Acidentes de trabalho
assustam em Cascavel
O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho é lembrado amanhã,
mas em Cascavel a data é motivo de preocupação. Nos últimos dois anos foram
registrados 61 acidentes, mas a estimativa é de que o número real seja pelo menos
o dobro. De acordo com o sindicato dos trabalhadores da categoria, a maioria dos
casos de acidente não é contabilizada.
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CUIDADO
com o coração
Alunos de Medicina de dois
cursos de Cascavel realizaram uma ação no centro de
cidade, em alusão ao dia
dedicado para prevenir a
hipertensão. Quem passou
em frente à Catedral recebeu orientação e pôde
verificar a pressão arterial.
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Promotoria
entra no caso da
falta de leitos
Vereadores vão
investigar venda
de uniformes

AÍLTON SANTOS
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Cascavel Futsal na Coopavel
Local que foi reformado no início do ano para ser a casa do salonismo cascavelense em 2018,
o ginásio de esportes da Associação Atlética Coopavel será o palco de Cascavel Futsal x Minas
neste sábado, às 19h, pela 6ª
rodada da Liga Nacional.
A comissão técnica da competição esteve no local nessa
semana para avaliar as mudanças realizadas e liberou a praça

despor tiva para o jogo, mesmo
o recuo de quadra sendo 20 centímetros abaixo do preconizado,
que é de 2 metros.
Será a primeira partida do time
cascavelense no local na temporada, pois até então havia mandado seus jogos no Ginásio da Neva.
O problema, para a Serpente Tricolor, é que a Neva foi um dos locais de disputas dos Jogos Escolares durante a última semana, o
IFÁBIO DONEGÁ

que impossibilitou a realização dos
treinamentos, que acabaram ocorrendo na Coopavel.
Quanto ao local receber também
as próximas partidas do Cascavel
Futsal, é o jogo deste sábado que
dirá. Se bem aceito por torcedores,
equipe e profissionais que trabalham durante a partida, a mudança
pode ser confirmada.
Para o jogo, o técnico Nei Victor não tem desfalques. Na classificação, o Cascavel Futsal é o
16º colocado com 3 pontos em 5
jogos. Já o Minas é o 9º com 7
pontos em 4 jogos.

AMADOR

Os semifinalistas do Campeonato
Amador Municipal de Cascavel
serão conhecidos neste domingo.
Eles sairão dos confrontos únicos
das quartas de final. No Ninho
da Cobra os duelos são ABA x
Espaço Bier/Bichados (14h) e
Nossa Senhora Salete x Cascavel
AP (16h). Os outros dois jogos
serão no São Cristóvão:
D’Napolli x Resenha (14h) e
Jada, Meninos do Jauri x
Operário (16h). Em caso de
empate no tempo normal, a vaga
será decidida nos pênaltis.
A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná terminou ontem em Cascavel
com a definição dos últimos representantes da cidade no futsal e no vôlei para
a fase regional, que será realizada em maio em Cafelândia. No voleibol
feminino, o time do Colégio Ideal faturou o título da divisão A (15 a 17
anos) e o do Colégio Estadual Wilson Joffre faturou o título da divisão B (12
a 14 anos). No masculino A, o troféu de campeão foi para o Colégio
Estadual São Cristóvão - o CE Padre Carmelo Perrone já havia vencido o
masculino B no dia anterior. No futsal, os times do Colégio Estadual Marilis
Faria Pirotelli dominaram a divisão A, ao conquistar os títulos no feminino e no
masculino. Já o troféu do masculino B foi para o Santa Maria - o CE 14 de
Novembro havia vencido o feminino B no dia anterior.
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CASCAVEL CR

HISTÓRIA

O jogo do acesso
Equipe que disputou a Primeira
Divisão do Paranaense de Futebol
pela última vez em 2011, o Cascavel
Clube Recreativo pode selar o retorno à elite do Estadual neste domingo, dia no qual recebe o Rolândia pela
2ª e penúltima rodada da 2ª fase da
Segunda Divisão. A partida está marcada para as 15h30, no Estádio Olímpico, e para comemorar a vaga antecipada a Serpente só não pode perder. Ou seja, entrará em campo já
com o acesso garantido, com atenção redobrada para não sofrer gol.
Invicto há quatro jogos, o CCR só

R$ 10

Os ingressos para o Jogo do
Acesso, como está sendo chamada
a partida deste domingo entre
Cascavel CR e Rolândia, a diretoria
da Serpente estabeleceu preço
único promocional de R$ 10 para
os ingressos, para qualquer setor do
Estádio Olímpico, mediante a
doação de um quilo de alimento
não perecível.

precisa se manter assim neste domingo, pois precisa de apenas mais um
ponto para matematicamente não ser
alcançado por nenhuma equipe do Grupo B, o qual lidera com 10 pontos e
que tem o Rolândia como vice-líder com
5, o Independente São Joseense como
terceiro colocado com 4 e o Paranavaí
na quarta posição com 2 pontos.
Caso alcance o objetivo, o Cascavel CR também já estará classificado
para disputar o título da competição
com o Operário, que já garantiu o
acesso pelo Grupo A e a também a
vaga na final da Segundona 2018.

Fundado em 2001 numa fusão entre
Cascavel S/A, Sorec e Cascavel
Esporte Clube, o Time do Povo
estreou oficialmente na Segunda
Divisão de 2002 e conquistou o
acesso, mas em 2003 foi rebaixado
e permaneceu na Segundona em
2004, 2005 e 2006, quando
ascendeu novamente à elite e por lá
permaneceu por quatro temporadas,
até 2011. Em 2012, por
irregularidades na inscrição de
jogadores, perdeu pontos na Justiça
e foi rebaixado à Terceira Divisão de
2013, ano em que pediu licença e
ficou inativo para “colocar a casa em
ordem”. Retorno mais estruturado
em 2014, com Nivaldo Missio
como presidente, foi campeão da
Terceirona em 2015 e nos dois anos
seguintes (2016 e 2017), já sob a
gestão do atual presidente Tony Di
Almeida, obteve posições
intermediárias na Segunda Divisão.

SUB-19
O Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 começa neste fim de
semana com duelos regionais para as equipes “da cobra”. O
Cascavel CR visita o Toledo às 15h30 deste sábado no Estádio 14 de
Dezembro, enquanto o FC Cascavel desafiará o Foz do Iguaçu no
domingo, às 15h30 no Estádio ABC. A estreia dos cascavelenses em
casa será na 2ª rodada, no próximo fim de semana. O CCR receberá
o Foz no Olímpico e o FCC receberá o Iraty na Coopavel, ambos às
15h30 do dia 5 (sábado). O Clássico do Guizo está marcado para a 5ª
rodada, no dia 26 de maio, no Estádio Olímpico.
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SÉRIE A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

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

PG
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

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

GC
1
1
2
2
1
0
0
2
1
1
3
2
2
2
4
2
4
6
2
5

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

3ª RODADA
SÁBADO
Botafogo x Grêmio
DOMINGO
Atlético-MG x Corinthians
Paraná x Sport
Bahia x Atlético-PR
Fluminense x São Paulo
Ceará x Flamengo
Palmeiras x Chapecoense
Internacional x Cruzeiro
SEGUNDA-FEIRA
América-MG x Vitória
Santos x Vasco

