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SEM GREVE, MAS COM AÇÃO
Funcionários da OT Ambiental, empresa responsável pela coleta de lixo em Cascavel,

decidiram suspender o indicativo de greve, mas pretendem entrar com uma ação
judicial para que cláusulas da convenção coletiva de trabalho sejam cumpridas.
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A falta de leitos no sistema público de saúde, como as autoridades sanitári-

as do Estado propagam, é uma realidade questionável. No ano passado,
49,46% dos leitos disponíveis para o SUS em Cascavel ficaram ociosos e

não foi por falta de pacientes, mas por negligência dos hospitais públicos e
particulares que ignoram os pedidos da Central de Leitos.
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Poucos dias depois de enfrentar uma maratona de
viagens para jogar em São José dos Pinhais e Blumenau
(SC), o Cascavel Futsal segue sua saga de
compromissos como visitante na temporada nesta
quarta-feira, quando desafia o Matelândia pela 4ª
rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O
jogo está marcado para as 20h30 em Medianeira, pelo
ginásio do adversário estar em reforma. Será o terceiro
jogo da Serpente Tricolor no Estadual e o terceiro contra
um adversário oriundo da Prata. Depois de perder para o
Palmas (terceiro colocado em 2017) e vencer o atual
vice-campeão São José dos Pinhais, desta vez o desafio
é contra o campeão do último acesso.

A equipe de natação competitiva
da Associação Atlética Comercial  ele-
vou a bandeira do clube no último fim
de semana, no Campeonato Parana-
ense de Inverno - Luciano Cabrine, re-
alizado no Santa Mônica Clube de
Campo, em Colombo.

A equipe cascavelense terminou
a competição com a quarta melhor
campanha na soma de pontos e foi
a terceira no quadro de medalhas
dentre as 13 participantes de todo
o Estado. A equipe cascavelense,
comandada por Rui Comin, contou
com 20 nadadores e voltou para
casa com 55 medalhas, sendo 16
ouros, 25 de prata e 14 de bronze.

Destaque individual para o atle-
ta João Paulo Zanela, que estabe-
leceu novo recorde nos 1.500m li-
vre da categoria Infantil 2 com o
tempo de 18m29s37.

Do total de medalhas conquista-
das pelos nadadores do Comercial,
foram 46 nas provas individuais (15
de ouro, 20 de prata e 11 de bronze)
e 9 nas provas de revezamento (1 de
ouro, 5 de prata e 3 de bronze). No
quadro de medalhas, a equipe do
Comercial só ficou atrás do Clube
Curitibano e do Santa Mônica.

Cobras d’água
FOTOS: COMERCIAL

Cascavel Futsal
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O cascavelense Gustavo Myasa-
va se mostrou frustrado com o pneu
furado na prova de domingo pela 2ª
etapa da Stock Light, disputada em
Curitiba. Mas mesmo assim ele se
consola com a maior competitivida-
de do carro da PGG MRF Paraguay
Racing em relação à etapa de aber-
tura da temporada.

A participação de Myasava na
prova da capital paranaense co-
meçou excelente, com a segun-
da colocação no grid de largada
da prova de sábado, na qual ter-
minou na sexta colocação. Como

Pneu furado na Stock Light
a largada da segunda é a inver-
são de chegada dos 10 primei-
ros, ele largou em quinto, mas um
pneu furado tirou suas chances
de brigar pelas primeiras coloca-
ções. Precisou entrar nos boxes
para trocá-lo, perdendo uma vol-
ta. Depois de muito esforço, con-
clui a prova em 14º, uma posição
atrás de Odair dos Santos, seu
companheiro de equipe.

“Os carros da equipe mos-
traram evolução e

isto nos deixa animado para as
próximas etapas. A categoria está
muito equilibrada e detalhes po-
dem determinar um bom ou um
mal resultado”, completa Myasa-
va, que voltará a pilotar pela com-
petição nos dias 21 e 22 de abril,
no Autódromo do Velopark,
no Rio Grande do Sul.

A equipe cascavelense se destacou no Open Sul de Taekwondo realizado no
fim de semana, em Balneário Comburiu (SC). A competição valia pontos no
ranking nacional e vaga para o Grand Slam de 2019. Comandados pelos
técnicos Eurico Chagas e Ricardo Zimmer, os 32 atletas de Cascavel
conquistaram seis medalhas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. Os
campeões foram Luane Nogueira de Camargo, Caio Lopes, Vinicius Rachael
Silvestre, Lara Maria Brasil, Camili Charaber e Leonnan Bordignon; os vice-
campeões foram Maria Eduarda Chagas, Leonardo Villaca, Matheus Jacob,
Paulo Henrique Rachael de Lima e Leandro Martins; e os medalhistas de
bronze foram João Vitor Frutuoso, Carlos Corrêa, Heduarda Sabadin, Matheus
Neves e Marcos Vinicius.

LIBERTADORES
21h45 Palmeiras x Boca Juniors

COPA DO BRASIL
19h30 Avaí x Goiás
19h30 Internacional x Vitória
21h45 Ponte Preta x Náutico

COPA SUL-AMERICANA
19h15 San Lorenzo x Atlético-MG
21h45 Blooming x Bahia
21h45 Fluminense x Nacional Potosí

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 B. de Munique x Sevilla
15h45 Real Madrid x Juventus

JOGAM HOJE

 CHAMPIONS
A Roma venceu o Barcelona no
Estádio Olímpico por 3 a 0 e fez
história na Liga dos Campeões,
classificando-se às semifinais da
competição. Depois de perder por
4 a 1 na Espanha, Dzeko, De Rossi
e Manolas foram os responsáveis
pela “remontada” italiana. Assim,
o Barça fica fora das semifinais
europeias pela terceira
temporada seguida. A novidade
desta vez é que o Barcelona
ostentava 38 jogos de
invencibilidade, igualando sua
marca histórica. No outro jogo de
ontem, o Liverpool voltou a vencer
o Manchester City, desta vez por 2
a 1, depois de aplicar 3 a 0 na ida,
e também avançou à semi.

DIVULGAÇÃO
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Time favorito a ganhar tudo em
2018, o Palmeiras já começou a
desapontar seu torcedor com o vice-
campeonato no Paulistão. E hoje,
pressionado justamente por não ter
erguido o troféu de campeão esta-
dual em seu estádio, recebe seu
principal adversário pelo Grupo 8
da Libertadores, o Boca Juniors. A
partida que vale a liderança da cha-
ve está marcada para as 21h45, no
Allianz Parque.

Vindo de vitórias sobre Junior de
Barranquilla na Colômbia e Alianza

Aberta na semana passada, a 4ª fase da Copa do Brasil começa hoje para Internacional e Vitória, que medem forças pela
partida de ida às 19h30 desta quarta-feira, no Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann teve 21 dias dedicados
exclusivamente aos treinos e corrigir os problemas apresentados nos primeiros três meses do ano. No período o Inter
realizou dois jogos-treinos e acumulou dois empates: 0 a 0 com o Caxias e 1 a 1 com o São José. Ainda sem o goleiro
Danilo e o centroavante Leandro Damião, que já voltaram a treinar com bola, o único desfalque em relação ao grupo que
vinha atuando fica por conta do volante Gabriel Dias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Colorado deve ir a
campo hoje com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick,
D’Alessandro e Rossi; Roger.

Lima em São Paulo, o Verdão tem
seis pontos na liderança do grupo,
seguido pelo Boca, que tem quatro
- empate fora de casa com os peru-
anos e vitória na Argentina sobre
os colombianos.

Pela importância do jogo, a dire-
toria palmeirense tentou blindar os
jogadores de todas as maneiras.
Após as polêmicas com o trio de
arbitragem na final do Paulistão -
Marcelo Aparecido Ribeiro de Sou-
za voltou atrás depois de marcar
penalidade em Dudu, no segundo

Palmeiras x Boca Juniors
tempo do clássico com o Corinthi-
ans -, o Verdão decidiu não mandar
representantes para a festa do cam-
peonato em forma de protesto e ain-
da emitiu nota oficial rompendo com
a Federação local e pedindo provi-
dências a respeito da arbitragem.

Nesta noite, a tendência é um
Palmeiras sem desfalques para
enfrentar o Boca. Após cumprir sus-
pensão automática na final estadu-
al contra o Corinthians, Felipe Melo
está novamente à disposição do
técnico Roger Machado.

