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Águas de março!
Um forte temporal
caiu sobre Cascavel
no início da noite de
ontem provocando
alagamentos e levando caos para diferentes pontos da cidade.
A tempestade deixou
pessoas ilhadas,
transbordou rios,
derrubou ponte e
árvores, além de
arrastar carros. Pelo
menos uma família
ficou desalojada.

z Pág. 10

Corrigindo falhas
em obra do PDI
Precisou de uma quase tragédia envolvendo um ônibus de trabalhadores para o governo do Paraná tomar a iniciativa de melhorar os acessos à BR-277, em Cascavel. O
viaduto que integra as obras do PDI foi planejado sem as alças de acesso, o que não
reduziu o fluxo de veículos no chamado Trevo da Portal, local de constantes acidentes.
Agora o governo anuncia a conclusão das alças e construção de vias marginais.
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ARQUIVO ATLETA

S audade

Cobrinha no
Corinthians

Clube que é referência para os atletas das mais diferentes modalidades
no País, o Corinthians tem desde o
início do ano uma cobrinha d’água
cascavelense em sua equipe de natação. Trata-se de Letícia Herrera, de apenas 16 anos de idade e que neste fim
de semana terá seu primeiro desafio
com a camisa da nova equipe, num
torneio regional que será realizado em
seu novo clube.
Letícia está morando em São
Paulo desde o último fim de semana de janeiro. “Está sendo bem diferente, mas mais pelo tamanho

O dia a dia da jovem de 16 anos é ainda mais pesado em São Paulo pela saudade
de familiares e amigos. “Sinto bastante falta da família e dos amigos, mas em Cascavel
eu iria ficar longe da família de qualquer jeito, pois minha mãe mora em Boston [nos
Estados Unidos] e meu pai é falecido. Sinto falta dela todos os dias”. Letícia também
não se esquece dos ensinamentos adquiridos com os professores Rui Comin e Tatiane
Lentz. “Tenho muito que agradecer ao Comercial, que deu minhas raízes. Agradeço
ao Rui, que foi sensacional, foi o meu mentor, me pegou como uma sementinha,
plantou, regou e eu ainda estou crescendo, à Tati, minha técnica do mirim e do petiz,
que me ajudou muito, psicologicamente principalmente. Enfim, agradeço ao clube em
geral”, encerra Letícia, que atualmente compete na categoria Júnior 1.

AMADORZÃO
Envolto por grande expectativa, o
reinício do Campeonato Municipal
de Futebol Amador de Cascavel
será neste domingo. A abertura
oficial será no Estádio Olímpico, às
10h, e na sequencia, às 11h, a bola
rolará pela primeira vez pela
competição com Santa Cruz FC x
D‘Nápolli. Também haverá jogos,
às 14h e às 16h, no Ninho da Cobra
e nos campo do Santa Cruz, do São
Cristóvão, do Maria Luiza, da
Comunidade Nossa Senhora Salete
e do Complexo Manoel Messias de
Souza. No total são 22 equipes na
disputa, que irá até o dia 22 de
abril, sempre aos domingos.
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do clube, o Comercial é menor. Aqui
vejo essa diferença. São 250 atletas ao todo, divididos em grupos.
É bem diferente, é outra vida. Vou
disputar competições que nunca
disputei, como o Paulista, que é
bem diferente do Paranaense por
reunir muitos campeões brasileiros. O Estadual aqui é mais forte”,
analisa Letícia.
Cria do professor Rui Comin na
Associação Atlética Comercial, Letícia mora num apartamento em
frente ao Corinthians com mais três
meninas que treinam no clube, que
paga as despesas das jovens. A
rotina é puxada. “Os treinos são
bem pesados. Na segunda, na quarta e na sexta-feira treino pela manhã e à tarde e estudo à noite, é
bem cansativo. Na terça e na quinta-feira treino pela manhã e tenho
a tarde livre. Está sendo bem difícil, mas estou disposta a agarrar a
oportunidade e seguir em frente.
Estou bem feliz por estar aqui, agora é lutar com garra”, diz Letícia.

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

PAULISTA
Ferroviária x Mirassol
GAÚCHO
N. Hamburgo x B. de Pelotas
CEARENSE
Ceará x Uniclinic
Ferroviário x Floresta
ALEMÃO
B. M’gladbach x W. Bremen
FRANCÊS
Nice x Lille
Mônaco x Bordeaux

JOGAM SÁBADO
16h
17h
14h
16h45

PARANAENSE
Atlético x União
CARIOCA
Flamengo x Botafogo
ITALIANO
Lazio x Juventus
Napoli x Roma

JOGAM DOMINGO
16h
16h
16h
16h
16h
17h
19h30
19h30
17h
19h
11h
12h15
13h
16h45

PARANAENSE
Cianorte x Paraná Clube
Foz do Iguaçu x Cascavel
Coritiba x Maringá
Londrina x Prudentópolis
Rio Branco x Toledo
PAULISTA
Santos x Corinthians
Linense x São Paulo
CARIOCA
Vasco x Boavista
GAÚCHO
Juventude x Grêmio
CEARENSE
Fortaleza x Ceará
MINEIRO
Atlético x Cruzeiro
ESPANHOL
Barcelona x At. de Madri
INGLÊS
Man. City x Chelsea
ITALIANO
Milan x Internazionale
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FC Cascavel em Foz

FÁBIO DONEGÁ

Exatamente 18 dias depois de
seu último compromisso, o FC Cascavel volta a campo pelo Paranaense de Futebol neste domingo, quando desafia o Foz do Iguaçu pela rodada de abertura da Taça Caio Júnior. O jogo está marcado para as
16h, no Estádio ABC.
Será outro desafio regional como
visitante para o time cascavelense,
que na 1ª rodada da Taça Dionísio
Filho foi a Toledo e acabou derrotado por 1 a 0 no Clássico da Soja.
O jogo deste domingo será o
quarto na Primeira Divisão entre
Serpente Aurinegra e Azulão. No
histórico do duelo, que sempre foi
realizado com mando do time da
fronteira, a igualdade prevalece,
com um empate em 2015 (2 a 2)
e uma vitória para cada lado: 4 a
3 para o Foz em 2016 e 1 a 0 para
o FC Cascavel em 2017.
Para o campeonato deste ano,
o confronto vale muito mais do que
números para a estatística. As
duas equipes brigam diretamente
na classificação geral, que será levada em conta na distribuição de
vagas para a Série D e a Copa do
Brasil em 2019. O time de Foz é o
primeiro dentre os do interior com
12 pontos e o de Cascavel é o segundo, com 10 - o Coritiba está en-

HISTÓRICO NA 1ª DIVISÃO

2015

11ª rodada (29/3)
Foz do Iguaçu 2 x 2 FC Cascavel

tre eles com 11 pontos e o Atlético
é líder geral com 14.
Para este jogo, o técnico Milton
do Ó poderá contar com o volante
Neto, titular na equipe de 2017
nas últimas rodadas do Estadual chegou no fim do campeonato num
pacotão de reforços contratados
para salvar o time do rebaixamento. Ele teve o nome publicado como
reforço para 2018 e está apto a
estrear neste ano.

A zulão
No Foz do Iguaçu, que está invicto no Paranaense 2018, o técnico
Negreiros poderá contar com o meia Juninho, que chegou à equipe no fim de
semana e já teve o nome publicado como jogador iguaçuense. Aos 23 anos,
ele estava no São José (RS), no Campeonato Gaúcho, mas é velho
conhecido do torcedor do Foz. Foi destaque da equipe sub-23 na Taça FPF
2016 e subiu para o elenco principal no Paranaense 2017. Evidenciou-se
novamente e depois do campeonato foi emprestado para Maringá e depois
para o Ypiranga (RS). Em contrapartida, o zagueiro Luiz Mantovani e o
atacante Alan James deixaram o grupo comandado por Negreiros.