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

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

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

PG
9
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0

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

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

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

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

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

GC
2
1
0
0
5
1
2
5
3
2
1
1
2
3
3
3
4
4
3
6

3ª RODADA

19h15
20h30
21h30
16h30
16h30
16h30
19h
21h

Frear o líder?
A 3ª rodada do Brasileirão será
aberta com Botafogo x Grêmio neste sábado, às 16h, no Engenhão.
Assim, as emoções maiores ficarão
para domingo, quando ocorrerão
outros sete jogos, com destaque
para Atlético-MG x Corinthians, às
16h no Independência.
O time corintiano reprisa em
2018 o filme vivido no ano passado, quando iniciou o Campeonato Paulista como a quarta força e o acabou campeão estadual, antes de fazer história no
Campeonato Brasileiro com uma
arrancada nunca antes vista e
que lhe assegurou o título praticamente no primeiro turno.
Nesta temporada a história se
repete, pelo menos neste início de

ano. O Alvinegro do Parque São Jorge desbancou o renovado São Paulo e o candidato a tudo Palmeiras
para faturar o título do Paulistão, e
ostenta a liderança da Série A como
a única equipe com duas vitórias
nas duas primeiras rodadas.
Diante do Galo, o Corinthians
tem um teste diferente no ano, pois
enfrentará também o desgaste físico. Em meio também ás disputas
da Libertadores e da Copa do Brasil, os comandados do técnico Fábio Carille já sentem o desgaste de
seguidos jogos e viagens. Este será
o quar to compromisso seguido
como visitante, após atuar na Argentina (contra Independente), em
Curitiba (contra Paraná Clube) e
Salvador (contra Vitória).

LESÕES

SÉRIE B

Atlético-GO 3x2 Guarani
Fortaleza 3x1 CRB
HOJE
Figueirense x Boa Esporte
CSA x Oeste
Coritiba x Criciúma
SÁBADO
Juventude x Avaí
Vila Nova x Sampaio Corrêa
Paysandu x Brasil de Pelotas
Ponte Preta x Londrina
São Bento x Goiás

SG
5
3
2
2
1
2
1
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-2
-3
-3
-5
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Para o jogo deste domingo, e também os próximos, já que a
dupla deverá voltar somente após a Copa do Mundo, o treinador
corintiano não conta com os volantes Ralf e Renê Júnior, que
serão operados nesta sexta-feira. Ralf luxou o ombro esquerdo
durante a partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil, na última
quarta-feira, e só deve voltar a atuar em três meses. Já Renê Júnior
machucou o menisco direito no treino da última terça-feira, sozinho, ao tentar fazer um giro para ficar de frente para a
bola. O lance ocorreu durante o treino recreativo. O jogador tem retorno previsto
em dois meses.

JOGAM SÁBADO

JOGAM HOJE
SÉRIE B
Figueirense x Boa Esporte
CSA x Oeste
Coritiba x Criciúma
SÉRIE D
19h30
Aparecidense x Ceilândia
21h São Raimundo-RR x São Raimundo-PA
22h30
Rio Branco x Baré
ESPANHOL
16h
Levante x Sevilla
FRANCÊS
15h45
Montpellier x Saint-Etienne
ALEMÃO
15h30
Hoffenheim x Hannover 96
19h15
20h30
21h30

15h45
16h
16h
19h

ITALIANO
Internazionale x Juventus
SÉRIE C
Tupi x Operário
SÉRIE D
Brusque x Prudentópolis
Linense x Maringá

JOGAM DOMINGO
12h30
16h

INGLÊS
Man. United x Arsenal
SÉRIE D
Cianorte x Ferroviária
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Reajuste de 1,7% aos servidores

INFORME ESPECIAL

Após negociação entre as categorias e uma reunião entre membros sindicais de todos os setores,
foi definido ontem o índice de reposição dos 8,5 mil servidores públicos do Município. Será de 1,7% - o
equivalente a inflação de maio do
ano passado a março deste ano,
com projeção de abril. Outros benefícios ainda serão negociados
separadamente.
A reposição passa a valer já em 1º
de maio, Dia do Trabalho. Os sindicatos pretendem negociar outras reivin-

dicações: na próxima quinta-feira uma
assembleia será realizada pelo Sismuvel (Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel). O prefeito formalizará as respostas em novo encontro com o Sismuvel no dia 4 de maio e
com o Siprovel no dia 8 de maio.
O reajuste ficou bem aquém do
reivindicado pelos servidores, no
entanto, em virtude do momento de
crise econômica e a preocupação
com o Limite Prudencial, ele foi aceito. Hoje, Cascavel gasta 49,68%
com folha de pagamento.

APELO À SENHORA GOVERNADORA
Hoje, humildemente, quero pedir a nossa nobre Governadora,
que olhe por Cascavel.
Que olhe para nossa saúde, nosso Hospital Universitário, e que
disponibilize a nossa população a oportunidade de ser atendida com
eficiência e rapidez. Que utilize a possibilidade de aproveitamento das
técnicas em enfermagem que realizaram o último concurso público
realizado e válido. Senhora Governadora, estamos sofrendo, Cascavel
está sofrendo, contamos com Vossa colaboração e sensibilidade para
que tire nosso Município da UTI, um abraço do Vereador Parra.

Embora seja baixo, o reajuste
terá grande impacto e representará em dez meses R$ 4,7 milhões.
Sem o reajuste, a folha custa R$
30 milhões. “Reunimos todos os
sindicados e apresentamos o que
podíamos fazer em relação ao reajuste. É claro que eles esperavam
mais, no entanto, é o percentual
possível de ser pago”, explica a diretora de Gestão de Pessoas, Vanilse da Silva Schenfert.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Expansão exige estratégias
A estrutura em construção na
Avenida Carlos Gomes, na região do
Parque São Paulo em Cascavel,
abrigará um hotel da rede Mabu,
bastante conhecida em Foz do Iguaçu e em Curitiba.
Houve expectativa de que a obra
fosse inaugurada ainda no primeiro
trimestre deste ano. Entretanto, apesar do avanço que se observa no empreendimento, não há informação
sobre a data oficial da entrega.
Estima-se que o hotel conte com
128 apartamentos. A rede, no entan-

to, afirma que não há um alinhamento de informações e que no momento oportuno elas serão divulgadas.
Conforme estimativa do CCVB
(Cascavel Convention & Visitors
Bureau) atualmente há cerca de 35
hotéis na cidade e entre eles aproximadamente 1.900 quartos. Dessa forma, com a inauguração do
novo empreendimento o número de
vagas passará de 2.000.

OBRAS FUTURAS

Projeto discutido há alguns anos
também prevê a construção de uma
unidade de hotel do Sesc-PR em
Cascavel. Entretanto, ainda não há
previsão de quando a obra sairá do
papel e, por enquanto, projetos
seguem em fase de licitação. Existe
ainda a expectativa com a abertura
do primeiro hostel na cidade.

HOTEL MABU é construído na
Avenida Carlos Gomes em frente ao
viaduto da BR 277

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

DEMANDA

O Show Rural, evento que se
tornou referência mundialmente na
área do agronegócio garante
100% das ocupações da rede
hoteleira em Cascavel a cada ano,
no mês de fevereiro, mas passado
esse período o setor enfrenta
dificuldade.
“Houve um inchaço na oferta de
leitos na cidade. Após o Show
Rural, a taxa de ocupação é mínima
e o que temos percebido é uma
redução constante”, afirma a
executiva do CCVB, Cristiane
Hickamann.

