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Transporte rural
tem novo aditivo
O impasse judicial que travou a licitação do transporte escolar rural obrigou a Prefeitura de

Cascavel a prorrogar novamente o contrato para manter o serviço em funcionamento. A prorro-
gação é por mais sete meses e tem validade a partir desta sexta-feira (1º). As duas empre-

sas que operam o sistema devem receber mais de R$ 6 milhões com a renovação.
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FÁBIO DONEGÁ

Vazia!
A greve nacional dos caminhoneiros
reduziu em quase 30% o movimento de
ônibus na rodoviária de Cascavel. Boa
parte das empresas só libera os veículos
com todas as poltronas vendidas.
A greve, que chega hoje ao nono dia,
trouxe consequências “catastróficas”
para o agronegócio da região, com
perdas diárias de R$ 30 milhões.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 30 DE MAIO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Heber Rodrigo Martini Ferreira e Elizabete Claudina Ramos
2- Marcus Vinicius Uhlmann e Vandressa Cristina Menegott
3- Wanderson Luiz Pereira e Ilana Nayara Johann
4- Cristiano Gomes Strapasson e Werediana Raizer Naschke
5- Marlos Eduardo Blank e Bruno de Oliveira Mello
6- Édson José Missel dos Reis e Fabiane Vanessa de Souza
7- Henrique Mitsu Matsuda e Daniela Cristina de Moura
8- Volnei Seibert e Josieli de Medeiros
9- Nilmar Francisco Vieira e Paula Marli Alves
10- Tiago Pinheiro e Ana Paula de Oliveira
11- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento

Na liderança do Brasileiro
O Rali de Erechim, disputado de

quarta-feira a domingo em Erechim
(RS), foi de empolgação, emoção e
de superação para a dupla forma-
da pelos cascavelenses Sandro
Suptitz e Eduardo “Lobinho” Orto-
lan. A competição foi válida pelos
campeonatos Sul-Americano, Brasi-
leiro e Gaúcho de Velocidade.

Suptitz e Otolan capotaram logo na
Primeira Especial de domingo, mas
desceram do carro, destombaram o
Gol da equipe Rally Cascavel Motors-
port, e em uma prova de superação
nas Especiais seguintes, conquista-
ram a segunda colocação na soma dos
três dias de prova e assumiram a li-
derança da categoria RC4 no Campe-
onato Brasileiro, com 23 pontos.

A dupla de Cascavel tem quatro
pontos a mais do que Carminatti/

Marcos Marini. Em terceiro está a
dupla Alan Serro/Lucas Nelmann,
com 16 pontos. A 3ª etapa do Cam-
peonato Brasileiro será disputada
nos dias 14 e 15 de julho, em São
Manoel, estado de São Paulo.

EDSON CASTRO/DIVULGAÇÃO

Dificuldades
O piloto Sandro Suptitz comemora o
segundo lugar de Erechim, afirmando
que foi uma semana de muitas
dificuldades para os participantes e
para a organização em função da
paralisação nas estradas. “A
organização driblou os bloqueios
para garantir o combustível para a
competição. Foi muito trabalho, mas
tudo correu bem. Foi um rali
sensacional, que fez jus a fama de
maior do Brasil. Somos a favor dos
caminhoneiros, mas a pressão foi
muito grande no fim de semana. No
domingo, também tivemos
dificuldades para retornar do Rio
Grande do Sul para o Paraná, mas
chegamos bem a Cascavel para
comemorar esta liderança com
familiares e amigos”, enfatiza Suptitz.

 NA MEDIDA
Já o navegador Eduardo Ortolan

comenta que o carro esteve perfeito
nos três dias de prova. “Foi a melhor

configuração dos últimos anos.
Achamos a receita. Sem falar o foco e
a seriedade da equipe Rally Center. A

escolha correta da calibragem dos
pneus nos deu segurança e confiança

nas duras estradas de Erechim. O
suporte montado pelo chefe de

equipe Renê Bordignon também foi
fundamental para o resultado

positivo”, enfatiza Eduardo Ortolan.
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FALTAM

15
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Catarinense de Jaraguá do Sul,
o lateral-esquerdo Filipe Luís é
um dos mais experientes do
grupo brasileiro na Copa 2018.
Ainda assim, aos 32 anos,
disputará seu primeiro
Mundial. Rodado, o defensor tem 53 convocações
e 31 jogos disputados pela seleção, com dois gols
marcados. Desde 2015 no Atlético de Madri, Filipe
Luís atuou também por Chelsea, La Coruña, Real
Madrid Castilla, Ajax e Figueirense.

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

AMISTOSO
7h25 Japão x Gana
15h45 Áustria x Rússia

JOGAM HOJE

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

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

8ª RODADA

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 4
3º Atlético-MG 13 7 4 1 2 9 7 2
4º São Paulo 13 7 3 4 0 10 6 4
5º Grêmio 12 7 3 3 1 8 3 5
6º Corinthians 11 7 3 2 2 10 6 4
7º Palmeiras 11 7 3 2 2 10 6 4
8º Internacional 11 7 3 2 2 7 4 3
9º Sport 11 7 3 2 2 9 10 -1
10º Cruzeiro 10 7 3 1 3 4 3 1
11º América-MG 10 7 3 1 3 10 12 -2
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 7 0 3 4 4 11 -7
20º Paraná 3 7 0 3 4 3 11 -8

SÉRIE A

Ansioso para disputar sua primeira
Copa do Mundo, o atacante
Roberto Firmino antecipou sua
apresentação à seleção brasileira. Ele
tinha folga até a hora do almoço
desta quarta-feira, mas preferiu pegar
um trem de Liverpool a Londres e se
instalar no hotel do Centro de
Treinamento do Tottenham na noite de
segunda-feira. Na manhã de ontem,
ele fez trabalhos físicos na academia e
se divertiu ao rever amigos na seleção.
O lateral-esquerdo Marcelo e o
volante Casemiro são esperado para
hoje pelo técnico Tite.