ALEXANDRE LOPS
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Mesmo após notificação do Mi-
nistério Público de Foz do Iguaçu,
que exige a contratação de intérpre-
tes de Libras (Língua Brasileira de
Sinais) aos alunos do câmpus de
Foz da Unioeste (Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná), ainda
não há previsão de quando este
problema será resolvido em Casca-
vel, que sofre com a falta deste pro-
fissional há pelo menos oito anos.

O ano letivo de 2018 não come-
çou diferente. Há praticamente um
mês desde seu início, alunos e pro-
fessores surdos não podem contar
com este profissional para compre-
ender e repassar os conteúdos. Além
disso, acadêmicos das áreas da saú-
de e de educação que têm na grade
curricular a disciplina obrigatória de
Libras permanecem sem aula até
que o intérprete seja contratado. Por
conta disso, turmas que deveriam
concluir a graduação no fim do ano
passado não conseguiram se formar
e só recebem o diploma após a apro-
vação nesta disciplina.

De acordo com a assessoria do
reitor Paulo Sérgio Wolff, o Cascá,
a contratação de intérpretes para
o câmpus de Cascavel ainda trami-
ta no governo estadual, que preci-
sa autorizar orçamento que garan-
ta a vinda deste profissional. Não
há um prazo definido para que se-
jam efetuadas. No entanto, Cascá
prometeu que o caso se resolveria
ainda no fim de março, quando re-
cebeu o secretário estadual de Ci-
ência Tecnologia e Ensino Superi-
or, João Carlos Gomes, na sede da
universidade. As contratações, po-

Intérpretes
ficam na
promessa

rém, não saíram do papel.
A Seti (Secretaria Estadual de

Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior), por sua vez, esclarece que o
reitor esteve em Curitiba para soli-
citar orçamento ao Estado para a
contratação de dois intérpretes de
Libras para Cascavel, dois para Foz
do Iguaçu, um para Francisco Bel-
trão e um para Toledo. Porém, vale
lembrar que quaisquer contrata-
ções, inclusive a de intérpretes,
precisam ser aprovadas pelo Comi-
tê de Política Salarial, que analisa
cada pedido e, conforme a urgên-
cia, faz as devidas autorizações.

Sobre isso, o Ministério Público
de Cascavel afirma que há um pro-
cedimento no Fórum local com tra-
tativas já em Curitiba para que as
negociações com o Estado para a
contratação de profissionais avan-
cem e atinjam, além da Unioeste,
as outras seis instituições de en-
sino superior do Paraná.

Cumprimento em 180 dias
Conforme a assessoria de comunicação da

Unioeste, a reitoria tem até 180 dias após ser
notificada para contratar o número de intérpretes
de Libras solicitado para o câmpus de Foz do

Iguaçu. Neste momento, apenas uma contratação
é necessária. O edital do teste seletivo está no
site da Unioeste, e disponível a interessados

pelo www.unioeste.br.

Ação na Justiça
O Sinteoeste (Sindicato dos
Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino
Superior do Oeste do Paraná)
em conjunto com a Surdovel
(Associação dos Surdos de
Cascavel) entrou com mandado
de segurança solicitando ao
Ministério Público a
contratação imediata de
intérprete. A promotoria ainda
não deu parecer sobre o caso,
que segue na Justiça.

ALUNOS e professores não conseguem seguir com
os conteúdos com a falta de intérpretes de Libras
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Funcionários da OT Ambiental,
empresa prestadora de serviços de
varrição, coleta de lixo e roçadas de
Cascavel, decidiram em assem-
bleia suspender o indicativo de gre-
ve, anunciado no início desta sema-
na. Já que as negociações com a
OT não avançaram, os trabalhado-
res preferiram solicitar ao Siema-
co (Sindicato dos Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços
de Asseio, Conservação e Limpeza
Urbana) o cumprimento das cláusu-
las da convenção coletiva por meio
de ordem judicial.

O advogado do Siemaco, Paulo

Greve é descartada
Sergio Maldonado Garcia, explica
que boa parte da convenção coleti-
va não é cumprida pela empresa,
seja na questão dos reajustes sa-
lariais já previstos, como também
no pagamento do plano de saúde,
que nunca foi fornecido aos funcio-
nários, embora conste neste acor-
do de trabalho, e é hoje a principal
reivindicação da categoria.

“Os trabalhadores deveriam ter
acesso a isso, mas não estão ten-
do. Por isso, a ação de cumprimen-
to será necessária”, afirma. O ad-
vogado diz ainda que vai solicitar à
Justiça que seja expedida liminar

que obrigue a OT Ambiental a pa-
gar os reajustes e também os be-
nefícios concedidos na convenção
desde o início do processo.

De acordo com a presidente do
sindicato, Angela Maria de Oliveira
Meireles, o setor jurídico do Siema-
co toma as providências para que
a ação seja entregue na Justiça do
Trabalho o mais rápido possível. A
expectativa é de que até o início da
próxima semana o processo já es-
teja finalizado.

O que pedem

258 DIAS EM
TRAMITAÇÃO
A empresa OT
Ambiental venceu a
licitação do lixo em
setembro de 2016,
ainda na gestão do ex-
prefeito Edgar Bueno,
ao ofertar os serviços
ao Município ao custo
de R$ 207 milhões
anuais, ou R$ 2,9
milhões ao mês. Ocorre
que há 258 dias
tramita na Vara da
Fazenda Pública
denúncia sobre fraude
no processo licitatório
em questão. Apesar do
processo, a empresa
não fica impedida de
prestar os serviços
licitados.

Na pauta de reivindicações da categoria, foi solicitado
reajuste salarial de 10% e outros 5% de aumento no
valor do vale-refeição. A contraproposta dada na
segunda-feira (10) pela OT Ambiental foi de 2,5% no
salário – o que representa R$ 31 a mais no fim do mês -
, e 1,9% no vale-refeição – acréscimo de R$ 7.
Em assembleia, os funcionários recusaram a proposta
patronal.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

 CATEGORIA
DECIDIU suspender
indicativo de greve, mas
ingressa na Justiça para
garantir plano de saúde
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“Toma lá, dá cá” na Câmara
O discurso do vereador Alécio

Espínola (PSC) elevou os ânimos na
sessão parlamentar de ontem na
Câmara de Vereadores. Quando fa-
lava sobre as obras da Avenida Tito
Mufatto e também da construção
da Escola Municipal Ademir Correa
Barbosa – ambas no Bairro Santa
Cruz – Espínola, que é da liderança
do Executivo, disse que quando há
um vínculo com a administração, os
pedidos são aprovados com maior
facilidade – o famoso “toma lá, dá
cá”. Ele citava o requerimento a
uma calçada em frente a Escola
Maria Tereza Abreu Figueiredo.
“Não é só fazer a indicação. O ci-
dadão tem que ter um envolvimen-

to com o prefeito, estar defenden-
do o prefeito para ter êxito nas
obras e levar as obras para seu
bairro”, diz Alécio.

Na tribuna, o parlamentar citou
Fernando Hallberg (PPL) – que inte-
grava o grupo do deputado estadu-
al Márcio Pacheco (PPL), rival políti-
co de Leonaldo Paranhos (PSC).
Hallberg havia pedido na sessão a
colaboração dos colegas para apro-
vação do requerimento que questi-
onava a suposta cobrança de IPTU
e lixo de um terreno emprestado
pela Congregação da Paixão de Je-
sus Cristo para o funcionamento do
Cmei São Gabriel, Bairro Alto Ale-
gre. “O vereador Fernando que está

sempre criticando a nossa adminis-
tração agora fez uma indicação e
pediu a assinatura dos demais ve-
readores. A indicação nem sem-
pre é no papel. Às vezes você tem
que fazer esse respaldo, relacio-
namento com a administração
para que as obras possam acon-
tecer”, complementa Alécio.

O vereador Olavo Santos (PHS)
interrompeu Espínola para que hou-
vesse a correção. “Em nome dos
21 vereadores peço a correção. Mui-
tos ficamos perplexos com as pa-
lavras ditas na tribuna. Significa
então que os que são amigos do
prefeito não têm tanta moral ou in-
fluência?”, questiona Santos.

