
Câmara vota
hoje o novo
“Bolsa Família”

PÁGINA

04

 , 28/05/2018
Edição 8029 - Ano 41

Novas medidas para
conter a paralisação
Em pronunciamento na noite de ontem, o presidente Michel Temer anunciou que o preço
do diesel na bomba será congelado por 60 dias e terá redução de R$ 0,46 por litro. Além
disso, o governo cedeu e concordou em eliminar a cobrança do pedágio por eixos suspen-

sos dos caminhões em todo o país, além de estabelecer um valor mínimo para o frete
rodoviário. O conjunto de medidas pretende colocar fim à greve dos caminhoneiros que
ontem completou sete dias com várias manifestações em Cascavel e em todo o Brasil.

 Pág. 08 e 09

Homem é
assassinado
no Periolo

PÁGINA

14

AI
LT

O
N

 S
AN

TO
S

Delegacia
Cidadã será
licitada

PÁGINA

03



ESPORTE 15CASCAVEL, 28 DE MAIO DE 2018

 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, 28 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

Jejum de vitórias
Em um jogo movimentado e com

torcida única, Paraná e Atlético-PR
ficaram no empate por 0 a 0 ontem,

na Vila Capanema, em par tida váli-
da pela sétima rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

O resultado é ruim para ambos. O
Paraná continua sem vencer na com-
petição e está na lanterna, com ape-
nas três pontos. Já o Atlético-PR, que
ganhou apenas um confronto até aqui,
tem seis pontos e está em 16º.

O Paraná jogou melhor e criou as
principais oportunidades de gol da
partida, mas falhou muito nas finali-
zações. O Furacão até que teve um
bom início, mas recuou e teve como
melhor chance uma finalização de
Nikão em que o goleiro Thiago Rodri-
gues fez excelente defesa.

O Paraná insistiu, mas não conse-
guiu passar pelo bloqueio defensivo do
rival. O empate é péssimo para a equi-
pe de Micale, que em sete jogos no
campeonato, tem três empates e qua-
tro derrotas. Marcou apenas três gols
e já tomou 11 (saldo de menos oito).

O Atlético-PR também não tem mui-
to o que comemorar. Depois de um
belo começo no Brasileiro, quando ga-
nhou por 5 a 1 da Chapecoense, o time
não venceu mais. São três empates e
três derrotas nesse período.

Na próxima rodada do Campeona-
to Brasileiro, o Paraná visita o Vasco,
na quarta-feira (30), enquanto o Atléti-
co-PR recebe o Santos, na quinta (31).

LNF: CASCAVEL PERDE
PARA O CORINTHIANS

A nona rodada da Liga Nacional de Futsal, que ocor-
reu na tarde de sábado (26), no ginásio Elvira Menin,
em Santa Tereza do Oeste, foi de derrota ao Cascavel.
Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o toque
de Murilo para Renatinho, do Corinthians, garantiu a
abertura no placar aos visitantes.

Também aos quatro minutos da etapa final, Ma-
theus ampliou: 2 a 0. Aos seis minutos, Nenê marcou
o terceiro gol do Corinthians. Adeirton do Cascavel di-
minuiu, mas não evitou a derrota por 3 a 1.

Para a 10ª rodada, o Cascavel Futsal vem com seis
pontos na tabela e ocupa a 17ª posição. Já o Corinthi-
ans chega a 18 pontos e assume a 5ª colocação.CAIO, DO PARANÁ, em disputa de bola com Camacho, do Atlético-PR

HEULER ANDREY
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FALTAM

17
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Fagner
Paulistano que completará 29
anos às vésperas do início da sua
primeira Copa do Mundo, o lateral-direito Fagner
entrou na mira de Tite após ser um dos líderes
do Corinthians campeão brasileiro em 2015.
Desde então, acumula 15 convocações e tem a
confiança do treinador, mas atuou apenas 260
minutos (em quatro jogos) pela seleção.

