o filho possa ser internado em
uma clínica especializada.

Laureta chantageia Karola
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