Processo político

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer

Mesmo diante da rejeição, Espínola manteve o discurso. “É assim que
funciona o processo político. O processo democrático brasileiro é dessa
maneira que funciona”.
Como foi citado, Hallberg também pediu direito de se manifestar, mas
não teve autorização do presidente, Gugu Bueno (PR). Na tribuna,
Olavo complementou a crítica de a necessidade de o Legislativo ter que
ser aliado do Executivo para obter informações. “Tem que ser amigo do
prefeito para que corte uma árvore? Está faltando amizade para cortar
grama? Não pode existir o toma lá, dá cá!”
Misael Júnior (PSC) saiu em defesa do bloco da liderança. “Os
senhores estão tendo um atendimento pessoal. Quem levou e está levando
suas demandas tão logo serão atendidas”.

SESSÃO da Câmara ontem
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 11 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- João Filipe Rodrigues Ávila e Talita Ferreira de Almeida
2- Valdair Souza de Moura e Bruna Rafaella Aparecida Ferreira Lejanoski
3- Vicente Henrique Prato e Shayane Fernanda da Cruz
4- Douglas Pimenta e Andréia Cordeiro dos Santos
5- Everaldo dos Santos e Ana Paula Alves dos Santos
6- Daniel Moises Bandeira e Dayane Pereira de Freitas
7- Gilvani Baumgarten e Lediane Ferreira Netto
8- Vanderlei dos Santos e Luana da Silva
9- Marcos Paulo do Nascimento e Rosete Terezinha Kolben
10- Wesley Fernandes de Oliveira e Eliane Oliveira de Souza
11- Ezionir José Soares e Jaci Aparecida da Silva

R$ 3 de aumento
aos técnicos

No fim da tarde de ontem, o
Huop (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná) divulgou o novo
valor para chamamento público de
técnicos de enfermagem para atu-
ar na ala G2 da enfermaria, que
hoje só está em funcionamento por
conta da cessão de dez técnicos do
município, válida por 90 dias.

Conforme nota, o valor ofereci-
do agora será de R$ 21 por hora
trabalhada, o que representa uma
diferença de apenas R$ 3 ante o
edital passado, que garantia o pa-
gamento de R$ 18 a hora. O antigo
valor não gerou interessados pelas
vagas e inviabilizou as contrata-
ções. O novo edital já foi encami-
nhado para publicação oficial, e de
acordo com o hospital, logo estará
disponível para acesso.

O presidente do Sinteoeste (Sin-
dicato dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Ensino Superior
do Oeste do Paraná), Giancarlo
Tozo, avalia a nova proposta da
Unioeste. “A mudança no valor é
pequena e por conta disso a procu-
ra deve continuar baixa. O que pesa
nesta questão também não é só o
que é pago ao trabalhador, mas o
regime de contratação que subme-
te o técnico de enfermagem a con-
dições ruins de trabalho”, diz.

O chamamento público da Unioes-
te prevê a contratação de profissionais
terceirizados, o que segundo Tozo, pre-
cariza a profissão. “O Sinteoeste é
contrário às terceirizações”, afirma.

Ontem à tarde, representantes
do sindicato se reuniram com o rei-
tor da Unioeste, Paulo Sérgio Wol-
ff, o Cascá, para discutir, entre ou-
tros assuntos, a contratação de téc-
nicos de enfermagem via teste se-
letivo. Conforme Tozo, Cascá se
comprometeu em realizar estudos
emergenciais que garantam esta
forma de admissão.

INTERESSADOS
Os interessados por mais
informações sobre documentação
ou dúvidas sobre o regime de 
contratação podem entrar em
contato pelos telefones: (45)
3321-5150 (direção de
enfermagem) ou (45) 3321-
5169 (chamamento público).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

GIANCARLO TOZO diz que Sinteoeste é
contrário às terceirizações
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Situações desesperadas pe-
dem medidas desesperadas, é o
que diz a o jargão popular. E de de-
sespero a técnica em enfermagem
Maria Izabel de Lima entende mui-
to bem. Quem passou em frente a
décima regional de saúde ontem
pôde testemunhar o protesto silen-
cioso e conhecer a luta de uma mãe
para conseguir, junto ao Governo Fe-
deral, o tratamento para a Fibrose
Cística da filha, Emannuelly Lima
Cândido, que tem 15 anos e foi di-
agnosticada aos 20 dias de vida.

São fisioterapias e nebulizações
uma atrás da outra além de mais
de 30 comprimidos diários, sim-
plesmente para sobreviver, pois a
Fibrose Cística não tem cura. É uma
doença crônica grave que afeta as
células que produzem muco, suor
e os sucos digestivos. Com isso os
fluidos do corpo se tornam pegajo-

sos e espessos aderindo às pas-
sagens, causando dificuldade em
respirar e frequentes infecções de
pulmão, intestino e pâncreas.

O tratamento custa 15 mil reais
mensais e atualmente Emanuelly é
atendida pelo SUS, porém os remé-
dios são apenas paliativos, uma vez
que não conseguem estabilizar
nem curar a doença. Emocionada,

a mãe conta que tem medo do futu-
ro “A estimativa de vida de um pa-
ciente com fibrose cística, no Bra-
sil é de 18 anos, já chorei muito, já
pensei em desistir. Não tenho mais
palavras para pedir, para implorar
por ajuda. Eu estou aqui para sa-
ber o que mais eu preciso fazer para
conseguir ajuda” desabafa.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

Protesto
pela vida

Recentemente a família descobriu que, na Alemanha existe um tratamento
capaz de estagnar a doença, conferindo ao paciente maior estimativa de vida.

Izabel recorreu à justiça e através de uma liminar ficou determinado que o
Governo Federal deveria disponibilizar tal tratamento para Emannuelly. A

União, porém recorreu alegando que o medicamento solicitado não é
aprovado pela Anvisa no Brasil, que o tratamento alternativo oferecido pelo
SUS não deixa a adolescente desassistida e salientou que a doença não tem

cura. Com isso Izabel perdeu, então, em segunda instância o direito ao
tratamento importado. “Conversei pessoalmente com o Ricardo Barros

quando ele veio à Cascavel, ele disse que iria averiguar e deixou a pasta sem
me dar um posicionamento. Fiquei decepcionada”.

O que diz a justiça?

 MÃE recorreu à Justiça por
tratamento específico para a filha
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O que tem despertado a curiosi-
dade de quem passava pelo calça-
dão da Avenida Brasil, em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida,
em breve será oficialmente apresen-
tado à população da cidade.

A estrutura alta, por enquan-
to encoberta com um tecido ver-
de, trata-se de um DIS – Disposi-
tivo de Segurança semelhante ao
que foi instalado no Bairro Inter-
lagos em Cascavel.

“Estamos finalizando a configura-
ção do equipamento que utiliza um
software ligado à Guarda Municipal
e outros detalhes de internet e na
rede elétrica”, explica o presidente
da Fundetec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológico)
de Cascavel, Alcione Tadeu Gomes.

O dispositivo conta com um bo-
tão que possibilita o acionamento
imediato da Guarda Municipal e a
população que se sentir intimida-
da por alguma situação terá condi-
ções de pedir apoio.

 “Mesmo sem ser acionada, a
Guarda também consegue se comu-
nicar com alguma vítima em situa-
ção de risco”, complementa Gomes.

Dispositivo de segurança

Há também um botão de emer-
gência que ao ser acionado emite o
som de uma sirene. “Os guardas
recebem aviso via SMS para que
uma viatura se desloque ao local”,
esclarece o presidente da Fundetec.

DISPOSITIVO foi instalado em frente à Catedral TOTEN é parecido com o que foi colocado no Interlagos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

Câmeras de segurança
O DIS também terá cinco câmeras de
segurança; quatro fixas e uma para captar
imagens em 360 graus e com zoom de
até 1.500 metros, além de identificador
de placas de veículos. “O equipamento
também terá conexão com a internet e
sinal de wi-fi”, afirma Gomes.
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Após três meses de obras, a Ave-
nida Tancredo Neves já ganha nova
cara e por toda a sua extensão o
que se observa são equipes em
diferentes frentes de trabalhos.

“Como as obras são realizadas
em trechos, são executados serviços
diversos simultaneamente, como
pavimentação, drenagem, estações
de ônibus, ciclovia e pista de cami-
nhada”, cita a Secretaria de Obras.