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

Fluminense 3x1 Chapecoense
Palmeiras 2x3 Sport

Atlético-MG 0x1 Flamengo
Paraná 0x0 Atlético-PR

Internacional 2x1 Corinthians
Bahia 3x0 Vasco

Santos 0x1 Cruzeiro
Botafogo 1x1 Vitória

Ceará ?x? Grêmio
América-MG ?x? São Paulo

SÉRIE A

7ª RODADA

QUARTA-FEIRA
19h30 Vasco  x Paraná
19h30 Vitória x Internacional
19h30 Sport x Atlético-MG
21h Chapecoense x Ceará
21h São Paulo x Botafogo
21h45 Grêmio x Fluminense
21h45 Cruzeiro x Palmeiras

QUINTA-FEIRA
16h Flamengo x Bahia
18h Corinthians x América-MG
21h Atlético-PR x Santos

8ª RODADA

Deu Internacional!
No jogo da persistência contra a

eficiência, deu Internacional. Depois
de muito insistir, o Colorado contou
com uma falha grotesca do lateral-
direito Mantuan para virar o jogo nos
acréscimos com gol de Rossi e ven-
cer o Corinthians por 2 a 1, na tarde
de ontem, no Beira-Rio, pelo Campe-
onato Brasileiro. O jovem jogador do
Timão chorou ainda no gramado
após o lance e foi consolado pelos
companheiros. Mateus Vital e Lean-
dro Damião marcaram os outros gols.

A segunda vitória consecutiva em
casa faz o Internacional pular para a

sexta colocação, com 11 pontos. O
Corinthians tem os mesmos 11, mas
aparece duas posições acima, em quar-
to, por ter um saldo de gols melhor.

AGÊNCIA ESTADO

BANCO DECISIVO
Pode-se dizer que o banco do Cruzeiro foi decisivo na vitória sobre o Santos, ontem,
no Pacaembu. Raniel e Bruno Silva entraram na segunda etapa e tiveram participação
direta no gol cruzeirense. O atacante deu passe para o volante marcar de cabeça para
o primeiro gol fora do time mineiro no Brasileiro. O resultado ampliou o momento

ruim do Santos na temporada. O time do técnico Jair Ventura chegou ao quarto jogo
seguido sem vitória e deixou o gramado vaiado pelos torcedores.

AGÊNCIA ESTADO
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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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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Um passeio diferente
Uma ferramenta que quer

aproximar a comunidade de um
trabalho que salva vidas. O
Hemo Tour, realizado no Hemo-
centro de Cascavel há pelo me-
nos 14 anos, proporciona à po-
pulação a chance de conhecer
detalhadamente todo o proces-
so de doação de sangue, des-
de o momento do cadastro do
voluntário até a liberação das
bolsas aos hospitais.

De acordo com a assistente
social Maria Luiza da Silva,
para fazer este passeio, que
dura em média 50 minutos,
basta agendar com antecedên-
cia um horário de visitação,
pelo (45) 3226-4549. Ela pede
que sejam formados grupos de
até 15 pessoas. “A ideia é
mostrar o trabalho que se faz
aqui e a impor tância dele”, diz.

A maioria das visitas é feita
por acadêmicos da área da saú-
de. Porém, Maria Luiza lembra

que o passeio é estendido a
qualquer pessoa. “É uma pos-
sibilidade que criamos de a po-
pulação ter uma visão ampla
de tudo. Apesar de termos fre-
quentemente visitas de alu-
nos, infelizmente a demanda
ainda é baixa. Queremos for ta-
lecer isso e abrir o espaço a

toda a comunidade para que
entendam o quanto a doação
de sangue é necessária”, rela-
ta a assistente social.

Alguns visitantes, após o tour,
aproveitam a oportunidade para
se tornarem doadores, o que se-
gundo Maria Luiza, torna o pas-
seio ainda mais especial.

A 12ª Marcha Para Jesus
em Cascavel reuniu,
segundo os
organizadores, mais de
cinco mil pessoas no
último sábado (26). Os
fieis oraram pelo Brasil,
pelos caminhoneiros
que realizam
manifestações e ainda
pela família. Eles saíram
da Praça da Bíblia e
foram até a Praça
Wilson Joffre, onde
aconteceu um show
gospel.

 LUIZ CARLOS DA CRUZ

Setor de fracionamento das bolsas de sangue é um dos locais visitados durante o Hemo Tour



LOCAL 07CASCAVEL, 28 DE MAIO DE 2018

Diesel tem nova redução
O governo federal cedeu e deci-

diu congelar por 60 dias a redução
do preço do diesel na bomba em
R$ 0,46 por litro. A proposta foi
anunciada na noite de ontem pelo
presidente Michel Temer, que fez
um pronunciamento depois de um
dia inteiro de negociações no Palá-
cio do Planalto. Isso equivale, se-
gundo o presidente, a zerar as alí-
quotas da Cide e do PIS/Cofins.

Os representantes dos cami-
nhoneiros autônomos não aceita-
ram o congelamento do diesel por
apenas 30 dias, como havia sido
inicialmente proposto. O governo fe-
deral concordou ainda em eliminar
a cobrança do pedágio dos eixos
suspensos dos caminhões em todo
o país, além de estabelecer um va-
lor mínimo para o frete rodoviário.
Essas determinações deverão
constar em medidas provisórias a
serem publicadas em edição extra
no Diário Oficial da União. A expec-
tativa do Palácio do Planalto é que
a paralisação, que já dura sete dias
e causa enormes prejuízos e trans-
tornos em todo o país, termine logo.