2016

3ª rodada (10/2)
Foz do Iguaçu 4 x 3 FC Cascavel

2017

3ª rodada (5/2)
Foz do Iguaçu 0 x 1 FC Cascavel

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

Time
Atlético
Foz do Iguaçu
Coritiba
FC Cascavel
Cianorte
Maringá
Rio Branco
Londrina
Paraná Clube
Toledo
União
Prudentópolis

PG
14
12
11
10
10
8
7
6
5
5
3
3

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0

E
2
3
2
1
4
2
4
3
2
2
0
3

D
0
0
1
2
0
2
1
2
3
3
5
3

GP
7
6
8
8
8
6
9
7
5
3
2
2

TAÇA CAIO JÚNIOR
1ª RODADA
Sábado (3/3)
16h
Domingo (4/3)
16h
16h
16h
16h
17h

Atlético x União
Foz do Iguaçu
Cianorte
Londrina
Rio Branco
Coritiba

x
x
x
x
x

FC Cascavel
Paraná Clube
Prudentópolis
Toledo
Maringá

GC
1
3
3
5
5
6
8
9
8
7
8
8

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

REFORÇOS

Para o jogo deste domingo, o
técnico Agenor Piccinin conta com
mais três opções no elenco. O
lateral-direito Wagner, exIndependente São Joseense, e o
goleiro Alan Stefano, exMantiqueira, foram registrados nessa
semana pelo CCR, bem como o
jovem Leonardo Pignat, que estava
no Cunha Porã, no futsal
catarinense, e chega para somar ao
elenco sub-19 do tricolor.

SEGUNDA DIVISÃO
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Time
Operário
Independente
Paranavaí
Cascavel CR
Rolândia
PSTC
Batel
Iraty
P. Londrinense
Andraus

PG
12
10
9
7
5
5
4
2
1
0

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
3
2
1
1
1
0
0
0

E
0
1
0
1
2
2
1
2
1
0

D
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4

GP
11
8
5
7
5
3
2
4
2
3

5ª RODADA
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

DOMINGO
Andraus x
PSTC x
Operário x
Batel x
P. Londrinense x

(4/3)
Cascavel CR
Paranavaí
Rolândia
Independente
Iraty

GC
2
3
2
4
4
3
3
10
11
8

SG
9
5
3
3
1
0
-1
-6
-9
-5

CCR em
Campo
Largo
Vindo de empate em casa com
um Iraty que ainda não venceu nenhuma no campeonato, e em posição desfavorável na tabela de
classificação da Segunda Divisão
do Paranaense de Futebol, o Cascavel Clube Recreativo busca pontos como visitante na competição
neste domingo, quando desafia o
Andraus em Campo Largo pela 5ª
rodada, às 15h30, no Estádio Atílio Gionedis.
O adversário da Serpente é o
lanterninha da Segundona com quatro derrotas em quatro jogos. E tudo
o que o time cascavelense não quer
é reabilitar o rival. Ainda mais porque precisa de pontos para ascender na tabela de classificação.
Para atuar “com o regulamento
embaixo do braço”, o Cascavel CR
precisa terminar a 1ª fase na viceliderança ou na terceira, sexta ou
sétima posição da tabela. Tudo
isso para evitar cair no mesmo gru-

po que o Operário na segunda fase.
E isso a julgar que o Fantasma terminará a primeira fase na liderança, o que se encaminha para acontecer - o time de Ponta Grossa tem
quatro vitórias em quatro jogos.
Na segunda fase, as oito equipes serão distribuídas em dois
grupos, dos quais sairão apenas
os líderes, com vaga garantida na
elite e para decidir o campeonato. De acordo com a classificação
da primeira fase, as chaves serão
formadas da seguinte maneira:
Grupo 1 (1º, 4°, 5º e 8º) e Grupo 2
(2º, 3º, 6º e 7º). Atualmente, o
Cascavel CR é o quarto colocado
com 7 pontos, a três do vice-líder
e a dois do terceiro colocado.
No ano passado, a Serpente Tricolor fez 8 pontos na primeira fase
e a terminou em sexto lugar. Já o
atual campeão Maringá foi o vicelíder com 20 pontos, empatado
com o terceiro colocado Paranavaí.
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Assinaturas
contra corte
Pais de alunos da Apae de Cascavel entregaram ontem, na Promotoria da Infância e Juventude, abaixo-assinado com 700 assinaturas
cobrando a contratação de professores PSS (Processo Seletivo Simplificado) à escola. Em 31 de dezembro de 2017, a Apae sofreu
uma baixa de 24 docentes, além de
servidores da limpeza e auxiliares.
Conforme o pai Luiz Antonio Carneiro Chaves, o abaixo-assinado
tem como objetivo fazer um encaminhamento legal da demanda por
professores. Caso não haja parecer
do Estado, os pais se organizam
para, em breve, fazer uma manifestação. “Vamos deixar o governo ciente desta necessidade e aguardar
que a própria Seed [Secretaria Estadual da Educação] se manifeste.
Em cima disso, seguiremos com a
nossa luta para que sejam retomadas as contratações, que são essenciais”, afirma.

INFORME ESPECIAL

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Com o corte no quadro
de profissionais, feito pela
Seed, os estudantes enfrentam um grave problema
de superlotação nas salas
de aula, o que, segundo
Chaves, tem prejudicado o
desempenho de cada um,
especialmente por conta
da má distribuição dos alunos por síndrome.

PAIS conseguiram reunir 700
assinaturas para cobrar do Estado
a contratação de professores na
Apae de Cascavel

Turmas maiores
Os desligamentos não só fizeram com que turmas que antes eram compostas
por três a cinco alunos hoje abrigassem mais de dez estudantes, mas provocam
ainda uma ameaça de encerramento de projetos importantes, principalmente
aos autistas. Alguns deles, em decorrência da síndrome que possuem e a
dificuldade de socialização, voltam para casa agitados e em certas situações,
até se autoagridem. “Isso só ocorre porque eles ficam em uma sala cheia,
lotada, e se irritam, o que é normal no caso dos autistas. Antes, quando a sala
era mais ‘calma’ isso não acontecia”, conta uma mãe que não quis se identificar.

Pensando em um atendimento
qualificado em nossa Saúde municipal, a partir
do dia 1o de março nosso gabinete conta com a presença da enfermeira Rosa da Saúde.
DENÚNCIAS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
Entre em contato conosco:
Email: comissaosaude@camaracascavel.pr.gov.br
Fone: 3321-8888

CASCAVEL, 02 DE MARÇO DE 2018
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Viaduto ganhará alças
Seo Adolfo Grcchcin mora há
25 anos próximo ao viaduto sobre
a BR-277 que liga os bairros Pacaembu e Presidente e não se recorda em ter presenciado um acidente tão grave como o de quarta-feira (28), no Trevo da Portal,
que envolveu um caminhão, um
ônibus, um automóvel e uma motocicleta, e deixou 12 feridos.
“Era bem calmo, nunca acontecia nada aqui. Mas, depois que
construíram esse viaduto e deixaram ele sem as alças a gente vê
bastante coisa. O de ontem [quarta-feira] foi bem feio”, conta.
Há pouco mais de seis meses,
o viaduto sobre a BR-277, que faz
parte das obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado), foi
entregue a um custo de R$ 6,4 milhões. Apesar do investimento, as
alças de acesso à rodovia federal
não foram inclusas no projeto, e não
permite o tráfego até a BR. Com o
trânsito impedido, os motoristas
ficam obrigados a passar pelo Trevo da Portal, local da tragédia.
Após o acidente, o governador

VIADUTO que liga os bairros
Pacaembu e Presidente foi entregue,
mas sem as alças de acesso à BR-277

Beto Richa (PSDB) autorizou investimento de R$ 24 milhões, destinando R$ 12 milhões à construção de marginais de ambos os lados da rodovia, entre os trevos da
Portal e Cataratas (quilômetros
584,2 a 586,5) e outros R$ 12
milhões para implantação das alças de acesso ao viaduto a partir
do quilômetro 585,5 da rodovia.
“Esperamos que assim a obra termine, o trânsito fique mais prático e a gente não veja mais acidentes”, diz Adolfo.

