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Focos de resistência
Organismos policiais com apoio do Exército desmobilizaram várias aglomerações
de caminhoneiros na região Oeste do Paraná na manhã de ontem. Em Cascavel,
houve ações nos trevos Cataratas e do Ceasa. Apesar de boa parte dos caminhoneiros deixarem os locais de protestos, ainda há focos de resistência e a greve
continua em vários locais. A unidade da Ceasa em Cascavel, que estava sem receber produtos desde sexta-feira da semana passada, voltou a ser abastecida ontem.
z Pág. 05
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Canoagem em São Paulo
A delegação brasileira de canoagem velocidade que representará
o País na modalidade nos Jogos
Sul-Americanos Cochabamba
2018, que tiveram início no último
sábado na Bolívia, está prestes a
embarcar para a competição. Integrantes da equipe, os cascavelenses Ana Paula Vergutz, Vagner Juni-

or Souta e Roberto Maehler realizam treinamentos preparativos
para os Jogos na cidade de São
Paulo, na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo.
Eles estão lá desde o último dia
14 de maio e permanecerão até
este sábado, juntamente aos atletas Pedro Henrique Helena da Cos-

Sub-19
A Federação Paranaense de Futebol ainda não havia confirmado até o
fechamento desta edição a realização da 5ª rodada do Campeonato
Paranaense de Futebol Sub-19. Entretanto, no adiamento dela, que
deveria ter sido realizada no fim de semana, definiu que ela seria
realizada neste sábado. Com isso, deverá, enfim, ocorrer o dérbi
entre Cascavel CR e FC Cascavel. O duelo, às 15h30 no Estádio
Olímpico, será uma prévia em menor proporção do duelo que ano que
vem ocorrerá pela primeira vez na elite do Estadual.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 31 DE MAIO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

ta, Edson Isaias Freitas da Silva e
Cinara Camargo Barbosa. Este período de treinamento é para definição e preparação das embarcações
coletivas do Brasil.
Além desses, a seleção brasileira de canoagem conta com Isaquias Queiroz dos Santos, Erlon de
Souza Silva, Valdenice Conceição do
Nascimento, Andrea Santos de Oliveira e Ângela Aparecida Elias da
Silva, mas sendo o CRC (Clube de
Regatas Cascavel) a equipe com
maior representatividade na equipe,
com Ana Paula, Vagner e Roberto.
De São Paulo, os três cascavelenses embarcarão direto para a
Bolívia, onde terão mais uma semana de treinos para aclimatação á
altitude de mais de 2.500 metros
de Cochabamba. As provas da canoagem velocidade nos Jogos Sul-Americanos serão de 6 a 8 de junho.

Cascavel Futsal
disponibiliza
ingressos grátis
para este sábado

Em busca de contar com casa cheia
neste sábado para subir na
classificação da Liga Nacional, o
Cascavel Futsal receberá o Jaraguá
(SC) com portões abertos ao
público no Ginásio da Neva para o
jogo marcado para as 19h, pela
10ª rodada da competição.
Os ingressos são gratuitos, mas, por
segurança do público, limitados a
950 unidades para adultos e a 50
unidades para crianças. Também
serão liberados apenas dois ingressos
por pessoas. Os interessados devem
retirar as entradas antecipadamente
nos tradicionais pontos de venda:
Posto Pra Frente Brasil e rede
Muffatão de supermercados (Neva,
Cancelli e West Side).
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BRASILEIRÃO
Atlético-PR e Santos têm um
importante compromisso nesta
quinta-feira, às 21h, na Arena da
Baixada, em Curitiba, pela 8ª
rodada do Brasileirão. Ambas as
equipes têm seis pontos, mas
com os paranaenses abrindo a
zona de rebaixamento e os
paulistas uma posição
imediatamente fora, pelos
critérios de desempate.
Pressionados, o Furacão não
vence há nove partidas contando também outras
competições -, enquanto o
Peixe, que não marca gols há
três jogos, só venceu duas vezes
no campeonato, sendo o
lanterna Paraná Clube e o
penúltimo colocado Ceará.

Tite está com o grupo da seleção quase
completo para os treinos com bola visando a
Copa do Mundo. O treinador ganhou mais
três reforços ontem, em Londres. Novamente
de chuteira, Fagner trabalhou com bola. Além
dele, os campeões da Liga dos Campeões pelo
Real Madrid, Marcelo e Casemiro, treinaram
pela primeira vez com a delegação.
O lateral-direito do Corinthians, que vem de
uma lesão muscular na coxa, tinha corrido no
campo na segunda-feira e participado apenas
de um leve aquecimento na terça - quando
calçou tênis depois e apenas correu. Ontem,
aumentou a intensidade: participou de um
rápido aquecimento com bola e de situações de
enfrentamento. Já Marcelo e Casemiro
chegaram ontem cedo a Londres, após três dias
de folga pela conquista da Liga dos Campeões,
no sábado. Firmino, que também disputou o
jogo e foi vice-campeão pelo Liverpool,
encurtou seu descanso e chegou na segundafeira à noite. Resta agora a incorporação do
atacante Douglas Costa ao trabalho com bola, o
que ainda não há prazo para ocorrer.