ESTRATÉGIAS

Diante desse cenário, ela comenta que o desafio do grupo é fazer com que a
oferta de vagas seja preenchida ao longo do ano. “O Convention trabalha
com estratégias na captação de eventos e atrativos na área de negócios, entre
outras, para que as pessoas venham a Cascavel, conheçam a cidade e curtam
o fim de semana aqui”, explica.
Somente no último semestre, dois hotéis foram fechados na cidade até mesmo
em função da concorrência já que hoje há oito grandes redes em Cascavel.
“O que precisamos é estar unidos, pois a cidade atrai representantes
comerciais e público na área de saúde e educação, por exemplo, mas é
preciso dobrar a demanda de ocupação na rede”, acrescenta.
A executiva do CCVB estará presente em Curitiba no 24º Salão Paranaense
de Turismo, em Curitiba. O evento é organizado pela Abav-PR (Associação
Brasileira de Agências de Viagens do Paraná).
“Vou com o compromisso DE prospectar e fazer novos negócios, bem como
alinhar parcerias estratégicas para Cascavel”, afirma Cristiane.
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Sem ponto facultativo
Com um banco de horas extras
em mais de 508 mil, a Prefeitura de
Cascavel reuniu ontem sindicatos
das diferentes categorias e decidiu
que não será decretado ponto facultativo na véspera de 1º de Maio, Dia
do Trabalho. Além dos serviços de
saúde e administrativo, as escolas
e Centros Municipais de Educação
também terão expediente normal.
Sem o ponto facultativo, os servidores são “forçados” a compensar
as horas extras. Isso faz com que o
Município reduza esse montante
que só vem aumentando, desde o
início do ano passado, quando os
pagamentos foram impedidos.
O saldo de horas trabalhadas a
mais pelos funcionários públicos
era de 463.483 em março de 2017
e em março deste ano chega a
508.671: aumento de 9,7%. O se-

tor que está em primeiro lugar no
ranking de geradores de horas extras é Educação, com 215 mil neste ano. Saúde aparece em segundo (158.836) e a recém-criada Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas e Proteção à Comunidade em terceiro (52.770).
Como contrapartida, o Município
se comprometeu em decretar ponto facultativo ao funcionalismo pú-

blico em 1º de junho, dia seguinte
ao feriado religioso de Corpus
Christi, em 31 de maio, e ainda nas
vésperas de Natal e Ano Novo.
No início da gestão, Paranhos teve
rejeição dos servidores por “cortar”
pontos facultativos – o mais criticado
foi em 7 de Setembro – que caía em
uma quinta. Diante da repercussão,
nos feriados seguintes, os pontos facultativos foram decretados.

DIVULGAÇÃO

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, 27 de abril de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Jogos da Copa

Em função dos jogos da Copa, na
Rússia, neste ano, os servidores
municipais serão dispensados para
assistir as disputas em que a
Seleção Brasileira entrar em campo.
Nos dias 22 (às 9h) e 27 (às
15h) de junho não haverá
expediente durante as partidas. Em
seguida, com a seleção ganhando
ou perdendo, os funcionários
voltam ao trabalho. “O expediente
será diferenciado. Vamos liberar os
servidores apenas durante os jogos.
Apenas o Setor de Saúde não vai
interromper o atendimento. As
Unidades Básicas continuarão
abertas”, diz a diretora de Gestão
de Pessoas, Vanilse da Silva
Schenfert. No entanto, os
servidores terão que compensar as
horas: ou do banco ou trabalhos
extras em um prazo de 12 meses.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Sucessão familiar

Acic Labs e Sicoob
promovem hackathon
Estão abertas inscrições ao 1º
Hackathon do varejo. A organização
é do Acic Labs em conjunto com o
Sicoob e outros parceiros. Será nos
dias 5 e 6 de maio (dia 5 com início
às 9h e no dia 6 com início dos
trabalhos às 17h). Outras
informações no www.aciclabs.com.br
ou pelo telefone 3321-1400.

Estão abertas inscrições ao Ciclo Acic/
FDC de Capacitação, com foco em
Programa de Desenvolvimento de
Acionistas. O curso terá início em maio. O
objetivo é criar um ambiente favorável
para a tomada de decisões, mantendo a
perenidade do seu negócio e a harmonia
familiar. O Programa de Desenvolvimento
de Acionistas é da J. Valério, associada da
FDC, a Fundação Dom Cabral. Mais pelos
telefones 3321-1408 e 9 9913-0263.

Escritório de compras
Cascavel conta com um escritório de compras públicas que funciona em horário
comercial na Acic. Por meio dele, empresas são informadas sobre licitações na
prefeitura e em órgãos públicos locais e empresários têm a chance de participar
de cursos e de treinamentos para conhecer mais sobre licitações. Outras
informações com Ana Paula pelo telefone 3321-1400.

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.

Cartas de aval
A Acic é parceira da Garantioeste, a maior
Sociedade de Garantia de Crédito em atividade no
Brasil. A SGC fornece cartas de aval que facilitam
seu acesso a créditos para capital de giro e
investimentos. Ligue para a Garantioeste (33211465) e saiba mais - veja informações adicionais
no folder abaixo e tire as suas dúvidas.

Trabalhista

Seleção de talentos

Estão abertas inscrições para treinamento sobre
mudanças com a nova lei trabalhista, que entrou em
vigor no fim do ano passado. O evento será realizado
no dia 23 de maio, durante todo o dia. Informações
adicionais no folder abaixo ou pelos telefones 3321
1452 ou (45) 3321 1408 ou ainda pelos emails:
uniacic@acicvel.com.br e uniacic04@acicvel.com.br.

Estão abertas as inscrições para o curso de Recrutamento e seleção
de talentos agendado para os dias 14, 16 e 18 de maio. A
capacitação se destina a psicólogos, recrutadores,
administradores, empresários e acadêmicos. Vagas limitadas. Mais
informações pelo telefone (45) 3321-1452 com Maria Jecila ou
Juliana e também pelo email uniacic04@acicvel.com.br.

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.

Inverno Solidário
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Bate, bate coração!
Um dia para dar atenção à saúde cardiovascular. Foi assim que
os estudantes de Medicina da Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná) e do Centro Universitário FAG aproveitaram o Dia
de Combate e Prevenção à Hipertensão Ar terial Sistêmica para
orientar e aferir a pressão de
quem passava pelo centro de
Cascavel, próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida.
De acordo com o estudante Filipe Almeida, 60% dos idosos são
hipertensos, a faixa etária com
maior prevalência da doença. Porém, o acadêmico ressalta que a
hipertensão pode ser diagnosticada em qualquer idade, inclusive na
infância. “A pressão alta, como é
conhecida popularmente, independe de idade. Vale lembrar que é
uma doença crônica que, além da
faixa etária, tem relação direta com
determinados hábitos alimentares
e sedentarismo”, explica.
A hiper tensão também pode
manifestar doenças cardíacas, neurológicas e ainda causar insuficiência renal por sobrecarregar dema-

Estudantes de Medicina
organizaram ação no centro
da cidade, com aferição de
pressão e orientações
siadamente os rins, caso não seja
tratada. “O importante é identificar
o problema, que começa com um
diagnóstico básico, de aferição.
Depois disso, aparecendo qualquer
irregularidade, a pessoa é encaminhada a Unidade Básica de Saúde
ou ao médico de preferência para o
controle e tratamento necessários”, diz Almeida. O estudante reforça que a hipertensão é uma doença silenciosa e requer atenção.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

MAIS SAÚDE

Além do tratamento adequado e
indicado por um profissional,
Almeida comenta que uma dieta
balanceada, com a ingestão de
peixe e saladas, pouco sal e
alimentos industrializados com o
menor teor de sódio possível são
fundamentais para controlar a
doença ou até mesmo evitar que se
manifeste. A prática diária de
exercícios físicos também é
altamente recomendada. “Fazer 30
minutos de atividade física todos os
dias já ajuda muito”, garante.