Até o momento cerca de 20%
das obras foram concluídas. Apesar
das mudanças que ocorreram, a
revitalização ainda é questionada
por empresários que atuam na Ave-
nida Tancredo Neves.

“Acho que é uma obra desneces-
sária e para nosso segmento que
recebe veículos grandes o trânsito

 Conselho Territorial
Ontem, o coordenador Territorial Algacir Portes e o agente Territorial, Américo

de Oliveira, visitaram líderes comunitários e diversas áreas nos Bairros Santa
Felicidade, Jardim União e Universitário visando à implantação do Território

Cidadão VI naquela região da cidade. As fichas de inscrição foram entregues,
junto com uma explanação sobre este programa de governo que objetiva
aproximar a população da administração do prefeito Leonaldo Paranhos.

“O prefeito quer saber quais são os anseios da comunidade, conhecer os
problemas existentes nos bairros e que são apontados pelos próprios
moradores, solucioná-los, despertar nos moradores o sentimento de
pertencimento, ou seja, fazer com que eles se sintam responsáveis

também pelo bairro onde moram e, junto com o Poder Público, passem a
cuidar mais desses espaços”, explicou Algacir Portes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PREVISÃO é de que os serviços
sejam concluídos até o fim do ano

O Consórcio Eced – Diarc venceu
licitação e receberá R$ 12,8 mi-
lhões para executar o projeto que
faz parte do PDI (Programa de De-
senvolvimento Integrado) O prazo
de execução da obra é de 300 dias
e tem vigência de 360 dias.

MELHORIAS
A revitalização inclui pista de
caminhada e ciclovia independentes,
estações de embarque do transporte
coletivo, novos espaços esportivos,
incluindo grama sintética,
bicicletários, bancos, lixeiras e
realocação de postes. Também
haverá abertura de pelos menos deis
novos acessos entre as ciclovias.

ficará ainda mais complicado”, afir-
ma Elenice Rodrigues ao se referir
ao looping de quadra que já ocorre
na Avenida Brasil.

Isso também é o que deixa em
dúvida Valcir Zanini. Ele reconhece que
a obra trará aspectos positivos, mas
teme pelas mudanças em retornos.

“Se tivermos que seguir igual na
Avenida Brasil certamente o trân-
sito ficará muito ruim. Esperamos
que isso ainda seja analisado”.

Avanços na revitalizaçãoAvanços na revitalização

 I nvestimento
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Há dois anos a sede do Fórum
Eleitoral de Cascavel foi transfe-
rida da Rua Presidente Juscelino
Kubitscheck, próximo da prefeitu-
ra, à Rua Indira Gandhi, ao lado
do Fórum da Comarca.

Desde então, a antiga estru-
tura permaneceu abandonada.
Inicialmente foi usada como de-
pósito da Justiça Eleitoral. Ainda
há quem busque atendimento no
local e se depara com portões fe-
chados e muito matagal.

O mato alto toma conta não
só do lado interno, mas por toda
a calçada e ao redor de um ore-
lhão de um prédio localizado em
uma região privilegiada do centro
de Cascavel.

À espera da liberação

Procuradoria

ANTIGO FÓRUM
ELEITORAL deve ser usado pela
Procuradoria Geral do Município

A expectativa é de que o prédio desativado, seja utilizada pela
Procuradoria Geral do Município, entretanto, ainda não há previsão de
quando isso deve ocorrer. Provavelmente o prédio necessite de algumas
reformas antes de ser utilizado pela Prefeitura de Cascavel.
“O Município aguarda a tramitação administrativa na União para poder
utilizar o imóvel”, afirma em nota a prefeitura.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Apesar do caos na saúde públi-
ca de Cascavel – com Unidades de
Pronto-Atendimento lotadas – mais
da metade dos leitos do Sistema
Único de Saúde ficam desocupa-
das. Mas isso não ocorre pela fal-
ta de pacientes, muito pelo contrá-
rio: por negligência de hospitais
públicos e particulares que ignoram
os pedidos da Central de Leitos.

A 10ª Regional de Saúde conta
hoje com 972 leitos do SUS, e a
taxa de ocupação do ano de 2017
foi de 49,46%. O Município de Cas-
cavel tem registrado no ano passa-
do, 575 leitos SUS, e a taxa de ocu-
pação para 2017 foi de 67,63%. A
constatação foi feita pelo vereador
Fernando Hallberg (PPL) que reque-
reu os dados ao Ministério da Saú-
de e os encaminhou ao Ministério
Público. “Temos AIHs [Autorizações

POR falta de leitos,
com frequência pacientes
são improvisados em
salas de emergência

de Internamentos Hospitalares]
sobrando para o Município de Cas-
cavel, se temos leitos SUS sobran-
do no Município de Cascavel, por
qual motivo as pessoas ainda per-
manecem esperando leitos por
dias nas UPAs de Cascavel?”, ques-
tiona o parlamentar.

A média de ocupação é a mes-
ma de todo o Paraná: 45%. O rela-
tório aponta uma redução de leitos
SUS no Estado, de 2011 (20.903)
para 2018 (20.702 leitos).

 A investigação de Hallberg apontou ainda que no Hospital São Lucas a taxa de
ocupação de 2017 foi de 40,15%, e referente ao Hospital do Coração a taxa
de ocupação foi de 68,83% no ano de 2017. “Isso nos remete ao que já
denunciamos. O hospital não recusa o leito, mas quando a Central de Leitos
efetua um click para um determinado hospital, se esse hospital não responde em
três horas, o click volta para a Central de Leitos e não fica registrado como recusa
do hospital”, revela o parlamentar, que também denuncia a Central pela falta de
médico regulador. “O médico bate o ponto e vai trabalhar em outro lugar – só
Cascavel não tem médico na Central de Leitos”.

Leitos desocupados
 PROMOTORIA

O vereador pede ao promotor da
Saúde, Ângelo Mazzuchi Ferreira,

para que os hospitais tenham
registros desses pedidos de clicks. “Os
hospitais não vão recusar os leitos se

eles podem simplesmente se omitir na
resposta e isso não terá nenhum tipo

de punição. Há um indício claro
também de omissão por parte da
Central de Leitos e do sistema da

Central de Leitos que propicia esse
tipo de omissão”, diz Hallberg.

Taxa de ocupação
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 12
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

O prejuízo foi dobrado em um
acidente que ocorreu na manhã de
ontem, no Bairro Universitário em
Cascavel. Um caminhão desgover-
nado atingiu um poste na Rua Me-
dicina, Bairro Universitário.

Além do veículo, que ficou destruí-
do, o poste também ficou totalmente
danificado e precisou ser trocado pela
Copel. E, neste caso, quem arca com
o prejuízo é quem causou o acidente.
Cada poste custa a partir de R$ 1,5
mil, isso os mais simples.  Graças à
batida, 82 casas ficaram sem luz das
10h às 12h30 na região.

O motorista contou que parou para
descarregar areia quando saiu do ca-
minhão e o veículo apresentou falha
no freio de mão, descendo a rua sozi-
nho. Antes de atingir o poste, o cami-
nhão desgovernado bateu no muro de
uma casa. Ninguém se feriu.

Prejuízo em dobro

CAMINHÃO ficou destruído e poste
“dobrou” com a batida

 Uma operação da Polícia Civil
desmascarou o esquema de uma
franquia de telefonia que aplicava
golpes de estelionato em Casca-
vel. Três mandados de busca foram
cumpridos em Cascavel, quatro
em Umuarama, um em Curitiba e
um em Maringá, nas lojas franqui-
as dessas cidades, que eram do
mesmo proprietário.

 A partir dos dados dos clien-
tes, captados do sistema da te-
lefonia, eram feitos documentos
de identidade falsos, usados
para migração de planos dentro
da operadora de telefonia. A di-
ferença do valor dos planos não
era tão expressiva, e por isso os
clientes não percebiam a ação.
Os golpistas ganhavam bonifica-

ção da telefonia, também consi-
derada vítima do golpe, pela mo-
vimentação intensa da loja.

A investigação surgiu a partir da
denúncia de uma funcionária, que
cedeu à polícia os documentos fal-
sos. Computadores, notebooks e
celulares foram apreendidos, e 25
vítimas já foram identificadas.

