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Boinas pretas
O 15º Batalhão Logístico de Cascavel incorporou
oficialmente na manhã de ontem 144 novos soldados.
Eles já integravam a corporação há dois meses e
ontem receberam as boinas pretas, o que significa
que passam a ser soldados do Exército Brasileiro. z Pág. 06

Cida Borghetti anuncia
UPS para o Santa Cruz
Em sua primeira visita a Cascavel como governadora do Paraná, Cida Borghetti anunciou na noite de ontem a implantação de uma UPS (Unidade Paraná Seguro) no Bairro Santa Cruz, contemplando a região oeste da cidade. A unidade deverá ser inaugurada dentro de 60 dias. O efetivo ainda não foi definido, mas segundo o comandogeral da Polícia Militar, a ideia é trabalhar com 16 a 29 policiais.
z Pág. 05
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Nosso Olímpico

ATIVIDADES DIÁRIAS
O Nosso Olímpico também oferecerá de segunda a
sexta-feira, das 17h às 21h, a Caminhada Orientada,
atividade na qual um orientador técnico esportivo da
Secretaria de Cultura e Esporte irá orientar sobre
postura, pisada, alongamento e ritmo de caminhada.
Já às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h30
às 16h30, os interessados poderão participar de aulas
de iniciação ao atletismo e tênis de mesa. As atividades
são todas gratuitas de destinadas para todas as idades.

ACP X CCR
Já garantido na decisão do título e na
elite do Paranaense de Futebol 2019,
o Cascavel Clube Recreativo cumpre
tabela contra o Paranavaí neste
domingo, às 15h30, no Waldemiro
Wagner, pela última rodada da
Segundona 2018. Para o time da casa
o jogo também não vale nada. Por
isso, as diretorias se uniram e
tentaram sem sucesso cancelar o
embate. Assim, o ACP mandará jovens
jogadores a campo e o CCR utilizará o
jogo para movimentar atletas que
pouco tem atuado na competição.

Ideia antiga do prefeito Leonaldo Paranhos, o projeto
“Nosso Olímpico/Esporte Cidadania” começará a ser colocado em prática a partir deste sábado, em Cascavel. A
ação consiste em tornar o espaço do Estádio Olímpico Regional uma opção de esporte
e lazer para toda a comunidade, com diversas modalidades
esportivas e atividades físicas
para todas as idades.
O lançamento do projeto será
às 14h deste sábado, quando os
portões do Olímpico serão abertos à população, com brinquedos
infláveis, cama elástica, minivôlei, minibasquete, minixadrez,
alongamento e ginástica.
Além dos serviços ofertados
durante a abertura, a população
poderá realizar atividades e avaliações físicas, exames de sangue e participar de palestras relacionadas à saúde envolvendo
todas as idades, em especial
para adultos, gestantes e idosos.

Futebol sub-19
O Paranaense de Futebol Sub-19 será de estreia como mandante para as equipes cascavelenses neste fim de semana.
Pela 2ª rodada do Grupo A, FCC recebe o Iraty na Coopavel às
15h30 deste sábado, enquanto o CCR receberá o Foz do Iguaçu às 15h30 de domingo no Estádio Olímpico. Na 1ª rodada, o
Toledo venceu o Cascavel CR por 1 a 0 e em Foz do Iguaçu o FC
Cascavel goleou o Azulão por 5 a 1. Pela mesma chave, o Batel
venceu o Campo Mourão por 2 a 0, enquanto Iraty e Prudentópolis empataram por 1 a 1. Pela 2ª rodada neste sábado também estão marcados Prude x Batel e Campo Mourão x Toledo.
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Roller Noturno no Lago

Ponto de encontro e de esporte e lazer, o Lago Municipal de Cascavel receberá um evento atípico
neste sábado. Trata-se do 1º Roller Noturno Patins Cascavel. O
evento é gratuito e aberto aos iniciantes e também aos patinadores mais experientes de todas as
idades. A primeira volta está prevista para as 19h.

A ideia do Roller Noturno, além
de reunir os amantes da modalidade, é também incentivar aos participantes a praticar a cidadania,
pois promove a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão
destinados à doação.
Assim, quem puder levar um quilo de alimento não perecível estará
ajudando várias famílias carentes.
ACEP

Time
Flamengo
Corinthians
América-MG
Atlético-MG
Atlético-PR
Botafogo
São Paulo
Palmeiras
Vasco
Internacional
Fluminense
Grêmio
Bahia
Sport
Santos
Chapecoense
Vitória
Cruzeiro
Ceará
Paraná

PG
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
1
1
1
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h
20h

Kartódromo

Dois meses após a abertura da
competição, o Campeonato Citadino
de Kart de Cascavel terá
prosseguimento neste domingo, com a
realização da 2ª etapa do Kartódromo
Delci Damian. Toda a programação
oficial será desenvolvida no domingo,
mas o sábado será agitado com treinos
livres durante todo o dia. Também
haverá provas de motos nas categorias
A, B e C. No domingo, a pista
estará liberada às 8h e receberá
disputas até o fim da tarde. As
corridas terão início às 13h.

SÉRIE B
E
1
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
0

D
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3

GP
7
6
5
4
5
4
2
2
3
2
3
2
1
3
2
2
4
0
0
1

GC
2
2
3
3
1
3
1
1
2
1
3
2
2
5
1
6
6
2
5
7

SG
5
4
2
1
4
1
1
1
1
1
0
0
-1
-2
1
-4
-2
-2
-5
-6

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Time
Fortaleza
CSA
Figueirense
Vila Nova
Paysandu
Londrina
Atlético-GO
Coritiba
São Bento
B. de Pelotas
Avaí
Juventude
Oeste
Guarani
Ponte Preta
S. Corrêa
Goiás
Criciúma
CRB
Boa Esporte

4ª RODADA
19h
19h

Vindo de vitória fora de casa no
clássico com o Umuarama, na última
terça-feira, pelo Paranaense, o
Cascavel Futsal encera outro clássico
como visitante neste domingo, dia no
qual desafiará o Marreco pela 6ª
rodada da Liga Nacional. O duelo
está marcado para as 11h, no
Arrudão, em Francisco Beltrão, e terá
transmissão ao vivo pela SporTV.

A disputa no Terrão do Jardim
Colonial promete levantar poeira
neste domingo, com os jogos
semifinais da competição. Única
equipe que avançou nos pênaltis da
fase anterior, os Amigos do
Elivelton/Bar Fortaleza (foto)
enfrentam agora os Amigos do
Jabá, às 10h30. Antes, às 9h30,
a programação será aberta com
Treme Terra x Recanto Colmeia. A
arbitragem está a cargo do Viana.