CHAVEAMENTO
O vencedor do duelo Corinthians
x Chapecoense terá nas
semifinais quem passar de
Flamengo x Grêmio. Do outro
lado da tabela, o vencedor de
Palmeiras x Vasco ou Bahia terá
como adversário na próxima fase
o ganhador de Santos x Cruzeiro
ou Atlético-PR. Nesta fase da
Copa do Brasil, será aplicado o
árbitro de vídeo. As datas prévias
para os duelos das quartas de
final da Copa do Brasil são: 1º, 8,
15 e 29 de agosto.
JOGAM HOJE
15h
15h

MAIS JOGOS
Outros dois jogos fecham hoje a
8ª rodada do Brasileirão. Às 16h
o Flamengo recebe o Bahia e às
18h o Corinthians recebe o
América-MG. Até o início da
Copa do Mundo, no dia 14 de
junho, o Campeonato Brasileiro
será o único compromisso para
os principais times do País. A
competição irá até a 12ª rodada
antes do início do Mundial. No
fim de semana, pela 9ª rodada,
haverá os clássicos Vasco x
Botafogo, Palmeiras x São Paulo
e Flamengo x Corinthians.

COPA DO BRASIL
A CBF sorteou, ontem, os duelos
das quartas de finais da Copa do
Brasil. O Corinthians enfrentará a
Chapecoense, com primeiro jogo
em São Paulo. O Grêmio jogará
contra o Flamengo, primeiro em
Porto Alegre. Nos outros dois
confrontos, o Palmeiras terá pela
frente o vencedor do duelo entre
Vasco e Bahia (que se enfrentam
em 16 de junho). O Palmeiras
jogará a primeira partida como
visitante, e definirá em casa as
quartas. Já o Santos jogará contra
o ganhador de Cruzeiro x AtléticoPR. O time da Vila Belmiro será
mandante no primeiro jogo,
decidindo as quartas fora de casa.

16h
18h
21h

14
FALTAM

dias para a
Copa do Mundo
Rússia 2018

AMISTOSOS
Luxemburgo x Senegal
Marrocos x Ucrânia
BRASILEIRÃO
Flamengo x Bahia
Corinthians x América-MG
Atlético-PR x Santos

Paranaense de Paranavaí, o
zagueiro Miranda é outro experiente
jogador do grupo de Tite que
disputará a Copa pela primeira vez
aos 33 anos. Campeão da Copa
das Confederações com a seleção
em 2009, ele passou a ter lugar fixo nas convocações com Dunga, algo que se repetiu com Tite. Ao
todo, o zagueiro titular da Inter de Milão tem 45
jogos pela seleção e dois gols marcados.
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Autônomos mantêm greve
Apesar de boa parte dos caminhoneiros terem deixado os pontos de bloqueio em Cascavel – nos
trevos da Ceasa e do Cataratas –
cerca de 300 manifestantes garantem que não têm data para encerrar a paralisação, e seguem
para o 11º dia de protestos. Vale
lembrar que o tráfego de veículos
nas rodovias está liberado.
Eles afirmam que muitos dos
que saíram dos bloqueios ontem
pela manhã foram forçados pela
Polícia Militar, Exército e Polícia
Rodoviária Federal a irem embora.
“A maioria dos caminhoneiros

que foi para casa saiu contrariado. Muitos não queriam deixar o
protesto, mas foram obrigados a
ir”, contam os motoristas.
O grupo que resiste às intervenções é em grande parte de motoristas autônomos. Eles dizem
que, apesar das propostas do
governo federal ante a greve, os
custos da atividade ainda continuam altos. “A gente paga para
trabalhar”, lamentam.
 Reportagem: Marina Kessler

Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

COMBUSTÍVEL

As cargas de combustíveis que foram escoltadas até alguns postos na cidade,
aliviaram as necessidades de motoristas por poucas horas. Até a tarde de
ontem a informação é de que não havia mais produto nos estabelecimentos.
“Os caminhões segue até Araucária para buscar gasolina e diesel e as filas
estão gigantescas e o processo de abastecimento será demorado”, afirma o
vice-presidente do Simbicombustíveis-PR, Roberto Pellizzetti.
Ele acredita que somente pequena quantidade de etanol deve chegar a
Cascavel na sexta-feira. “As sequelas seguirão por mais uns dias e para
regularizar todos os estoques ainda vai uma semana”.

