UPS vira dúvida
A disputa travada por lideranças dos bairros Santa Cruz e Tropical para sediar a nova
Unidade Paraná Seguro (UPS) pode ter sido em vão. O Comando-Geral da Polícia Militar
diz que não há previsão para implantação de novas unidades em todo o Paraná.
z Pág. 19
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VAIVÉM DE PRESOS
Um forte aparato de segurança foi montado no Aeroporto Municipal de
Cascavel ontem para a transferência de presos da Penitenciária Federal de
Catanduvas. Uma aeronave da FAB trouxe detentos de outros estados ao
Paraná e removeu um grupo para outros presídios federais.

z Pág. 20

PÁGINA

03

Suspensa a
licitação do
transporte

PÁGINA

12

Saúde mental
atende mais de
800 pacientes

PÁGINA

22

FC Cascavel
tem jogo
decisivo hoje
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Está marcado para hoje à tarde
o 1º Festival de Atletismo de
Cascavel, na pista do Centro
Esportivo Ciro Nardi. O
evento é destinado a jovens
(feminino e masculino) de 11 a
16 anos de idade e será
realizado das 14h às 17h, com
inscrições gratuitas. Os
interessados em participar
devem comparecer ao local do
evento momentos antes do
início do Festival para se
inscrever. As provas serão nas
distâncias de 75m, 100m,
600m, salto em distância e
arremesso de peso. O Festival
é uma espécie de peneirada
para as equipes cascavelenses.

Rumo a Ponta Grossa

FÁBIO DONEGÁ

Etapa classificatória
local para a final do Campeonato Paranaense, o
Festival Paranaense Menores e Sub-20 de Xadrez reuniu 20 enxadristas no fim
de semana em Cascavel,
para as disputas nas categorias sub-8, sub-10,
sub-12, sub-14, sub-16,
sub-18 e Aberto nos naipes feminino e masculino.
Um de cada cinco competidores inscritos das categorias sub-8 a sub-18 se
habilitaram a disputar o
título estadual.
Foram eles: William
Franck Bittencourt Moreira
(sub-8), Jordan Franck Bittencourt Moreira (sub-10),
Mateus Henrique da Costa (sub-10), Gabriel Ruiz de
Araujo (sub-12), Pedro Antônio de Medeiros (sub-

12), Ágatha Franck Bittencour t Moreira (sub-12),
Emanuelly de Oliveira (sub12), Werisson Gonçalves
Nogueira (sub-14), Erick
Cristiano Winck Muiller
(sub-14), Eduardo Cozer
(sub-14), Maristela Alflen
Polis (sub-14), Fernando
Ruiz de Araujo (sub-16),
Kleber Lucas Ribeiro de Oliveira (sub-16) e Vitória Vieira (sub-18).
Dos 14 classificados,
quatro são de Foz do Iguaçu: Gabriel Ruiz, Werisson
Gonçalves, Erick Cristiano
e Fernando Ruiz. Todos se
juntam agora aos vencedores das demais seletivas
regionais para as disputas
na fase final do Festival
Paranaense, que será neste fim de semana em Ponta Grossa.
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O TIME

Para o duelo de hoje, o zagueiro
Júnior Fell é dúvida. Ele não
treinou ontem para se dedicar à
recuperação da entorse de
tornozelo que sofreu momentos
antes do jogo em Foz. O técnico
Milton do Ó tem a
possibilidade de escalar Murilo
ou Índio para formar dupla com
Danilo. No ataque, Raposa
deve ganhar a vaga de Alef.

Decisão no Olímpico
Em meio a uma boa temporada, mas vindo de um tropeço que
momentaneamente atrapalha suas
pretensões, o FC Cascavel enfrenta o Cianorte em nova “decisão”
no Campeonato Paranaense de
Futebol. O jogo é pela 2ª rodada da
Taça Caio Júnior, mas tem caráter
decisivo nesta noite, a partir das
20h, no Estádio Olímpico Regional.
A derrota em Foz do Iguaçu no fim
de semana derrubou a Serpente Aurinegra da quarta para a sexta colocação na classificação geral do campeonato, de dentro da zona de distribuição de vagas para competições
nacionais em 2019 para fora do grupo dos três melhores do interior que
hoje estariam na Série D do Brasileiro (duas vagas) e na Copa do Brasil

HISTÓRICO

O duelo desta noite entre FC Cascavel e
Cianorte será o primeiro entre as equipes
no Estádio Olímpico e o segundo na
história da Primeira Divisão. O único
confronto entre Serpente Aurinegra e
Leão do Vale até aqui ocorreu no
Estadual 2017, quando o Cianorte
levou a melhor com uma vitória por 2 a
1 no Estádio Albino Turbay.