Único invicto entre as equipes das
Séries A, B, C e D do Campeonato
Brasileiro, o São Paulo conta com o
fator casa para tentar seguir imbatí-
vel nesta noite, quando recebe o Bo-
tafogo às 21h, no Morumbi, pela 8ª
rodada da principal divisão do País.

Pela primeira vez depois de três
anos, o Tricolor paulista sonha em
atingir o ponto mais alto da tabela
de classificação. Isso não ocorre
desde a sétima rodada da edição
de 2015 do torneio nacional.

De volta à liderança?
Para o São Paulo se tornar líder

neste meio da semana, Flamengo,
Fluminense e Atlético-MG precisam
ao menos empatar. Eles enfrentam,
respectivamente, Bahia, Grêmio e
Sport, sendo que apenas os flamen-
guistas jogarão em casa - e amanhã.

Suspensos, o lateral-direito Mi-
litão e o volante Hudson não enca-
ram o Botafogo. A tendência é que
o técnico Diego Aguirre opte por
Araruna e Petros, respectivamente.

CBF

 DESAFIO
Hoje é Dia do Desafio em todo o
mundo. Em Cascavel, toda a
população está convidada a
competir saudavelmente com a
cidade de Caxias (RS). Para isso,
basta realizar 15 minutos de
atividade física e registrar a
participação. Vale caminhada,
pedalada e até alongamentos
para se exercitar. Quem preferir,
pode ir a um dos três pontos de
concentração organizado pelo
Sesc, na Praça Wilson Joffre (das 8
às 19h30), no Calçadão da Catedral
(das 8h às 18h) e em frente à
Prefeitura (das 14h às 19h). A
programação se encerrada com um
passeio ciclístico, gratuito, com
saída da frente da prefeitura às
19h30, com destino à Avenida
Rocha Pombo, pela Avenida Brasil.

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE OURO

Foz Cataratas  0 x 2 Cascavel
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188: uma linha para conversar
Dados da OMS (Organização

Mundial da Saúde) mostram que
a cada 40 segundos uma pessoa
se suicida no mundo, e no Brasil, um
dos países com os maiores índices,
32 pessoas tiram suas vidas todos
os dias. Em Cascavel, conforme a
Secretaria de Saúde, quatro pesso-
as acabaram com a própria vida nes-
te ano, e outras 13 em 2017.

As estatísticas, no entanto, po-
dem ser muito maiores, segundo
o presidente do Navivel (Núcleo de
Apoio à Vida de Cascavel), Claude-
mir Desto. “Sabemos que os nú-
meros do suicídio são maiores do

TREINAMENTOS
Enquanto a rede ainda não está ativa,
o Núcleo dará início aos treinamentos
dos voluntários nos meses de junho e
julho. As aulas serão divididas em
cinco sábados. Cada um terá de
prestar atendimento por no mínimo
quatro horas semanais, e não precisa
ser especialista no assunto para
querer ajudar.

REUNIÃO na Câmara de Vereadores, na
semana passada, definiu diretoria do Navivel

A partir de
agosto,

linha 188
estará disponível

que os acidentes de trânsito, po-
rém, na maioria das vezes não são
notificados”, diz.

De acordo com Desto, 79% dos
casos de suicídio ocorrem entre os
homens. Os outros 21% se concen-
tram entre as mulheres. São elas
ainda que insistem nas tentativas,
porém, os métodos utilizados pe-
los homens são mais letais. “Ge-
ralmente, o homem não demonstra
seus sentimentos, não fala sobre
os problemas que o levam a atitu-
des extremas. Já as mulheres têm
o hábito de conversar mais sobre
suas angústias, de procurar ajuda,

ao mesmo tempo em que suas
tentativas de suicídio são por meio
de métodos mais ‘suaves’, que por
vezes não se concretizam”, explica.

Pela vida
Por conta disso é que um grupo de pessoas decidiu criar o Navivel (Núcleo
de Apoio à Vida de Cascavel), que faz parte do CVV, que é o Centro de
Valorização da Vida, presente em 19 estados e 70 cidades brasileiras,
implantado no País na década de 1960. O Centro vai proporcionar a partir
de agosto deste ano uma linha telefônica exclusiva para quem precisa conversar.
“Haverá um telefone liberado para quem está se sentindo mal, que queira
conversar ou que esteja pensando em suicídio. Sempre terá alguém
disponível para ouvi-la, independente de horário”, explica Desto. Para falar
com um dos voluntários basta ligar no 188. Não há custo nem tempo
determinado à ligação.  “Queremos ser aquele ponto de convergência, um
catalizador de ações, ter um grande envolvimento quando o assunto é
prevenção ao suicídio”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Esgotadas as expectativas de
um posicionamento do STJ (Supre-
mo Tribunal de Justiça) sobre o pro-
cesso licitatório impedido por limi-
nar do TJ (Tribunal de Justiça), a
Secretaria de Educação decidiu
prorrogar os contratos para o trans-
porte escolar rural em Cascavel.