"Os efeitos dessa paralisação na
vida de cada cidadão me dispensam
de citar a importância da missão
nobre de cada trabalhador no setor
de cargas. Durante toda esta sema-
na, o governo sempre esteve aberto
ao diálogo e assinamos acordo logo
no início. Confirmo a validade de tudo
que foi acertado", afirmou o presi-
dente. Temer disse que, nas últimas
48 horas, o governo avançou na ne-
gociação dessas novas medidas.
"Assumimos sacrifícios sem preju-
dicar a Petrobras." Ele destacou dis-
se que o congelamento valerá por
60 dias e, a partir daí, só haverá re-
ajustes mensais. "Cada caminho-
neiro poderá planejar seus custos.
Atendemos todas as reivindica-
ções", ressaltou o presidente.

IMPACTO
A equipe econômica foi chamada ao Palácio do Planalto para calcular o
impacto das novas vantagens concedidas ao setor. Durante todo o dia, custos,
cortes e compensações foram avaliados. Além de restrições orçamentárias,
empecilhos legais tiveram de ser examinados.
Na primeira rodada de negociações com os caminhoneiros, quando se acordou
que a Petrobras baixaria em 10% o preço do diesel nas refinarias durante 30
dias, e os caminhoneiros fariam uma trégua de 15 dias na paralisação, o
Ministério da Fazenda estimou em R$ 5 bilhões o valor das compensações do
Tesouro Nacional à estatal. Agora, com a validade do congelamento do preço
nos postos – e não na refinaria – pelo dobro do tempo, as despesas serão
proporcionalmente elevadas. Segundo o ministro da Secretaria de Governo,
Carlos Marun, as reivindicações custarão R$ 10 bilhões ao Tesouro.

PETROLEIROS CONVOCAM MOBILIZAÇÃO
A dois dias da greve nacional de 72 horas marcada para começar à zero hora
de quarta-feira, 30, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) convocou para
hoje, um dia de mobilização em todas as unidades da Petrobras pelo País. A
ideia é que os petroleiros não assumam seus postos no turno da manhã,
informou o coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel. Mobilizações do
tipo já foram feitas neste domingo, 27, em seis refinarias e duas fábricas de
fertilizantes, disse Rangel.“
Segundo o líder sindical, a mobilização nacional desta segunda-feira funcionará
como um "esquenta" da paralisação de 72 horas decidida pela FUP em
reunião na tarde de sábado, 26. A ideia para a mobilização prévia não é parar
a produção, por isso, os atos deverão se concentrar nos turnos da manhã.

PRESIDENTE Michel Temer, durante reunião de Monitoramento de Prioridades Estratégicas de Abastecimento

ALAN SANTOS/ABR
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Revolta geral

Cascavelenses
marcham em apoio
à paralisação

 Reportagem:  Juliet Manfrin

Uma semana desde o início da
greve dos caminhoneiros, apoiada
por outros setores da sociedade,
o retrato de parte deste fim de
semana em Cascavel foi de ruas e
avenidas ainda menos movimen-
tadas que o habitual, certamente
porque os motoristas estavam
poupando combustível, os postos
se mantêm com correntes e car-
tazes indicando que a cidade está
completamente desabastecida de
combustíveis, revendas de gás de
cozinha de portas fechadas, su-
permercados menos frequentados
que o habitual e alguns produtos
perecíveis em falta.

Mas este cenário se inver teu

ontem na parte da tarde. Por vol-
ta das 16h, uma verdadeira mul-
tidão foi caminhando, de bicicle-
ta, de carro, de moto e até a ca-
valo até o trevo Cataratas, no en-
troncamento das BRs 277, 369
e 467, onde está a concentração
de um grupo de caminhoneiros
desde segunda-feira passada. O
grupo foi dar apoio aos manifes-
tantes. Ficou um tempo naquele
local e depois se dirigiu à região
central da cidade e para frente do
Exército em Cascavel. Com ban-
deiras do Brasil, com buzinaço e
gritos de palavras de ordem e ao
som do hino nacional, o protesto
ganhou novo reforço e apoio.