SÉRIE A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Cascavel Futsal

SÁBADO
Vasco x América-MG
São Paulo x Atlético-MG
DOMINGO
Corinthians x Ceará
Cruzeiro x Botafogo
Atlético-PR x Palmeiras
Vitória x Fluminense
Flamengo x Internacional
Sport x Bahia
Grêmio x Santos
SEGUNDA-FEIRA
Chapecoense x Paraná

PG
10
9
9
9
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
1
0
0
0

J
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
4

V
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
1
0
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0

D
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
2
1
2
2
2
2
4
3
4

GP
8
11
6
5
4
3
6
3
4
5
5
5
4
5
1
3
2
4
1
1

GC
3
5
2
1
1
2
5
3
3
5
4
7
6
5
2
5
5
9
6
7

SG
5
6
4
4
3
1
1
0
1
0
1
-2
-2
0
-1
-2
-3
-5
-5
-6

JOGAM HOJE
19h15
20h30
21h30
19h30
20h
16h
16h
15h45

JOGAM SÁBADO

4ª RODADA
Criciúma
Boa Esporte
Brasil de Pelotas
Londrina
19h15
20h30
21h30
16h30
16h30
19h

1x3 CSA
1x2 Juventude
1x0 Figueirense
1x1 Fortaleza
HOJE
S. Corrêa x Paysandu
CRB x Atlético-GO
Oeste x Coritiba
SÁBADO
Avaí x São Bento
Goiás x Vila Nova
Guarani x Ponte Preta

SÉRIE B
S. Correa x Paysandu
CRB x Atlético-GO
Oeste x Coritiba
SÉRIE D
Aparecidense x Sinop
Brasiliense x Corumbaense
INGLÊS
Brighton x Man. United
ESPANHOL
Sevilla x Real Sociedad
FRANCÊS
Amiens x PSG

15h

SÉRIE D
Madureira x Maringá

JOGAM DOMINGO
12h30
15h45
16h
16h
16h30

INGLÊS
Chelsea x Liverpool
ESPANHOL
Barcelona x Real Madrid
SÉRIE D
Cianorte x Novo Hamburgo
Prudentópolis x São José
SÉRIE C
Operário x Joinville
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Boinas aos novos soldados
Os jovens
que há dois
meses foram
incorporados
ao 15º Batalhão Logístico de Cascavel, na manhã de ontem
cumpriram
mais uma etapa importante na carreira
militar. Durante solenidade eles receberam as
boinas pretas e agora oficialmente
passam a ser denominados soldados do Exército Brasileiro.
“É um dia especial para o batalhão, onde os soldados incorporados
em 2018, ano em que o 15º Batalhão completa 30 anos, recebem o
símbolo máximo de combatente mecanizado, às tropas blindadas e mecanizadas na maioria dos exércitos
em todo o mundo”, destacou o comandante do 15º B Log, coronel Paulo Eduardo de Mello Perezino.

Como protocolo do batalhão, no
início da solenidade, soldados marcham até a presença do comandante e na presença de amigos e familiares cantam o Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, aqueles que se
destacaram durante o período de
instrução, recebem homenagem.
A entrega de boinas é feita por
padrinhos ou madrinhas escolhidos
por cada um dos 144 novos soldados. Muitos deles são os próprios
pais que diante desse momento resumem em poucas palavras o sentimento, “é muito emocionante ver
meu filho aqui”, diz Fátima Azeredo.
O filho dela, também emocionado, compartilha a alegria de ter se
tornado soldado. “Valeu muito a
pena seguir até aqui, sempre me
esforcei e pretendo seguir carreira,
pois aqui vejo o meu futuro”, comenta Willian Azeredo.

SOLENIDADE foi realizada no 15º Batalhão
Logístico de Cascavel
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

INCENTIVO FAMILIAR

Nelson Barbosa disse que o maior sonho era ver o filho Guilherme no lugar onde hoje está.
“Desde o princípio o incentivamos e hoje participar dessa solenidade é motivo de muito
orgulho para toda a família”. “Orgulhem-se de vestir essa farda, que reveste a alma do
soldado do Exército Brasileiro. Isso é uma grande responsabilidade. Isso demanda vontade,
hierarquia, disciplina e entendimento da importância do serviço nacional na vida de vocês.
Prossigam na missão”, destacou o comandante do 15º B Log.

CASCAVEL, 04 DE MAIO DE 2018
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Mais nove leitos

ALA G2
agora tem
abertos 19
leitos, dez
para urgência
ortopédica
e nove para
cirurgias
eletivas

FÔLEGO À
OBSTETRÍCIA
Os 19 leitos proporcionaram um
remanejamento importante.
Agora, o setor de obstetrícia,
que também sofre com a
superlotação, terá mais vagas
disponíveis na Ala G3, local onde
são atendidos os pacientes
vasculares, neurológicos e,
anteriormente os ortopédicos,
hoje na G2.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Precisa de mais

Nove leitos foram abertos na Ala
G2 do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, na manhã de quintafeira (3), com atendimento voltado a
cirurgias eletivas gerais e, principalmente, ortopédicas. Desta forma, a
ala, que passou a funcionar com apenas dez leitos em abril deste ano e
tem capacidade para 30 internamentos, tem agora 19 leitos em operação. Segundo a direção do hospital,
não há prazo para que as 11 vagas
que ainda permanecem fechadas
comecem a receber pacientes.
“A ampliação da G2 – que começou com atendimentos somente de
urgências ortopédicas - é para atender a uma necessidade do hospital que são as cirurgias eletivas, em
que há uma fila de espera muito
grande”, diz o diretor-geral do Huop,
Sergio Luiz Bader, que reforça: “estes novos leitos não são para urgência, só para eletivas de média
e alta complexidades”.
Além disso, cinco técnicos de
enfermagem se somam agora aos
dez já cedidos pela Prefeitura de
Cascavel no início do mês passado, medida que garantiu a abertura do novo espaço. Foi a partir da
contratação destes novos profissionais, por meio de chamamento
público, que os nove leitos puderam
ser abertos.

O número atual de técnicos de enfermagem ainda não é suficiente para que todo o complexo da Ala G2 funcione, e por isso, o
chamamento público permanece disponível no site da Unioeste. As
contratações precisam ser finalizadas até julho, período em que o
Ministério Público estabeleceu para que os técnicos cedidos pelo
município retornem às atividades nos setores de origem. Até lá, o
hospital precisa completar o quadro próprio de funcionários.
Vale lembrar que a cessão dos servidores ocorreu em um momento de caos na saúde pública, com superlotação nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e demora na transferência de pacientes já inclusos na Central Estadual de Leitos.
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Reajuste dos servidores
DIVULGAÇÃO/SECOM

REUNIÃO entre
representantes da Prefeitura
de Cascavel e Sismuvel

Assembleia

De acordo com o presidente
do Sismuvel, RicieriD’Estefani
Junior,as propostas serão
agora apreciadas e
deliberadas pela categoria na
assembleia, hoje, na Câmara
de Vereadores. “Compete à
categoria deliberar se aceita
ou não o índice e as demais
propostas”.