A Polícia Civil vai verificar os con-
tratos com a operadora, que tam-
bém é considerada vítima do golpe.
O proprietário das lojas foi detido
para esclarecimentos.

FRAUDES EM TELEFONIA

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Polícia Civil

MANDADOS de busca foram
cumpridos em Cascavel,
Umuarama, Maringá e Curitiba
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Giro da
Violência

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Crueldade
Uma residência foi arrombada pela
terceira vez no Bairro Esmeralda, em
Cascavel, na tarde de ontem. A
residência foi revirada e os ladrões
levaram uma geladeira duplex, dois
televisores e mataram a pauladas um
cachorro de estimação da família. O
animal foi encontrado no fundo da
casa e revoltou os proprietários, que
reclamam da falta de segurança.

Furto inusitado
Duas casas foram alvo de bandidos na
tarde de ontem, no Bairro Brasília em
Cascavel. Os criminosos arrombaram a
porta da casa com um martelo e
levaram celulares, roupas e tênis. Na
casa ao lado, os ladrões também
arrombaram a casa, mas apenas
furtaram algumas paçocas, que estavam
guardadas em um pote. Eles reviraram o
local, mas saíram sem nada. A Polícia
Militar registrou a ocorrência.

Mandado de prisão
A Delegacia de Homicídios
cumpriu um mandado de prisão
contra José Anselmo Gomes, 42
anos. O mandado foi expedido pela
3ª Vara Criminal de Cascavel e
cumprido na tarde de ontem. O
homem é acusado de um incêndio
registrado em 2016, na região da
antiga invasão do Jardim Gramado.
O detido ficará na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Na prisão sem
condenação

Enquanto o país discute a prisão ou
não de condenados em segunda ins-
tância por uma questão política, muitos
detentos que não têm influência estão
nas penitenciárias sem sequer serem
condenados em primeira instância.

São quase 40% dos detentos das
unidades penitenciárias do Paraná nes-
ta situação, de acordo com dados da
Secretaria de Segurança Pública.

Em contrapartida, há sentenciados
nas cadeias públicas. Na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de Casca-
vel, que sequer deveria receber preso,
há 72 detentos e, destes, 12 são sen-
tenciados, de acordo com a chefia de
carceragem. Situação que se repete nos
cadeiões de toda a região.

É a falta de acesso a advogados e
ao conhecimento em si que mantém
os menos privilegiados na prisão, mui-
tas vezes por crimes que poderiam ter
a pena cumprida de outra forma. Ou

mesmo àqueles que ficam detidos em
prisão preventiva por mais tempo que
duraria a pena definitiva, em si, ocu-
pando vagas em carceragens ou pe-
nitenciárias já superlotadas.

“São pessoas que não conseguem
contratar um advogado para interce-
der por elas na Justiça. Quando se tem
quase 40% dos presos provisórios é
porque a pessoa foi presa em flagran-
te, foi aceita a prisão preventiva e o
detido não sai de lá porque não tem
acompanhamento”, afirma o presiden-
te da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) em Cascavel, Charles Duvoisin.

Além de não ter acesso a um advogado particular, o preso que não tem
condições financeiras também enfrenta outra dificuldade. O Estado não cede
defensores públicos suficientes para atender à demanda. São 94 defensores
em todo o Paraná, quando o número ideal seria de 844 profissionais, pelo

menos. Em todo o Paraná, há 14 profissionais para acompanhar 15 mil
processos de condenados. Destes, pelo menos nove atuam em outras áreas,

que não a criminal. A nomeação de mais profissionais aprovados em
concurso ainda é discutida junto ao governo do Estado.

 Sem defensores

ENQUANTO
aguardam julgamento,
detentos extrapolam
período de prisão
preventiva

ENQUANTO
aguardam julgamento,
detentos extrapolam
período de prisão
preventiva
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Tomasetto na 10ª Regional
Por competência e boa gerência administrativa, o
médico obstetra Marcos Tomasetto é cogitado a
assumir novamente a 10ª Regional de Saúde. Ele
atua no serviço público desde 1995 e atualmente

atende no Hospital Universitário e também na
Unidade Básica de Saúde do Los Angeles.

Tomasetto também tem proximidade com a família
Barros, agora no comando do Palácio do Iguaçu.

Cadê o edital?
Passado o acordo com o
Consamu que emprestou
dez auxiliares de
Enfermagem para o
funcionamento de 10
leitos de UTI no HU, até
agora a Unioeste não
publicou o edital para
contratar os outros 20
auxiliares de
enfermagem. Já se
passaram três semanas
da promessa do
reitor, Paulo Sérgio
Wolf, o Cascá.

20 leitos
Outros 20 leitos estão
parados dentro do HU
em função da falta
desses servidores. Aliás,
a direção do HU sequer

abre as portas à
imprensa para
demonstrar que a ala
está realmente
funcionando. A
contratação dos
servidores era
contrapartida do HU. O
Ministério Público abriu
inquérito civil sobre
o caso.

Põe marmita
Entre os editais de licitação
da Prefeitura de Cascavel, o
registro de preço de R$ 1,6
milhão em marmitas. O
certame está marcado para
23 deste mês para abastecer
a administração pública. O
montante resulta em 900
mil marmitas a um custo de
R$ 8 cada.

NOMEAÇÃONOMEAÇÃONOMEAÇÃONOMEAÇÃONOMEAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Roberto Parra (MDB) não esteve na sessão de
ontem. Acompanhou de casa pela internet após
ficar internado na UPA.

  O empréstimo que Cascavel contratou com o
BID é de US$ 28,7 milhões e não R$ 28,7 milhões
como informamos na capa ontem.

Misael Júnior (PSC) disse ontem que a nomeação
do novo secretário de Cultura e Esportes, Ricardo
Bulgarelli, teve origem de uma indicação do
vereador Serginho Ribeiro (PPL), que não negou a
“informação” durante discurso na tribuna.

Quatro requerimentos
foram aprovados na ses-
são de ontem da Câmara
solicitando informações
da Secretaria do Estado
de Educação sobre a exis-
tência de recursos orça-
mentários e financeiros
para início das obras no
colégio estadual do con-
junto habitacional Riviera.
A reivindicação foi apre-
sentada pelo vereador
Carlinhos Oliveira (PSC),
que também encaminhou
requerimentos sobre o as-
sunto pediu apoio ao depu-
tado federal Adelino Ribei-
ro e à prefeitura municipal.

No ano passado, em
outubro, foi sancionada a
Lei Municipal nº 6.763/

Cadê a escola?
2017, autorizando o Po-
der Executivo Municipal a
doar ao Estado do Para-
ná, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação
- Núcleo Regional da Edu-
cação de Cascavel, um
imóvel localizado no Lote-
amento Residencial Rivi-
era, para ser utilizado para
a construção e instalação
de uma escola estadual
no Loteamento Riviera,
que precisa de estrutura
física escolar para aten-
der a grande demanda de
jovens e adolescentes
gerada a partir da cons-
trução de moradias pelo
Programa Minha Casa,
Minha Vida, com mais de
2 mil casas.

“Com o terreno doado, precisamos saber se alguma ação foi
tomada para início das obras”, explica Carlinhos. O
parlamentar destaca que o deslocamento de milhares de
novos moradores para a região norte da cidade não foi
seguido da construção de obras de saúde, educação e
assistência social.

Cobrança

 FLÁVIO ULSENHEIMER

CARLINHOS cobra explicações sobre a escola estadual
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A terceirização do serviço de
zeladoria pela Prefeitura de Casca-
vel provoca reações contrárias de
servidores concursados. Amanhã
uma reunião será feita entre essa
categoria com a diretoria do Sismu-
vel (Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Cascavel), às 19h, na
Câmara, para discutir essa medi-
da, já defendida pelo Executivo a fim
de suprir a demanda de profissio-
nais sem impactar no limite pruden-
cial, que é de 51,3% – hoje o gasto
com salários é de 48,56%.