NÚMERO de manifestantes reduz, mas bloqueios permanecem montados em Cascavel

Abastecimento
parcial
A Ceasa (Central de Abastecimento
do Paraná) em Cascavel voltou a
receber alimentos na manhã de
ontem. Ação de policiais
desarticulou a mobilização de
manifestantes no trevo da PR 486 e
com isso foi possível a entrada de
caminhões para a
entrega de cargas.
A unidade que recebe cerca de 200
toneladas por dia de frutas, legumes
e hortaliças desde sexta-feira
passada estava com os boxes
desabastecidos. Para atender a
demanda de clientes os empresários
irão trabalhar das 6h ao meio dia
mesmo neste feriado.
“Aos poucos vamos voltar à
normalidade. Algumas empresas já
retornaram ao trabalho e fazem a
organização dos estoques para
repassar aos mercados”, afirma o
analista de mercado,
Olivar da Rocha.
Apesar do anúncio de acordo para
que a greve dos caminhoneiros
chegasse ao fim, ainda restam
pontos de manifestações por todo o
País o que compromete o
abastecimento da Ceasa.
“Como 90% dos nossos produtos
veem de outros estados, como São
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul então vai
demorar em torno de 15 dias para
normalizar o abastecimento”.
A maior parte de legumes desta
estação do ano como tomate,
pepino, pimentão, por exemplo,
precisa vir de São Paulo e Minas
Gerais. Maçã e caqui chegam do Rio
Grande do Sul e banana caturra de
Santa Catarina e também de outros
estados. A batata que já está em
falta nos supermercados deve
chegar nos próximos dias devido a
produção ser paranaense.
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Dia do Desafio mobiliza colaboradores da Unipar

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Empolgada equipe realizou quinze
minutos de alongamento e dança;
mesmo com frio, o ritmo foi de suar.
Quatorze países em todo o mundo participaram do Dia do Desafio
ontem (30). Cascavel foi uma das três
mil cidades envolvidas na competição
e a Universidade Paranaense – Unipar, como acontece todos os anos,
vestiu a camisa. Colaboradores de
todos os setores participaram com
alongamento, dança e ginástica.
Ação foi conduzida pelo Sistema Fecomércio Serviço Social do Comércio –
SESC / Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –SENAC. Neste ano, o
município concorre com a cidade de

Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
A proposta é realizar 15 minutos
de qualquer modalidade de atividade física (caminhada, corrida, ginástica, musculação, esportes), tendo
como propósito diminuir o sedentarismo e promover melhora da
qualidade de vida por meio do incentivo de hábitos saudáveis.
‘Você se mexe e o mundo mexe
junto’ é o slogan dessa grandiosa
campanha, em que todos são vencedores, contudo, a cidade que
mais registrar sua participação, por
telefone ou online, leva o título. O
resultado deve ser divulgado hoje
pelos organizadores.
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“Pé na Faixa”
encerra ações
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EDUCATIVA
Na terça-feira (29), a Cettrans recebeu
os colaboradores da Unimed com um
laço e um folder, explicando a
importância de se reconhecer como
parte integrante do trânsito. Essa ação
ocorreu na Sede da Unimed em Cascavel,
na Av. Barão do Cerro Azul.
SECOM

Ontem, último dia de ações do
Movimento Maio Amarelo realizado
pela Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) foi
de “Pé na Faixa”. A ação foi realizada na faixa elevada em frente à Praça da Bíblia, visando à conscientização e ao respeito pelo pedestre,
uma vez que o local tem alto registro de excesso de velocidade e risco para quem transita nele.
Durante todo este mês de maio
foram realizadas várias ações com o
apoio e a colaboração do Cotrans e
várias outras instituições não governamentais da sociedade cascavelense. Ocorreram palestras para crianças,
jovens, adultos e idosos; abordagens
na via pública; pé na faixa; atividades
com simulador; teatro; abordagens
lúdicas; tudo em prol do Movimento,
procurando trabalhar com todos os
públicos e modais e sempre ouvindo

a opinião da população.
“Conseguimos atingir os objetivos
propostos, com boa adesão da população cascavelense em prol de um
trânsito mais humanizado, sendo retratada em dados estatísticos a diminuição de mortes e acidentes no trânsito. Contudo, a educação no trânsito
é missão para o ano todo”, avaliou a
coordenadora de Educação de Trânsito da Cettrans, Luciane de Moura.

ATIVIDADES educativas aconteceram
ao longo do mês de maio

Encerramento oficial
O encerramento oficial do Maio
Amarelo, com todos os
apoiadores e colaboradores,
será realizado no dia 7 de
junho, às 9 horas, no Auditório
da Prefeitura. A comunidade
também está convidada.