Hoje em Diário Oficial o Municí-
pio divulgou extrato do décimo
quinto termo de aditivo contrato
com a empresa Transtusa Trans-
por te Santa Teresa Ltda. O con-
trato foi prorrogado por mais
sete meses, a par tir de 1º de
junho de 2018, no valor de R$
3.279.268,94. Falta agora a publi-

Em função da atual crise nacional e por conta
das dificuldades de locomoção devido à falta
de combustível, a Secretaria de Estado da
Saúde prorrogou ontem até o dia 9 de junho
o prazo para que as pessoas que integram o
público-alvo da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza possam receber a
dose da vacina. Em Cascavel, quem ainda não
se vacinou deverá procurar uma unidade de
saúde, que na região urbana não fecha para o
almoço. No quiosque do Centro, o
atendimento será mantido apenas até hoje.

DIVULGAÇÃO

Contrato prorrogado
cação do novo acordo com a RF
Transportes Ltda, outra prestado-
ra de serviços ao Município. O va-
lor deve se aproximar da outra
empresa e embora não tenha sido
divulgado oficialmente, a soma de
ambos contratos deva chegar a
R$ 6,5 milhões para transportar
os alunos de junho a dezembro. No
contrato anterior, juntas as empre-
sas receberam R$ 3,9 milhões pelo
serviço durante cinco meses.

A concorrência pública para es-
colher a responsável pelo transpor-

CONTRATO do tranpsorte foi
prorrogado por mais sete meses enquanto a

situação judicial não se define

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

3,6 mil alunos
Para tentar acelerar o processo, em março a Prefeitura recorreu ao STJ e o
certame depende da apreciação da presidente Laurita Vaz – o que segundo
o secretário da Procuradoria-Geral, Luciano Braga Côrtes, deve demorar
meses.  Em Cascavel são 3,6 mil alunos que necessitam diariamente do
transporte escolar. Pela estimativa da Prefeitura são 9,4 mil quilômetros
rodados por dia em 87 linhas. As empresas que prestam o serviço
atualmente são as mesmas que entraram com processo contra a licitação.

te escolar por dois anos, no valor
de R$ 22.121,272, teve cinco em-
presas interessadas. Em dezem-
bro, uma delas entrou com recur-
so administrativo impedindo o tra-
mite normal. Após transcorrer o
prazo legal, a empresa conseguiu
uma liminar no TJ, alegando que
o valor oferecido pelas concorren-
tes é muito baixo, barrando nova-
mente a licitação.
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A falta de combustível impede que
empresas de viagens na rodoviária
em Cascavel operem com a totalida-
de da frota. A redução de veículos nas
estradas ocorre desde a última se-
mana. Isso foi um dos assuntos da
reunião do Gabinete de Crise insta-
lado na Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito).

“Elas estão operando com so-
mente 68% das linhas. Em alguns
contatos que fizemos com empresas
já na quinta-feira passada, soubemos
que alguns transportes de cargas e
encomendas já haviam parado na
quinta-feira passada”, afirma o pre-
sidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.

As empresas irão liberar ônibus
somente com total ocupação de
passageiros e enquanto houver
condições de transporte. “Antes
das pessoas marcarem uma pas-
sagem para sair ou vir a Cascavel é
preciso consultar as empresas
para confirmar o horário para o des-
tino desejado”, orienta Pelissaro.
Com relação a frota de táxi, houve
redução de 10% dos 131 veículos
cadastrados para o serviço em Cas-
cavel e no motofrete 15%.

O desabastecimento nos postos
de combustíveis refletiu na redução

Frotas reduzidas
de veículos nas ruas da cidade. As
infrações de motoristas flagrados por
radares tiveram queda de 16,7 % na
semana passada. “O fluxo normal de
217 mil veículos diários reduziu para
182 mil e na segunda-feira a paralisa-
ção foi ainda mais e o trânsito caiu
quase 30”, afirma Pelissaro. Com
isso a média de quatro atendimentos
diários pela Cettrans caiu para um.

Conforme Pelissaro, no transpor-
te coletivo, transporte escolar rural
e vans escolares também houve
redução de passageiros.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

PRESIDENTE
da Cettrans,
Alsir Pelissaro
apresentou dados
da redução da
frota na cidade

CATÁSTROFE
As consequências dos nove dias da paralisação
iniciada com a greve dos caminhoneiros são tão
sérias na economia do Oeste do Paraná, um dos
principais centros produtores do Brasil, que
líderes dão nova classificação ao seu grau de sua
intensidade. A situação sai de caos e entra para a
esfera de catástrofe, dizem autoridades e
representantes do agronegócio e de outros
setores produtivos, como G8 e Caciopar, reunidos
na tarde desta terça-feira, na Acic, em Cascavel.
O encontro buscou avaliar com profundidade os
prejuízos que a região amarga. E o consenso é
que eles são dos mais duros, com perdas diárias
apenas no setor agropecuário de R$ 30 milhões.