12

LOCAL

HOJE NEWS, 27 DE ABRIL DE 2018

Pela fronteira
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Uma denúncia grave e que
envolve a Secretaria Municipal
de Educação fez com que os
vereadores Celso Dal Molin e
Policial Madril encaminhassem requerimento à Prefeitura de Cascavel. Isso porque
foram encontradas centenas
de uniformes escolares com a
identificação do Município em
duas lojas de Foz do Iguaçu e
em outras cinco em Cidade do
Leste, no Paraguai.
Segundo Dal Molin, em todos os estabelecimentos o kit,
composto por camiseta, jaqueta, bermuda (feminina e masculina) e calça, foi vendido sem
nenhum constrangimento aos
vereadores e a um custo de R$
70. Mas, a venda também era
feita por unidade, que variava de
R$ 15 a R$ 20, dependendo da
peça escolhida. Ao finalizar a
compra, eles ainda receberam
nota fiscal do produto.
A prática, no entanto, é proibida, já que os produtos foram
adquiridos via processo licita-

tório, válido aos anos letivos de
2015 e 2016, ainda na gestão
do ex-prefeito Edgar Bueno. A vencedora do certame foi a empresa Nicaltex Textil LTDA., de Blumenau (SC), fornecedora dos kits
escolares, que é investigada pelo
Ministério Público Federal e pela
Polícia Federal em pelo menos
três estados brasileiros por formação de cartel, sonegação de
impostos e superfaturamento.
“Não sabemos ainda como
esses uniformes foram parar lá.
Pedimos à prefeitura que nos
informe o quanto foi pago na época pelos kits, onde e quantos
uniformes foram entregues e
como acabaram sendo comercializados em Foz e no Paraguai”,
comenta Dal Molin.
A hipótese levantada pelos
vereadores é de que a empresa
Nicaltex fabricou além da quantidade licitada e comercializa
agora o excedente de forma ilegal, ou a entrega feita à prefeitura foi menor do que o previsto no
processo licitatório.

DAL MOLIN mostra os uniformes da rede
de ensino de Cascavel adquiridos em Foz do
Iguaçu e em Cidade do Leste

O QUE DIZ A
PREFEITURA

Sobre a denúncia, a Secretaria de
Educação informou apenas que “está
levantando as informações necessárias
para levar o caso aos órgãos
competentes para a investigação”.

EM 2018...

De acordo com a Secretaria de Educação,
para este ano letivo foram licitados 31 mil
kits e neste momento o município já
adquiriu quase toda a quantia, tendo em
vista um aumento considerável de alunos na
rede pública municipal de 2017 para
2018. Os kits são compostos por um
agasalho (calça e jaqueta), duas camisetas
manga curta, uma camiseta manga longa,
uma blusa de moletom, bermuda para
meninos e short-saia para meninas, um par
de meias e um par de tênis.
“A entrega para os alunos que já estavam na rede
em 2017 já aconteceu. Aos alunos novos, a
entrega ainda ocorre, mas deve finalizar ainda no
início de maio”, garante a secretaria.
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Último mês para inscrições na pós-graduação
em Direito e Processo do Trabalho
DIVULGAÇÃO

INSCRIÇÕES estão
encerrando; aulas
iniciam agora em abril

Curso tem como direcionamento
a Reforma Trabalhista – cálculos,
crimes, contrato, falência,
negociação, entre outras situações.
Uma nova pós-graduação é
lançada em Cascavel - Direito e
Processo do Trabalho sob as
diretrizes da Reforma Trabalhista.
Sempre atualizada, a Universidade
Paranaense – Unipar investe nas
demandas de mercado e essa, em
específico, visa o aperfeiçoamento
do operador do Direito, por meio da
análise específica das
contemporaneidades do Direito e
Processo do Trabalho.
O curso terá como base as
repercussões materiais e processuais
das alterações da Legislação
Trabalhista, possibilitando a visão
sistemática do Direito material e
processual do trabalho e análise dos

principais institutos materiais e
processuais trabalhistas.
O público-alvo abrange profissionais
graduados em Direito - advogados,
juízes, membros do Ministério
Público e demais profissionais da
área jurídica. O curso está
programado para iniciar neste mês.
Na composição da grade curricular
estão as disciplinas de Fundamentação
da Sentença Trabalhista; Aspectos
Previdenciários; Cálculos Trabalhistas;
Crimes da Relação de Trabalho; Das
Provas no Processo do Trabalho,
Nulidades e Audiência; Direito Coletivo
do Trabalho; Direito do Trabalho e
Relações Internacionais; Do Contrato
de Trabalho; Efeitos do Contrato;
Falência e Reflexos na Relação laboral;
Formas de Extinção Contratual;
Introdução ao Direito Individual do
Trabalho; Introdução ao Processo de

Trabalho; Liquidação e Execução
Trabalhista; Litigância de Má-Fé,
Assédio Processual e Ato Atentatório
à Dignidade da Justiça; Metodologia
da Pesquisa Científica; Negociação
Coletiva; Petição Inicial, Resposta
do Réu – Intervenção de Terceiro;
Procedimentos Especiais em
espécies; Recursos Trabalhistas;
Responsabilidade Civil e Dano
Extrapatrimonial; Saúde e Segurança
do Trabalhador – Acidente de
Trabalho e Dano Existencial; e Tutela
Constitucional do Trabalhador.
As aulas estão previstas para iniciar
neste mês e acontecerão em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às
23h, e aos sábados, das 8h às 12h,
sob a coordenação a professora Juliane
Bublitz Ferreira. As inscrições estão
disponíveis no site www.unipar.br. Mais
informações, ligue (45) 3321-1300.
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O presidente Michel Temer vai
anunciar nos próximos dias a liberação de recursos para a área da
segurança pública, por meio de medida provisória. A informação foi
dada ontem pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, durante discurso em cerimônia no
Palácio do Planalto. Jungmann não
quis adiantar valores, mas disse
que serão investimentos “vultosos”
e ainda para este ano.
“O presidente da República nos
próximos dias vai anunciar recursos, através de medida provisória,
que foram devidamente cancelados
de outras áreas para investir vultosamente na segurança pública ainda este ano”, disse o ministro na
cerimônia de entrega do Selo Resgata, de responsabilidade social.
No discurso, Jungmann ressaltou que o governo federal ainda
dará um passo importante para
garantir que nos próximos anos a
segurança pública tenha recursos
previsíveis. “O senhor presidente
determinou que, doravante, isso