Menos mortes
Cascavel apresentou 46% menos mortes envolvendo motociclistas; queda
de 19% em acidentes fatais e 23% de vítimas com ferimentos
comparados ao mesmo período do ano anterior; ainda houve diminuição
de 35% de autuações nos radares. “Quando falamos de trânsito estamos
falando de vidas. São pessoas que vivem no e do trânsito. A Cettrans tem
se empenhado, juntamente com a prefeitura, em proporcionar mais
segurança, mobilidade e acessibilidade para os cascavelenses, visando ao
respeito e à humanização no trânsito, e assim, prosseguiremos durante
todo o ano”, comentou o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.
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Buraco no Santo Onofre
Na região oeste de Cascavel, na
esquina das Ruas Mawes e Carijós, no
Jardim Santo Onofre, uma “cratera”
está aberta no asfalto causando medo
e insegurança na população que teme
um acidente. “Aqui tem um buraco, tá
muito perigoso, além de sair um mau
cheiro que não da pra aguentar, precisamos de uma resposta urgente”, relatou o morador Rafael Aparecido que
reside a poucos metros do local.
Solange Puerari, que mora há 22
anos no bairro, conta que é impossível ter um começo de noite tranquilo devido ao mau cheiro todos os
dias. “Esse buraco é terrível, fede
muito, não dá pra aguentar, principalmente no fim da tarde”.
Solange ainda relata sobre as medidas que deveriam ter sido tomadas. “A
gente fala com a Sanepar, eles jogam
para a Prefeitura, falamos com eles e
mandam falar com a Sanepar. E nesse
vai e vem a gente fica assim com esse
buraco aberto e fedido. Tentaram arrumar, mas na primeira chuva já desabou”.

RESPOSTAS

Segundo a Sesop (Secretaria de Obras Públicas) uma equipe será
encaminhada ao local para vistoria já na próxima segunda-feira. Uma das
possibilidades do mau cheiro, conforme o Departamento de Engenharia, pode
ser o descarte incorreto de esgoto domiciliar na galeria pluvial.
A Sanepar se pronunciou por meio de nota. “Deslocamos um fiscal para o
endereço e foi constatado que é uma galeria de água pluvial (recebe água da
chuva), de responsabilidade da prefeitura”. A engenharia da Sesop informa
que se constatado esgoto irregular no local a Sanepar será notificada para
localizar o autor do problema.
FOTOS: AILTON SANTOS

BURACO foi tampado pela população com placas improvisadas para evitar acidentes

“CRATERA” exala mau
cheiro e incomoda
moradores do Santo Onofre

Placas e galhos
O marido de Solange e seu filho colocaram placas e
galhos para tentar evitar algum desastre, pois no local há
somente dois cavaletes deixados pela Prefeitura. “Tivemos
que por essa sinalização, se não arrumam a gente pelo
menos tenta evitar um acidente” diz. A cabeleireira Kátia
Gonçalves contou que quase se acidentou. “Um dia tava
passando de moto, não vi o buraco e por pouco não cai,
outro dia um carro ficou com a roda presa. Além de
fedido esse buraco pode causar um grave acidente”.

LOCAL
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Aftosa: vacinação
é prorrogada
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) publicou ontem
portaria que determina a prorrogação
da campanha de vacinação da febre
aftosa até 15 de junho. O prazo foi
estendido por conta da paralisação
dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira (21), que afetou a distribuição e venda de vacinas. A prorrogação é de caráter excepcional.
Em Cascavel e em outros 31 mu-

nicípios que estão na área de abrangência do escritório regional da Adapar, a expectativa é de que sejam
vacinados 400 mil animais de até
dois anos até a data limite. Até agora, 70% deste total está com a vacina comprovada, o que representa em torno de 280 mil cabeças.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Cursos técnicos:
Inscrições abertas
Até 21 de junho estão abertas inscrições para os cursos
técnicos profissionalizantes em
colégios estaduais de Cascavel
que abrirão turmas no 2º semestre de 2018. Esta é uma
boa oportunidade para incrementar o currículo.
Os cursos são gratuitos,
abrangendo diversas áreas do conhecimento, o único critério para
se matricular é ter certificação de
conclusão do ensino médio. As
inscrições devem ser realizadas
junto às secretarias dos estabelecimentos de ensino.
Os interessados devem ter
em mãos seus documentos
pessoais: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, comprovante de rendimento (per capita) e histórico
escolar. As vagas são abertas
pra toda comunidade que deseje se especializar.

INSTITUIÇÕES E CURSOS
z Colégio Padre Carmelo Perrone:
Administração e Informática;

VACINAÇÃO é obrigatória a bovinos e bubalinos com até 24 meses

Multa e transporte
A aquisição e aplicação da vacina contra a febre aftosa é de responsabilidade dos proprietários dos animais. A vacinação e a comprovação
são obrigatórias, prevista em legislação estadual.
A não vacinação ou não comprovação implica em multa mínima de
10 UPF (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), cujo valor em abril deste ano
era de R$ 98,64, variando todo mês, podendo ser maior para rebanhos
com mais de 10 cabeças. Além disso, sem a comprovação o dono dos
animais não pode transportá-los, independente da finalidade.

z CEEP- Pedro Boaretto Neto:
Edificações, Meio Ambiente,
Segurança do Trabalho,
Enfermagem, Eletromecânica,
Eletrônica, Administração,
Informática;
z Colégio Wilson Joffre:
Administração e Recursos
Humanos;
z Colégio Eleodoro:
Áudio e Vídeo.
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Atenção diferenciada
FABIO DONEGÁ