A Prefeitura de Cascavel confirmou
ontem o reajuste de 1,7% aos servidores municipais. Foi durante reunião entre o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, a diretora do Departamento de Gestão

de Pessoas, Vanilse Silva Schenfert
e o presidente do Sismvel (Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Cascavel),
Ricieeri D’Estefani Junior. A diretoria do Sismuvel prometeu apresen-

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- Juliano Magri e Andreia Porfirio Diniz
2- Jean Carlos Chiquim Pereira e Vanessa Cristina de Lima
3- Sandro Marcelo Francisco e Jenifer Alves de Oliveira Santos
4- Máicon Altir Canal e Grasielli Cantarelli Dias
5- João Clovis Del Moro Junior e Josiele Raquel Bach
6- José Augusto Barbosa e Ananda Rabelo
7- Marlon Luidgi Valentini e Kerilyn Tayse Peres
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 04 de maio de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

tar uma contraproposta.
Com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o
valor de reajuste proposto aos servidores municipais, cujo projeto já
foi enviado à Câmara Municipal, ficou mantido em 1,7%, sendo a
soma de 1,48% que é o resultado
do acumulado de maio de 2017 a
março de 2018, mais 0,22%, que
é a projeção para abril de 2018,
com base na média mensal de outubro de 2017 a março de 2018.
Outro benefício atendido pelo
Município é o aumento do teto da
cesta básica, que hoje contempla
2.308 pessoas com salários de
até R$ 2 mil mensais. Com a mudança, o benefício foi estendido
para quem recebe até R$
2.460,00, o que incluirá mais 686
servidores, totalizando 2.994 pessoas. Embora o custo anual suba
dos atuais R$ 3,785 milhões para
R$ 4,762 milhões com esta ampliação do benefício, “ele não incide no índice prudencial, o que
foi possível atender neste momento apesar de representar um
acréscimo operacional substancial”, conforme detalhou Zorek.
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Hackathon movimenta
Acic neste fim de semana

ASSESSORIA

Sicoob e Acis Labs são parceiros na
organizado do 1º Hackathon voltado a
assuntos do varejo. Agendado para este
sábado e domingo (dia 5 com início às
9h e no dia 6 com início dos trabalhos às
17h), o evento vai apresentar, entre
outros, soluções a desafios propostos
às empresas que participaram do
recente Workshop de Varejo e Inovação.
Os inscritos vão ser divididos em grupos
que terão por atribuição apresentar
soluções a diversos problemas comuns
DIRETORES e colaboradores preparam evento que
ao comércio atualmente. O consultor
trará soluções a problemas apresentados, em abril,
Adriano Spanhol, que possui
conhecimentos em dinâmicas de
durante workshop
inovação, participará do hackathon.
Conforme os organizadores, a melhor proposta apresentada durante o evento terá
acompanhamento da aceleradora para se transformar em solução de negócio.

Oportunidades

Inverno Solidário

A Acic conta com uma universidade
especializada na oferta de cursos,
palestras, treinamentos e workshops a
empresas dos mais diversos segmentos. É
a Uniacic, que programa mensalmente
uma grade de capacitações voltadas,
além dos proprietários e diretores, a
manter os colaboradores sempre
atualizados e bem informados sobre
exigências e tendências de mercado. Para
as mais de 13 mil empresas filiadas à Acic,
os valores de inscrição são subsidiados.
Outras informações sobre as opções de
treinamentos podem ser conseguidas
pelo telefone 3321-1452, ou na própria
associação comercial, localizada à rua
Pernambuco, 1800.

Já é possível fazer doações à edição de 2018
do Inverno Solidário, campanha organizada
pelo Núcleo Acic Mulher e parceiros. Há
pontos de coleta na associação comercial,
Sicoob e nas empresas das empresárias
ligadas ao núcleo.

Oratória
Estão abertas inscrições sobre curso de
Oratória com o instrutor Guilherme Prado. O
treinamento será realizado dias 15, 17, 22 e 24
de maio, das 19h às 23h, na associação
comercial. Os encontros serão das 19h às 23h.
O investimento é de R$ 230 a associados e a
estudantes e de R$ 350 aos outros
interessados em participar. Outras
informações pelo telefone 3321-1452.

Panorama ambiental
Um ciclo de debates sobre Panorama
ambiental vai ser realizado na Acic na noite
de 10 de maio, a partir das 18h45. O assunto
será apresentado pelo especialista no tema
Alessandro Panasolo. Ele vai falar sobre
licenciamento ambiental, logística reversa,
passivo ambiental, Código Florestal,
infrações administrativas ambientais e
regularização fundiária. Será na Sala
Paraná, na Acic, com entrada franca. A
realização é da De Paola e Panasolo
Sociedade de Advogados, Acic, Sescap-PR e
Madeira Construção. Outras informações e
confirmações pelo telefone 3321-1432.

Coaching
A Uniacic (Universidade Corporativa
Empresarial) da Acic informa sobre curso de
Coaching para vendas agendado para o
período de 7 a 11 de maio. A realização é do
Sibop em parceria com a associação
comercial. Outras informações pelo
telefone 3321-1452.

Rodada de negócios
Programa Empreender e Acic promovem,
no dia 22 de maio, mais uma edição da
Rodada de Negócios. Será a terceira
edição do ano de 2018, com início às
18h45, com credenciamento. Outras
informações podem ser conseguidas no
folder abaixo ou ainda pelo telefone
3321-1410.

Opções
Saiba a seguir cinco opções de cursos com
inscrições abertas na Uniacic, e realização
confirmada para maio: Técnicas de
comunicação e oratória; Coaching para vendas;
Alta performance no atendimento ao cliente;
Reforma trabalhista e Seleção de talentos.
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54% deixaram o SPC
Depois de chegar ao fundo
do poço em
termos de liberação de
crédito, como
define o presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e região
Oeste do Paraná), Leopoldo
Furlan, o SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito) da
Associação Comercial e Industrial de
Cascavel, traz dados positivos e de
otimismo à economia local.
Conforme levantamento, o número de pessoas que pagaram débitos e deixaram o SPC no mês de

abril cresceu 54% em relação a
abril de 2017. No mês anterior,
4.939 pessoas acertaram suas
contas e, por conta disso, deixaram o banco de negativados. Já em
abril do ano passado o mesmo procedimento foi empregado por
3.209 consumidores.
“Passamos por um período ruim
nos últimos dois anos, e agora estamos recuperando o crédito. As
pessoas que estavam no SPC conseguiram, nos últimos meses, de
uma forma ou de outra recuperar
valores, se recolocar no mercado,
e consequentemente, pagar suas
dívidas”, explica Furlan.
O presidente do Sindilojas lembra que os índices do SPC são cíclicos e que geralmente depois de
datas comemorativas, em que a
maioria compra por impulso, as inclusões em serviços de proteção
ao crédito aumentam. E é isso que

CONSULTAS
As consultas à base de informações também subiu em abril se comparado
ao mesmo período do ano passado. Conforme a Acic, 46.733 consultas
foram realizadas no mês anterior ante as 42.468 de 2017.

se espera após o Dia das Mães.
“Nos meses de outubro, novembro e dezembro, o consumidor vai
em busca de ‘limpar’ o nome para
poder comprar à prazo especialmente no Natal. Depois disso, acaba não honrando com os pagamentos e volta a ser incluído [no SPC]
entre fevereiro e março. Agora é
novamente época de quitar os débitos e poder comprar presentes
para o Dia das Mães”, afirma.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Total de pessoas
que deixaram o SPC

Abril
de
2018

4.939

Abril
de
2017

3.209
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Brincadeira é coisa séria!
DIVULGAÇÃO/SECOM

A palavra
‘brincadeira’
está presente em diversas páginas
do Currículo
para a Rede
Pública Municipal de
Ensino de
Cascavel
para a Educação Infantil. Isso porque a brincadeira também faz parte da transmissão do
conhecimento científico. É por
meio das brincadeiras que a cri-

anças expressam seus sentimentos e através de brincadeiras elas
também aprendem, e muito.
Quando os profissionais da
Educação conseguem aproveitar
todos os benefícios das atividades lúdicas, os resultados são
sempre positivos. Exemplo disso
ocorre no Cmei Professora Marilza Padilha Rocha Arruda, do
Guarujá. Uma única manhã acompanhando as atividades realizadas em cada turma já serve de
exemplo para provar que com embasamento no Currículo do Município é possível planejar excelentes encaminhamentos pedagógicos para transmitir conhecimento de forma lúdica.