REFORMULAÇÃO
Após a cerimônia, em entrevista a
jornalistas, Jungmann informou que
o governo destinará recursos ao
Fundo Nacional de Segurança
Pública, que será reformulado.
Serão feitas transferências a fundo
a fundo para estados e municípios.
Segundo o ministro, em troca, será
necessário que os entes federados
apresentem contrapartidas, como
redução dos índices de homicídios,
melhor formação dos policiais e
repasse de dados e informações.
“Não haverá repasse para aqueles
estados que não entrarem no
sistema de informação
penitenciária e no sistema de
informações sobre violência e
criminalidade”, disse Jungmann.

não será para o governo dele. Nos
próximos anos, a segurança pública terá recursos previsíveis, carimbados, recursos que vão possibilitar ao governo federal exercer seu papel de indutor de políticas que não tem feito até aqui,
inclusive por não dispor de mecanismo de financiamento.”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Recursos para a segurança
JUNGMANN diz que Temer anunciará
as medidas nos próximos dias
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- JEFFERSON LUIZ PAGNO E JAKELINE GOLDONI
02- LEANDRO FRANCISCO TASSO E NEIDE NEVES DOS SANTOS
03- CLAUDIOMIRO AZEREDO E ROSELI EBENAU
04- ADEIR VIEIRA JACQUES E ROSA MARIA CRISTÓFOLI
05- SAMUEL ROCHA PEREIRA E NATHIELE MAYARA STETTE MARTINS
06- JOÃO PAULO DIAS SOARES E JULIANA ALVES DOS SANTOS
07- WELINGTON ANGELO DE SOUZA E MARINA DE FÁTIMA FILIPPSEN
08- ERDENSON CARNEIRO DA COSTA E CLÁUDIA FRANCIELE SANÇÃO
09- FLAVIO GERONIMO LORENSI E GREICIELI POLIDÓRIO FERREIRA DE QUEIROZ
10- ALEXANDRE MAURO MASCARELLO E MARY ALEXANDRA BARRIOS
11- ROBSON JOSUÉ MOLGARO E JULYANA KARLA ALFF SOARES
12- WILLIAM FELIPE ALMEIDA MATTOS E JOYCE MILENA PEREIRA DOS SANTOS
13- JEFERSON ÉRICO DOS SANTOS E EDIRLEI MOSCATO MONTEIRO
14- CLAUDEMIR LOPES CAMARGO E JOSIANE BORSONELLI
15- JAIR FELIPE DE LARA NEVES TENCZNA JÚNIOR E VANESSA ELVIRA BONOMETO
16- MIGUEL ABRÃO BITTAR E MARLETE MACHADO DE SOUZA
17- VINICIUS FORMIGHIERI LAZARINI E BRUNA MARTINI BORBOLATO
Cascavel, 27 de abril 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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Duas horas de sufoco
Bombeiros que às vezes também
precisam ser mecânicos. Esse foi o
papel que socorristas do 4º GB (Grupamento de Bombeiros) exerceram
ontem, ao ficar duas horas lutando para
salvar um gatinho em uma casa, no
Bairro Santos Dumont em Cascavel.
O felino entrou no motor de um
carro da casa onde morava e não
conseguia sair sozinho.
Um caminhão de resgate e mais
duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e, com uma
caixa de ferramentas, aos poucos,
os bombeiros desmontaram o veíVIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

13
00
01
12

culo. A dona do animal acompanhava o resgate, desesperada.
Com as patinhas de trás presas
e miando muito de dor, o gatinho
estava estressado e os bombeiros
precisaram ter muita paciência
para desmontar o carro até conseguir resgatar o animalzinho.
Depois de um árduo trabalho, o
gatinho saiu, vivo, exausto, mas

ANIMAL
foi retirado
de dentro
de veículo

sem mexer a patinha de trás, que
segundo os socorristas provavelmente estava quebrada.
A proprietária do animal enrolou o
bichinho numa coberta e disse que o
levaria imediatamente para um médico veterinário, fazer uma avaliação.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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O dobro de
acidentes
de trabalho
Sábado é dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho e, nos últimos dois anos,
2016 e 2017, 61 acidentes de trabalho foram registrados em Cascavel, de acordo com o Sintrivel (Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil de Cascavel). Em 2018,
até agora, foram nove.
Os dados assustam, mas não
mais que a estimativa do sindicato, que acompanha a maioria dos
casos de acidente apenas pela veiculação na imprensa. Por isso, a
realidade é bem diferente: pelo
menos o dobro de acidentes de trabalho ocorre na cidade, mas esses
dados não são contabilizados por
diversos motivos.
“As empresas não cumprem
com a norma de informar os acidentes. Tem construtora que prefere
não chamar o Siate, porque sabe
que corre o risco de um processo.
Então, resolve encaminhar o trabalhador para atendimento particular
e, o restante, fica por debaixo dos
panos”, afirma o presidente do sindicato, Roberto Leal Americano.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo/Aílton Santos

Novo controle

Giro da
Violência
Gestante ferida
Uma mulher, gestante de seis semanas,
ficou ferida em um acidente na tarde
de ontem, em Cascavel. Ela e o marido
estavam em uma motocicleta, na
Avenida Barão do Rio Branco, parados
no sinal vermelho, quando o motorista
de um caminhão, que vinha atrás, não
conseguiu parar e bateu na moto.
Ela e o esposo sofreram ferimentos
leves e foram encaminhados para
atendimento hospitalar.
AÍLTON SANTOS

TRÊS MORTES em acidente de trabalho
foram registradas neste ano, em uma
construção no Centro de Cascavel

MORTES

Em 2017 e 2016, duas mortes
foram registradas, de acordo com o
Sintrivel. Em 2018, foram três, em
um mesmo acidente. Trabalhadores
foram soterrados em uma construção
no Centro da cidade. A tragédia
ocorreu em fevereiro deste ano e a
obra foi embargada pelo Ministério
do Trabalho, alegando
irregularidades. O processo
permanece em averiguação pela
Procuradoria do Trabalho em Cascavel.
Detalhes não foram repassados porque,
segundo a Procuradoria, a investigação
segue em sigilo.

O que deve facilitar, a partir de agora, a estatística, é uma nova forma de
controle por meio de um registro no Corpo de Bombeiros, que detalha a
possibilidade de o atendimento se tratar de um acidente de trabalho. “Com
isso, conseguiremos monitorar melhor os casos e fazer os acompanhamentos”,
relata. De acordo com informações extraoficiais de socorristas do Corpo de
Bombeiros, pelo menos uma pessoa é encaminhada por dia ao HU (Hospital
Universitário) com amputação de membro, por conta de acidente com
máquina, de trabalhos realizados em casa ou em empresas.

Queda de moto
Até às 18h, o Corpo de Bombeiros de
Cascavel atendeu a oito acidentes de
trânsito na cidade. Deles, quatro foram
quedas de motocicletas. Também
chamou a atenção a quantidade de
atendimentos de queda de mesmo
nível: quatro durante à tarde, uma
delas com vítima em estado grave. Até
às 18h, 16 ocorrências foram atendidas
pelos socorristas em Cascavel.