O PSF (Programa de Saúde da
Família), que é uma estratégia desenvolvida pelo Governo Federal
desde1994, visa a aproximação da
população dos serviços de saúde
com atenção diferenciada, e dentro
dele há a realização de visitas domiciliares tanto dos ACSs (Agentes
Comunitários de Saúde), que são
as mais comuns, como dos técnicos em enfermagem, enfermeiros,
equipe odontológica e médicos.
Em Cascavel, cinco unidades de
saúde foram contempladas recentemente com a chegada de um Fiat
Mobi, os veículos representam um
investimento de aproximadamente
R$ 39 mil por carro. Nos postos
aproximam e facilitam o contato das
equipes com os moradores da localidade. Acamados, gestantes, acidentados são apenas alguns dos
grupos atendidos pelos servidores.
“Os profissionais da nossa unidade atendem a quem solicita no
próprio posto, nesse caso ele será
avaliado para constatação da necessidade. Também há casos que o
Paid [Programa de Atenção e Internamento Domiciliar], ou os próprios hospitais recomendam a visita
por parte de enfermeiros e médicos para um acompanhamento. Tro-

ca de curativos é o mais comum,
os técnicos fazem isso”, disse a
coordenadora da USF (Unidade de
Saúde da Família) do Santo Onofre,
Marisa Alves Sousa, que recebeu o
veículo há um mês.

Auxílio de veículo
O carro na USF Santo Onofre ajudou no Dia “D” de vacinação contra a gripe
no começo do mês. “Nós atendemos os acamados e idosos que não podem
vir até o posto tomar a dose”, contou a ACS Marcia Aparecida Kalinoski. O
veículo ainda dá apoio à ida dos agentes a casa dos pacientes.
“Temos áreas muito distantes da unidade, e o agente que possuir a
portaria pode ir visitar com o carro, o veículo é patrimônio da unidade para
uso de todos os profissionais”, informou a coordenadora.
Nesta unidade são atendidos uma média de 30 a 50 pacientes em casa por
profissionais de nível médio (técnicos de saúde bucal e técnicos de
enfermagem) e superior (assistente social, dentista, enfermeiros e médicos),
além das visitas regulares dos agentes para acompanhamento familiar.

COORDENADORA Marisa Alves junto
ao Fiat Mobi que veio para auxiliar nos
atendimentos domiciliares das equipes da
USF Santo Onofre

ATENDIDOS
Conforme a agente de saúde
Marcia Kalinoski, os pacientes elogiam o atendimento.
“A gente que sempre está na
casa deles acompanhando,
vemos a felicidade que ficam
quando o médico, dentista,
enfermeiro chegam a casa
deles junto com nós. É muito
mais prático, principalmente
para quem tem dificuldade
de locomoção” diz.

POLÍCIA
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16 mortes no trânsito
SOCORRISTAS do Siate
foram atender a ocorrência, mas
vítima já estava em óbito

COM o impacto, motociclista morreu na hora

Subiu para 16 o número de mortes no trânsito em Cascavel neste
ano. Na madrugada de ontem, um
motociclista de 49 anos morreu em
um grave acidente no Bairro Paulo
Godoy, em Cascavel.
O acidente ocorreu na Rua Tupiniquins, na noite de terça-feira. Uma

carreta estava estacionada na via,
e o motociclista bateu no veículo.
O impacto foi tão forte que o
motociclista caiu e morreu na
hora. Uma equipe de socorristas
do Siate e o médico foram até o
local para tentar socorrer a vítima,
mas ela já estava morta.
A Polícia Militar também esteve
no local para atender a ocorrência.
O corpo da vítima, identificada
como Osvaldo Andrade Pessoa, foi
encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) em Cascavel.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

ACIDENTE ocorreu no Bairro Paulo Godoy, em Cascavel

HOMICÍDIOS
LATROCÍNIOS
CONFRONTOS
MORTES NO TRÂNSITO
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Operação no

FERIADO

Giro da
Violência

Apreensão em Guaíra

BPFRON

Na madrugada de ontem, policiais do
BPFron apreenderam uma embarcação
na fronteira, em Guaíra. A polícia fazia
patrulhamento às margens do Lago de
Itaipu quando viu uma embarcação de
alumínio de seis metros. Da
embarcação, caixas eram transportadas
para um veículo Pampa. Alguns dos
acusados fugiram assim que perceberam
a presença da polícia; dois paraguaios
foram presos. No local, foram
encontradas 45 caixas de mercadorias
contrabandeadas. A ocorrência foi
encaminhada à PF de Guaíra.