CRIANÇAS EM ATIVIDADE no Centro
de Educação Infantil

CASCAVEL, 04 DE MAIO DE 2018
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Doleiro movimentou R$ 1,6 bi
A Operação
deflagrada
ontem pela
Polícia Federal (PF), denom i n a d a
“Câmbio,
Desligo”, tem
como principal alvo o doleiro Dario
Messer, descrito por delatores como
“doleiro dos
doleiros” e
responsável
por dissimular repasses milionários de propinas ao ex-governador do
Rio, Sergio Cabral.
Segundo as investigações, conduzidas pela força-tarefa da Lava Jato

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA

A organização criminosa foi
também descrita pelos irmãos
Marcelo e Renato Chebar, outros
dois doleiros mais próximos de
Cabral que foram denunciados na
Operação Eficiência, deflagrada
em janeiro do ano passado. Os
irmãos Chebar disseram, segundo o
Ministério Público Federal (MPF),
que procuraram os serviços de
Messer, por intermédio de Juca
Bala e Tony, depois que Cabral
assumiu o governo fluminense, o
que aumentou significativamente a
movimentação de recursos ilícitos.
Os doleiros envolvidos seriam os
responsáveis por movimentar “grande
parte da propina desviada pela
organização criminosa instalada em
administrações públicas no Estado do
Rio de Janeiro”, escreveu Bretas no
despacho em que autorizou a
operação desta quinta-feira.

no Rio de Janeiro, o doleiro seria o
maior responsável por um sistema
internacional de pagamentos de propina, chamado “Bankdrop”, que teria movimentado, desde os anos
1980, mais de US$ 1,6 bilhões, por
meio de 3 mil empresas offshores
com contas em 52 países.
O juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara
Federal do Rio de Janeiro, autorizou
o cumprimento de 45 mandados de
prisão preventiva, bem como ordenou a prisão temporária de duas

pessoas. Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do
Sul, Paraná e Distrito Federal.
As investigações são baseadas
nas delações premiadas dos doleiros Vinícius Claret, conhecido como
“Juca Bala”, e Cláudio Fernando, o
“Tony”, que trabalhavam sob a alçada de Messer e assumiram a
movimentação de recursos ilícitos
para Cabral, oriundos de diversos
esquemas de corrupção.
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01 - Marco Aurélio Guarnieri e Jéssica Jennifer Gonçalves
02 - Celso Soares de Oliveira E Maria Aparecida Lechinski
03 – Jailson Eleutério da Cunha e Vanessa Chaves da Silva
04- Gerson Henrique da Silva e Carmem Ozana de Melo
05- Aldeir da Silva Arruda e Nadir da Silva França
06 – Eduardo Borges Lied e Ana Paula Trevisan
07 – Adelar Gonçalves Farias e Izabel de Oliveira
08 – Jonathan Mendonça Barbosa e Simone Cordeiro dos Santos
09 – Jonas Rafael Pinto de Moura e Anna Caroline Araldi
10 – Jorge Idemar Gonçalves e Ivanilde Alves de Souza
11 – Vanderlei Antonio Pinheiro e Rosa Maria Nogueira
12 – Valderi Nunes de Figueiredo e Noeli Fatima Alexandre
13 – José Peixoto da Silva Neto e Valdete Terezinha Pereira
14 – Joel Silva Santana e Maria de Lourdes dos Santos
15 – Fabricio Roberto Meireles Molina e Juliana Custodio Duarte
16 – Marcos Tulio da Conceição Lessa e Debora Bruna Silveira
17 – Daniel Rodrigues de Aquino e Eli Sebastiana Monteiro
18 – Lucas Francisco da Silva e Juliane Pereira de Lima
19 - Genildo Lino da Silva e Neide Boehm
Cascavel, 04 de maio de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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Acidente grave
na marginal
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Giro da
Violência
Motociclista ferida
Uma motociclista ficou ferida em um
acidente que ocorreu na manhã de ontem
em Cascavel. Foi na Avenida Assunção.
Dois veículos trafegavam pela Avenida e
um dos carros parou no meio da via para
entrar na Avenida Tancredo Neves. A piloto
da moto veio logo atrás e não conseguiu
frear. A vítima, de 44 anos, teve
ferimentos leves.

FÁBIO DONEGÁ

Uno bateu em
moto e depois
foi atingido por
um coletivo

Na tarde de ontem, uma grave
colisão foi registrada na marginal
da BR-277, Bairro Guarujá em Cascavel, envolvendo um carro, uma
moto e um ônibus. Um veículo Uno
vinha na marginal sentido Foz do
Iguaçu quando tentou acessar a
Rua Gralha Azul, fazendo uma curva à esquerda, e furou a preferencial do motociclista, que vinha pela
marginal no sentido contrário. O
carro atingiu a motocicleta, que ficou destruída. A roda foi arrancada e os destroços ficaram espalhados pelo asfalto, além do vazamento de combustível.
O Uno também ficou danificado.
Logo depois de bater na moto, o
carro foi atingido por um ônibus do
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Capotamento no Santa Cruz

transporte urbano, da linha Guarujá, que vinha pela Gralha Azul, sentido marginal.
A passageira da moto teve ferimentos graves e foi atendida pelo
Siate. O motociclista foi recolhido do
asfalto pelo motorista do ônibus,
por conta do sol quente, e esperou
dentro do coletivo por atendimento.
Com ferimentos moderados e gritando de dor, ele foi atendido pelo
Samu. O acidente deixou o trânsito
lento no local e foi necessária a presença da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os feridos foram encaminhados para atendimento hospitalar.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

15
01
00
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Um acidente grave foi registrado na manhã
de ontem, na Rua Apinajés, bairro Santa
Cruz em Cascavel. A motorista teria
perdido o controle do veículo e acelerou o
carro sem querer, bateu no meio-fio e
capotou. Os ferimentos só não foram mais
graves porque a vítima estava de cinto de
segurança, e teve apenas escoriações. Ela
foi atendida pelo Siate e encaminhada para
assistência hospitalar.
FÁBIO DONEGÁ

Estelionato
A Polícia Civil interrogou, na tarde de
ontem, um suspeito de estelionato. Ele
teria comprado gado com cheque sem
fundos e assinatura adulterada. Dois casos
do golpe foram comprovados por meio de
testemunhas. O gado foi retido e será
entregue à Adapar, por estar sem nota fiscal
e guia de transporte. Uma das possíveis
vítimas morava em Vera Cruz do Oeste.
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Sem ambulância, efetivo e macas
A sobrecarga na saúde pública tem
trazido prejuízo à população em geral e
dificultado, inclusive, o trabalho do Corpo de Bombeiros em atendimentos de
ocorrências em Cascavel. Vários problemas que, unidos, formam um verdadeiro caos, que soma a alta demanda nas
UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento)
à imprudência no trânsito e à falta de
vagas hospitalares, além da escassez
de recursos do Corpo de Bombeiros.
Em um acidente grave registrado na
FÁBIO DONEGÁ