PONTOS DE PROTESTO
Isso significa que nas estradas do Paraná o ritmo de
protesto é o mesmo da semana passada. Em Cascavel são
dois pontos de manifestação, na BR-277 e na PR-486,
no trevo da Ceasa. O segmento garante que não vai
arredar o pé dos pontos de mobilização, ao menos não
até que suas reivindicações sejam atendidas pelo governo
federal. Segundo eles, apenas parte da categoria fechou
posição com as medidas anunciadas pelo governo, mas
que algumas destas entidades não os representam.
No sábado o balanço da Polícia Rodoviária Estadual e da
Polícia Rodoviária Estadual indicava mais de 250 pontos
de protesto em todo o estado, uma pequena parte deles
contava com algum tipo de bloqueio, a maioria parcial,
apenas para caminhões. Ontem não foram informados os
locais de manifestação pelo estado, mas os poucos
veículos de carga que passavam por pontos de protesto
eram os escoltados pela PRF. Carros de passeio, ônibus,
ambulâncias e cargas com materiais à saúde, ração e
cargas vivas não são mantidos nos piquetes.

FALTA DE PRODUTO
Em uma das maiores redes de supermercados
de Cascavel a famosa maionese de batatas de
domingo vendida pronta para acompanhar o
churrasco foi simplesmente tirada do cardápio:
o motivo, o preço elevado do tubérculo, além
da escassez do próprio produto que já não
pode mais ser encontrado na maioria dos
pontos comerciais. Onde ela está disponível
os preços estão nas alturas, mais de R$ 8 o
quilo. A cebola acompanha este mesmo ritmo
e chegava ontem aos R$ 7,99 com a
qualidade bastante comprometida. O litro do
leite está bem próximo dos R$ 3 e a tendência
é para que ele aumente no decorrer desta
semana, caso a paralisação siga e as unidades
voltem a ficar abastecidas.
Já na feira do produtor os consumidores
garantiram a salada fresca e nos preços
habituais, um alívio para quem vem sem
explorado neste período de escassez de
produtos.

O DIA QUE O TRANSPORTE PAROU
A maior alteração observada em Cascavel em virtude da greve, que entra hoje no
oitavo dia, foram os terminais de transbordo completamente vazios. Não era para
menos, os ônibus do transporte coletivo no município simplesmente não circularam
neste domingo em horário nenhum. “Eu saí lá do jardim Itália e tive que vir a pé
porque trabalho no centro. Duro mesmo vai ser voltar à noite, às 23h”, conta o
auxiliar de serviços gerais Antônio Carlos de Souza. A pé, de bicicleta, meios de
transportes alternativos foram o que sobrou para quem precisava mesmo sair de
casa neste domingo. Os ônibus pararam de circular ainda às 14h do último
sábado e só voltam para as ruas hoje, mesmo assim com horários reduzidos: das
6h às 8h30; 11h30 às 14h e das 17h às 19h.

PROGRAMAÇÃO CANCELADA
Ontem até o já tradicional "Domingão-Calçadão-Fechadão" foi cancelado.
Assim o trânsito na Avenida Brasil entre as ruas Sete de Setembro e a
Carlos Gomes, trecho que todos os domingos fica fechado para veículos,
ficou liberado para os carros. O aeroporto municipal de Cascavel opera
normalmente uma vez que o abastecimento de combustível está normal

 Multidão foi ontem até o trevo Cataratas dar apoio aos caminhoneiros

FOTOS: AÍLTON SANTOS

MANIFESTANTES em frente a uma unidade do exército
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oitavo dia, foram os terminais de transbordo completamente vazios. Não era para
menos, os ônibus do transporte coletivo no município simplesmente não circularam
neste domingo em horário nenhum. “Eu saí lá do jardim Itália e tive que vir a pé
porque trabalho no centro. Duro mesmo vai ser voltar à noite, às 23h”, conta o
auxiliar de serviços gerais Antônio Carlos de Souza. A pé, de bicicleta, meios de
transportes alternativos foram o que sobrou para quem precisava mesmo sair de
casa neste domingo. Os ônibus pararam de circular ainda às 14h do último
sábado e só voltam para as ruas hoje, mesmo assim com horários reduzidos: das
6h às 8h30; 11h30 às 14h e das 17h às 19h.

PROGRAMAÇÃO CANCELADA
Ontem até o já tradicional "Domingão-Calçadão-Fechadão" foi cancelado.
Assim o trânsito na Avenida Brasil entre as ruas Sete de Setembro e a
Carlos Gomes, trecho que todos os domingos fica fechado para veículos,
ficou liberado para os carros. O aeroporto municipal de Cascavel opera
normalmente uma vez que o abastecimento de combustível está normal

 Multidão foi ontem até o trevo Cataratas dar apoio aos caminhoneiros

FOTOS: AÍLTON SANTOS

MANIFESTANTES em frente a uma unidade do exército
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Qualidades

Joãzinho da Deon

João Crisostomo de Oliveira faleceu aos 58 anos na
madrugada do dia 24 de maio. O velório ocorreu na Acesc
e o sepultamento no Cemitério Cristo Redentor, no Bair-
ro Guarujá. Ele deixa a namorada Mariluce, as filhas Di-
andra e Talita e o neto recém-nascido.