Está em andamento um estu-
do pela Secretaria de Planejamen-
to e Gestão para verificar quantos
servidores seriam necessários
para suprir as demandas de zela-
doria na Educação, Saúde e Assis-
tência Social. Estima-se que o
serviço público municipal tenha
800 zeladoras – ao menos 100
seriam necessárias para suprir o
quadro. “Não haverá prejuízos. Os

Terceirização rejeitada
servidores já concursados ga-
nham com essa contratação ter-
ceirizada, pois entendemos que
eles estão sobrecarregados”, ga-
rante o secretário de Planejamen-
to e Gestão, Edson Zorek.

Para a Secretaria de Educação,
a terceirização tende a ser parcial
com remanejamento dos servido-
res concursados para a copa, em
escolas e Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis). Na Secre-
taria de Saúde, as zeladoras iriam
para sedes administrativas, assim
como a Assistência Social. Esses
remanejamentos provocam rejeição
dos servidores, que temem inclu-
sive queda no rendimento mensal.
“As zeladoras da Saúde, por exem-
plo, ganham por insalubridade. O
deslocamento súbito pode impac-
tar sobre a renda. Já as zeladoras
da Educação iriam para trabalhar
nas cozinhas, em um serviço de
escala industrial, o que é injusto”,
diz o presidente do Sismuvel, Rici-
eri D`Stefani Junior.

 Os servidores contratados de
maneira terceirizada têm um ren-
dimento de até R$ 400 superior
aos concursados – alguns ga-
nham apenas o salário mínimo,
compensado com abonos. O pro-
blema é que as empresas con-
tratadas, em alguns momentos,
atrasa pagamentos e demais
benefícios. Por isso, a Prefeitura
pretende fazer contratos mais
criteriosos. “É essencial fiscali-
zar as empresas e exigir que cum-
pram com as obrigações”, diz
Edson Zorek.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Pelo levantamento parcial do Departamento de Gestão de Pesso-
as, 12% dos servidores de zeladoria estão afastados das funções.
Apesar de seguidos concursos públicos, poucos candidatos se inte-
ressam em assumir o cargo – mesmo com grande volume de inscri-
tos. A Prefeitura admite que o salário oferecido é abaixo do que ga-
nharia uma diarista, por exemplo, o que dificulta o preenchimento
das vagas. Hoje os servidores que resistem nas funções sofrem com
o trabalho dobrado: as equipes estão incompletas. “Temos diferen-
tes casos de servidores. Alguns trabalham, mas tem restrições para
carregar pesos ou manusear alguns materiais. Isso faz com que os
demais tenham que executar tarefas mais difíceis sozinhos”, explica
a diretora de Gestão de Pessoas, Vanilse da Silva Schenfert.

Contratos
 12% afastados

Presidente do
Sismuvel, Ricieri

D‘Stefani Junior, diz
que o sindicato é

contra a terceirização
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O Corpo de Bombeiros estará hoje,
às 10h, no plenarinho da Câmara de
Vereadores de Cascavel para dar ex-
plicações sobre a Taxa de Proteção a
Desastres – em vigor desde o ano
passado. Ela substitui a Taxa de Si-
nistro, julgada inconstitucional em
2014 pelo Tribunal de Justiça.

Os valores variam de R$ 10,09
a R$ 60,55 para residências e área
de risco para indústrias, comércio
e serviços chegam pagar R$ 252 a
cada mil metros quadrados. A co-
brança consta nos boletos do IPTU
de 2018. O procurador Jurídico da
Prefeitura, Luciano Braga Côrtes, e
o secretário de Finanças, Renato
Segalla, também estarão no encon-
tro organizado pela liderança do Exe-
cutivo na Câmara de Vereadores.

A proposta de discussão partiu
do vereador Alécio Espínola (PSC),

Taxa de Desastres questionada
que aponta a necessidade de os bom-
beiros argumentarem sobre essa
cobrança. “É uma taxa, que apesar
de pequena em alguns casos, faz di-
ferença no atendimento do Siate.
Quando a cobrança ficou suspensa,
a manutenção do serviço sofreu difi-
culdades”, relembra Espínola.

Diante dos posicionamentos di-
vergentes, a OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) foi consultada pela
Câmara de Vereadores. A manuten-
ção da estrutura do Corpo de Bom-
beiros é considerada uma obriga-
ção do Estado, por isso, os con-
tribuintes não poderiam pagar
pela taxa. Em Cascavel, ano pas-
sado a Prefeitura recolheu quase
R$ 3 milhões de Taxa a Proteção
a Desastres – 70% dos recursos
são destinados aos bombeiros e
30% à Defesa Civil.

EMPRESÁRIOS
NÃO RECEBERAM
COBRANÇA
Pela primeira vez desde a
reimplantação, neste ano dois mil
empresários de Cascavel foram
beneficiados por uma liminar
judicial e conseguiram o direito de
não pagar a Taxa de Proteção
Desastres. A representação veio
do Sindilojas (Sindicato dos
Lojistas e do Comércio Varejista
de Cascavel e região Oeste do
Paraná), que também beneficiou
comerciantes de farmácias e vendas
de peças. A Justiça deu prazo de
40 dias para a Prefeitura retirar o
boleto dos empresários.
O advogado Dirceu Edson
Wommer, que representou o
grupo, argumenta que essa decisão
pode ser estendida a todos os
contribuintes, desde que entrem
com um processo no Juizado
Especial – fazendo uma reclamação
da cobrança inconstitucional. “Essa
decisão precedentes tanto para
pessoas físicas  quanto jurídicas.
Existe um julgamento no STF, de
dezembro do ano passado, com
repercussão geral, para todo País,
declarado que os municípios não
tem competência de instituir essa
cobrança”, explica o advogado.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

ALÉCIO ESPINOLA defende a cobrança da taxa
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O que mais preocupa neste pleito de 2018 é que a renovação no
Congresso, principalmente na Câmara, poderá ficar bem abaixo dos
históricos 40%, como em 2014, quando 273 deputados foram reelei-
tos, e a renovação foi de apenas 240 parlamentares.  Por quê?

Como o STF proibiu a mamata das empresas doarem a
candidatos, principalmente como ocorria por fora, ou através
de propina, o Congresso aprovou um fundo eleitoral de R$ 1,7
bilhão e mais a liberação para campanhas do fundo partidário
no valor de R$ 888 milhões.

Com esses generosos recursos dos contribuintes, os partidos
inovaram e partiram para comprar os passes dos deputados mais
bem votados, com a perspectiva de que serão reeleitos. Portanto,
devemos ter um número bem menor de candidatos disputando cadei-
ras no Congresso, o que prejudica a possibilidade maior de renova-
ção. E é ruim para a nossa democracia! E nesse sentido alguns
partidos com essa janela partidária, criada na última reforma política,
ganharam musculatura com os 80 parlamentares que mudaram de
sigla, já que vão se beneficiar com cotas de R$ 2 milhões a R$ 2,5
milhões, recursos esses que devem ser utilizados para a reeleição!

E com a atual composição, ou seja, após o fim da janela de
transferência, entre os 25 partidos com representação na Casa, 13
que normalmente se aliam ao Planalto (sem o PT no poder) com
seus 356 votos, um novo governo já teria garantido a maioria na
Câmara, em condições de aprovar reformas de alteração constituci-
onal.  Como o MDB e PP, com 54 deputados cada, PSDB (44),
DEM (42), PR (41) PSD (40), e somados também os 60 deputados
das siglas PTB, SD, PROS, PPS, PSL, e o PSC!  Ou seja, sem a
esperada renovação, provavelmente dezenas de supostamente cor-
ruptos ainda investigados na Lava Jato, poderão continuar usufruindo
das facilidades do poder...

JANELA QUE PREOCUPA
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 “Hoje, no Brasil, nessa reação às
transformações, há dois lotes, o

lote dos que não querem ser
punidos pelos malfeitos que

fizeram, o que consigo entender, é
da natureza humana. E tem um
lote pior, dos que não querem ser
honestos nem daqui pra frente e

gostariam que tudo permanecesse
como está. É gente que não sabe
viver sem que seja com o dinheiro

dos outros, sem que seja com
dinheiro desviado”.

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

A sede de justiça
da população
brasileira que após
a prisão de Lula
cobra o mesmo
destino para
outros supostos
corruptos da
política.

Os constantes
problemas nos
terminais de
autoatendimento
da Copel para a
retirada da
segunda via
fatura de energia
elétrica.