Combustível
O acordo do governo do Paraná com

caminhoneiros permitiu que
caminhões-tanque chegassem a

Cascavel para o abastecimento de
combustível.  Ainda pela manhã alguns
postos da cidade conseguiram retomar

os atendimentos, mas diante da
demanda de motoristas que buscavam
abastecer o tanque dos veículos, filas

se formaram e rapidamente o
combustível se esgotava.  “Os grevistas
liberaram o abastecimento dos postos
de Cascavel até a meia noite. Porém
há pouco estoque e nas bases, cada
posto deve receber cinco mil litros”,

comentou ontem o vice-presidente do
Sindicombustíveis-PR, Roberto

Pellizzetti.  Como forma de
racionamento alguns postos limitaram
a venda de R$ 50 em combustível para

cada cliente e outros a R$ 100.
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 Uma procissão de quase
três quilômetros vai marcar o
feriado de Corpus Christi ce-
lebrado na quinta-feira (31),
saindo da Paróquia Santo An-
tônio até a Catedral Nossa
Senhora Aparecida, a par tir
das 16h15. A programação
católica, que ocorre 60 dias
após a Páscoa, tem por obje-
tivo lembrar o momento em
que Jesus instituiu o sacra-
mento da Eucaristia.

Antes da procissão, às
15h, Dom Mauro Aparecido
dos Santos celebra a tradi-
cional Solenidade de Corpus
Christi. A programação con-
tinua após a caminhada. Che-
gando na catedral, haverá
benção aos fiéis.

Quase 3 quilômetros pela fé

Neste feriado de Corpus Christi
saiba os serviços que estarão dis-
poníveis na cidade: Cascavel JL
Shopping terá a praça de alimenta-
ção aberta das 10h às 22h, lojas
das 14h às 20h e o cinema segue
com a programação normal.

Já no Shopping West Side, as
lojas e praça de alimentação aten-
dem de acordo com os proprietári-
os, sendo as lojas em horário co-
mercial e a praça das 10h às 22h

ou das 16h às 22h conforme cro-
nograma dos empresários, o cine-
ma  funciona normalmente.

Os bancos param amanhã e vol-
tam a atender na sexta-feira. As
escolas, colégios, faculdades e
universidades não terão aulas em
ambos os dias. Serviços públicos
atendem em escala de plantão e o
transporte coletivo com horários de
domingos e feriados com 50% da
frota nas ruas.

Supermercados
Os grandes supermercados estarão
abertos neste feriado e os horários
de atendimento variam de acordo
com as redes. Já o comércio da
cidade em geral abre conforme
decisão dos proprietários.
 “Na próxima quinta-feira, dia 31
de maio, as lojas de Cascavel e da
área de abrangência do Sindilojas
poderão trabalhar normalmente
com funcionários. Conforme
calendário de feriados municipais
o dia 31 de maio é considerado
Feriado Facultativo”, diz nota
do Sindilojas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

TAPETES
Neste ano não haverá a montagem dos tapetes feitos geralmente com

alimentos, serragens coloridas e pinturas por todo o trajeto da procissão. As
ilustrações só serão pintadas em frente à catedral. Isso porque a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) não liberou todas as

faixas da Avenida Brasil para a caminhada.  Segundo o diretor de trânsito da
Companhia, Ademir Sampaio, os fiéis poderão trafegar normalmente apenas

pela pista da direita da avenida. Agentes de trânsito da Cettrans
acompanharão os pedestres em todo o trajeto. “Vamos acompanhá-los para

garantir a segurança deste público”, diz. Sampaio reforça ainda que, por
conta da greve dos caminhoneiros, foram reservados 100 litros de
combustível para que duas camionetes possam seguir a procissão.

Procissão de
Corpus Christi

deve reunir
centenas de fiéis
na quinta-feira (31)

Abre e fecha do feriadão



Ceviche clássico

 PREPARO
Coloque em uma
vasilha o peixe e
adicione sal, a pi-
menta, cebola e o
suco de limão.
Misture e reserve
por uma média
de 5 min.

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM
D

IV
U
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A
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O

 100g de mandioca cozida, cortada
    em pedacinhos;

 200g de peixe fresco (tilápia, salmão
    ou outra espécie da estação), cortados
    em cubinhos;

 5g (ou a gosto) de pimenta
    dedo-de-moça picada;

 100 ml de suco de limão;
 60g de cebola roxa em fatias finas;
 50g de milho torrado;
 10g de cheiro-verde picado.
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No centro do prato ou refratário
coloque o peixe e polvilhe sobre

ele o cheiro-verde picado, coloque
em uma das laterais a mandioca e

no lado posterior o milho.
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STF condena Nelson Meurer
Por unanimidade, a Segunda

Turma do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) condenou ontem o depu-
tado federal Nelson Meurer (PP-
PR) a 13 anos e nove meses de
prisão pelos crimes de corrup-
ção passiva e lavagem de di-
nheiro em regime fechado. Ape-
sar da decisão, o deputado po-
derá recorrer em l iberdade.
Meurer é o primeiro condenado
pelo STF na Operação Lava Jato
após a chegada dos primeiros in-
quéritos, em 2015.

O colegiado julgou ação penal
elaborada pelo então procurador-
geral da República, Rodrigo Janot.
Segundo a acusação, o deputado
Nelson Meurer recebeu R$ 4 mi-
lhões em vantagens indevidas
oriundas da Petrobras. O filho do

deputado Nelson Meurer Júnior
também foi condenado, mas a
uma pena menor, 4 anos e 9 me-
ses de prisão em regime aberto.