AMBULÂNCIA do Samu foi acionada para ocorrência porque Siate estava sem ambulância

Falta de efetivo
Ter ambulâncias a mais também não resolveria muita coisa para o
Corpo de Bombeiros. Até ajudaria, mas aí vem outro problema: não
há capacidade de efetivo operacional para compor as viaturas a
mais, que normalmente abrigam três socorristas e a maca para
atendimento a vítima. Em casos mais graves, o médico do Siate
também é acionado nas demais viaturas. “O previsto na área de
atuação do 4º GB [Grupamento de Bombeiros], que abrange 42
municípios, é de 377 bombeiros. Hoje trabalhamos com 267”,
afirma a tenente Marcela Schwendler, oficial de relações públicas
do 4º GB. Há alguns dias a reportagem do Hoje solicitou
informações ao Estado sobre falta de efetivo e equipamento dos
bombeiros, mas até agora não recebeu resposta.

tarde de ontem [leia mais na página 19],
mais de uma vítima ficou ferida. Nesses
casos, o Siate costuma encaminhar
mais de uma ambulância para atendimento, já que cada veículo tem capacidade para atender apenas uma pessoa.
Porém, isso não foi possível. Sem duas
ambulâncias disponíveis, apenas uma
do Siate foi deslocada e o apoio do
Samu foi necessário para atendimento.
Um dos motivos é que as macas de
ambulâncias ficam retidas nas UPAs e
no HU e, por consequência, o veículo
parado, o que tem sido recorrente para
o Corpo de Bombeiros. Não há macas
suficientes nas unidades hospitalares
e é preciso esperar até que uma seja
liberada na unidade de atendimento regulada, para colocar o paciente. Enquanto a maca da ambulância do Siate fica
no local, o veículo não pode sair, e isso
interfere em outros socorros.
Segundo informações do Consamu,
na manhã de ontem, uma ambulância
ficou retida por cinco horas na UPA Veneza, e isso ocorre nas unidades por
conta da alta demanda de atendimento. “Está tudo travado. As UPAS e o HU
cheios desde a parte da manhã. No pronto-socorro do HU, em que cabem 20
pessoas, tem 23”, afirma o diretor-técnico do Consórcio, Rodrigo Nicácio. Já
no feriado do dia 1º, não houve ambulância retida. Isso porque as pessoas
não procuram as UPAs nestas datas.
“Assim como no jogo do Brasil na Copa,
final do BBB [Big Brother Brasil, programa da rede Globo], no feriado, as pessoas não procuram atendimento médico. A população precisa entender que a
porta inicial são as unidades básicas
de saúde e que não precisa ir direto para
a UPA”, lamenta o diretor.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

AMBULÂNCIAS são antigas e
precisam ser substituídas

Equipamentos escassos
Em todo esse processo, pesa também a escassez com que trabalha o Corpo
de Bombeiros em Cascavel. São apenas quatro ambulâncias para fazer o
atendimento de traumas em toda a cidade e, muitas vezes, essas viaturas
também são deslocadas para rodovia e até mesmo municípios próximos
para fazer o atendimento. O agravante é que as existentes já passaram da
hora de serem substituídas. O Estado não repassa recurso suficiente para
isso e o bombeiro conta com colaborações como a Taxa de Proteção a
Desastre. Só que ela é a mesma antiga taxa de sinistro considerada
inconstitucional e que agora foi ‘remodulada’ para auxiliar nessas questões.
Porém, é questionada novamente pela Câmara de Vereadores por meio de
um projeto de lei que quer derrubar a contribuição e está em trâmite nas
comissões da Câmara de Vereadores. Conforme a Secretaria de Finanças,
só poderá deixar de ser cobrada no ano que vem se for revogada ou
declarada inconstitucional pelo judiciário. Com a arrecadação de 2018 da
taxa, a previsão era repassar R$ 2,2 milhões, 70% para o Corpo de
Bombeiros e 30% para a Defesa Civil. Há necessidade, também, da compra
de outros equipamentos, além das ambulâncias, mas não há informação do
comando sobre como o dinheiro será investido.

ARQUIVO
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Acidentes
Apenas na quarta-feira, 17
ocorrências foram
atendidas em Cascavel,
sendo 10 acidentes de
trânsito, segundo relatório
online do Corpo de
Bombeiros em Cascavel.
Aliás, a média diária é de
aproximadamente 17 a 20
atendimentos na cidade.
Do início do ano até
ontem, por volta das 15h,
938 acidentes de trânsito
foram registrados, média
de mais de 7 por dia. Tudo
isso com apenas quatro
viaturas. O problema se
agrava porque, com a
quantidade diária de
acidentes de trânsito e
vítimas em estado grave,
as unidades de pronto
atendimento e os hospitais
ficam lotados.

SUPERLOTAÇÃO

O Hospital Universitário informou que
nos últimos tempos enfrenta dias de
superlotação em setores como o prontosocorro e centro obstétrico que já chegou
a ter 38 pacientes em um espaço para
20. O samu tem macas que podem ser
emprestadas, e muitas vezes ficam no
hospital por pouco tempo. Ressaltamos
que existe o empréstimo da maca, não
deixando a ambulância retida e
rapidamente são devolvidas ao serviço.
Esse procedimento é de praxe não só
para o Huop, mas para outras unidades
de saúde. Na tarde de hoje eram 27
pacientes internados no pronto socorro.

MACAS ESCONDIDAS??
A retenção de maca nas unidades de pronto-atendimento é proibida por lei e, para a 10ª Regional de Saúde, não existe
falta de maca. “Tem que ver se tem maca escondida, porque não é possível. Se há falta de macas, a responsabilidade é
dos gestores. Recentemente acompanhamos que um vereador encontrou macas empilhadas na UPA da Tancredo. É claro
que nós temos sobrecarga no sistema, primeiro porque as pessoas procuram errado as UPAs. Há gente nas unidades
buscando atestado ou receita, coisa que poderia ser resolvida nas unidades básicas. Para quem vai doente, uma cólica
renal, por exemplo, se resolve com medicamento simples, mas em duas ou três horas as pessoas já são clicadas na Central
de Leitos. Além das pessoas que procuram errado, temos uma demanda muito grande de acidentes de trânsito. As
pessoas não respeitam, não é possível um acidente em perímetro urbano com tombamento do veículo se o motorista
estiver na velocidade de 40 km por hora”, dispara o chefe da 10ª Regional de Saúde em Cascavel, Miroslau Bailak.
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Bom para
o Paraná

ASSESSORIA

PROJETO foi apresentado ao ministro Marcos Jorge de Lima
O deputado federal Alfredo Kaefer (Progressistas 11) está propondo um
grande projeto de desenvolvimento para o Paraná
a partir de companhias de
desenvolvimentos regionais. O projeto foi apresentado ao Ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos
Jorge de Lima, em reunião
na manhã desta quintafeira (03). Kaefer busca
apoio federal para viabilizar as agências que trabalhariam em conjunto com
projetos regionais já em
andamento, como o Oeste em Desenvolvimento,
realizado por dirigentes
de entidades da região.
“O aproveitamento de
todo o manancial tecnoló-

gico, produtivo, cultural e
político de cada uma das
regiões paranaenses
deve ser melhor mapeado
para a adoção de políticas
de desenvolvimento específicas para cada região
do estado. Só assim é
possível trabalhar em conjunto governos, entidades, líderes e a população para gerar desenvolvimento, renda, emprego
e felicidade para as pessoas”, defende Kaefer.
O projeto contempla
todas as regiões do estado com a criação de agências regionais de desenvolvimento que seriam
responsáveis por implantar uma cultura de valorização regional e fomentar
a “Marca Paraná”.