(três vagas), na próxima temporada.
O Futebol Clube Cascavel foi ultrapassado por Maringá e Cianorte, que hoje, com o Foz do Iguaçu,
são as equipes do interior mais
bem posicionadas na contagem
geral de pontos.
Soma-se ao fato de o jogo ser um
duelo direto na tabela e diante de
um adversário invicto no campeonato, a condição de esta ser a penúltima partida do FC Cascavel como
mandante no Paranaense 2018. Depois de receber o Cianorte, o time
cascavelense visitará o Paraná Clube no domingo (11) e o Maringá no
domingo seguinte (18). Assim, só
voltará a jogar no Olímpico na última rodada, contra o Coritiba, em
sua despedida da Taça Caio Júnior.

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

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

PG
17
15
11
11
11
10
8
7
7
6
4
3

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
5
4
3
3
2
3
2
1
1
1
0
1

E
2
3
2
2
5
1
2
4
4
3
4
0

D
0
0
2
2
0
3
3
2
2
3
3
6

GP
8
8
9
8
10
8
7
11
8
7
3
2

GC
1
3
6
6
7
7
9
12
10
10
9
9

SG
7
5
3
2
3
1
-2
-1
-2
-3
-6
-7

2ª RODADA TAÇA CAIO JR
20h
20h
20h
20h
20h15
21h45

FC Cascavel
Maringá
União
Prudentópolis
Toledo
Paraná

HOJE
x
x
x
x
x
x

Cianorte
Foz do Iguaçu
Rio Branco
Atlético
Londrina
Coritiba

Sem cerveja
A lei que autoriza a venda de cerveja nos estádios e ginásios do Paraná
foi suspensa pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) na sessão
realizada na noite de segunda-feira, o que, desde então, proíbe o
comércio de bebidas alcoólicas em praças desportivas em todo o Estado.
Por 13 votos a 9, o Órgão Especial do TJ-PR votou pela suspensão da lei
estadual atendendo a um pedido de ação direta de
inconstitucionalidade feito pelo Procurador-geral de Justiça, Ivonei
Sfoggia. A decisão ainda não é definitiva e cabe recurso.
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Equipes que viram a oportunidade de encostar no Palmeiras na liderança
geral do Campeonato Paulista após novo tropeço do Verdão na última
rodada - o quarto seguido -, Santos e Corinthians vão a campo hoje
pela competição em busca de pressionar o time alviverde. O Santos
desafia o Novorizontino às 19h30 no Estádio Jorge Ismael de Biasi
e o Corinthians recebe o Mirassol às 21h45, em Itaquera. Líder do
Grupo D, o Santos tem 18 pontos e busca a sexta partida de
invencibilidade. Destaque para as ausências de Gabigol, Copete e
David Braz, preservados, e pela presença de Dodô pela primeira
vez na lista do Peixe. Já o Corinthians, que lidera o Grupo A com
17 pontos e tenta a quarta partida sem derrota na competição,
destaque para a reestreia de Ralf (foto), no lugar do suspenso
Gabriel. Líder geral com 20 pontos, o Palmeiras fará clássico com o
São Paulo amanhã pela 11ª rodada.

Grêmio com força máxima
De volta à zona de classificação
às quartas de final do Campeonato Gaúcho após a vitória sobre o
Juventude no fim de semana, o Grêmio volta a campo hoje pelo Estadual já pensando na próxima fase
da competição. O Tricolor recebe o
São Paulo às 21h45, na Arena, fazendo as contas para evitar um confronto antecipado com o Colorado
logo no primeiro mata-mata.
O duelo desta noite é pela 11ª
e última rodada da fase classificatória, mas todas as equipes ainda
voltarão a campo no domingo para
realizar as partidas atrasadas da
6ª rodada, que deveria ter sido rea-

lizada no feriado de Carnaval.
Na oitava posição, limite para
seguir de fase, o Grêmio vai com
força máxima para o duelo de hoje.
O único mistério é a presença de
Luan, que se recupera de lesão.
A opção pelo foco total no jogo
de hoje é que dependendo dos demais resultados da rodada o Imortal já poderá chegar para a rodada
do fim de semana classificado às
quartas de final. Isso é levado em
conta porque o desafio de domingo
é o clássico com o líder Internacional. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Juventude, Novo
Hamburgo e Cruzeiro.

FLU TORCE PELO FLA E VICE-VERSA

O Campeonato Carioca tem uma rodada movimentada hoje, com a
reedição da final da Taça Guanabara (Boavista x Flamengo, às
21h45) e o clássico entre Vasco e Fluminense, às 19h30,
pela 4ª rodada da Taça Rio.
O duelo entre Cruzmaltino e Tricolor opõe os líderes dos grupos
B e C da competição. O Vasco tem 6 pontos e o Fluminense tem 9
pontos. Uma nova vitória do Flu lhe garantirá antecipadamente na
semifinal, mas desde que o Boavista seja derrotado pelo Flamengo,
que tem os mesmos 6 pontos do Vasco no Grupo B.
Ou seja, o torcedor do Fluminense vai torcer por uma vitória também
do Flamengo, que por sua vez estará na torcida para que
o Flu vença o Vasco.