RECURSOS DO
ESTADO

A obra não está prevista no
contrato de concessão da rodovia –
hoje feita pela Ecocataratas – e por
este motivo serão utilizados recursos
do próprio Estado. “A obra visa
dar mais conforto e acima de tudo
mais segurança para quem mora e
quem passa por essa região. É uma
ligação com Foz do Iguaçu, muita
gente passa por ali”, destaca o
secretário de Infraestrutura e
Logística do Paraná,
José Richa Filho.

DIVULGAÇÃO

LICITAÇÃO

O DER (Departamento de Estradas
de Rodagem) do Paraná elabora o
orçamento definitivo para, na
sequência, preparar o edital de
licitação. A previsão é de que essa
obra possa ter início já no começo
do segundo semestre de 2018.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Crianças do Colégio Adventista estiveram ontem no Terminal Rodoviário de
Cascavel orando por passageiros. Além da oração, com um violino elas
tocaram canções que encantaram e emocionaram quem estava no local.

LOCAL

CASCAVEL, 02 DE MARÇO DE 2018

09

Primeira batalha vencida
A aprovação do Projeto de Lei nº
5587/16, que regulamenta os serviços de transporte por aplicativos,
representa o fim de uma batalha
para os taxistas.
“Com a derrubada da 1ª emenda, os municípios terão o poder de
regulamentar os aplicativos, ou
seja, de colocar todas as regras
que assim desejarem sem correr
mais riscos de liminares”, explica
um dos taxistas de Cascavel, Cleberson Ricardo Apolinário.
A expectativa da categoria era
pela retirada de outras duas emendas para garantir a obrigatoriedade da placa vermelha, motorista
proprietário do veículo e autorização específica do poder municipal
para cada motorista, o que, no entanto, não foi aprovado pela maioria dos deputados.
Apesar disso, não é descartada
a possibilidade de cada cidade incluir essas determinações em lei
específica do município. “Essa guerra está longe de acabar, temos o
fim da batalha Federal, mas basta
apenas continuarmos unidos e buscar apoio em todos os municípios”,
destaca Apolinário.
Como forma de chamar a atenção à votação do projeto na Câmara dos Deputados, inicialmente prevista para a terça-feira, taxistas de

EXIGÊNCIAS

Para exercer a atividade, haverá certas
exigências: veículo que atenda às
características exigidas pela autoridade
de trânsito e pelo poder público, com
idade máxima estipulada pelo
município; e carteira do motorista na
categoria B ou superior com informação
de que exerce atividade remunerada.
O texto ainda deve seguir para sanção
presidencial no prazo de 45 dias para
que o teor do projeto entre em vigor.

Cascavel fizeram manifestação em
frente à prefeitura. O tema, entretanto, só entrou na pauta de debate dos parlamentares na quarta-feira no fim da noite. O deputado federal Alfredo Kaefer foi um dos
parlamentares que defendeu os taxistas em seus pleitos.

Taxistas esperavam que
projeto fosse aprovado
com a retirada de
três emendas
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

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-Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
2- Rodrigo Krilow Parra e Angela Gabriela de Conto
3- Willian Schmitz e Patricia Cristina da Silva
4-Alexandre Tobe e Sthepanie Marie Riesel
5-Michael Hollweg Espindola e Ediane Rodrigues dos Santos
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 02 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Cascavel sob dilúvio
Eram 18h35 de ontem
quando a Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta para
chuvas intensas com raios em
Cascavel e pediu para que a
população se abrigasse em
um local seguro. Cerca de 15
minutos depois um verdadeiro dilúvio caiu sobre a cidade
alagando casas, ilhando famílias inteiras, arrastando carros
e transbordando rios.
O Corpo de Bombeiros precisou usar botes infláveis
para retirar pessoas que estavam ilhadas em diferentes
bairros da cidade. Os pontos
de maiores alagamentos foram registrados na região do
Lago Municipal, Jardim Novo
Milênio e nos bairros Neva,
Parque São Paulo e Canadá.
Até um trecho da Avenida Brasil ficou alagado.
De acordo com a Defesa Civil, não houve destelhamento
e até o fechamento desta edição apenas uma família estava desalojada por causa do
alagamento e destruição da
residência. Na Avenida Tancredo Neves uma árvore caiu por
causa do temporal.
Um táxi ficou praticamente submerso na região do
lago e foi arrastado pela enxurrada. O taxista disse que
tentou retornar, mas não
conseguiu. Quando percebeu
a enxurrada, saiu rapidamente do veículo.
Mais informações sobre o
temporal você pode acompanhar na fanpage dos jornais
O Paraná/Hoje News e no portal www.oparana.com.br
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Feira Agroecológica na Catedral
A primeira edição da Feira Agroecológica será amanhã, em frente à
Catedral em Cascavel, das 9h ao meio
dia. A Cáritas Arquidiocesana de Cascavel mobilizou esforços para que
essa iniciativa se tornasse possível.
A instituição, que preza principalmente pelo voluntariado, recebeu
autorização para que duas barracas
fossem levadas até o espaço.
Responsável pelo projeto Quintal
Produtivo, a Cáritas dispõe de horta
em espaço próprio onde são plantadas verduras, milhos e inúmeros
temperos de maneira orgânica.
“O projeto surge em benefício de
quem está sem trabalho e se identifica com a terra e também com o
trabalho voluntariado”, destaca a
coordenadora Rosângela Ferreira.
Segundo ela, a produção ainda é pequena, mas contribui para
atender famílias. Parte dos produtos agora também será levada à
comercialização.
A Associação de Produtores
Agroecológicos, que faz parte da
Rede de Agroecologia Ecovida, também estará presente.
“São pequenos produtores da
região devidamente certificados
para a venda de produtos orgânicos”, ressalta Rosângela.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