Identidade
“Cada região tem sua marca, mas é preciso que a população
adote isso como identidade. Valorizando a região, se tem
maiores possibilidades de comercialização de produtos,
exploração do turismo e o desenvolvimento da economia”,
cita Kaefer, destacando a importância da imprensa e de
profissionais das redes sociais neste processo.
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Coach aos servidores
A um custo de R$ 54.600, 21 servidores públicos de
Cascavel terão o privilégio de participar de um curso de
Coach. A carga horária da empresa contratada é de 16
horas. A Secretaria de Planejamento e Gestão é a
escolhida. O custo é de R$ 2,6 mil por servidor.

Aos de informática

Uniformes

Também está prevista a
contratação de outra
empresa para cursos de
instalação de softwares
Windows e Microsoft. A
vencedora do certame é a
Elaborata Treinamentos de
Curitiba, por R$ 55.936. As
publicações foram feitas
hoje em Diário Oficial.

Hoje às 9h30 os vereadores
Celso Dal Molin (PR) e
Policial Madril (PMB)
entregarão no Ministério
Público um pedido de
investigação sobre a venda
em Foz do Iguaçu e Ciudad
del Este de uniformes
escolares com o brasão do
município de Cascavel.

Zero km
A Prefeitura comprou 14
veículos zero quilômetro
para a Secretaria de
Assistência Social. Foram
gastos R$ 1.328.400 em
seis vans e oito Renault
Kwid. Ontem a Câmara
autorizou financiamento
de mais R$ 7,3 milhões
para veículos, máquinas e
equipamentos.

Origem
Dal Molin afirma que o
propósito é saber se estes
uniformes vendidos em Foz
e no Paraguai foram
desviados dos lotes
adquiridos pela Prefeitura
na gestão passada para
distribuição gratuita a
alunos da rede municipal.
Explicações são cobradas do
Executivo. O caso é
acompanhado pelo Gaeco.

IVAN ZUCHI NA SECOM
Quem passou praticamente todo o dia de ontem na
Secretaria de Comunicação foi Ivan Zuchi, o exsecretário que pediu exoneração no mês passado. O
jornalista disse que retornou a Cascavel apenas para
acertar algumas questões pendentes e descartou a
possibilidade de voltar a comandar a Secom.
z Para quem ainda não tirou o título eleitoral tem até a
próxima quarta-feira, dia 9, para procurar o Cartório
Eleitoral.
z A mesma regra vale para quem pretende transferir o
título para outra cidade.
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Nas mãos da Azul
A PARTIR de segunda-feira
voos serão reduzidos em Cascavel

Diante do remanejamento de
voos para cidades turísticas, mais
uma vez Cascavel tem redução das
opções de passagens aéreas. A partir de segunda-feira até 8 setembro,
a cidade terá dois voos a menos.
Nas mãos da única empresa que
opera no Município, apesar da injeção de mais de R$ 20 milhões em
obras nos últimos oito anos, a administração pública tem dificuldades para reverter a situação. Pista
reformada, novos equipamentos
para facilitar pousos/decolagens e
desenvolvimento acelerado da economia: esses fatores foram irrelevantes para colocar Cascavel na
rota dos jatos ou ao menos criar
uma concorrência.
Ontem a Azul Linhas Aéreas confirmou a medida e justificou “condições meteorológicas adversas” na
cidade, por isso, a necessidade de
redução de voos. A medida é implantada há três anos pela empresa,
sem qualquer comunicado oficial à
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).
Desde o início da gestão, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) chegou a anunciar o interesse de uma
segunda empresa aérea na cidade.
Mas até agora as negociações não
avançaram. Pelissaro garante que
as condições do aeroporto são
atrativas, mas por um tempo, os

passageiros terão que se habituar
a redução de voos. “Pretendemos
buscar novas empresas. A própria
Azul tem jatos e poderia utilizar a
pista. Esperamos nos próximos
meses melhorar essa condição”.
Dos dois voos diários Cascavel/Campinas resta agora apenas
uma opção. Foi retirada de operação a linha com saída prevista às
5h em Cascavel e chegada às
6h55 em Campinas. Também
está extinto o voo de volta, com
saída de Campinas às 23h e chegada à 1h em Cascavel. Dos três
voos de Curitiba/Cascavel, foram
interrompidas as vendas das passagens de Cascavel 5h35 com
chegada 6h55 em Curitiba e retorno de Curitiba às 22h05 com
chegada 23h35 em Cascavel.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

25 mil a menos
Em um ano, Cascavel teve redução
de 25 mil passageiros. De 195.200
mil (2016) para 169.584 (2017).
Em função dos constantes
cancelamentos de voos, muitos
passageiros têm evitado utilizar o
aeroporto cascavelense. Outro
agravante é o custo da passagem:
de Cascavel a Curitiba R$ 1370.
Com saída em Foz, a passagem sai
mais em conta: R$ 1.100.

Atender a demanda
De 1º de julho a 5 de agosto, a Azul
irá disponibilizar cerca de 1,2 mil
voos extras para 36 aeroportos
brasileiros. As operações vão
atender a demanda adicional de
clientes durante a alta temporada de
inverno deste ano. Porto Alegre, Foz
do Iguaçu e Curitiba terão aumento
de voos. Medida que prejudica
outras cidades, como Cascavel. “No
inverno, nós costumamos fazer
algumas modificações na malha, de
modo a atender o aumento de procura”,
disse o diretor de planejamento de
malha da Azul, Daniel Tkacz.