Luís Roberto Barroso,
ministro do Supremo

Tribunal Federal.
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NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Paulo Panossian

 Hemocentro
Corretores e colaboradores
de imobiliárias ligadas ao
Núcleo Rede Imóveis
Cascavel vão realizar uma
ação inédita amanhã. Eles
farão doação coletiva de
sangue ao Hemocentro
para ajudar quem precisa
de transfusões. O núcleo,
que funciona em parceria
da Acic e do Secovi, pela
primeira vez fará uma
grande ação solidária que
envolverá cerca de 60
pessoas.

 Lambarizada
No dia 27 de abril, o Rotary
Club Cascavel Harmonia
promove a 25ª edição da
Lambarizada Solidária. O
jantar será realizado no
Restaurante Galetto’s (Av.
Brasil, nº 5179) e terá início às
21h. No cardápio, além do
lambari frito, também haverá
buffet de salada, polenta e
acompanhamentos variados.
O investimento para participar
do evento é de R$ 40. O lucro
obtido será revertido para a
Fundação Rotária e para o
Hospital Uopeccan.

AGÊNCIA BRASIL
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A bela JULIANA
SANTOS, na lente

de Arivonil
Policarpo

Felicidades!

Alcebides Francisco da Rosa, que
completou idade nova nesta semana

Balada Animal
Sábado, às 18h, no Botequim da

Esquina, tem  a Balada + Animal. O
evento é em comemoração aos

aniversários da Planeta Bicho e da ONG
Cachorros Cascavel. Toda a renda da
bilheteria da noite será revertida  ao

pagamento de despesas e dívidas
relacionadas aos resgates dos

animais de rua.

Um Tom para Jobim
Para homenagear um dos grandes nomes da MPB Brasileira,

Tom Jobim, sábado tem apresentação única, às 20h no
Teatro Municipal de Cascavel. O espetáculo traz um elenco
especial que conta com músicos de Santa Catarina, Minas

Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os ingressos
antecipados custam R$ 15 e na hora, R$ 30. Mais

informações pelos telefones (45) 9 9968-1101 e 3903-
1865.

De bem com você
Fazendo as Pazes com Você é a palestra que será ministrada

por Daiana Garbin, dia 26 de abril, às 20h,
no anfiteatro da Univel.

Entre os assuntos, Daiana fala sobre o sucesso, o fracasso e
a vergonha na busca obsessiva pela perfeição e mostra
como evitar a sensação de insegurança, incapacidade,

fracasso e inadequação, trabalhando o transtorno
alimentar, a aceitação do corpo e a saúde mental.

Eduardo
Rodrigues,Luana

Selivan, Alice
Novaes Verginio,
Fabiana Oliveira,
Karen D. Clawson

e Paulo José Sóia.

Agende-se
Neste sábado
tem a Festa

Flash & Dance,
de volta aos
Anos 90, no
Clube dos

Subtentes e
Sagentos de

Cascavel.

Não há quem seja bom o suficiente
para ensinar aos outros.
William Shakespeare
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Megasena
Concurso: 2029

06 15 18 33 37 40

Dupla sena
Concurso: 1775

03 04 06 08 26 411º sorteio

08 13 37 43 45 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1647

01 02 04 07 08 09 10 12
14 15 19 20 22 24 25

Quina
Concurso: 4651

06 24 35 42 62

Timemania
Concurso: 1167

09 21 37 60 67 71 76
TIME DO AIMORÉS/MG

Lotomania
Concurso: 1856

03 08 09 12 17 24 30
32 35 38 42 45 51 79

80 82 83 85 96 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5273

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

41.172
24.469
13.188
33.033
00.336

Por 3 votos a 1, a Segunda Tur-
ma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem que o ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Sérgio Ca-
bral deve retornar para o sistema
penitenciário do Rio de Janeiro.
Com a decisão, o colegiado anulou
a decisão do juiz federal Sérgio
Moro que determinou a transferên-
cia de Cabral para um presídio na
região metropolitana de Curitiba,
onde o ex-governador também res-
ponde a processos penais no âm-
bito na Operação Lava Jato. Cabral
é réu em mais de 20 processos e
está preso preventivamente por
acusações de corrupção.

Em janeiro, ao transferir o ex-
governador para um presídio em
Curitiba, Moro atendeu a pedido
do Ministério Público Federal
(MPF), ante constatação de supos-
tas regalias ao ex-governador na
unidade em que estava preso no
Rio, como entrada de alimentos
proibidos, uso de aquecedor elé-
trico, chaleira, sanduicheira, hal-
teres, dinheiro além do limite per-

STF manda Cabral ao Rio
mitido e colchões diferenciados
das demais celas.

O resultado do julgamento foi
alcançado com base no voto do re-
lator, ministro Gilmar Mendes. De
acordo com o ministro, a transfe-
rência de Cabral para Curitiba não
se justifica legalmente para a ins-
trução dos processos penais.

ARQUIVO

NÃO FAZ SENTIDO
“A transferência para o Paraná não faz sentido processual. O endereço da instrução
processual demanda a permanência do paciente no Rio de Janeiro, onde responde a

ações penais em fase de instrução. Entendo que a transferência não atende aos
interesses do processo”, argumentou Mendes. O entendimento foi acompanhado pelo
ministro Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Edson Fachin votou contra o retorno de

Cabral para o Rio, por entender que o ex-governador ainda exerce influência.

PRESÍDIO
FEDERAL
Na mesma sessão, a turma
confirmou uma liminar concedida por
Gilmar Mendes, no final do ano
passado, para anular a transferência
de Cabral para o presídio federal de
Campo Grande, que havia sido
determinada pelo juiz federal
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal,
relator dos processos da Operação
Calicute, braço da Lava Jato no
Rio, na qual Cabral é réu.

SERGIO Cabral está preso no Paraná por ordem
do juiz Marcelo Bretas

 PF investiga obras do PDI
Uma investigação sigilosa da
Polícia Federal motivou uma
perícia no asfalto da Avenida

Brasil. A perícia foi iniciada ontem
e segue durante o dia de hoje. A
obra faz parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) e

tem financiamento internacional
do BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento). Agentes de
Foz do Iguaçu e Curitiba estão na

cidade para as investigações.



Le
ão

Seu signo é vaidoso e, hoje, você vai
se esforçar ainda mais para causar uma
boa impressão. Para isso, vale a pena
investir nas compras e dedicar mais aten-
ção ao seu corpo. Cor: vermelho.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Logo cedo, há chance de ganhar di-
nheiro aceitando um trabalho extra, se
estiver precisando. Vale a pena investir
um pouco no visual. Aproveite para
encantar alguém. Cor: amarelo.

To
ur

o

Aproveite para se divertir e passar mais
tempo com filhos ou crianças da família.
Se anda sonhando com uma viagem,
tome a iniciativa e poderá transformar o
desejo em realidade. Cor: verde.

G
êm

eo
s O desejo de ficar no seu cantinho e

diminuir o ritmo tem tudo para crescer.
Relembrar bons momentos com a fa-
mília pode trazer à tona um segredo
antigo. Cor: gelo.

C
ân

ce
r O dia se torna mais agradável na compa-

nhia dos amigos. Não deixe passar a
chance de fazer um passeio ou mesmo
uma viagem rápida com a turma. Se está
só, peça ajuda aos amigos. Cor: marrom.

V
ir

ge
m Hoje você pode se interessar por uma vi-

agem ou matar a saudade de alguém que
está longe. Se pensa em fazer um curso,
vá em frente. A atração física movimenta e
incendeia a conquista. Cor: dourado.

Li
br

a

O dia promete surpresas e favorece
mudanças, inclusive em casa. Vale a
pena mexer na decoração. Se já en-
controu sua cara-metade, demonstre
seu carinho sem receio. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão Comece o dia reforçando os laços de
amizade - reunir o pessoal será um
ótimo programa. Tire um tempo para
se cuidar e não deixe a saúde em se-
gundo lugar. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Talvez precise cuidar de algumas tarefas
hoje, mas essa dedicação extra tem tudo
para render uma grana. Quanto mais cui-
dar da sua saúde, melhor será a imagem
que passará aos outros. Cor: violeta.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você conta com uma dose extra de

sorte, inclusive em jogos ou aposta.
Aproveite o dia para relaxar, fazer só
o que gosta e se livrar de toda a ten-
são e estresse. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io

Curtir a família será a melhor pedida
neste dia. Os astros mandam boas ener-
gias para quem tem planos de mexer
na casa, seja nos móveis ou mesmo
trocando de endereço. Cor: rosa.