PRODUTOS CULTIVADOS pela Cáritas estarão à venda na feira

C ertificação
A coordenadora comenta ainda que a Cáritas também segue no caminho para
obter essa certificação aos alimentos que produz. “Nosso projeto também
receberá a certificação, visto que por meio de auditorias, se tornaria inviável e
as despesas anuais chegam a R$ 3.500. Já com apoio da rede, o
investimento cai para R$ 80”.
Rosângela estende o convite para que a população conheça esse novo projeto.
“A feira é uma mostra de respeito com a preservação do meio ambiente, além
da oferta de alimentos com qualidade e preço justo para acesso a todos”.
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Até maio deste ano, os
3.304 pacientes que aguardam
por exames de endoscopia e colonoscopia em Cascavel serão
atendidos no novo Centro de
Endoscopia Digestiva do HUOP
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Nesta semana,
o hospital vai publicar edital de
licitação para a compra de equipamento que garante a execução do serviço.
De acordo com o diretor administrativo do HUOP, Edson de
Souza, a compra do equipamento que garante a eficiência dos
exames veio por meio de emenda parlamentar do deputado
federal Alfredo Kaefer (PSL). Inicialmente, foram disponibilizados R$ 500 mil para aquisição
do aparelho. “Há dez dias foi
realizada uma licitação, porém,
acabou sendo frustrada porque
os equipamentos ofer tados
pelas empresas que participaram do certame não possuíam
tecnologia suficiente, ou que
em até quatro anos já estaria
ultrapassada”, explica Souza.
Por conta disso, uma nova
emenda, também de R$ 500
mil foi provisionada por Kaefer
para o custeio do HUOP no que
se refere às demandas do Centro de Endoscopia Digestiva.
Além disso, haverá contrapartida de R$ 200 mil do hospital,
o que vai garantir a compra de
um equipamento com tecnologia de ponta por, pelo menos,
uma década e meia.
“Essencialmente, o que
muda, apesar do custo [do equipamento] um pouco mais elevado, de R$ 800 mil, é o resultado
do exame, que terá uma imagem
mais nítida, uma qualidade maior. Vai facilitar o entendimento da
doença, o seu diagnóstico, e permitir uma resolutividade muito
maior”, comenta o diretor.
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O fim da espera a 3,3 mil pacientes
Complemento
O Centro de Endoscopia Digestiva do HUOP, que fará parte de um complexo
centro de imagens, atenderá todos os meses em torno de 200 pacientes na área de
abrangência da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, sem contar a eliminação da fila
de espera hoje existente. “Esta é uma demanda de mais de 20 anos do hospital”,
lembra Souza. Vale lembrar que o HUOP atende uma população de dois milhões
de habitantes, que mais adiante também serão beneficiados pelo Centro.
A equipe médica já está montada, e conta com técnicos de enfermagem,
enfermeiros e médicos. Para atender a demanda reprimida, o HUOP estuda junto
com a Secretaria de Saúde de Cascavel um mutirão, que ainda não tem data
definida para ocorrer. Souza garante que os exames serão feitos de forma gratuita e
disponibilizados 24 horas, com escala de plantão.
Posteriormente, serão fechados convênios para o encaminhamento de pacientes do
Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). Neste caso, as
tratativas ainda não foram iniciadas.

Mais de

3,3 mil

pessoas aguardam
para fazer os
exames
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

E conomia
Souza diz ainda que com o funcionamento do
Centro de Endoscopia Digestiva será possível
economizar R$ 45 mil por mês, gastos hoje
com empresa terceirizada que presta este
serviço ao HUOP. Com o recurso, o diretor
administrativo já pensa em fazer melhorias no
hospital nas mais variadas áreas.

Entenda melhor
O exame de endoscopia é de importância fundamental para a
confirmação e diagnóstico de qualquer alteração do esôfago, estômago e duodeno, e permite a coleta de biópsia para diagnóstico e posterior tratamento. Com o resultado em mãos, é possível
verificar a procedência de sintomas, como dores abdominais persistentes, náuseas, vômitos ou dificuldade de deglutição. O exame é rápido e dura em torno de 15 minutos.

O DIRETOR administrativo do HUOP,
Edson de Souza

12

LOCAL

Até maio deste ano, os
3.304 pacientes que aguardam
por exames de endoscopia e colonoscopia em Cascavel serão
atendidos no novo Centro de
Endoscopia Digestiva do HUOP
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Nesta semana,
o hospital vai publicar edital de
licitação para a compra de equipamento que garante a execução do serviço.
De acordo com o diretor administrativo do HUOP, Edson de
Souza, a compra do equipamento que garante a eficiência dos
exames veio por meio de emenda parlamentar do deputado
federal Alfredo Kaefer (PSL). Inicialmente, foram disponibilizados R$ 500 mil para aquisição
do aparelho. “Há dez dias foi
realizada uma licitação, porém,
acabou sendo frustrada porque
os equipamentos ofer tados
pelas empresas que participaram do certame não possuíam
tecnologia suficiente, ou que
em até quatro anos já estaria
ultrapassada”, explica Souza.
Por conta disso, uma nova
emenda, também de R$ 500
mil foi provisionada por Kaefer
para o custeio do HUOP no que
se refere às demandas do Centro de Endoscopia Digestiva.
Além disso, haverá contrapartida de R$ 200 mil do hospital,
o que vai garantir a compra de
um equipamento com tecnologia de ponta por, pelo menos,
uma década e meia.
“Essencialmente, o que
muda, apesar do custo [do equipamento] um pouco mais elevado, de R$ 800 mil, é o resultado
do exame, que terá uma imagem
mais nítida, uma qualidade maior. Vai facilitar o entendimento da
doença, o seu diagnóstico, e permitir uma resolutividade muito
maior”, comenta o diretor.

HOJE NEWS, 02 DE MARÇO DE 2018

CASCAVEL, 02 DE MARÇO DE 2018

LOCAL

13

O fim da espera a 3,3 mil pacientes
Complemento
O Centro de Endoscopia Digestiva do HUOP, que fará parte de um complexo
centro de imagens, atenderá todos os meses em torno de 200 pacientes na área de
abrangência da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, sem contar a eliminação da fila
de espera hoje existente. “Esta é uma demanda de mais de 20 anos do hospital”,
lembra Souza. Vale lembrar que o HUOP atende uma população de dois milhões
de habitantes, que mais adiante também serão beneficiados pelo Centro.
A equipe médica já está montada, e conta com técnicos de enfermagem,
enfermeiros e médicos. Para atender a demanda reprimida, o HUOP estuda junto
com a Secretaria de Saúde de Cascavel um mutirão, que ainda não tem data
definida para ocorrer. Souza garante que os exames serão feitos de forma gratuita e
disponibilizados 24 horas, com escala de plantão.
Posteriormente, serão fechados convênios para o encaminhamento de pacientes do
Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). Neste caso, as
tratativas ainda não foram iniciadas.

Mais de

3,3 mil

pessoas aguardam
para fazer os
exames
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

E conomia
Souza diz ainda que com o funcionamento do
Centro de Endoscopia Digestiva será possível
economizar R$ 45 mil por mês, gastos hoje
com empresa terceirizada que presta este
serviço ao HUOP. Com o recurso, o diretor
administrativo já pensa em fazer melhorias no
hospital nas mais variadas áreas.

Entenda melhor
O exame de endoscopia é de importância fundamental para a
confirmação e diagnóstico de qualquer alteração do esôfago, estômago e duodeno, e permite a coleta de biópsia para diagnóstico e posterior tratamento. Com o resultado em mãos, é possível
verificar a procedência de sintomas, como dores abdominais persistentes, náuseas, vômitos ou dificuldade de deglutição. O exame é rápido e dura em torno de 15 minutos.

O DIRETOR administrativo do HUOP,
Edson de Souza

14

GERAL

NOTAS
Segurança
Na reunião do presidente Michel
Temer com governadores e ministros
ontem para tratar de segurança
pública, o governo anunciou uma
linha de crédito de R$ 42 bilhões para
os estados investirem na área. Os
recursos estarão disponíveis ao longo
de cinco anos. Do montante total, R$
33, 6 bilhões são do Banco de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Do total, R$ 5 bilhões serão
disponibilizados já em 2018, sendo
R$ 4 bilhões em recursos do BNDES.
Entre 2019 e 2022, serão liberados os
demais R$ 37 bilhões, dos quais R$
29,6 bilhões virão do BNDES.

Agropecuária
Com o melhor resultado anual da série
histórica, iniciada em 1996, o setor
agropecuário cresceu 13% no ano
passado e foi responsável por 70% do
crescimento de 1% no Produto Interno
Bruto (PIB). A soma total da produção
das riquezas nacionais em 2017 ficou
em R$ 6,559 trilhões. Os dados foram
divulgados ontem pelo IBGE, com os
resultados das Contas Nacionais
Trimestrais, o que inclui o fechamento
do ano. O resultado da agropecuária
foi puxado pelo recorde das safras de
milho, com crescimento de 55,2% no
ano, e de soja, com aumento de 19,4%
na produção em 2017.