Novos horários
O presidente do Acic (Associação Comercial e Industrial de
Cascavel), Edson Vasconcelos, cancelamento só seria justificável diante da falta de passageiros. “Se há demanda de passageiros, isso nos traz uma grande preocupação”, afirma. Segundo ele, os horários dos voos na cidade poderiam ser alterados
para evitar cancelamentos recorrentes. “A alternativa seriam
voos durante o dia e não logo no início da manhã e no período
noturno quando ocorrem problemas maiores”, justifica.
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UPS para o Santa
Cruz em 60 dias
A governadora Cida Borghetti (PP)
anunciou ontem, em Cascavel, a
implantação de uma UPS (Unidade
Paraná Seguro) na região oeste da
cidade, contemplando o Bairro Santa Cruz e outras nove localidades.
A escolha do local se deu com base
no alto índice de criminalidade da
região, a terceira com maior número de homicídios, atrás apenas da
Norte, que lidera, a e Sul. Ambas já
possuem unidades.
De acordo com a comandante
da Polícia Militar do Paraná, Audilene Dias Rocha, Cascavel é a única cidade do interior do Estado
que possui três UPS, já contabilizando a recém anunciada. O efetivo para a unidade da região oeste
ainda não foi definido, mas a comandante adianta que a ideia é
trabalhar com 16 a 29 policiais.
“A proposta da UPS é trabalhar diretamente com a comunidade, buscar informações e identificar quem
são os moradores locais. Além disso, a presença da força policial,
treinada para este tipo de trabalho, dificulta a ocorrência do crime,
e consequentemente, reduz os índices [de criminalidade]”, relata.
Audilene lembra que trazer mais
uma Unidade Paraná Seguro ao
município é fruto também dos bons
resultados obtidos nas que estão
em pleno funcionamento.
Conforme o major Rubens Garcez, do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, a prática mais comum de crimes na região oeste é
contra o patrimônio. “Com a nova
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

UPS, que se faz necessária, a polícia militar vai poder combater de
forma ainda mais eficaz este tipo
de crime. É importante esclarecer
que, embora a unidade seja implantada no Santa Cruz, toda a cidade
de Cascavel segue sendo monitorada pela PM”, afirma.

CUSTEIO

Os investimentos em
infraestrutura ficam a cargo da
Prefeitura de Cascavel. Segundo
o prefeito Leonaldo Paranhos,
estuda-se a possibilidade de
reformar o salão comunitário do
Bairro Santa Cruz, local mais
indicado até o momento para
abrigar a nova UPS. “Amanhã
[hoje] vamos criar uma comissão
para definir o local, se faremos
uma nova construção, um novo
prédio ou adaptação de algum
espaço já existente, como é o
caso do salão comunitário”, diz.
Paranhos garante que em 60 dias
a unidade, que custará em torno
de R$ 500 mil, será inaugurada.

GOVERNADOR Cida Borghetti (PP) e o novo secretário de Segurança Pública, Julio Reis

Segurança pública
Na ocasião, a governadora Cida Borghetti reconduziu o delegado da
Polícia Civil do Paraná à Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O
mote de seu trabalho frente à secretaria, segundo Cida, é fazer uma
gestão de integração com todas as forças policiais.
“Confio no trabalho do Julio, que é cascavelense e fez aqui um excelente
trabalho. Agora, assume com responsabilidade o cargo de secretário”,
comenta a governadora.
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DENUNCIAS EM VÃO
Combater a corrupção é preciso! Todos de acordo!
Mas, perverso é expor à opinião publica nomes de supostos investigados, ou porque autorizados judicialmente, ou através dos condenáveis vazamentos, como fontes o MPF, ou PF, quando na realidade, e depois de
massacradas suas honras como cidadãos, o resultado
vem com o arquivamento das investigações, porque não
tinham participação alguma em atos de corrupção.
Fatos lamentáveis como esses estão muito bem retratados pelo excelente editorial do Estadão, com título, “O escândalo pelo escândalo”. Entre outras facetas
citadas neste importante editorial, vou destacar os números de inquéritos, indiciamentos, prisões, etc. Como
aquela tal “delação do fim do mundo”, homologada há
15 meses, dos 78 dirigentes da Odebrecht, que dos 83
inquéritos abertos pela PGR, contra 108 autoridades
com foro especial, até aqui somente um único denunciado virou réu, como o senador Romero Jucá (MDB-RR).
Nada para muito barulho... Pior ainda saber, como
demonstra o levantamento feito pelo Estadão, é que,
dos 3.018 inquéritos abertos na Lava Jato, entre 2013 a
2017, 1.729 foram concluídos (57%). E somente 473,
ou 27%, dos investigados foram indiciados. De prisões
temporárias e preventivas foram 282 casos, ou 16%.
Porém, é de se lamentar que, dos 1.729 inquéritos concluídos, 1.256 não deram em nada! Mas, esses cidadãos foram marginalizados, destruindo suas
honras e imagem das famílias! Perversidade tal, que
não pode ser repetida...

Presidente da
República, Michel
Temer

NOTAS
z Maio Amarelo I

z Maio Amarelo II

A Univel iniciou o mês
de maio iluminada com
a cor amarela em sua
fachada. A ação é para
lembrar o Maio
Amarelo, mês dedicado
à conscientização sobre
as mortes e feridos no
trânsito. A instituição de
ensino superior irá
desenvolver várias
ações durante o mês e
envolver a comunidade
acadêmica. O tema da
campanha deste ano é
“Nós somos o trânsito”.

No primeiro dia de
atividades do Maio
Amarelo, a Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito)
realizou várias ações
educativas voltadas para o
movimento de prevenção
de acidentes de trânsito
com vários públicos. A
manhã começou com o
Café na Passarela, no Trevo
Cataratas. Ao mesmo
tempo, agentes de trânsito
realizaram uma orientação
em frente ao Centro
Universitário Univel.

O lançamento
da Unidade
Paraná Seguro
no Bairro Santa
Cruz que trará
segurança a
toda região
oeste.

Paulo Panossian
paulopanossian@hotmail.com
(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

AGÊNCIA BRASIL

“Nós ousamos fazer,
nós enfrentamos
temas difíceis,
complicados que
ganharam
naturalmente muita
oposição e uma
atividade
contestatória”.

Os constantes
furtos de
veículos que
ainda
acontecem em
Cascavel em
plena luz do
dia.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Sexta

Sábado

Sexta

Sábado

K 32 L 17

K 26 L 18

K 27 L 14

K 24 L 17

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Toda bela, ANA
PAULA BACK.
O registro é de
Arivonil
Policarpo
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Feijoada do Bem
A Sociedade Espírita Amor e Caridade (Seac)
vai promover a Feijoada do Bem, preparada
pelo chef Joacir de Oliveira. Será neste
sábado, a partir das 11h30, na Seac, com
retirada no local. O valor é R$ 50. Também
haverá a feijoada vegetariana.

Primeiro de Cascavel
Amanhã, às 14h30, inaugura o
primeiro Hostel de Cascavel, o
InnBaia Hostel. O local conta
com diárias para quartos com
treliches e quartos de casal.
Fica na Rua Érico Veríssimo,
1.230, Bairro Alto Alegre.

gente@jhoje.com.br

Mães
Hoje tem o
Jantar das Mães
no salão
paroquial da
Catedral Nossa
Senhora
Aparecida.
Será às 20h.
O valor é R$ 40.
Crianças até oito
anos não pagam.
Haverá sorteio
para as mães.

Em momento
ternura, Juliana
Cataneo, com os
filhos Eduarda e
Davi, contando
os dias para a
chegada de
Helena.
A foto é de
Michelle Galvão

Felicidades!
Jair Marlene Araújo Fonseca, Valéria
Casale, Lucia Helena, Cássia Bonazza,
Luana Maria dos Santos, Sérgio
Ferreira e Paulo Marques Anjos.