Para a Procuradoria-Geral da
República (PGR), o dinheiro teve
origem em contratos da Petro-
bras e consistia em repasses
por empresas fictícias operadas
pelo doleiro Alber to Youssef e
por intermédio do ex-diretor de
Abastecimento da Petrobras Pau-
lo Rober to Costa, dois delato-
res do esquema de corrupção na
Lava Jato. Somente o PP teria re-
cebido R$ 357,9 milhões de pro-
pina da Petrobras, segundo a
procuradoria.

DEFESA
No início do julgamento, o
advogado Alexandre Jobim,
representante de Meurer, afirmou
que não há provas de que o
deputado tenha dado sustentação
política a Paulo Roberto Costa na
Petrobras e que tenha participado
dos desvios na estatal.
Segundo o advogado, a denúncia
foi baseada em presunções da
acusação. Para a defesa, o
deputado não pode ser acusado
somente por ter sido líder do PP em
2011, por seis meses, e ter sido
amigo do ex-deputado José Janene,
morto em 2010, e acusado de
participar da arrecadação de
propina para o partido.

JULGAMENTO
O julgamento começou no dia 15 de maio e foi finalizado nesta

tarde com os três últimos votos. Nas semanas anteriores, o
relator, Edson Fachin, e o revisor da ação penal, Celso de Mello,

votaram pela condenação do deputado.
A maioria dos ministros acompanhou em parte o voto de Fachin

pela condenação e entendeu que o deputado, embora não
tenha atuado em parceria com o ex-diretor da Petrobras Paulo
Roberto Costa para desviar dinheiro da Petrobras, praticou o

crime de corrupção passiva por ter recebido valores em troca de
apoio político à manutenção do ex-diretor no cargo.

Segundo Fachin, os valores foram recebidos por meio de
depósitos bancários e valores pagos no Posto da Torre,

localizado no centro de Brasília, que deu origem ao nome da
operação, além de doação eleitoral fictícia.

NELSON MEURER é o primeiro político com mandato
condenado na Lava Jato

 A
R

Q
U

IV
O
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS 18
LATROCÍNIOS 00
CONFRONTOS 03
MORTES NO TRÂNSITO 15

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Criminalidade em baixa

Apesar da greve, grandes operações regionais também são mantidas
pela polícia, como a Operação Muralha, por exemplo. Iniciada no dia 30

de abril, a ação une diversas forças policiais e órgãos de segurança.
Continua com força total na fronteira, no Oeste do Paraná, mas com uma

queda drástica na passagem de tráfico ou contrabando.
“Os caminhoneiros fizeram diminuir a criminalidade. Não tem

combustível, não circula veículo. Tivemos um pessoal que tentou passar
de moto, com 11 quilos de maconha, mas está muito quieta a situação na

rodovia, pouca movimentação”, explica o comandante da 1ª Cia do
BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), capitão Nairo Cardoso da Silva.

Não só o trânsito, as mercado-
rias, a produção, a indústria, e di-
versos setores ficaram sem abas-
tecimento por conta da greve dos
caminhoneiros. A criminalidade
também despencou.

Em Cascavel, a quantidade de ocor-
rências atendidas pelo Corpo de Bom-
beiros diminuiu drasticamente, princi-
palmente acidentes de trânsito, já que
a população está trabalhando com ra-
cionamento de combustível e o movi-
mento nas vias diminuiu de 30 a 40%.

Tanto o Corpo de Bombeiros
quanto a Polícia Militar permane-
cem com o abastecimento em dia,
já que têm combustível extra; no
caso do bombeiro, com um cami-
nhão da prefeitura e a PM está com
recebimento de combustível nor-
mal nos dias de paralisação.

Mesmo assim, a Polícia Militar
atua na calmaria. O último assalto
registrado pela imprensa local ocor-
reu no dia 27 e até o fim da tarde

de ontem, nenhuma ocorrência foi
contabilizada, pelo menos não pela
mídia. Furtos de carros e motos
também diminuíram, já que os la-
drões não poderiam chegar muito
longe sem combustível.

 DURANTE a greve, viaturas do Siate
permaneceram trabalhando normalmente

para serviços de emergência

 Operações policiais

CARROS da PM também foram abastecidos
normalmente, mas cenário é de calmaria na cidade



 Reportagem: Tatiane Bertolino
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Giro da
Violência

Corrida adiada
Foi adiada a segunda edição da
corrida promovida pelo BPFron
(Batalhão de Polícia de Fronteira).
O evento estava marcado para 3 de
junho e foi prorrogado para cinco
de agosto. A corrida foi adiada por
conta dos reflexos da greve dos
caminhoneiros. Muitos inscritos
não são de Marechal Cândido
Rondon, onde a prova será
realizada, o que impossibilitaria a
participação do evento na primeira
data estabelecida.

Cigarros de maconha
A Guarda Municipal de Cascavel
deteve um jovem, de 19 anos, com
dois cigarros de maconha. Eles
foram encontrados pela viatura na
Avenida Rocha Pombo, em frente
ao Lago de Cascavel. Os guardas
encaminharam o rapaz para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, que responderá como
usuário de drogas.