Transgêneros
O plenário do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) autorizou ontem que
candidatos transgêneros possam usar
o nome social nas urnas a partir das
eleições deste ano. A decisão foi em
atendimento a uma consulta
formulada pela senadora Fátima
Bezerra (PT-RN). Ao justificar sua
posição, o relator do caso, ministro
Tarcisio Vieira, disse ser “imperioso
avançar e adotar medidas que
denotem respeito à diversidade, ao
pluralismo, à subjetividade e à
individualidade como expressões do
postulado supremo da dignidade da
pessoa humana”.
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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- OSMAR DOS SANTOS PINTO E ANICE LEAL TERRES
02- SÉRGIO ROCHADEL PAULO E JULINEZ TEREZINHA CASAGRANDE
03- BRUNO ALEXSANDER BONATO E ANDRESSA SANTOS DA SILVA
04- JEAN CRISTIAN RAMALHO E KAREN KRISTINA ALVES QUEVEDO
05- JULIO CEZAR ANTUNES DE MELLO E LEANDRA RODRIGUES DA LUZ
06- ALEXANDER SALTON STEFANES E ANA PAULA PEREIRA
07- CLAUDIO PEREIRA E GABRIELLY DE MORAES SCHMITT
08- DIEGO ANTONIO ROVARIS E LISIANE LÜCKEMEYER
09- VALDECIR RODRIGUES DE ALMEIDA E ROSANE PADILHA
10- MARCOS ROBERTO DA SILVA E THALITA CRUZ DA SILVA
11- JOSÉ PERES DE LIMA E ANNA PAULA DA SILVA CAMPOS
12- ENMANUEL JUNIOR RAMOS FERREIRA E DANIELE RIBEIRO MORETTO
13- GILSON CESAR BOÉR E CASSIE CRISTINA DE MORAES
14- RAPHAEL RODRIGO DA SILVA E THAÍS CAROLINE BIANCHI
15- ERICK FELIPE STEINBACH E ALINE FRANCO CARDOSO
16- MARCELO CAIADO E KATLEN NUNES SIQUEIRA
17- MANOEL FERNANDES LOPES E JANETE DE AMORIM
18- EVANDRO PIMENTEL E LUDIMILA VIEIRA GUEDES
19- LEONARDO MIKULSKI TAVARES E AMANDA KAROLINE SANTOS
20- FAGNER MENDONÇA AVELAR E ANA CAROLINE BANDEIRA
21- VALCI FERNANDES DE SOUZA E INEZ ALVES DE BORBA
22- PABLO PEGORINI E KÁTIA FERREIRA
23- WAGNER EMMANUEL DE MORAIS FARIAS E KELLY CRISTINA THOMAZETTI
24- LUIS FERNANDO NERY DOS PASSOS MARTINS E ANA CAROLINA MARTINS
25- JEFFERSON DE AZEVEDO OLIVEIRA E JANAINA KAREN GALVÃO
26- MAYCON PATRICK DE OLIVEIRA WOIGT E ANGÉLICA XAVIER VARELA
27- BRUNO NERI DE JESUS DE QUADROS E JANAÍNA ROCHA SOARES
28- GUILHERME CAVALLI WALDOW E ISABELA FILIPPINI
29- RODRIGO CESAR PACHECO E LUANA MARINA BARBIAN
30- RENATO PENSO E BRUNA TALINI
31- GIORGE ERNESTO GUSSO E ANA BEATRIZ DE CAMARGO PALMA
32- MARCOS VINICIUS CARELLI TEIXEIRA E BRUNA GIMENEZ ZANI
33- ROBSON PETTER GONÇALVES E FLÁVIA VELTE MARCATO
34- TONI RAFAEL DE MELO BERNARDI E ELIZANDRA ALMEIDA PASTURCZAK
35- CLEBER BORTOLATO E CARLA BENINCÁ PETERLI
36- LEANDRO STACHIU E KAREN FRANCIELLE RIGO
37- LUCAS SOUZA MACHADO E KETHELEN GABRIELA DOS SANTOS LEITE
38- ANDRÉ ULISSES IOP CAMPELO E PRISCILA RITA KRIGER LINO

Cascavel, 02 de março 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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Roubo com vítima refém
A Polícia Militar de Cascavel socorreu, na tarde de ontem, uma vítima que foi feita refém em um assalto, em plena luz do dia, na cidade.
O homem, que segundo a polícia tem em torno de 40 anos,
foi rendido saindo da casa onde

ACIDENTES NA
RODOVIA
Três acidentes graves, com vítimas sem risco de morte, foram registrados em rodovias federais em
Cascavel ontem. Um deles foi um
capotamento, na BR-467, perto do
viaduto da Rua Jorge Lacerda.
De acordo com populares, o motorista do Toyota Sw4 seguia sentido
Toledo a Cascavel e perdeu o controle
da direção. O carro capotou. O veículo
atravessou o canteiro central da rodovia e parou na pista contrária.
Duas pessoas estavam no carro. Carla Regina Frederico, 42 anos,
e José Nunes Palmeira, 45 anos,
tiveram ferimentos leves, apesar
dos estragos no veículo.
Já na BR-277, foram dois acidentes envolvendo motocicletas. Um deles na marginal da BR. Duas jovens
estavam em uma moto, na marginal
da rodovia. O motorista do caminhão,
que estava na frente, acessou uma

mora, no Bairro Tropical.
Os bandidos o levaram na camionete até uma estrada rural,
amarraram a vítima em uma árvore e fugiram com o veículo. Ele
foi deixado sem celular e os pertences pessoais e acabou socor-

rido por populares, depois de
ficar meia hora amarrado.
Após isso, ele ligou para a Polícia Militar e, segundo a PM, está
bem. A camionete foi recuperada
entre Marechal Cândido Rondon e
Guaíra. Ninguém foi preso.

CAPOTAMENTO foi registrado na BR-467

estrada de chão ao lado e a piloto da
moto tentou ultrapassar o veículo. As
duas jovens, que estavam na moto,
sofreram ferimentos leves.
À tarde, um jovem ficou ferido ao
cair de moto na BR-277. Ele tentava acesso à rodovia sentido Foz do
Iguaçu quando se desequilibrou e
caiu. Com ferimentos leves, ele foi
levado a atendimento hospitalar.

DUAS jovens ficaram feridas em acidente
envolvendo moto e caminhão

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Motociclista caiu ao acessar a rodovia, BR-277
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PEC em pauta
Superlotação, falta de estrutura,
falta de efetivo e, em contrapartida, o retorno das visitas na PEC.
Todos esses assuntos estiveram
em pauta durante reunião realizada ontem à tarde. O encontro ocorreu na VEP (Vara de Execuções Penais) e reuniu Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do
Paraná), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a VEP.
A reunião foi a portas fechadas
e a juíza substituta da Vara, Cláudia Spinassi, preferiu não dar informações sobre o que seria feito a
partir do debate das autoridades.
Hoje, as visitas retornam na Penitenciária e, de acordo com o Sindarspen, o principal motivo de preocupação é que não há efetivo suficiente para
fazer a movimentação de pessoas.

Quando a penitenciária foi inaugurada, eram em torno de 60 agentes na
unidade, para cerca de 890 presos.
Na Rebelião de 2014, esse número de presos já era maior: mais de mil.
“Atualmente, temos uma estrutura destruída e 12 presos por cela.
Cada uma delas tem capacidade
para seis. Ou seja, há superlotação.
O número de presos cresceu. Mas
o de agentes diminuiu”, lamenta a
diretora sindical Vanderleia Leite.
Nesta sexta-feira, as visitas ocorrem normalmente a partir das 9h, até
às 15h. E será até domingo. Assim
como no fim de semana seguinte.
Para diminuir o risco, as visitas
ocorrem por cronograma, separadas por galeria, conforme determinação do Depen e organização da
direção da unidade penal.