Assalto à loja
Um bandido assaltou uma loja de
conveniência localizada na Rua
Cipreste, Bairro Parque Verde em
Cascavel, na tarde de ontem. Em
segundos, os bandidos, armados,
renderam um funcionário que estava
no caixa e pediram por dinheiro. O
suspeito estava de bicicleta e usava
boné vermelho. Ele fugiu em direção
ao Bairro Santa Cruz. Um boletim de
ocorrência foi registrado e a quantia
roubada não foi informada.
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Falta de Giro Político
leitos no MP

politica@jhoje.com.br

EcoPark Morumbi

Investigação aber ta
pelo Ministério Público
apura a falta de leitos de
média e alta complexidades em Cascavel. Ainda
na fase inicial, o processo pretende responsabilizar - por meio de ação civil que será encaminhada
ao Judiciário - o novo secretário de Estado de Saúde, Antônio Carlos Nardi,
o diretor da 10ª Regional
de Saúde, Miroslau Bailak, e o reitor da Unioeste (Universidade Estadual
do Oeste do Paraná), Paulo Sérgio Wolf, o Cascá.
A apuração da Promotoria de Saúde está concentrada na Central de Regulação de Leitos: dados
apontam sobras de AIHs
(Autorizações de Internações Hospitalares), mesmo com alta demanda de
pacientes pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
“Pretendemos saber da
realidade em relação as
AIHs: pelo menos 400
sobram todo mês. Mas os
pacientes não conseguem
vagas. Queremos saber o
motivo pelo qual isso vem
acontecendo”, diz o pro-

UNIOESTE

motor, Ângelo Mazzuchi.
A questão ainda a ser
respondida pela Central
de Regulação de Leitos é
justamente como há sobras de vagas, se as
UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel, por exemplo, estão lotadas. O caso mais sério
está na UPA Veneza – referência em urgência e
emergência para ortopedia. “Não temos algo
concreto, por isso, os
médicos reguladores da
Central de Leitos terão
que nos apontar respostas. Porém, a responsabilidade, independente
da justificativa, é do
gestor estadual. É ele
quem deve resolver
isso”, diz Mazzuchi.
Entre 2015 e 2017 foram 731 mortes nas UPAs
de Cascavel – caso analisado pelo Tribunal de Contas e também pela Procuradoria Geral de Justiça.
A superlotação é causada, conforme denúncia,
por omissões do Estado
e do Município.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascá será responsabilizado pela demora em abrir novos leitos
da nova ala construída e inaugurada ano passado no Hospital
Universitário. Dez leitos só foram abertos após acordo
intermediado pela Promotoria, onde a Prefeitura cedeu dez
técnicos de enfermagem para que o atendimento fosse iniciado.
Porém, outros 20 leitos continuam fechados. “O Estado que
tinha obrigação não fez nada, absolutamente nada. Se não
fosse o Município, não estaria funcionando”, diz Mazzuchi.

A reaproximação entre o prefeito Paranhos e o exsecretário do Meio Ambiente, Juarez Berté, pode ser um
bom sinal de realinhamento da atual gestão que passa por
um período de turbulências, natural no segundo ano de
qualquer novo mandato, e que na atual gestão começou
ganhar contornos com e imbróglio do bueiro da Rua
Europa, na obra do EcoPark Morumbi.

A ponte

Inconstitucional

Vale lembrar também, nesta
questão do famoso bueiro,
que quem determinou à
Secretaria de Meio
Ambiente para que
notificasse a empresa
Contersolo para executar o
projeto conforme licitação,
utilizando Armico (estrutura
metálica) e não concreto,
foi o prefeito Paranhos no
dia 10 outubro de 2017.

No último dia do
pagamento a vista do IPTU
e lixo, os advogados Jairo
Ferreira Filho, Airton
Matheus da Silva e
Alessandro Rosseto Vieira
entraram com uma ação
popular para impedir a
cobrança da taxa de
expediente, presente nos
boletos do IPTU, lixo e
proteção a desastres.

Bueiro II

Taxa ilegal

A notificação sobre a
polêmica troca de materiais
aconteceu no dia 23 de
novembro. Nesta semana a
obra do bueiro da Rua São
Roque, conforme o projeto
original, em Armico, já
começou... Desta vez ninguém
ousou trocar o material.

Cada folha tem o custo de
R4 3,22, por isso, quem
paga a vista acumula R$
9,66 e a prazo R$ 45,08.
Considerando a média de
100 mil contribuintes, os
advogados estimam o
recebimento de
R$ 1 milhão.

OBRAS SAÚDE
Definida a empresa que vai construir a Unidade de Saúde
da Família do Bairro Neva. Será a Adalta Construtora, no
valor de R$ 1.185.928,74. Hoje serão abertos os envelopes
para construção da nova sede do Consórcio Intermunicipal
de Saúde, às 14h. Obra estimada em R$ 8 milhões
z Hoje em reunião extraordinária, às 19h, zeladoras
apontam a preocupação com a terceirização dos serviços
pela Prefeitura de Cascavel.
z Na antessala estarão reunidos membros da Comissão de
Educação, com a participação das comissões de Saúde e
Assistência Social.
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Ônibus em 90 dias

Se tudo correr dentro do
previsto pelo IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel), a
partir de agosto os ônibus iniciam o transporte público pela
Avenida Brasil. A meta foi definida com a proximidade da conclusão das obras de dois dos
quatro terminais de transbordo – Leste e Nordeste. Os serviços integram o PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).
Uma das mudanças estabelecidas é também a denominação do sistema: em vez de BRT
(Bus Rapid Transit/Trânsito
Rápido de Ônibus) será BRQ
(Bus Rapid Quality/Trânsito
Rápido com Qualidade).
A estrutura do Terminal Leste, no Bairro São Cristóvão,
está pronta desde agosto do
ano passado. A obra custou R$
3.792.858,85. Entra na reta final agora a construção do Ter-

minal Nordeste, no Bairro Brazmadeira, próximo da Ceasa, a
um custo de R$ 5.241.381,51.
Porém, com os serviços em ritmo acelerado, o presidente do
IPC, Cletírio Feistler, aponta finalização dos outros terminais
em menos de 90 dias: Oeste
(em frente a Rodoviária), a um
custo de R$ 5.289.064,31, e
Sudoeste (ao lado do Estádio),
a um custo de R$ 4.184.002,68.
“As obras entram agora em uma
reta final. Com isso, precisamos nos organizar para colocar
os ônibus na Avenida Brasil. Faltavam os terminais, que estão
quase prontos”, diz Feistler.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

Corredores

Terminal
Oeste
está com
mais da
metade
da obra
executada

Para que trafeguem nos
corredores das avenidas
Brasil, Barão do Rio Branco e
Tancredo Neves, os ônibus
novos terão que ser
adquiridos: ontem uma
reunião foi feita com as
empresas responsáveis pelo
transporte público para definir
justamente quantos serão os
veículos comprados e como
será a diluição do custo. Hoje
são 140 ônibus em Cascavel
mantidos pela Viação Capital
do Oeste e a Empresa
Pioneira. A grande questão
ainda é o custo dessa compra
e como será pago.

Onda verde
Uma equipe técnica de São
Paulo já entregou ao prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) o
estudo do projeto semafórico,
que possibilitará o tráfego livre
dos ônibus nos corredores, por
meio de sensores. A empresa
contratada por R$ 1.970
milhão também vai aplicar o
sistema de onda verde no
trânsito. Esse será aplicado
imediatamente, antes da
circulação dos ônibus no centro.
“Vamos integrar esse sistema
com as câmeras da Guarda
Municipal. Uma sala já está
preparada e vamos aplicar o
quanto antes, por meio de um
servidor mais moderno que foi
adquirido”, diz Alsir Pelissaro,
presidente da Cettrans.