Trabalho
organizado

No segmento
profissional João
acreditava que o

sucesso alcançado ao
longo dos 30 anos foi

resultado de um
trabalho organizado e

que garantia a
satisfação de todos os

clientes que atendia.
“Sempre tivemos um
bom relacionamento
comercial. Todos os

trabalhos contratados
por nós e realizados

por eles foram a nosso
contento”, diz o

engenheiro José Luiz
Parzianello.

Os amigos destacam inúmeras qualidades de Joãzi-
nho. “Uma pessoa sempre brincalhona e alegre”, afirma
Nolber to Kuhnen. “Um grande menino sorridente, alegre
aventureiro, alto astral mil”, cita Francisca Almeida. “Um
amigo de enorme coração”, acrescenta Renan Faleiro.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

João Crisostomo de Oliveira era proprie-
tário da Deon Decorações em Cascavel, em-
presa que neste ano completou 30 anos. A
responsabilidade com o trabalho e a simpa-
tia eram inerentes ao empresário que ficou
conhecido como Joãzinho da Deon.

Ele nasceu no dia 27 de setembro de 1959
na cidade de São Dorvalina, Santa Catarina. Foi
casado e pai de duas filhas: Diandra e Talita.

Mesmo com o fim do casamento nunca
esteve longe delas. “Era um pai sempre pre-
sente que mostrava o quanto nos amava”,
comenta Diandra de Oliveira.

Nas horas vagas o maior hobby de João
era andar de moto. “Gostava da motocicleta
Harley Davidson e em todos os grupos aonde
ia era bem recebido”, acrescenta a filha.

O prazer e a sensação da liberdade sob
duas rodas levaram ele a diferentes lugares.
“Conheceu o Chile e diversos outros lugares”,
afirma Diandra.

Nos fins semana, se dividia entre a com-
panhia da namorada Mariluce, que morava
em Nova Prata e das filhas. “Quando não
viaja, nos reuníamos aqui sempre em mo-
mentos muito agradáveis”, lembra Diandra.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS 18
LATROCÍNIOS 00
CONFRONTOS 01
MORTES NO TRÂNSITO 15

Um assassinado e
dois esfaqueados

O fim de semana foi violento em
Cascavel. Foram duas tentativas
de homicídio e um assassinato re-
gistrados desde o último sábado
até o fim da tarde de ontem. O ho-
micídio foi praticado em plena luz
do dia, por volta das 10h, em via
pública. O crime foi registrado na
esquina da Rua Managua com a
Serra da Borborema, no Periolo.

Populares disseram à polícia
ter ouvido pelo menos três dis-

paros. O socorro reforçou que
eles atingiram a região do tórax,
a cabeça e o braço da vítima. So-
corristas e médico do Siate foram
até o local, mas o jovem morreu
a caminho do hospital, dentro da
ambulância.  Até o fechamento
desta edição a polícia não havia
identificado os suspeitos e de-
núncias podem ser feitas de for-
ma anônima para os telefones
197, 190 e 181.

HOMEM CHEGOU a ser socorrido pelo Siate,
mas morreu a caminho do hospital

EM ROUBO
Um dos esfaqueados foi um homem

de 24 anos durante um assalto,
segundo a própria vítima teria

relatado à polícia. O fato foi na
noite de sábado no Bairro

Universitário. O celular da vítima
foi levado e mesmo ferido, ele foi

em busca de socorro. Foi a PM
que o localizou ferido dentro do

carro na Rua Carlos Gomes e
acionou o Siate. O jovem foi

levado em estado grave para o
Hospital Universitário. Seu quadro

era considerado crítico.

AÍLTON SANTOS

RAPAZ TERIA sido esfaqueado durante assalto

BRIGA DE BAR
Outro esfaqueado foi durante uma briga
de bar na Rua Rio Grande do Norte, no
Bairro São Cristóvão, em Cascavel. No
locla a informação era de que seriam dois
feridos por faca e que um deles teria sido
levado por terceiros para o hospital,
informação ainda não confirmada.
O rapaz atendido no local foi
socorrido por médico e socorristas do
Siate e levado em seguida para o
hospital. A Polícia Militar foi acionada
e um homem foi detido e levado para a
Delegacia de Polícia Civil de Cascavel.