SOE

Autoridades se
reuniram na Vara de
Execuções Penais, no
Fórum de Cascavel
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

O trabalho da Seção de
Operações Especiais será de
prontidão. Eles não ajudarão
nas visitas, por se tratar de uma
atividade de rotina. Mas ficarão
na base do departamento, que
é anexa à PEC. Em caso de
confusão, movimentação
estranha ou até mesmo
princípio de motim, os agentes
do setor especial estarão
prontos para agir.
Os familiares dos presos
também estão liberados para
levar à unidade alimentos não
perecíveis, conforme
determinação do Depen. A PEC
estava interditada para visita
desde novembro do ano
passado, quando a segunda
rebelião da cadeia foi
registrada e teve como
resultado a destruição da
unidade, recém-inaugurada da
reforma da rebelião de 2014

Giro da
Violência
Obra embargada
A construção de um prédio,
localizado na Rua Belo Horizonte,
que foi palco de uma tragédia em
que morreram três trabalhadores, foi
embargada pela Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego do
Paraná. A informação é de que os
funcionários encontraram várias
irregularidades no local e fatores de
risco para os trabalhadores. Os
funcionários do Crea (Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura) já haviam alertado que
não foi feita proteção correta para
evitar o deslizamento de terra. O
acidente ocorreu no dia 21 de
fevereiro e o caso segue investigado.

Treinamento de tiro
Os agentes penitenciários da PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel)
e da PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel) que começaram um
treinamento operacional na terçafeira seguem até sábado com o
aprendizado. E hoje é dia de treino
de tiro. De acordo com o SOE, serão
utilizadas espingardas calibre 12
com munições de borracha. O curso
será ministrado pelos agentes da SOE
(Seção de Operações Especiais), no
Estande de Tiro Guaraca.

Apreensão de droga
Uma grande apreensão de maconha
foi realizada pela PRF (Polícia
Rodoviária Federal) na noite de
quarta-feira, em Marechal Cândido
Rondon. Ao todo, foram tirados de
circulação 514 quilos de maconha,
que saíram de Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, e abasteceriam o
tráfico em Cascavel. Um homem de
27 anos, que conduzia o carro
abordado na rodovia BR-163, foi
preso em flagrante.
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Queda de braço Giro Político
Com um gráfico da criminalidade de Cascavel
em mãos, o vereador Alécio Espínola vai desembarcar em Curitiba para
defender a implantação
de uma UPS na região do
bairro Santa Cruz. O assunto já gerou debates
calorosos na Câmara de
Vereadores, mas agora
segue para a Capital do
Estado. O legislador acredita que o Bairro Tropical
não é o local indicado para
a construção, por causa do
índice de criminalidade.
“A decisão não pode
ser política e é isso que
estamos assistindo. Desde 2015 tenho pedido,
junto com outras lideranças e isso ainda não se

realizou. Não podemos
fazer politicagem com o
dinheiro público. Não desmerecemos os cidadãos
que moram no Tropical,
mas vamos aos dados e
teremos um investimento
técnico e muito mais prudente”, defende Alécio.
Além de uma audiência
na Secretária de Segurança
Publica do Estado, Alécio
também tem agenda marcada com a vice-governadora
Cida Borghetti (PP). “Vou
buscar apoio e uma visão
estratégica para que possamos de fato contribuir
com a segurança pública de
nossa cidade. Creio que
essa situação pode ser revertida em beneficio da comunidade”, esclarece.
FLÁVIO ULSENHEIMER

politica@jhoje.com.br

O orgulho precede a queda
Salomão, o homem mais sábio que este mundo já teve,
disse em um de seus provérbios. “A soberba precede à
ruína; e o orgulho, à queda”. E foi desta forma, com
altivez, que o ex-prefeito Edgar Bueno chegou à Câmara
de Vereadores na última terça-feira para acompanhar a
votação que apreciou e reprovou suas contas de 2013.

Arrogância

Calados

Não foram os vereadores
que derrubaram o exprefeito na votação da
última terça-feira, mas a
própria soberba de Edgar
que, inclusive, fez parte
dos discursos dos
parlamentares que
repreenderam o atual
secretário de Richa
várias vezes.

Os demais vereadores que
votaram com Edgar
preferiram o silêncio, o que
prova que o ex-prefeito não
tem uma base de defesa no
Legislativo. Também ficou
um “climão” com o
presidente do Legislativo,
Gugu Bueno, que sempre
esteve ao lado de Edgar, mas
parece não ter se movido
para defendê-lo.

Críticas
Os vereadores que usaram a
palavra antes da votação
foram todos para criticar o
ex-prefeito, até mesmo
Mauro Seibert (PP), que
votou favorável a Edgar,
destilou críticas
contundentes e pesadas.
Recordou desprezos que
teve por parte de Edgar e
conversas não amigáveis.

Contraste
O julgamento das contas de
Edgar contrastam com as do
ex-prefeito Lísias Tomé. No
dia 16 de agosto de 2016, a
Câmara também contrariou um
parecer do Tribunal de Contas
do Paraná sobre o exercício
de 2008 e recomendou a
desaprovação. Os vereadores,
no entanto, aprovaram.

HUMILDADE

ALÉCIO Espínola vai levar a discussão para o governo estadual

MANIFESTAÇÃO

Alécio é um dos organizadores de uma manifestação marcada
para o próximo dia 10, no Santa Cruz. Com microfones e faixas,
os moradores querem sensibilizar lideranças políticas que fazem o
movimento inverso e defendem a instalação no Bairro Tropical.

Ao contrário de Edgar, Lísias não chegou à Câmara ereto
e rugindo como um leão. De cabeça baixa e ao lado do
advogado Manoel dos Santos, Lísias fez um discurso
calmo, mostrou que errou ao retirar recursos de
determinadas ações e transferi-la para outras, mas sua
humildade conseguiu convencer os vereadores.
z Há quem diga que dois vereadores mudaram de lado
após o discurso nada amistoso de Edgar.
z Agora terá que buscar na Justiça a recuperação dos
seus direitos políticos.

ENTREVISTA
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Urgência às
estradas rurais
S

ervidor público por mais de 30 anos na área de meio
ambiente, o vereador Jaime Vasatta (Podemos), que
participa das comissões de Finanças, Meio Ambiente e
Obras, fala sobre uma das principais demandas do
Município de Cascavel: melhorar as condições de
tráfego das estradas rurais. Em sua segunda legislatura, Vasatta
diz que problemas como este, que impactam diretamente na
economia local, precisam ser solucionados com mais agilidade.

3Sair do paliativo

“As estradas rurais de Cascavel precisam de tratamento urgente, sair do
paliativo e realmente melhorar as
condições de tráfego de quem vive
no interior. Vejo que o Executivo se
esforça para mapear todos os locais,
questão de critérios e elencar os prioritários. São mais de três mil quilômetros de estradas, o que demanda
uma estrutura muito grande, porém,
fica difícil fazer este trabalho se faltam até máquinas”.

3Inaceitável

“É necessário fazer uma adequação
que dure mais tempo, e não na primeira chuva já comprometer todo
o trabalho feito. Isso é algo que
precisa ser visto o mais rápido
possível, pois em plena safra
temos problemas. Em um
município que tem grande
parte de sua economia
baseada no agronegócio, não se pode aceitar isto”.

O
vereador
Jaime
Vasatta

3Nem chegam

“No Reassentamento São Francisco, por exemplo, uma das
maiores bacias leiteiras de Cascavel, os caminhões que tentar
chegar até lá para recolher o
produto enfrentam sérias dificuldades. Muitas vezes
nem chegam. E aí é só
prejuízo”.