Ferido em briga
OPERAÇÃO de desobstrução das rodovias intensificou policiamento, que será reforçado durante todo o feriado
À véspera de cada feriado, a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) faz uma
ampla divulgação das operações realizadas nas rodovias federais em
todo o País, para conscientizar sobre
acidentes de trânsito, flagrar motoristas trafegando acima da velocidade ou ultrapassando de forma proibida nas rodovias, além de testes de
etilômetro, dentre outras ações.
E, apesar de o feriado de Corpus
Christi ser prolongado, a PRF acabou não divulgando amplamente as
ações que serão realizadas nas
rodovias durante o feriadão. Tudo
isso por conta do trabalho intenso
dos policiais para desobstruir as rodovias federais de caminhoneiros
que se consideravam coagidos a
participar da greve. O policiamento
foi reforçado por conta das mani-

festações e assim deve continuar durante todo o feriado, e por isso, uma
operação acabou englobando a outra.
A Operação Corpus Christi começou a zero hora de ontem e
será estendida as 23h59 de domingo. Porém, a ação do feriado
em si começou tímida, sem grandes divulgações, por conta do trabalho intenso da PRF nas rodovias. Não há previsão de aumento
significativo de movimentação
nas rodovias, já que o abastecimento de combustível não foi
completamente normalizado e
muitas pessoas que pretendiam
viajar vão precisar mudar o planejamento.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: PRF

Um homem de 38 anos ficou ferido em
uma briga na manhã de ontem, em
Cascavel. Foi no Bairro Floresta, região
Norte de Cascavel. Ele teria sido
atingido na cabeça e estava
alcoolizado no momento em que foi
atendido, de acordo com o Siate.
Socorristas atenderam o homem, que
foi encaminhado para assistência
hospitalar na UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Bairro
Brasília.

Bateria furtada
Dois suspeitos foram presos pela
polícia na noite de terça-feira,
flagrados com baterias furtadas de um
caminhão, em Toledo. Moradores da
região viram os rapazes carregando a
bateria pela Rua Ângelo Donin. A
Polícia Militar foi acionada e abordou
os rapazes, que alegaram que tinham
encontrado a bateria abandonada na
Avenida Maripá. Eles foram presos e
encaminhados à Delegacia de Polícia
Civil de Toledo.
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Gaeco na
Câmara
VEREADOR
Parra teve celular
apreendido
pelo Gaeco

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)
cumpriu mandado de busca e apreensão na tarde
de ontem, no gabinete do
vereador Roberto Parra
(MDB). Foram levados
três aparelhos celulares,
um do edil e outros dois
de assessores.
De acordo com Parra,
a denúncia envolve o chefe de gabinete do vereador
e também uma ex-assessora, que hoje trabalha na
Prefeitura de Cascavel. Em
uma das conversas, o chefe de gabinete dizia que
“nem tudo se fala ao celular”. A outra é referente

a uma conversa ao telefone da ex-funcionária de
Parra com a mãe, onde diz
que “precisa ganhar
mais”. A suspeita, neste
caso, é porque os salários pagos aos assessores
são fixos. “O Gaeco estranhou porque, como o salário é fixo, ela não teria
como ganhar mais. Cabe
a ela dizer o porquê estava tendo este tipo de conversa”, afirma o vereador.
O Gaeco investiga se
os assessores estariam
devolvendo parte dos salários ao vereador.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

TRANQUILO
Parra garante que está tranquilo quanto ao rumo
das investigações. “Eles [o Gaeco] vieram atrás de
documentos e computadores, mas não acharam nada
que corroborasse as denúncias, e por conta disso, os
celulares foram levados para averiguação. Estou tranquilo, pois sei que a denúncia não procede”, afirma.
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Barulho na Câmara
Pente-fino no gabinete do vereador Roberto Parra (MDB)
mexeu ontem com os corredores da Câmara de Vereadores.
Investigações estão em andamento em outras salas,
causando receio de novas apreensões. Os telefones
grampeados de parlamentares e assessores têm se tornado
instrumento para verificar indícios de irregularidades.

Contas da Câmara

Longe do caos

Sem delongas, o presidente
da Câmara, Gugu Bueno (PR)
apresentou a prestação de
contas do quadrimestre deste
ano. Com base no limite de
gastos de R$ 9,4 milhões de
janeiro a abril, utilizou R$
5,5 milhões. “Temos uma
economia significativa, que
marca a história. Mais de R$
9 milhões enquanto estive
na presidência”.

Diante do caos na política do
País, ontem durante diálogo
com caminhoneiros em Céu
Azul, não passou
despercebido o
posicionamento do coronel
Washington Lee Abe
comandante do 5º Comando
Regional da Polícia Militar.
“Quem deveria estar sofrendo,
está tomando champanhe”,
disse aos manifestantes.

Sem interessados

Saiu da agência

Considerado o combustível do
futuro, a Prefeitura aposta na
exploração do biogás do
aterro sanitário. A compra do
novo sistema de captação e
condução do produto não
atraiu um interessado sequer.

Após longo período na Agência
do Trabalhador, Rosângela
Ferreira dos Santos Nietto, que
atuava diretamente com a
chefia, volta a atuar na
Secretaria de Educação no setor
administrativo.