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

CONFUSÃO foi
registrada na noite de
sábado em um bar
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Leilão suspenso
O grupo Destro conseguiu suspender o leilão da sede da

empresa de propriedade do empresário João Destro, 73 anos.
O imóvel fica em frente ao Trevo Cataratas, entroncamento das
BRs 277, 467 e 369, em Cascavel. A empresa teve questionada
pela Receita Federal a existência de créditos de PIS/Confins,

em um montante de R$ 45 milhões.

Indenização
O juiz a frente do processo
em tramitação desde 2016
é Sergio Luis Ruivo
Marques, da Justiça
Federal, em Foz do Iguaçu.
A defesa do grupo cobrará
na Justiça o ressarcimento
aos danos sofridos com
todo o processo. “O grupo
sofreu um desgaste moral e
vamos buscar de todas as
formas possíveis a
reparação para esse
constrangimento, inclusive
com pedido de
indenização da União”, diz
o advogado, Rafael
Massignan.

Sessão itinerante
Hoje haverá sessão ordinária
em plenário às 9h30. Já à
noite, a partir das 19h, os
parlamentares estarão
reunidos em mais uma
sessão itinerante, no Bairro

Periolo, na Capela Nossa
Senhora Aparecida – Rua
África, Conjunto São
Francisco.

Cisop
A Tallento Construtora de
Obras venceu o certame
para retomada da
construção do Centro de
Atendimento Ambulatorial
de Especialidades do
Cisop. Apresentou a
proposta de R$ 6,3
milhões – a menor entre as
sete concorrentes.

Nomeação
Advogado em Nova Aurora,
Lucas Eduardo Cereda, foi
nomeado pelo Estado para
assumir a vaga de Chefe de
Escritório Regional da
Secretaria de Estado da
Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, no município de
Cascavel.

ALUGUEL DA 10ª

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 As sessões itinerantes da Câmara não tem validade
para aprovação de projetos, trata-se apenas de contato
com os eleitores.

 em ano eleitoral, e com pelo menos quatro
vereadores pré-candidatos, essas sessões antecipam a
campanha.

Antes de sair do cargo, Micheli Caputo Neto, ex-
secretário de Estado de Saúde, renovou contrato de
locação prédio da 10ª Regional de Saúde em
Cascavel, no valor de R$ 40.720 mil, até 2023. Em
cinco anos, serão R$ 2,4 milhões pagos pelos
paranaenses nesse contrato.

Passados três anos de promessas, finalmente algo de
concreto na execução da Delegacia Cidadã em Cascavel. A
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística abriu pro-
cesso licitatório para contratar uma empresa para elabora-
ção dos projetos arquitetônico e complementares de implan-
tação da estrutura.

Existem três tipos diferentes de Delegacias Cidadãs no
Paraná e o modelo adotado em Cascavel será o “padrão 3”,
com três pavimentos e 1,8 mil metros quadrados. O terreno
usado será o do antigo Colégio Estadual Washington Luiz,
no Centro,  que era do Estado e foi cedido para o funciona-
mento da Escola Municipal Gladis Maria Tibola. Um incên-
dio destruiu o prédio em 2015 e desde então cogitou-se o
investimento. A área possui 1,8 mil metros quadrados, na
Rua Tadeu Melani, Loteamento Curitiba.

Desde sexta-feira, empresas de pequeno porte e micro-
empresas podem enviar propostas para executar o projeto,
de valor máximo de R$ 70,2 mil. A vencedora será conheci-
da em 2 de julho, em Curitiba, e terá quase sete meses para
apresentar o projeto pronto – ou seja, só em 2019 a constru-
ção entrará em licitação.

Em recente visita a Cascavel, o secretário de Segurança
Pública Júlio Reis havia prometido que em três meses sairia
a licitação do prédio. “Meu objetivo é de que a obra comece
ainda neste ano”, disse Reis em 16 de março deste ano.
Ele havia afirmado que assinou o repasse de verbas a Para-
náEdificações para licitar o projeto e os R$ 6 milhões já
estavam em caixa – parte viria do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento).

Delegacia
Cidadã

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Estrutura padrão só deve ser licitada
em 2019, seguindo prazo máximo
para apresentação dos projetos

DIVULGAÇÃO
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Bolsa Família municipal
Após polêmicas discussões, en-

tra em votação hoje o Promover - Pro-
grama de Transferência de Subsí-
dio Financeiro, conhecido como
Bolsa Família de Cascavel. Encami-
nhado pelo Executivo, ele teve pa-
recer contrário das comissões de
Justiça e Redação e também de
Saúde e Assistência Social.