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Divulgação

3Saúde sobrecarregada

“O que também é uma preocupação,
não só minha, mas também de todos
os vereadores, é em relação à saúde.
Cascavel é referência em profissionais e estrutura, mas por conta do alto
número de pacientes que chegam de
outras cidades e que utilizam o SUS
[Sistema Único de Saúde], a nossa
saúde fica muito sobrecarregada”.
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Vasatta diz que não pretende seguir
com a carreira política e a encerra
neste mandato como vereador

3Pacientes de fora

“Um dos problemas mais graves é a superlotação nas UPAs
[Unidades de Pronto Atendimento] dos bairros Veneza, Brasília e a da Tancredo Neves. Sabemos que pacientes de outros
municípios são ‘descarregados’
nesses locais, e muitas vezes os
próprios médicos não sabem se
atendem ou não. Até já fui procurado para tentar ajudar nestes casos, o que é bem complicado, pois não se pode negar
atendimento”.

tanto para crianças, adolescentes e adultos. Eles pedem uma
quadra de futebol sintético, na
comunidade central. Isto já foi
passado ao Executivo, e agora
resta a mim cobrar para que
esta quadra seja implantada lá.
É um trabalho de ‘formiguinha’, mas que com muita cobrança acontece”.

3Transparência na Câmara

“A compra do antigo hospital
Santa Catarina, feita pela prefeitura, é um avanço nesta
questão, e vai contribuir e amenizar a situação das UPAs”.

“A Câmara de Vereadores de
Cascavel é transparente. Prova
disso foi a devolução de R$ 3,5
milhões ao Executivo, e destes
R$ 1,5 milhão utilizado para ajudar na compra do hospital [municipal]. Nesta legislatura, a
maioria dos vereadores estão
bem preocupados em executar
seu trabalho”.

3Resgate do social

3Último mandato

3Hospital contribui

“Como venho de uma reeleição, consigo enxergar algumas
questões que foram esquecidas, abandonadas pela antiga
gestão municipal. Uma delas é
o social, hoje timidamente sendo resgatado. Os campeonatos
amadores são um exemplo disso. Ainda é pouco, mas as coisas estão acontecendo”.

3Mais esporte

“Acompanho muito as famílias
que vivem no Reassentamento São Francisco. Lá, uma das
principais reivindicações são
locais para lazer, o que não
existe atualmente. Faltam espaços para a prática esportiva,

“

“Não pretendo seguir para
uma próxima candidatura,
nem de vereador, nem para
deputado estadual. Não penso em reeleição. Este será meu
último mandato”.

3Política de mudanças

“O momento em que o País
vive, a falta de credibilidade
na política, exige mudanças, a
população quer mudança! E
por isso precisa escolher bem
seus candidatos na próxima
eleição, em outubro. E quem
quer estar deste lado, representando o povo, precisa estar preparado. E uma responsabilidade muito grande”.

“
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Como venho de uma
reeleição, consigo enxergar algumas questões
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ALARDE DESNECESSÁRIO
Nas últimas semanas houve uma corrida em busca de
vacinas contra a febre amarela e o assunto, agora menos
falado, dominou o noticiário no País. Alguns, por pura ignorância e maldade, chegaram a executar macacos como
se os primatas fossem transmissores da doença.
Mas há necessidade para tanto alarde? Claro que é
um absurdo em pleno Século 21 ainda morrerem pessoas
vítimas de doenças que haviam sido praticamente erradicadas no início do século passado. Mas se analisarmos os
números divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, é
possível perceber uma redução considerável no número
de casos em relação ao mesmo período do ano passado.
Entre 1º de julho de 2017 e 28 de fevereiro de 2018,
foram confirmados 723 casos da doença no País, que resultaram em 237 mortes. No período equivalente do ano
anterior, entre julho de 2016 e 28 fevereiro de 2017, foram
confirmados 576 casos e 184 óbitos. Ou seja, no atual
período ocorreram 147 casos a menos e as mortes foram
reduzidas em 53 casos.
A febre amarela é uma doença sazonal, com maior número de casos no verão, e segundo o Ministério da Saúde,
apesar de o número de casos no atual período de monitoramento ser superior à sazonalidade passada, a incidência da
doença entre a população caiu. No período de monitoramento 2017/2018, a incidência da febre amarela foi de 2,2
casos para 100 mil/habitantes, enquanto na sazonalidade
passada, 2016/2017, a incidência foi 7,1/100 mil habitantes.
Não há motivos para alardes, mas tanto a população
quanto o governo precisam ter consciência de suas responsabilidades.

Carmen Lúcia,
presidente do STF,
sobre a crise na
segurança pública que
paira no Brasil.

NOTAS

z Doação de sangue z Associação Médica
Doar sangue é simples,
rápido e pode salvar uma
vida. Pacientes que passam
por transfusão, além de
restabelecer sua saúde
também são incentivados a
recompor o estoque do
Banco de Sangue. É por
isso que a família de
Lindoes Weirich está
pedindo auxílio para 30
pessoas que possam
procurar o Banco de
Sangue em Cascavel para a
doação. O endereço é Rua
Avaetés, 370, atrás do
Hospital Universitário.

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A Associação Médica de
Cascavel (AMC) promoveu
um café comemorativo. O
encontro teve como
objetivo o
congraçamento da
revitalização da sede da
entidade, além de reunir
a classe médica e a
imprensa cascavelense.A
atual diretoria que tem
como presidente o
médico Jorge Luiz dos
Santos recepcionou
também, várias
autoridades
representativas na cidade.

A decisão do
governo estadual
em construir as
alças do viaduto
do ligando os
bairros
Presidente e
Cascavel Velho.

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

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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AGÊNCIA BRASIL

“É exatamente isso
que faz com que o
cidadão não
acredite no seu
país, no Estado e
que a democracia
vale a pena”.

A disputa
política que se
transformou a
segurança no
caso da nova
Unidade Paraná
Seguro em
Cascavel.
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Fases da lua
CRESCENTE
23/02 - 05h09

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

NOVA
17/03 - 10h11

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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À espera do primogênito
ARTHUR MANOEL,
ADRIANA HOFFELDER.
O registro é de Arivonil
Policarpo

gente@jhoje.com.br

Taborão
A primeira atração musical do Taborão 2018 já está
confirmada. É a Banda Rosas de Saron. O evento, que reúne
louvor, adoração, música e pregações, será realizado dias
31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Tuiuti Esporte Clube.
O primeiro lote custa R$ 32. Mais informações pela página
do evento.www.facebook.com/retirotaborao.
Elen Meira
comemorou
aniversário
recentemente. O
click é de Ana
Carolina Bueno

Aula de teatro
Deus dá a todos uma estrela.
Uns fazem da estrela um sol.
Outros nem conseguem vê-la.

AGENDA
Sexta-feira é dia de relaxar.
A boa pedida é o show do
humorista Diogo Portugal,
que se apresenta no Teatro
Municipal, às 21h.

Amanhã
Tem o 2o Festival do Risoto
na Paróquia Santa Cruz.
O convite custa R$ 10. Além
dos pratos típicos, haverá
show musical. Mais
informações pelo telefone
(45) 3040-3338.
oOo
E no Botequim da Esquina
tem a Banda Rose Blue,
no Especial Mulheres do
Rock, às 18h.

Helena Kolody
Toda beleza de
MAYARA
LAVORATI
FOTOGRAFADA POR VERA E GRASI

A partir de 10 de março,
todos os sábados haverá
aula de teatro para crianças
de 5 a 12 anos na Casanóz.
A prática do teatro na
infância desenvolve
processos mentais como
concentração, memorização,
imaginação, tolerância e
trabalho em equipe.
O curso será ministrado pela
professora Tayssa Mazetto.
Será das 9h às 12h. O valor
do investimento é R$ 100 e
as vagas são limitadas. A
Casanóz fica na Rua
Presidente Kennedy, 2.396.
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Áries

É hora de fazer bons negócios e estabelecer contato com gente de prestígio. Nada de pensar pequeno agora!
Cor: roxo.

Touro

Terá uma melhor percepção das coisas como se olhasse do alto e visse
sua vida sob uma perspectiva mais
ampla. Cor: marrom.