FERIADO POLÍTICO
Membros do PPS Paraná estarão reunidos hoje às 20h, no
Harbor Querência Hotel em Cascavel. O deputado federal
Rubens Bueno, presidente do partido, apresentará os
pré-candidatos a deputado estadual Marcos Aurélio
Slongo, advogado de Barracão, e Nelso Rodrigues,
advogado e empresário do setor de comunicação em Foz.
A deputado federal, o pré-candidato será Cirineu Vacari,
empresário do ramo da construção em Cascavel.
z Como informou ontem o Hoje News, a Prefeitura
prorrogou o contrato emergencial do transporte escolar rural.
z Hoje foi publicado em Diário Oficial o aditivo com a R
F de Oliveira, no valor de R$3.654.614,02.
z Ontem foi publicado o contrato com a Transtusa, no valor
de R$3.279.268,94. O aditivo vai até janeiro de 2019.
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Contas equilibradas
SECOM

O demonstrativo financeiro do
Município de Cascavel referente
ao primeiro quadrimestre de
2018 revela equilíbrio entre receitas e despesas, colocando a nossa cidade “não numa situação
confortável, porque o desafio é
permanente, mas em relação a
muitos municípios da região e do
próprio Estado, bastante estável”,
conforme avaliação do secretário
de Finanças, Renato Segalla, que
junto com a equipe de gestão orçamentária da Pasta esmiuçou na
tarde de ontem as planilhas que
compõem a prestação de contas
referentes ao período de janeiro
a abril deste ano em Audiência
Pública realizada no plenário da
Câmara de Vereadores.
Acompanhada pela Comissão
de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo
vereador Serginho Ribeiro e prestigiada por vários membros do Legislativo, por integrantes do Observatório Social, imprensa e representantes da sociedade em
geral, a Audiência cumpriu ao disposto no art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101/2000,
que visa tornar pública periodicamente a execução orçamentária.
Neste primeiro período do ano
foram arrecadados R$ 301.858.
472,67, volume 4,95% maior que
o registrado nos quatro primeiros

meses de 2017, quando o Município arrecadou R$ 287.607.732,93.
Em relação às receitas próprias, o
crescimento representa 24,03% de
crescimento no comparativo com
igual período do ano passado. Foram R$ 110.677.704,42, contra
R$ 89.230.196,19 nos primeiros
meses do ano passado.
De janeiro a abril deste ano as
despesas liquidadas atingiram um
volume de R$ 197.161.340,28,
que somadas às transferências
para a Fundetec (R$ 504.431,00);
Cohavel (R$ 533.424,00) e Câmara (R$ 8.936.666,68) chegam a R$
207.135,861,96.

Saúde e Educação
Segalla reafirmou e os números comprovaram que Saúde e Educação
continuam sendo prioridades da administração. A prestação de contas
revela que do total arrecadado, foram empenhados e liquidados no
primeiro quadrimestre R$ 60.575.903,52 para a Secretaria de
Educação e R$ 65.508.130,28 para a Secretaria de Saúde.

SECRETÁRIO de Finanças,
Renato Segalla, fez a
explanação dos números

FOLHA

As despesas com pessoal
atingiram o valor de R$
374.892.750,72, o que
representa um índice de
48,94%. Em cumprimento ao
art. 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o limite
máximo para gastos com pessoal
é de 54% e o limite prudencial
é de 51,3%.

CÂMARA

Antes da prestação de contas
do Executivo, o presidente da
Câmara, Aldino “Gugu” Bueno,
também explanou os números da
Casa nesses primeiros meses
do ano.
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AGÊNCIA BRASIL

“A construção
permanente do Brasil é
nossa, e ela é
permanente, democrática
e comprometida com a
ética. Não há escolha de
caminho. A democracia é
o único caminho legitimo”.

É HORA DE SERENIDADE
A mobilização do povo brasileiro em apoio aos
caminhoneiros foi válida nestes mais de dez dias
de protestos que pipocaram pelo País e que ainda encontram focos de resistência em várias partes, inclusive na nossa região. A revolta sobre rodas assustou o governo que cedeu facilmente às
pressões quando percebeu que a união popular
não partia apenas de uma “minoria radical”, como
havia afirmado o presidente Michel Temer.
Agora, no entanto, é momento de serenidade e fazer o País retornar aos trilhos. A mudança, que muitos pregam, precisa ser praticada
por todos nas eleições deste ano, que acontece dentro de quatro meses. É através do exercício do voto que o brasileiro poderá exercitar a
revolução que o País tanto almeja.
A greve dos caminhoneiros perdeu a legitimidade quando grupos radicais infiltrados passaram
a defender o fim da democracia. Não existe saída
fora de um plano democrático.
Por outro lado, os caminhoneiros mostraram
sua força e saíram vitoriosos ao conseguirem em
poucos dias conquistarem pautas reivindicadas
há anos, como é o caso do fim da cobrança dos
eixos suspensos.
O momento é de reconstrução para que o País
se recupere o mais rápido possível do impacto
causado pela paralisação nacional.

Carmen Lúcia,
presidente do STF.