O programa prevê a transferência
de subsídio financeiro não monetá-
rio, por meio de concessão temporá-
ria de um cartão de benefício com
crédito no valor de R$ 100 mensais
às famílias em situação de vulnera-
bilidade e risco social. O prazo para
permanência no Programa é de até
seis meses, podendo ser prorroga-
do por igual período, mediante a rea-
valiação da equipe técnica.

Hudson Moreschi, secretário de
Assistência Social, explica que “ini-
cialmente a Prefeitura tem como
meta atender até mil famílias, haven-
do disponibilidade orçamentária, a
meta poderá ser aumentada. Hoje,
1,2 mil famílias recebem cestas bá-
sicas que custam R$ 44, portanto o
cartão representa mais que o dobro
do valor disponibilizado atualmente”.

Serão atendidas famílias ou in-
divíduos que residem no município
de Cascavel há pelo menos seis
meses, com renda familiar mensal
per capita que impossibilite arcar,
por conta própria, com o enfrenta-
mento de contingências sociais
que provoquem riscos e fragilize a
manutenção da unidade familiar, a
sobrevivência de seus membros ou
a manutenção da pessoa. Utiliza-
se como base a renda estabeleci-
da pelo Governo Federal na con-
cessão do Programa Bolsa Famí-
lia, para o qual são consideradas
famílias extremamente pobres
aquelas que têm renda mensal de
até R$ 85 por pessoa e famílias
pobres têm renda mensal entre R$
85,01 e R$ 170 por pessoa.

ALIMENTOS E HIGIENE
O beneficiário deverá apresentar o cartão nos mercados credenciados para
aquisição de itens variados como alimentos, material de higiene pessoal, material
de limpeza, botijão de gás de cozinha, dando preferência a produtos que
compõem a cesta básica.

PARECERES CONTRÁRIOS
A Comissão de Justiça deu voto contrário ao projeto por entender que
“o projeto não está previsto no Plano Plurianual 2018/2021, ferindo
princípios constitucionais, dentre eles o da legalidade”. Já a Comissão de
Saúde e Assistência Social questionou a seleção de mil famílias para
receber o benefício, pois, como informado pela Prefeitura, existem 1.858
famílias em situação de extrema pobreza e 2.856 famílias em situação de
pobreza, totalizando 4.714 em Cascavel.

HUDSON DIZ que inicialmente meta é atender mil famílias

FÁBIO DONEGÁ
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“Desejamos, o mais rápido
possível, a solução desse

desafio, a fim de mitigar as
dificuldades crescentes da
população. Reafirmamos

como diretriz operacional o
foco no bem-estar social e na

perene negociação para
evitar conflitos entre os

atores diretamente
envolvidos”.

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

A organização
da Marcha
Para Jesus
2018, que neste
ano reuniu
mais de cinco
mil pessoas na
Avenida Brasil
em Cascavel.

A fragilidade do
governo federal
que não encontra
mecanismos para
negociar uma
saída para a crise
que se instalou
no País.

General Eduardo Villas
Boas, comandante do

Exército, sobre as
manifestações
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A greve dos caminhoneiros, que hoje entra
no oitavo dia, já não pode mais ser vista ape-
nas como uma simples paralisação de uma
categoria por melhores condições de traba-
lho. A adesão em massa da população mos-
tra que está em curso um levante popular, prin-
cipalmente contra a corrupção enraizada na
Nação, a alta carga tributária e o pouco inves-
timento do Estado na vida da população.

O governo está acuado, fragilizado e sem
forças para contornar a situação. A revolta po-
pular é tão grande que uma parte da popula-
ção que está nas ruas defende a absurda
ideia de intervenção militar no País.

O governo tenta, sem sucesso, negociar
com os caminhoneiros, mas a pauta extra-
polou a categoria. Agora, o governo precisa
negociar com o povo, que está nas ruas.
Como? A revolta se generalizou e não há re-
presentantes da população para negociar.

Petroleiros anunciaram uma paralisa-
ção de 72 horas para a próxima quarta-
feira, o que deve agravar ainda mais a si-
tuação. O Brasil está a beira do caos, ne-
cessita de mudanças urgente, mas sem
perder o bom senso.

O que vem pela frente ainda é uma incógnita.