Gêmos

Procure a raiz dos problemas em vez
de tentar soluções superficiais. Fase
de profunda renovação, devendo separar o certo do errado. Cor: branco.

Câncer

Será desafiado a pensar mais no bemestar dos outros do que nos seus interesses. Dia bom para novas conquistas. Cor: vermelho.

Leão

Tudo o que esteja ligado ao universo
feminino conta com ótimas vibrações.
Não perca a chance de conquistar maior autonomia no trabalho. Cor: cinza.

Virgem

A morada da sorte, do prazer e da
diversão está ativada, por isso não
perca a chance de se dedicar a uma
atividade agradável. Cor: vermelho.

Libra

horóscopo

Quem trabalha em casa conta com ótimas vibrações. Você pode fazer sucesso com atividades que estejam ligadas ao lazer. Cor: creme.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Sagitário Escorpião

Você estará mais racional, devendo
organizar melhor a sua vida financeira e planejar alguns gastos. Uma nova
amizade pode surgir hoje. Cor: rosa.

Capricórnio

Lua e Vênus em seu signo vão deixálo mais charmoso e atraente e, por
conta disso, você também estará mais
comunicativo. Cor: tons escuros.

Aquário

Seu espírito está mais para reflexão e isolamento. Saberá farejar boas oportunidades de negócios, podendo descobrir alternativas de ganhar dinheiro. Cor: rosa.

Peixes

Sua expressão verbal estará criativa
e bem-humorada, o que facilita a sua
interatividade com o meio em que vive.
Cor: vermelho.

O dia favorece as relações de amizade e o convívio social. Pode ter ótimos
resultados em tudo que diz respeito ao
universo feminino. Cor: roxo.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
GLOBO z DEUS SALVE O REI

Catarina acusa Rodolfo de
ter mandado matar seu pai
DIVULGAÇÃO

Demétrio pede a Afonso que descubra quem atentou contra Augusto. Catarina acusa Rodolfo de ter
mandado matar seu pai. Samara
garante a Amália que Afonso jamais
desistiu dela. Afonso sugere que Rodolfo permaneça em Artena até o
final das investigações, para não levantar falsas suspeitas. Cássio avisa a Rodolfo que a saída dele de
Artena pode ser interpretada como
uma fuga. Catarina destitui Afonso
do cargo e o acusa de ser incapaz
de garantir a segurança do rei. Afonso diz a Amália que seguirá com
as investigações por conta própria.
Demétrio encontra a arma que feriu
Augusto e constata que pertence
ao exército de Montemor.
• REDE GLOBO
TEMPO DE AMAR
Delfina repreende Vasco por não ter
atirado contra Inácio. Fernão se declara para Emília e Lucinda comemora.
Eva pergunta por Lucerne para Teodoro, que finge não conhecer a dona do
cabaré. Teodoro descobre que Lucerne
tem uma filha. Carolina é informada
sobre a morte de Emídio. Artur pede
Celina em casamento. Balbina envia
uma carta anônima para o Grêmio Cultural sobre sua relação com Bernardo,
e Celina reconhece sua letra.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Caetana confirma a Clara e Elizabeth que Gustavo é o sócio misterioso
do bordel. Zé Victor exige de Renato
informações sobre o paradeiro de Tônia. Adriana é rude com Nicolau, e Henrique se desculpa pela filha. Bruno conta a Nicolau que decidiu se entender

com Tônia, por conta de seu filho. Mariano, Valdo e Amaro combinam a venda da esmeralda gigante. Todos na cidade comentam a separação de Melissa e Diego, e Nádia se desespera com
as fofocas. Clara leva Zé Victor até a
casa de Bruno. Zé Victor anuncia a Bruno, Nádia e Gustavo que o filho de Tônia é dele. Lívia se prepara para fugir
com Mariano e Tomaz acaba comentando com Gael. Bruno expulsa Tônia
de casa. Bruno conta a Raquel sobre seu
divórcio, mas a juíza afirma que é tarde
demais para reatar o romance.
• SBT
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Pedro persegue Luiz. Fernanda e
Carlos chegam procurando Pedro e
Pedrinho e não os encontram. Carlos
promete a Fernanda que vai lhe devolver Pedrinho ainda hoje. O delegado
informa que localizaram Luiz Monteiro.
Pedro e Luiz brigam violentamente. Luiz

consegue alcançar um helicóptero e
consegue fugir de Pedro, que na sequencia desmaia. Inácio tenta acalmar
Marisa. O delegado Medina finalmente
consegue prender Luiz Monteiro. Carlos devolve Pedrinho para Fernanda. A
diretora do presídio diz para a Mal Amada que seu caso se resolveu e será
posta em liberdade. Xavier se declara e
pede a Maribel que não vá embora.
Fernanda se reencontra com Pedro e os
dois se abraçam felizes. Isabela pede a
Pedro que a ajude a mudar. Paulinho e
Carlos fazem companhia a Marisa. Diego
começa a trabalhar em uma nova escola,
mas é encontrado e preso. Pedro e Amélia vão dar seu apoio a Carlos e Inácio.
Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão
sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
CARINHA DE ANJO
Lulu passa o final de semana na
casa de Fátima e Cristóvão. Cecília leva
a pequenina até o local. A garota é recebida com festa e bexigas na casa.
Dr. André pede vários exames para que
Haydee faça após Flávio afirmar que a
mulher está com graves esquecimentos. Cecília diz para Fátima que tem
medo dela estar correndo risco com
Cristóvão. Fátima não acredita no que
a irmã está dizendo e afirma que ela
também deve saber a boa índole de
Cristóvão. Vitor convida Rogério para
ir até a festa de sua casa. Fátima afirma que têm certeza que Cecília irá
se arrepender de acreditar nessas
mentiras e que Leonardo é o responsável por tudo isso.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Sem a família em casa, Behlul e
Bihter conseguem passar um tempo
sozinhos, mas são interrompidos por
Elif. Adnan se dá conta de que Deniz é
apaixonada por ele. Adnan e Bihter discutem novamente e Adnan acaba desabafando com Behlul. Nihat volta atrás
e diz para Adnan que continuará trabalhando com ele. Bither propõe a Behlul
de fugirem juntos.

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

Sem olheiras

Eliminar olheiras não é tarefa
apenas de uma boa noite de
sono. Existem outros fatores
que contribuem com o
aparecimento das olheiras,
como excesso de sol, cigarro,
má alimentação e
hereditariedade. Fique de olho
em alguns truques para eliminar
as olheiras e manter o visual
saudável.

Hora da consulta

No make
Use corretivos coloridos se
as olheiras estiverem muito
marcadas. As cores opostas
se neutralizam: vá de salmão
para as olheiras azuladas e
lilás para as amarronzadas.
Depois aplique um corretivo
do tom da pele. Não use
iluminador, pois ele realça
mais a área escura.

Saquinhos de chá
Aplique saquinhos de chá frio
sobre os olhos fechados. Não use
saquinhos de chá de ervas, pois a
maioria não são tão eficazes. Use
protetor solar com um fator
mínimo de 30 sob os olhos. Isso
evita o enfraquecimento
causado pelo sol.
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Se os truques e os cremes não
resolverem, vale considerar alguns
tratamentos médicos, como peeling
com ácido tioglicólico, drenagem
linfática e preenchimento com ácido
hialurônico (que atenua o relevo da
pele, suavizando olheiras
profundas).Segundo o presidente do
Congresso Brasileiro de Cirurgia
Dermatológica, “Outra opção são os
lasers de ondas, como o Nd Yag. Eles
explodem o pigmento acumulado, que
depois é absorvido pelo organismo.

Aplique cremes de
vitamina K
Embora os estudos não mostrem uma
relação entre a vitamina K e as
olheiras. Isso poderá ajudar a
dissimular os inchaços que tenha
sob os olhos.