 P
ei

xe
s Falante e com muitas ideias, você não vai

perder nenhuma chance de passear e
conhecer gente nova! Entrar em contato
com os amigos, bater papo e rever todo
mundo será uma ótima pedida. Cor: gelo.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MALHAÇÃO
Gabriela, Flora e Alex se solidari-

zam com Simone. Flora cuida de Va-
lentina. Isadora, Pérola, Rosália e Ma-
ria Alice planejam um brechó de luxo.
Gabriela vai com Rafael visitar Talíssia
e Paulo se irrita. Gabriela comenta com
Rafael sobre o menino carente com
quem conversou e diz que ele deseja
voltar a estudar. Talíssia enfrenta Jorge
e afirma que fará a cerimônia religiosa
de Valentina. Érico e Getúlio se preo-
cupam com a falta de notícias do advo-
gado que contrataram.

ORGULHO E PAIXÃO
Ema celebra o noivado de Amélia e

Jorge, e Elisabeta e Jane se preocu-
pam com a amiga. Elisabeta conforta
Ema, que afirma que se conformará com

o que acredita ser seu destino de sol-
teira. O Motoqueiro Vermelho salva cri-
anças que estavam no cafezal incendi-
ado por Xavier e Virgílio. Darcy comen-
ta com Camilo que desconfia de Su-
sana. O Motoqueiro Vermelho confron-
ta um capanga de Xavier, que acaba o
acusando pelo incêndio na frente dos
colonos. O Barão se preocupa com
Ema. Estilingue hesita em contar a Jor-
ge sobre a surpresa de Ema. Elisabe-
ta questiona Jorge sobre sua união
com Amélia.

DEUS SALVE O REI
Levi fica tenso ao ver Amália tendo

reações ao veneno. Catarina sugere a
Rodolfo que os pais de Amália sejam
interrogados. Catarina aconselha Virgí-
lio a ficar próximo de Diana, prevendo
que Amália possa procurar a amiga.
Romero avisa a Martinho e a Constân-

cia que eles devem ir ao castelo para
esclarecimentos. Mirtes conta a Lucré-
cia que Selésio deixará o convento.
Constância jura a Rodolfo que não sabe
do paradeiro da filha e de Afonso. Man-
dingueira cuida de Amália, que delira.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Eduardo diz a Otávio que a carta

recebida do governador o nomeia como
tenente da marinha de Ilha Dourada e
diz que não aceitará o cargo. Karim diz
a Maria Alessandra que a denunciará
pelo atentado caso não se envolva com
ele. No escritório do governador Otávio
tenta em vão falar com ele. Um agente
culpa Maria Alessandra pelo atentado
sofrido por Karim perante a delegada.
Maria Alessandra diz a Otávio que Ka-
rim pretende envolvê-la no ataque que
sofreu. O governador garante a Doris que
Otávio já recebeu a carta nomeando-o
ao novo cargo. A delegada diz ao agen-
te que não pode culpar Maria Alessan-
dra pelo atentado já que ela é “protegi-
da” pelo governador.

CARINHA DE ANJO
Cecília pede para Didi e Fabiana fi-

carem de olho na Madre Superiora, pois
ela não está muito bem. Cristóvão diz
para Fátima que reusou a proposta da
empresa concorrente da Rey Café, pois
precisa resolver ainda tudo o que acon-
teceu com ele em relação as acusa-
ções falsas que sofreu a respeito dos
contratos doa árabes. Dulce Maria pen-
sa com Emílio como fazer para chegar
ao hotel que está seu avô, Adolfo. Hay-
dee vai com Flávio ao psiquiatra.

AMOR PROIBIDO
Adnan entende errado a conversa

que ouviu entre Behlul e Bihter e ela o
faz acreditar que estavam falando de
Nilay. Nihat procura Elif para conversar
e acaba encontrando com Hilmi na casa
dela. Nihat e Behlul se encontram no
clube e acabam se agredindo. Besir se
grava com uma câmera contando toda
a verdade sobre Bihter e Behlul.

APOCALIPSE

Clara teme a estratégia de Patrick
para ganhar seu processo. Radu ten-
ta se aproximar de Raquel. Gael se
desespera e Xodó afirma que Mariano
está morto. Xodó revela a Gael tudo o
que viu na noite do assassinato de Ma-
riano. Raquel aconselha Clara a acei-
tar o acordo proposto por Fabiana. Mer-
cedes abençoa Gael. Beth visita Adri-
ana, mas é hostilizada pela filha. Beth
pressiona Jô a fazer o teste de com-
patibilidade com Adriana. Jô descobre
que é compatível com Adriana, mas
se recusa a doar seu rim. Henrique e
Beth rechaçam Jô. Gael encontra o
brinco de Mariano nos pertences de
Sophia e comprova o relato de Xodó
sobre sua mãe.

 • SBT

Gael se desespera e
Xodó afirma que

Mariano está morto
DIVULGAÇÃO
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 A Editora Aldeia Paraná, em parceria com a
Associação Médica de Cascavel (AMC), lança
amanhã, às 20 horas, na sede da entidade, o
livro “J.J. DURÁN - E os livres do mundo respon-
dem”. Organizado pelo médico e escritor Márcio
Eduardo Couto, a obra é uma coletânea de crôni-
cas e comentários de Durán, jornalista argentino
radicado no Brasil desde 1980. A foto que ilustra
a capa do livro é de César Pilatti, o design de
Danni Nicolino Dias e a impressão da Gráfica As-
soeste. Durante o lançamento, haverá uma apre-
sentação da Cia de Dança e Arte Jenifer Lima.

As crônicas, segundo Couto, são lições de hu-
manismo no decurso de sua história/trajetória de
vida. “Os textos primorosos que escreveu para os
jornais Fronteira do Iguaçu e O Paraná são de um
especialista, tal o nível de conhecimento intelectu-
al e mesmo histórico e geográfico”, escreve.

Trata-se de um jornalista que acompanhou
o último século da história da humanidade e
de nossa América Latina, entrevistou os prin-
cipais líderes mundiais e teve sua vida entre-
meada nos labirintos dos fatos que descre-
veu e mesmo sofreu, notadamente relativos
ao duro período vivido no auto-exílio, como
político distante de sua pátria.

DIVULGAÇÃO

As crônicasde J.J. Durán

 ARTICULISTA
Aqui ele se encantou com uma
jovem brasileira, Ana Maria
Theodorovicz, balconista de uma
livraria, que achava curioso o
argentino que ficava pedindo
informações sobre a cidade e lhe
observando de longe. Cascavel é
palco de uma grande história de
amor, portanto. Durán foi
articulista/colunista político nos
jornais Fronteira do Iguaçu e O
Paraná, além de assessor para
Assuntos do Mercosul na
Prefeitura Municipal de Cascavel.

PRUDÊNCIA
Ele nunca esqueceu uma de suas
assertivas: “Nos políticos e
jornalistas jamais deve
desaparecer a razão da prudência
nos seus atos cotidianos. É
necessário cultuar a tolerância, o
diálogo e a conciliação de ideias
e interesses, respeitando toda
diversidade de pensamento”.
Durán denunciou a utopia da
justiça social para os pobres e
oprimidos, o exacerbado egoísmo
das classes dirigentes. E mais, foi
até a essência do ser humano.

Reprodução
da capa do
livro que
será lançado
nesta quinta-
feira

LUTA PELO SOCIAL
Arrojado ao mundo, sem saber por que nem para que, o homem sabe que não
sabe. É consciente de sua ignorância. Reconhece que o sentido da vida é um
mistério e por isso o procura. “Sigo lutando pelo social, que é o sentido da

civilização moderna. Quando a sociedade não persegue as metas da elevação
moral, cultural e econômica, perde a sua razão de ser”.

Filho do editorialista argentino Pedro Durán, Juan José Durán chegou a
Cascavel com 200 dólares no bolso e uma carta de seu irmão general Pedro
Alberto Durán para o oficial brasileiro Felippe Jorge da Silva, que mais tarde

comandou a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro,
sediada em Cascavel (eles foram colegas de curso no Panamá).