Sem aulas
Quatro dos 32 núcleos de
educação do Paraná
informaram a suspensão
das aulas dos colégios da
rede estadual hoje. A
decisão foi necessária em
função da greve de
caminhoneiros que atinge
todo o país e também
prejudicou o transporte
escolar no Estado. Hoje
não haverá aula em todos
os municípios dos núcleos
de Pitanga, Londrina,
Guarapuava e Ivaiporã.
Juntos, os quatro núcleos
congregam 47 municípios
paranaenses.

Nova sinalização
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte
e Trânsito) alerta os
condutores que passarem
pela Praça do Migrante
que entrou em
funcionamento no fim de
semana a nova
sinalização no
cruzamento da Avenida
Brasil com a Avenida
Tancredo Neves e a Rua
Visconde do Rio Branco.
No local os semáforos
que estavam em alerta
havia 30 dias foram
acionados. Faixas
alertam para a mudança.
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Felicidades!

Tecnologia Educacionais
Amanhã, a Unopar promove a 1a Mostra

Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais - Mobile
Learning, organizada pelos alunos de Pedagogia e

Música. O evento será das 1Oh às 12h. A Unopar fica
na Av. Rocha Pombo, 2.005, Região do Lago.

Carros antigos
Domingo, a Associação
de Veículos Antigos de

Cascavel fará uma
exposição no

estacionamento do
Cascavel JL Shopping,
das 14h às 19h. Mais
de 40 carros vão fazer

parte do encontro.

Agasalho
O Tuiuti Esporte Clube
promove a Campanha

do Agasalho. Os
donativos serão

entregues às entidades
Provopar e Cemic.

Voz e Violão
Hoje tem Nando Reis, Voz e Violão. O cantor  se

apresenta no Tuiuti Esporte Clube. Mais informações
pelo telefone 3225-3983.

Paulo Sérgio Moraes, Sofia Maria
Cintra, Júlio Mariano Fonceca, Maria
Júlia Moraes e Sandra Juccá de Melo.

A verdadeira função do homem
é viver, não existir.

Jack London

O momento do sim de Gleise e Alex
Babinski, no registro de Vera e Grasi

Fotografias

Nêmora Cavalheiro, capa do Viver Cascavel desta
semana. A foto é de Sergio Macacari
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Bom período para se concentrar na
área profissional. Você vai se importar
mais com o que as pessoas pensam a
seu respeito, por isso, vale a pena in-
vestir na imagem. Cor: turquesa.

To
ur

o

As finanças contam com a proteção de
Vênus - aproveite para fechar bons
negócios ou tentar acordo. Assunto que
envolve a Justiça tem boas chances
de correr bem hoje. Cor: violeta.

G
êm

os

Siga sua intuição e conseguirá usar
um imprevisto de maneira positiva.
Vênus entra em seu signo e inaugura
um período favorável para correr atrás
dos seus interesses. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r Vale a pena se aproximar dos colegas

e juntar forças com quem tem as mes-
mas metas que você. Bom momento
para formar uma sociedade, se já vi-
nha pensando no assunto. Cor: rosa.

Le
ão

Sua concentração no trabalho tem tudo
para crescer. Nem tudo será fácil e
talvez precise redobrar o esforço, mas
você dará conta do recado. Cor: gelo.

V
ir

ge
m

Com a Lua em seu paraíso astral, você
vai contar com uma dose extra de criati-
vidade, sorte e habilidade para lidar com
as pessoas. Explore essas qualidade
para atingir seus objetivos. Cor: marrom.

Li
br

a

Sua presença pode ser mais exigida pe-
los familiares. Aproveite para resolver
pendências domésticas. Compartilhar co-
nhecimento com os colegas trará exce-
lentes resultados. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão Aproveite para resolver assuntos que
exigem raciocínio rápido ou que pre-
cisam ser decididos fora do ambiente
de trabalho. Cor: dourado.

Sa
gi

tá
ri

o Bom momento para lidar com dinheiro ou
organizar o orçamento, seja em casa ou
no trabalho. Você saberá dar o devido
valor a cada coisa, mas precisa ter caute-
la com o excesso de apego. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Vênus traz mais diplomacia e boa vonta-

de para se entender com as pessoas,
especialmente no trabalho. Dê mais aten-
ção à saúde também. Cor: turquesa

A
qu

ár
io Não confie tanto nas pessoas ao seu redor

e mantenha seus interesses em segredo,
para afastar invejosos. Descontração e
muito charme farão toda a diferença na
conquista e na vida a dois. Cor: violeta.

 P
ei

xe
s Nesta terça, vale a pena expandir seus

interesses, testar algo diferente e deixar
a rotina de lado. Com coragem para se
arriscar um pouco mais, os resultados
também deve melhorar. Cor: marinho.