NOTAS
z Na Areac

z R$ 20 milhões

O prefeito Leonaldo
Paranhos participou na
noite de terça-feira (29) da
reunião semanal da
diretoria da Associação
Regional dos Engenheiros
Agrônomos de Cascavel
(Areac). “Esta cidade não
tem mais o direito de
prosperar com interesses
individuais. A máquina é
pesada para administramos
sozinhos, mas com apoio de
vários segmentos como
este, como temos tido, a
cidade como um todo
ganha”, enfatizou o prefeito.

A governadora do Paraná
Cida Borghetti confirmou
ontem a liberação pelo
Estado de R$ 19,4
milhões de reais para
obras de infraestrutura
em Pitanga, Tibagi e
Jacarezinho. Ela se
reuniu com os prefeitos
dos municípios no
Palácio Iguaçu, em
Curitiba, para autorizar
os recursos e destacou
que o objetivo é
promover o
desenvolvimento de todas
as cidades do Paraná.

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

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Os prejuízos
causados pela
paralisação ao setor
da agroindústria da
região Oeste do
Paraná que chega a
R$ 30 milhões
diários.

A adesão dos
cascavelenses ao
Dia do Desafio,
que levou
milhares de
pessoas a se
exercitarem no
dia de ontem.

PREVISÃO DO TEMPO
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Fases da lua
CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

CRESCENTE
20/06 - 07h52

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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Feijoada da Uopeccan
Dia 9 de junho tem a 1ª Feijoada da
Uopeccan. Será a partir das 11h30, na
Associação dos Jornalistas de Cascavel,
Rua Jequitibá, 566, Bairro Tropical.
Todo o lucro será revertido para o
Hospital e o objetivo é fazer com que
o evento se torne fixo no calendário
da instituição. O ingresso custa R$ 50
por pessoa e pode ser adquirido pelos
telefones (45) 2101-7400 com Kelyn
Aires ou (45) 2101-7124 com
Leandro Bellio.

Felicidades!
Luiz Paulo Sanches, Mário Delavecchia,
Sandro Paulo Sanches, Maria Aparecida
Mello e João Paulo Santos.

Festança
A Paróquia Santa Cruz promove dias
8, 9 e 10 de junho uma grande Festa
Junina, com várias atividades. Haverá
bênção do Pão de Santo Antônio,
casamento caipira e muita música. A
animação do sábado fica por conta da
Roda de Violeiros da Rádio Colmeia. Os
ingressos custam R$ 15 adulto e RS
10, infantil. Mais informações pelo
telefone: 3040-3338.

Night
Hoje, na programação Noites
Brasileiras do Botequim da Esquina,
tem a dupla Everton e Alex com o
melhor do estilo sertanejo.

A bela Monik Bonfin enfeita a coluna de hoje. O clique é de Arivonil Policarpo
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Áries

O céu o convida a aprimorar a forma
como se relaciona. É bom controlar o
bolso também. Prefira programas mais
simples. Cor verde.

PALAVRAS CRUZADAS

A vontade é de buscar novidades. Vale
fugir da rotina e fazer algo inusitado,
mas sem inconsequências. Cuidado
também para não negligenciar os compromissos assumidos. Cor Amarelo.
Há muito que refletir sobre o mundo
dos relacionamentos e sobre sua forma de se comunicar. Até seu aniversário vale promover uma boa revisão,
inclusive em sua imagem. Cor verde.
A mente está acelerada. É tempo de cultivar a fé, a certeza de que pode ampliar
suas fronteiras, pensar diferente e ultrapassar velhas limitações. Cor Azul.

Sagitário Escorpião

Procure ser generoso, carinhoso e atencioso com todos, principalmente com seu
amor. Este é o antídoto para o ciúme, as
tentativas de controle e manipulação.
Cor verde.
Procure dar mais atenção aos parceiros, clientes e colaboradores e o retorno será garantido. É importante também cultivar atenção e clareza na hora
de se comunicar.Cor verde.

Capricórnio

O conservadorismo deve ser deixado
de lado para que possa absorver as
novidades que chegam através de
amigos, colegas de trabalho e lançamentos do mercado. Cor vermelho.

Aquário

Há estímulo para grandes planos e
para tudo que possa levar a uma melhoria de vida. Não se esqueça também de gastar energia para evitar a
ansiedade. Cor verde.
É melhor economizar ao invés de gastar. O importante é demonstrar seu
amor e se preocupar com o bem-estar da pessoa amada fazendo algo de
útil por ele. Cor violeta.

Você deve cultivar a receptividade, a
compaixão e a abertura para ouvir o
outro. Procure estar em sintonia com
as necessidades das pessoas e aberto para auxiliá-las. Cor Azul.

Peixes

Libra

Virgem

Leão

Câncer

Gêmos

Criatividade em alta, revisões e renovações em destaque. Vale surpreender as
pessoas com propostas inovadoras. Há
necessidade de se aventurar e de buscar algo incomum. Cor Azul.

Touro

horóscopo

VARIEDADES

Passeios ao ar livre estão favorecidos,
você quer mais espaço, liberdade e
aventuras. Utilize o diálogo para suavizar qualquer inconveniente. Cor lilás.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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