Fronteira Integrada
Em ação conjunta de servidores da
Receita Federal, policiais do
BPFron e da Força Nacional,
receptores de sinais de Satélite
foram apreendidos durante a
operação Fronteira Integrada.
Uma Van paraguaia
atravessava a Aduana sentido Brasil
e era ocupada apenas pelo
motorista, um jovem de 21 anos.
Os 100 receptores de sinal de
satélite, que totalizaram R$ 21 mil,
foram encontrados em um
fundo falso, no capô do
veículo. O motorista
disse que encaminharia a
mercadoria até a região de
Vila Portes. O veículo e as
mercadorias foram apreendidos.

Confronto
investigado

A Corregedoria da Polícia Militar
abriu inquérito para investigar o
confronto registrado na noite de
segunda-feira, no distrito de Rio do
Salto em Cascavel. De acordo com
o comando da 1ª Companhia de
Polícia Militar do 6º BPM (Batalhão
de Polícia Militar), o procedimento
é comum após toda situação de
confronto, para esclarecer o caso.

A Corregedoria é chamada no
local do confronto, para fazer o le-
vantamento do local de crime.

Os dois rapazes mortos tinham
diversas passagens pela polícia:
tráfico, homicídio, porte de arma;
e a informação inicial recebida
pela polícia era de que os homens
estariam efetuando disparos na

área rural de Cascavel.
A Patrulha Rural da PM foi até

o local e foi recebida a tiros pelos
suspeitos, que estavam com revól-
veres calibre 38. Nenhum policial
ficou ferido, mas os dois suspeitos
foram baleados pela PM, que revi-
dou o ataque. O Siate foi acionado,
mas os homens morreram na hora.

Depois da ocorrência, a polícia
recebeu apoio dos guardas munici-
pais da Força Rural. Os corpos fo-
ram encaminhados para o IML (Ins-
tituto Médico Legal) em Cascavel.

Eles foram identificados como
Wellinton Ebenritter, 22 anos e An-
selmo da Silva, 22 anos. Wellinton
nasceu em Assis Chateaubriand e
Anselmo em Tupãssi.

RAPAZES
MORRERAM

em confronto
no distrito de
Rio do Salto

POLÍCIA MILITAR
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Greve a favor da Contersolo
Previstas para ontem, as oitivas de testemunhas do caso
da construção irregular da ponte no EcoPark, no Bairro

Morumbi, foram suspensas. A falta de combustíveis
ocasionada pela greve dos caminhoneiros impossibilitou a

vinda dos advogados da Contersolo, que se deslocariam
de Maringá. Tal morosidade dá mais tempo a empresa e

demais envolvidos.

Testemunhas
Só após a normalização dos
impactos será marcada uma
nova data pela Comissão de
Sindicância. Entre as
testemunhas estão o ex-
secretário de Obras e vice-
prefeito, Jorge Lange, e o
ex-presidente do IPC
Fernando Dillemburg, o ex-
secretário de Meio
Ambiente, Juarez Berté.

Merenda escolar
Em tramitação a compra de
alimentos para a merenda
escolar em Cascavel, chama
a atenção o montante para
aquisição de carne e óleo:
R$ 2,5 milhões. Os itens
são: carne moída (patinho
– R$ 22,51 o kg), bife (R$
22,69 kg) coxa e sobrecoxa
de frango sem pele e osso
(R$15,32) e óleo de soja
900 ml (R$2,93).

Observatório
De olho no tramite
milionário está o
Observatório Social. Para
aumentar a concorrência
entre as empresas, os
membros têm atuado na
divulgação dos editais. Na
balança da transparência,
José Polasek, atual
presidente, garante que o
atual governo compreende
mais a função dos
voluntários que o outro.

Quebra decoro
A Comissão de Ética da Câmara
recebeu ontem a defesa do
vereador Sidnei Mazzuti (PSL).
Denúncia da Guarda Municipal
aponta que ele teria pedido
interferência do diretor
Proteção à Comunidade, José
Avelino Novakoski, na
perseguição a um motorista
infrator, no Bairro Brasília, em
24 de abril.

OFICIALOFICIALOFICIALOFICIALOFICIAL

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O plenário da Câmara de Vereadores tem se tornado
espaço para homenagens. Ontem 12 policiais militares
foram homenageados por apreenderem drogas em
operações na cidade.

  Propositura de Aldonir Cabral (PDT), que raramente se
manifesta durante as sessões.

Ao comentar o caso, Mazzuti garante que “não fiz mais
que minha obrigação em apenas pedir para que fosse
verificada a situação. Está na resolução 6 de 2016, no
regimento interno, que o dever do vereador é prestar
solidariedade a quem quer seja. Tenho convicção de que
não fiz nada de errado. Tenho consciência tranquila”.

Reforma
tributária

O presidente do Con-
gresso Nacional, Rodrigo
Maia, deve, nesta sema-
na, acelerar as votações
a respeito da Reforma Tri-
butária. “Menos imposto
é gasolina, álcool, gás,
energia e tudo que con-
sumimos mais barato.
Representa mais dinhei-
ro na economia, mais
desenvolvimento e mai-
or geração de emprego”.

Essa tem sido a sínte-
se do discurso do depu-
tado federal Alfredo Kae-
fer, em Brasília, em favor
da redução da carga tribu-
tária. “Penso que é cada

vez maior o número de
pessoas que percebem o
que está acontecendo e
entendem que uma eleva-
da carga tributária é igual
a menos empregos e sa-
lários menores”, destaca.