Diluídos na tarifa
O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), Alsir Pelissaro, aponta que os valores dos ônibus comprados pelas empresas terão que ser diluídos no valor da passagem:
hoje a tarifa é de R$ 3,65 e tende a ficar mais alta. “Na próxima
semana teremos uma nova reunião para avaliar como isso será
definido. A dúvida ainda está relacionada ao contrato com as empresas, que vence daqui três anos. Ainda precisamos definir as medidas
legais, pois é pouco tempo para um gasto desta importância”.

POLÍTICA
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Regularização do Veneza
Nenhuma empresa se interessou
pelo chamamento público da Cohavel (Companhia Municipal de Habitação de Cascavel) para construção de
unidades habitacionais na área invadida do Jardim Veneza, zona leste da
cidade. O certame foi realizado ontem, no entanto, as participantes fizeram propostas apenas para construção de casas ou apartamentos no
Interlagos, Esmeralda e outra área desocupada do Veneza.
Com isso, o Município segue
com um plano secundário: tentará
regularizar os terrenos ocupados
por 186 famílias. “Esse chamamento público de construção de 530
unidades no Veneza era uma das
soluções possíveis. Como não houve interesse, vamos iniciar um processo de regularização dos imóveis
para dar condições aos moradores
construírem as casas”, diz o presidente da Cohavel, Nei Haveroth.
A área está ocupada há um ano e
meio, desde a reintegração de posse feita por mais de 700 policiais,
dezenas de viaturas e um helicóptero. Essas famílias que hoje estão no
Jardim Veneza foram expulsas da área
do Jardim Gramado – elas ficaram na
área por 17 anos em lotes que pertencem a Transcontinental Empreendimentos, do Rio Grande do Sul. Ano
passado um acordo na Promotoria
Pública tinha estabelecido que em
um ano a Prefeitura deveria providenciar toda infraestrutura: asfalto, água
e iluminação.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

Social
A regularização ainda é uma das hipóteses mais possíveis: a Cohavel pretende
dividir os terrenos e estabelecer um valor de interesse social dos terrenos, dando
condições para que as famílias possam comprá-los. Um valor cogitado é de R$
100 o metro quadrado – uma média de R$ 20 mil o imóvel de 200 metros
quadrados. “É do nosso interesse resolver esse impasse o mais breve possível,
tanto que criamos esse chamamento público, no entanto, não houve interessados”,
diz Haveroth.

ÁREA DO VENEZA foi
ocupada por antigos invasores
do Gramado

Outros empreendimentos
As empresas participantes do chamamento público realizado ontem na
Prefeitura apresentaram propostas para construir moradias no Interlagos,
Esmeralda e Veneza – exceto a área invadida. A vencedora do certame –
que ainda passará por análise documental da Caixa Econômica Federal –
apresentou projeto para edificar 900 moradias: acima do limite de 530
estabelecido na liberação da própria Caixa. Por isso, agora depende
apenas dela o aval para a contratação do serviço para reduzir a fila de
espera por moradias: são três mil famílias com cadastros atualizados no
Programa Minha Casa, Minha Vida no Município.
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“Oportuno lembrar que a
presente investigação penal
iniciou-se muito antes da
disponibilização a este Juízo
dos termos de depoimentos
dos executivos da Odebrecht
em acordos de colaboração,
que ela tem por base outras
provas além dos referidos
depoimentos”.

SEM ESMOLA, POR FAVOR!
“Você gostaria de ajudar o sopão da madrugada? O
tio! Posso dar uma olhada no seu carro? Por gentileza,
você poderia me ajudar com cinco reais para comprar
minha passagem?”.
A cena que tem se tornado comum para os cascavelenses que diariamente enfrentam o trânsito pesado e mal
organizado da cidade, não passa despercebida, nem mesmo pelos vidros escuros de veículos de luxo. É parar em
um semáforo lá vem mais um pedinte, pede em nome de
igrejas, comunidades terapêuticas, ONGs e tantos outros.
O fato é que o cascavelense é reconhecido como generoso, e virou profissão a mendicância na cidade, no entanto, ao dar uma moeda em um sinal ou estacionamento, você está patrocinando a vida errônea destas criaturas,
estimulando os mesmos a permanecerem nas ruas, não
aceitando o acolhimento ou o tratamento oferecido.
Já está na hora de nossos legisladores proporem leis
que proíbam dar esmola, assim como acontece em outras cidades, evitando assim aglomeração de pedintes
nas praças, dando oportunidade ao munícipe de poder
frequentar uma praça.
Ao pessoal do sopão, sugiro que ajudem a nossa
cidade de maneira diferente. Que sirvam essas pessoas
em um único local, com horário fixo, que incluam os
mesmo no processo da ação, como: ajudarem na limpeza do local, ou até mesmo no preparo das refeições, isso
é dar o pão com dignidade. Já pensaram em fazer uma
ceia especial para os albergados e acolhidos dos projetos existentes? Quem sabe assim incentivaria a procura
e o respeito pelo acolhimento. Pensem nisto!

Juiz Sérgio Moro, sobre
as provas contra o expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

NOTAS
z Mudanças

z EcoExpresso

Atenção passageiros das
linhas 275 (Faculdade Terminal Sul) e 190
(Manaus Terminal Leste/
Terminal Oeste). A
Cettrans (Companhia de
Engenharia de
Transporte e Trânsito)
informa que a partir de
1º de Maio os horários
desses itinerários vão
mudar. As tabelas com as
alterações estão
disponíveis nos sites:
cettrans.com.br e
cascavel.pr.gov.br.

A Sanepar está levando
para a Feira do Teatro do
próximo domingo o
EcoExpresso Sanepar Projeto do Rio ao Rio.
Trata-se de um ônibus
especialmente
preparado com
maquetes, painéis e
outros recursos para
disseminar práticas de
preservação da água. Os
visitantes poderão
acompanhar o caminho
que a água percorre até
chegar às casas.

O sucesso de
arrecadação do
Imposto Predial e
Territorial Urbano
(IPTU) em
Cascavel com os
descontos de 10%
sobre a parcela
única.

Marciano Souza
Jornalista, educador social
(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

A incerteza dos
produtores
avícolas da
região diante do
embargo da
União Europeia a
carne de frango
que completa
uma semana.
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muitas nuvens
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Fases da lua
CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

NOVA
15/05 - 08h49

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Acessibilidade
Para falar sobre acessibilidade, a atriz e dubladora
Marcia Caspary participará da 1ª Rodada de Conversa
sobre Acessibilidade, durante a 5ª Conferência
Municipal de Cultura, que começa amanhã. Será no
auditório da prefeitura, das 14h às 16h. Marcia é
membro fundadora da diretoria da Associação
Brasileira de Audiodescrição e desde 2008 empresta
a voz para produtos audiodescritos.
A bela
Juliana dos
Santos
Costa, pelas
lentes de
Arivonil
Policarpo

Solidariedade
O Tuiuti Esporte Clube continua com a Campanha do
Agasalho. Os donativos serão entregues às entidades:
Provopar e Cemic.

Nigth
A Banda Rose Blue agita a galera amanhã, a partir das
18h, no Botequim da Esquina.

Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz
somente até onde os outros já foram.
Alexander Graham Bell

DIVULGAÇÃO

Letícia
Sassi
Wilbrantz
comemora
mais um
ano de vida
e recebe
homenagem
da sua
mãe
Cristina

Felicidades!
Fabio Castilhos, Clara Colling,
Napolitano Maria, Rayanne Pereira,
Fatima Papini, Luana Maritoni, Sérgio
Paulo Leigo, Mariana Perini Santos,
João Paulo dos Santos
e Maria Helena Mayer.

24

HOJE NEWS

HOJE NEWS, 27 DE ABRIL DE 2018

CASCAVEL, 27 DE ABRIL DE 2018

Áries

Hoje, você será desafiado a pensar
mais no bem-estar dos outros do que
nas suas vontades. Encare o trabalho
de equipe como uma lição de humildade. Cor: vinho.

PALAVRAS CRUZADAS

Leão

Se pensa em iniciar um negócio próprio, a hora é essa! O astral é dos
mais apropriados para assumir novas
responsabilidades e conquistar um
pouco mais de autonomia. Cor: vinho.

Virgem

Você saberá atrair a confiança dos
outros pela sua seriedade profissional
e convicção.Terá sucesso ao fechar
algum contrato ou ao lidar com documentos. Cor: tons pasteis.

Libra

Bom dia para ganhar dinheiro e investir na concretização de suas ideias. Esta é uma fase em que você poderá fazer seu pé-de-meia ou um investimento seguro. Cor: azul-claro.

Sagitário Escorpião

Sua personalidade vai estar em evidência e tudo indica que os relacionamentos em geral podem ser prejudicados. Tenha cuidado com o egoísmo
e a falta compreensão. Cor: lilás.
Hoje, a insegurança pode tomar conta
de você e há chances de se sentir incapaz. Não tenha receio de assumir novas
responsabilidades. As atividades que
precisem de sigilo. Cor: verde-escuro.

Capricórnio

Vai precisar ralar um pouco mais que
o normal para ter bons resultados. As
atividades de rotina podem absorver
mais tempo do que imagina, no entanto. Cor: preto.

Aquário

Será necessário fazer um esforço maior
para atingir as suas metas. O trabalho
de rotina vai absorver grande parte
da sua atenção e do seu tempo. Cor:
laranja.
O prazer, a diversão e o trabalho poderão se fundir hoje. Envolva-se, o
máximo que puder, com o seu emprego, assim, terá mais estabilidade profissional. Cor: bege.

É hora de direcionar suas atenções para
as responsabilidades de trabalho. O dia
indica que o setor profissional recebe poderosas vibrações astrais, mas você terá
que se empenhar. Cor: preto.

Peixes

Câncer

Gêmeos

Há dias em que certas mudanças são
necessárias - hoje é um deles. Procure a raiz dos problemas ao invés de
tentar encontrar soluções superficiais.
Cor: roxo.

Touro

horóscopo

VARIEDADES

Lua e Saturno indicam que você saberá
atrair a confiança das pessoas com as
quais trabalha. O seu senso de dever e
de responsabilidade vai estar mais aguçado do que nunca. Cor: creme.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Tom se enfurece com Leandro,e
Marisa pede que o marido se controle.
Leandro conversa com Gabriela. Gabriela repreende a atitude de Alex e afirma
estar decepcionada com o filho. Isadora aceita o convite de Getúlio para sair
e Rosália se diverte. Érico se prepara
para visitar a mãe na prisão. Flora e
Maria Alice insinuam que Julinho está
interessado em Úrsula. Verena implica
com Talíssia por conta de Vinícius. Ciro
e Priscila apoiam Leandro, que sofre
com os comentários de todos. Gabriela desabafa com Rafael e confessa que
precisa conversar com Paulo. Maria
Alice assiste ao ensaio de Leandro.

Érico afirma a Violeta que em breve ela
será libertada. Paulo deixa o restaurante e Marli o questiona. Gabriela tenta
falar com Paulo, sem sucesso. Tom
ameaça expulsa Leandro de casa.
ORGULHO E PAIXÃO
Xavier propõe a formação de uma
patrulha para investigar o Motoqueiro
Vermelho. Ofélia descobre que Julieta
renegou Camilo. Fani chora de raiva
com o vestido de Josephine em seu
corpo. Julieta exige que Olegário se
afaste dela. Darcy se anima ao encontrar a irmã Charlotte. Amélia questiona
Jorge sobre seus sentimentos, e o advogado decide se casar imediatamente
com a moça. Ema e Ernesto estranham
ao ver Charlotte com Darcy. Ludmila
promete ajudar Cecília com seu vesti-

• REDE GLOBO • ONDE NASCEM OS FORTES

DIVULGAÇÃO

Pedro fica tenso ao
saber que Cássia é mãe
de Nonato e Maria

do de noiva. Mariana vê um assalto e
pressiona Uirapuru para ajudar a vítima,
acreditando que o namorado é o Motoqueiro Vermelho. Brandão descobre que
o assalto foi forjado por Xavier para capturar o Motoqueiro. Charlotte procura
Elisabeta.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Mercedes, Clara e Patrick orientam
Caetana e pedem o apoio de Leandra.
Johnny engana Maíra e dorme com
Eloá. Radu e Irene ficam juntos. Diego
e Melissa trocam juras de amor. Leandra pede que Miro lhe dê uma garantia
financeira para deixar o bordel com ele.
Patrick desconfia do suposto romance
ente Clara e Gael. Clara confessa a
Adriana que está dividida entre Gael e
Patrick. Mercedes abençoa Caetana,
que teme por sua vida no encontro com
Sophia. Caetana chantageia Sophia.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Diana vai até a casa de Fátima para
conversar com Cecília e assim dar apoio
para a amiga. Padre Gabriel cobra respostas de Gustavo após ver as fotos.
Gustavo se sente julgado por todos. Leonardo envia um áudio para Flávio, diz
que o plano deu certo, que está indo
viajar e que espera voltar em meio a uma
depressão total na família Lários. Gustavo vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília. Dulce diz ao avô
durante o jantar que gostaria de fazer
ele ficar feliz, mas isso é difícil.
• RECORD

Cássia aceita a ajuda de Pedro. Hermano abraça Maria depois de confirmar
que o corpo não é de Nonato. Pedro fica tenso ao saber que Cássia é mãe de
Nonato e Maria. Ramiro descobre que Adauto entregou o trancelim de Nonato para
Plínio e resgata o objeto. Cássia se encontra com Maria. Pedro discute com
Hermano. Ramiro entrega o trancelim de Nonato para Adauto e manda ele devolver
o colar para irmã do rapaz. Cássia recebe a informação de que seu filho está em
um hospital na cidade vizinha, mas se desespera ao descobrir que não se trata de
Nonato. Pedro conversa com Aurora. Rosinete faz suas orações durante a corrida
pelo sertão. Maria avisa a Hermano que não encontrou seu irmão.

APOCALIPSE
Jonas vê um mendigo implorando por
alimento e diz que começou a ação do
Cavaleiro Negro, que traz a fome ao
mundo. Adriano se lembra do passado
com Débora e fica transtornado. Susana recebe o apoio de Uri. Zoe diz que
Alan está possuído pelo mal. Tamar
tenta confortar Gideon. Noah conversa
com as Duas Testemunhas. Celeste e
Dudu conversam sobre o Anticristo.
Laodiceia e Ângela reclamam da caridade feita por Jonas.

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