Tudo deveria se
tornar o mais
simples possível,
mas não
simplificado.
Albert Einstein

Recursos
Hoje e amanhã será realizado o curso para Elaboração
de Projeto para Leis de Incentivos à Cultura, com a
especialista em Gestão e Produção Cultural,
Bruna Bayley. O evento será realizado no Centro
Cultural Gilberto Mayer. Mais informações pelo
telefone (11) 9 8709-4360 (whatApp).
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Peixes

Aquário

Capricórnio

Sagitário Escorpião

Libra

Virgem

Leão

Câncer

Gêmos

Touro

Áries

horóscopo
Certas responsabilidades podem parecer grandes demais. Cuidado para
não se sobrecarregar. Conhecer seus
limites é o primeiro passo para superá-los. Cor: lilás.
Suas necessidades afetivas podem se
chocar com os interesses profissionais.
Talvez seja preciso sacrificar uma das
coisas. Cuidado com o clima de competição entre os colegas. Cor: preto.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Você pode se estressar muito por conta do excesso de trabalho: cuidado! A
sensação de que nada acontece com
a urgência que gostaria deve afetar
seu astral. Cor: branco.
Você pode perder o controle de suas
emoções por culpa de problemas mal resolvidos. Separe as coisas positivas das
negativas nas relações de amizade ou
profissionais. Cor: tons claros.
Suas prioridades podem bater de frente com as necessidades dos outros.
Evite se indispor com pessoas de autoridade: a corda sempre cede do lado
mais fraco. Cor: roxo.
Será difícil conviver com pressões e críticas especialmente no ambiente de trabalho. Tome cuidado para não impor
suas ideias aos outros, do contrário poderá atrair ressentimentos. Cor: verde.
Não brinque com assuntos ligados a dinheiro. Este momento requer mais disciplina com relação às finanças. Você terá
dificuldade ao lidar com situações ou problemas mal resolvidos. Cor: marrom
Há sinal de tensão no ambiente em que
vive. Podem surgir discórdias e conflitos de
interesse. As pessoas estão mais críticas e
exigentes, incluindo você, daí a dificuldade
em se chegar a um acordo. Cor: verde.
Você terá a sensação de que as coisas vão estar mais amarradas do que
gostaria, mas não convém apressar o
rumo dos acontecimentos. Cor: vermelho.
Não se surpreenda se uma pessoa
que julgava da sua confiança causar
problemas financeiros. O dia revela a
possibilidade de fazer uma economia
forçada. Cor: marrom
Você pode ter dificuldades para conviver com pressões ou exigências no
ambiente em que vive ou trabalha. O
período da manhã revela certa tensão
em família. Cor: marrom.
Não deixe que o desânimo ou o pessimismo tome conta de você. O dia está
sujeito a alguns contratempos, mas
nem por isso você deve reagir a tudo
e a todos. Cor: lilás.

SOLUÇÃO ANTERIOR

15

16

VARIEDADES

HOJE NEWS, 04 DE MAIO DE 2018

N o velas
• REDE GLOBO

ONDE NASCEM OS FORTES

ao cativeiro e Virgilio se surpreende ao
ser atacado por Delano.

DIVULGAÇÃO

Joana fala
com Pedro
sobre sua briga
com Nonato
Maria se esconde. Joana fala com Pedro sobre a sua briga com Nonato.
Cássia mostra a Ramiro os cartazes que mandou fazer sobre o desaparecimento do filho. Agripino Gogó afirma a Pedro que foi Jurandir quem resolveu o
problema com Nonato. Maria decide se afastar de Hermano. Ramiro vai com o
filho ao Lajedo dos Anjos para falar com Samir sobre as terras. Pedro conversa
com Hermano. Maria procura Cássia. Plínio leva Aurora para ver o show da
Shakira do Sertão. Joana vai à casa de Ramiro. Rosinete comemora ao ver
Hermano de novo. Pedro vai falar com Cássia.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Isadora dorme com Getúlio e impede que Rosália descubra. Érico aceita
a chantagem de Jade. Úrsula aceita estrelar um vídeo feito por Bárbara. Alex
estranha quando Gabriela diz que precisa sair à noite. Márcio chega à casa de
Rafael e avisa que decidiu morar na casa
do pai. Vinícius afirma a Hugo que é
amigo de Talíssia. Paulo anuncia que
Garoto já sabe tocar violão.
ORGULHO E PAIXÃO
Williamson dá dinheiro a Uirapuru
para que o poeta deixe o Vale do Café.
Darcy exige que Uirapuru peça desculpas a Mariana antes de partir. Com atraso, Lídia entrega a carta de Darcy a Elisabeta. Ema finge para Ernesto que não
se sensibilizou com o beijo dos dois.
Rômulo encontra Dr. Jonatas desfalecido. Uirapuru tenta conversar com Mari-

ana, mas Elisabeta impede. Ernesto
decide partir para São Paulo. Elisabeta agradece a carta de Darcy e anuncia que se mudará para São Paulo.
Uirapuru convence Lídia a fugir com
ele. Um oficial de justiça comunica ao
Barão, Aurélio e Ema que a família deve
deixar a fazenda.
DEUS SALVE O REI
lando e Petrônio avisam a Rodolfo
que o carregamento de água será suspenso. Selena encontra Radamés na
floresta. Romero captura Constantino,
que revela o paradeiro de Afonso. Selena encontra Afonso e Tiago. Constantino ameaça Catarina. Elói chantageia
Virgílio e Delano ouve. Agnes informa a
Afonso que Virgílio sequestrou Amália
e Levi. Delano segue Elói e recupera a
carta de Catarina. Selena, Ulisses e
Tiago enfrentam Romero e acabam presos. Virgílio empurra Amália, que bate
a cabeça e desmaia. Catarina chega

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Renan não revela a surpresa da grife para Beth. Gael orienta Clara, que se
prepara para assumir a mina. Zé Victor
se apresenta como chefe da mina para
Clara. Clara promove Juvenal e Amaro
e afirma aos garimpeiros que tudo será
feito dentro da lei. Zé Victor conta as
novidades da mina para Sophia. Estela
cuida de Sophia. Chega o dia do casamento de Raquel e Bruno. A Grande Mãe
afirma a Mariano que o ajudará a falar
com Clara. Tomaz passa o dia com Lívia. Renato rapta Tomaz e exige de Clara uma alta quantia para o resgate.
• BAND

AMOR PROIBIDO
Behlul e Nilay confirmam o noivado
para imprensa e comemoram com os
amigos em uma casa noturna. Bihter
os espera voltar e observa escondida.
Enquanto todos dormem, Bihter e Behlul
se entregam um ao outro. Adnan decide que Besir vai trabalhar na fazenda
quando sair do hospital.
• SBT

CARINHA DE ANJO
Adolfo conversa com Haydee, que se
identifica no aplicativo como Dedé. O homem a convida em um encontro no final
de semana para se conhecerem. Dulce
Maria conta para Lulu que o homem no
colégio é o pai da garota e, no dia seguinte, devem fugir para casa de Fátima.
• RECORD

APOCALIPSE
Tudo é televisionado. Benjamin assiste o milagre e lê um trecho da Bíblia.
Na Agência Espacial, Uri e Dylan descobrem a chegada de um terremoto
devastador. Os profetas sobrem aos
céus. No abrigo, Noah, Saulo e outros
homens ficam maravilhados e são tocados por Deus.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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