Desde que assumiu
seu primeiro mandato na
Câmara dos Deputados
- em janeiro de 2007 - o
parlamentar já fez deze-
nas de pronunciamentos
e não se cansa de apre-
sentar proposições,
emendas e projetos no
sentido de estimular o
governo federal a reduzir
impostos.

BENEFÍCIOS
Segundo o parlamentar, “está provado que menos imposto é mais
dinheiro na mão da população e, em última instância, gerando
empregos para beneficiar as pessoas com menor renda”.

KAEFER destaca a importância da reforma para a geração de emrpregos

AGÊNCIA CÂMARA
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Tramita nas comissões internas
do Legislativo um projeto do Execu-
tivo que livra empresas instaladas
em prédios antigos de apresenta-
rem a Certidão de Con-
clusão de Obra para ob-
ter alvarás de funciona-
mento de estabelecimen-
tos comerciais. A propos-
ta é alterar pontos signi-
ficativos da Lei 6.696, de
23 de fevereiro de 2017.
Ontem a Câmara de Ve-
readores verificou ainda
que falta uma audiência
pública para discutir
essa mudança, que em
breve terá que ser mar-
cada para expor esse pe-
dido de alteração por
parte da Prefeitura.

“O projeto é impor-
tante e devemos realizar uma au-
diência pública para discutir com
a sociedade civil organizada e o
Concidade [Conselho Municipal
das Cidades] o melhor caminho
para regulamentar essas obras
que no passado foram construí- CARLINHOS defende

realização de audiência pública
para discutir a questão

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

Alvará facilitado
das de qualquer maneira e preci-
sam se regulamentar o mais rápi-
do possível para o poder publico
legalizar a cobrança de impostos”,

diz o vereador Carlinhos
Oliveira (PSC).

Por não atenderem
a questões relaciona-
das a acessibilidade,
estacionamento e taxa
de ocupação – previs-
tas na Lei sobre o Uso
do Solo – essas em-
presas dependem todo
ano de um decreto mu-
nicipal para que tives-
sem autorização para
abrir as por tas. Elas
assinavam um Termo
de Ajustamento de
Conduta. Como o cres-
cimento da região cen-

tral não teve uma organização
adequada, o total de empresas
nessas condições é bastante
grande: 15 mil dependem desse
decreto anual.

 Se virar lei, essa medida só
vai livrar da Certidão de Conclu-
são de Obras empresas implan-

tadas antes de 2013, que já
possuem alvará. Uma Comissão
Permanente de Acessibilidade
deverá analisar as condições
da estrutura. São construções
que não tem como se adequa-
rem a Lei sobre Uso do Solo,
por isso, seriam dispensadas

dessa obrigação.

 Na mesma proposta, a Prefeitura propõe a alteração da Urbe 1
(Macrozona de Urbanização Específica) – que se trata de uma

implantação de loteamento para fins esportivos, comerciais e de serviços
e de apoio a rodovia, às margens da BR 277. A área em questão que será
inclusa na Urbe 1 será o entorno do Aeroporto Municipal, visto que logo
iniciam as obras de duplicação da pista. Estão inclusas áreas de até 200

metros a direita da estrada do aeroporto.
O vereador Fernando Hallberg (PPL) acredita que sejam necessárias mais

informações para tomada de alguma decisão. “Vamos aguardar a
documentação da Prefeitura, porém deverá ser realizada audiência
pública na Câmara em breve para discutir com a sociedade e com os

engenheiros e arquitetos sobre a alteração dessa lei para que consigamos
de fato resolver esse problema de uma vez por todas e não precisarmos

todos os anos fazer uma lei para remendar”.

Mudanças no aeroporto

Comissão
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“Quando rejeitam o
diálogo e tentam
parar o Brasil, nós

exercemos
autoridade para

preservar a ordem”.

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

O trabalho dos
órgãos de

segurança pública
do Paraná para

garantir a ordem
nas manifestações
que acontecem no

Paraná.

As fake news
(notícias falsas) que

se espalham por
redes sociais e

incendeiam ainda
mais a greve dos
caminhoneiros.
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AGÊNCIA BRASIL

Michel Temer,
presidente do Brasil,
sobre a paralisação
dos caminhoneiros

A greve nacional dos caminhoneiros ganhou
um componente a mais de grupos políticos, al-
guns bem radicais, que estão eufóricos e cren-
tes de que chegou o momento de mudar o País.
Essa euforia, no entanto, está se tornando peri-
gosa e começa a fugir do controle.

Prova disso foi uma ação criminosa em Bau-
ru, interior de São Paulo, onde parafusos de uma
linha férrea foram retirados e causou o descarri-
lamento de um trem que transportava um com-
boio carregado com combustível.

A situação pode se agravar hoje com a pre-
sença de movimentos sociais nas ruas. Em nota
eles anunciaram que a quarta-feira será um “Dia
Nacional de Lutas” e o propósito é defender a
redução do preço dos combustíveis e apoiar a
greve dos caminhoneiros.

Por outro lado, grupos políticos de direita es-
tão nas ruas pedindo intervenção militar. Em
Cascavel os manifestantes, em uma cena gro-
tesca e patética, chegaram a implorar de joe-
lhos em frente a uma das unidades do Exército
para que os milicos assumam o poder.

A presença de movimento sociais nas
ruas deixa os órgãos policiais em alerta. Os
dois grupos rivalizam e se hostilizam pelas
redes sociais.

A euforia de ambos os lados e os extremis-
mos não interessam a ninguém.

 Apae
A Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
de Cascavel), por meio de
sua diretoria executiva,
realiza nesta quarta-feira
(31), em suas dependências
na Rua Manaus, 3990, no
Bairro Tropical, sua
Assembleia Geral
Ordinária para tratar da
prestação de contas de
2017, parecer do Conselho
Fiscal, Administrativo e de
Auditoria Externa, e
Relatório de Atividades
de 2017.

 Agricultura Urbana
O gestor do território
Cidadão, José Carlos da
Costa, esteve no Jardim
Colmeia junto com o
presidente da Associação
de Moradores, Antônio
Gomes dos Santos, para
acompanhar o andamento
dos trabalhos para
implantação do Programa
Agricultura Urbana em um
terreno do Município
localizado na Rua
Serra Dourada. As
atividades serão de
13 a 21 de abril.
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Destinação correta
Dia 9 de junho, o Centro Estadual de

Educação Profissional Pedro Boareto
Neto (Ceep) e parceiros realizam uma

ação alusiva ao Dia do Meio Ambiente.
Os alunos do curso Técnico em Meio

Ambiente estarão no Calçadão em
frente à Catedral Nossa Senhora

Aparecida coletando lixo eletrônico
(TVs, celulares, geladeiras, pilhas e

baterias) e óleo de cozinha. Será das
9h às 12h.

Poesia
O artista Miguel das Neves

abre sua exposição “Junho,
Arte e Poesias”.

A abertura será dia 4 de junho,
às 19h, na Sala Verde da Biblioteca

Pública Sandálio dos Santos.

Amor em fios
O jantar beneficente do Projeto

Amor em Fios será realizado dia 6 de
junho. Os ingressos para o delicioso e
requintado bufê estão à venda pelo

telefone (45) 99921-7400.
 O Projeto Amor em Fios visa

aumentar a autoestima de pacientes
que estão em tratamento de câncer e

perderam os cabelos.

Felicidades!
Põe na agenda

Dia 17 de junho tem Pink Floyd In
Concert. Será às 20h, no Teatro

Municipal Sefrin Filho.Cláudio Soares, Pedro Mariano Sóia,
Paulo Ricardo Marreto, Cláudia

Mariana Bomfim e Lúcio Segalla Neves.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"No mesmo instante em que recebemos
pedras em nosso caminho, flores estão

sendo plantadas mais longe.
Quem desiste não as vê."

William Shakespeare

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 CAMILA e LUCAS DALMASO,
em momento in love

 VERA E GRASI FOTOGRAFIAS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Surpresas, mudanças e situações inu-
sitadas tendem a marcar o dia dos ari-
anos. Momento importante para a per-
cepção das transformações pessoais
e profissionais necessárias. Cor azul.

To
ur

o

Dia em que pode enfrentar imprevis-
tos, que pedem soluções alternativas,
taurino. Perceba que não controla
tudo. Flua com o que intuitivamente
sente que deve mudar. Cor rosa.

G
êm

os

Acontecimentos inusitados envolven-
do amigos e grupos. Mudança de pla-
nos. Aceleração de situações que pro-
movem renovação de vários aspec-
tos de sua vida. Cor pink.

C
ân

ce
r Dia que enfatiza questões profissio-

nais, onde deve haver inovação e in-
ventividade. Possibilidade de confronto
entre uma atitude independente e as
demandas das relações. Cor preto.

Le
ão

 Não se acomode. Surpresas e impre-
vistos podem envolver estudos e via-
gens. Novos interesses e atitudes. De-
safio entre inovação e apego. Cor cinza.

V
ir

ge
m Mudanças, mesmo que indesejadas,

são necessárias ao seu processo de
evolução. Desafios relacionados às
emoções e às finanças. Cor brancao.

Li
br

a

As mais importantes mudanças estão
ocorrendo nos relacionamentos e em
família. As velhas formas de se relacio-
nar não têm mais sentido. Enfrenta-
mento de tabus, libriano. Cor lilás.

E
sc

or
pi

ão Mudança de interesses de estudo e
de trabalho são importantes, escorpi-
ano. Poder mental. Necessidade de
sair de uma rotina desprovida de sen-
tido e se reinventar. Cor azul.

Sa
gi

tá
ri

o Acontecimentos surpreendentes envol-
vendo a vida afetiva, nativo de Sagitá-
rio. Mudança de valores emocionais.
Percepção de habilidades que ainda
não utilizou devidamente. Cor cinza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Mudanças familiares e emocionais si-

nalizam a necessidade de desapego.
Junho é um mês importante que pode
acelerar o processo de mudanças in-
dividuais e coletivas. Cor verde.

A
qu

ár
io Urano, regente aquariano, está en-

volvido em intensa configuração as-
trológica. O momento pede inovação,
mudança, reinvenção. Apego gera di-
ficuldades, aquariano. Cor azul.

 P
ei

xe
s Você é desafiado a uma nova maneira

de expressar seus talentos e de gerar
recursos. Questões financeiras e emo-
cionais pedem mudança de atitude.
Teste de autonomia. Cor amarelo.