O INTERNACIONAL

Líder e já classificado para a
próxima fase do Gauchão, o
Internacional desafia o Cruzeiro às
19h30, no Estádio Antônio Vieira
Ramos. Apesar de o compromisso
poder lhe tirar da primeira posição,
divida com o Brasil de Pelotas, o
Colorado terá uma formação reserva
nesta noite. Pelo menos foi isso que
o técnico Odair Hellmann indicou
durante os treinos. Tudo para
chegar com força máxima ao Grenal
do fim de semana.
JOGAM HOJE
20h
20h
20h
20h
20h15
21h45

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

19h30
20h
20h
20h
21h45

GAÚCHO
Cruzeiro x Internacional
Veranópolis x N. Hamburgo
B. de Pelotas x Avenida
Caxias x São Luiz
Grêmio x São Paulo

15h45
16h
16h
19h30
21h45

CARIOCA
Madureira x Cabofriense
Macaé x Volta Redonda
Portuguesa x Nova Iguaçu
Vasco x Fluminense
Boavista x Flamengo

17h
19h30
21h45

PAULISTA
Linense x Santo André
Novorizontino x Santos
Corinthians x Mirassol

16h45
16h45

LIGA DOS CAMPEÕES
Man. City x Basel
Tottenham x Juventus
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Alvo de
VANDALISMO

A falta de planejamento com o
PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) em Cascavel fez com
que estruturas, ao contrário da finalidade prevista, se tornassem
alvos de vandalismo.
Isso ocorre com as modernas
estações para embarques do
transpor te coletivo. Elas foram
instaladas em toda a extensão da
Avenida Brasil. Surpreende o fato
de que nenhuma delas escapou
de ações de vândalos, conforme
reconhece a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel).
“Todos os abrigos de ônibus da
Avenida Brasil e Barão do Rio Bran-

co foram vandalizados por meio de
pichação, os quais já foram todos
limpos”, afirma a Companhia.
Embora o serviço não tenha demandado custo elevado por parte do poder público, exigiu esforços de equipes que com água e
detergente precisaram limpar os
espaços. Acidente de trânsito registrado próximo da Catedral deixou prejuízos maiores por conta
dos vidros da estação quebrados
com a batida de um veículo.
Pelo fato dos atos de vandalismo terem sido registrados após a
conclusão das obras na Brasil, os
reparos ficaram sob responsabilidade da Prefeitura.

Tancredo Neves
Ao longo da Avenida Tancredo Neves serão instaladas 14 estações de
embarque: quatro delas terão 12 metros e outras 12, seis metros de
comprimento, já que a terceira pista também será destinada ao transporte
coletivo. Estragos decorrentes de atos vandalismo até que a obra seja
concluída, serão de responsabilidade da empresa que executa o serviço.
O contrato para a revitalização tem vigência de 360 dias.

TODOS os novos
pontos de ônibus já
foram vandalizados
após a instalação

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

FAIXAS
EXCLUSIVAS

A expectativa da população é
de que, com a entrega da
revitalização da Avenida Brasil,
os embarques em ônibus
pudessem ocorrer imediatamente
nos novos pontos.
Entretanto, para início da
operação dos veículos na faixa
exclusiva da Avenida Brasil será
ainda necessária conclusão dos
novos terminais na cidade: Oeste
(na Avenida Brasil próximo à
Praça Vereador Luiz Picolli Praça da Bíblia); Sudoeste, (ao
lado do Estádio Olímpico no
Bairro Santa Cruz) e Nordeste
(na Rua Ghandi, Bairro
Brasmadeira).

LOCAL

CASCAVEL, 07 DE MARÇO DE 2018

Feira segue
a
para a 3 edição
nistração e feirantes, sempre aos
domingos, no estacionamento do
Centro Cultural Gilberto Mayer e do
Teatro Municipal Sefrin Filho.
DIVULGAÇÃO

De uma proposta de governo,
somada ao esforço de uma equipe
administrativa, agora com o incremento das ideias e o trabalho dos
feirantes e artesãos, ela já ganha
novas nuances e, aos poucos, vai
vencendo a fase de testes e adaptações, ganhando “corpo”.
É a Feira do Teatro, que foi aberta oficialmente no dia 25 de fevereiro e avançou domingo, com a
segunda edição. No primeiro dia,
devido ao ato de lançamento, teve
um horário estendido e diferenciado e, desde domingo (4), começou
a ser realizada das 8 às 13 horas,
numa decisão conjunta entre admi-

07

Exposição e arte

O público novamente compareceu,
prestigiou, trazendo bom ânimo aos
expositores, que trouxeram ainda
mais novidades para as barracas.
Artistas de Cascavel também
mostram a arte deles, com pinturas
ao ar livre, grafitagem, exposições
de telas, quadros, dança, música,
trabalhos manuais e muito mais.
Vale a pena conferir,
passar momentos
agradáveis ao ar livre
e prestigiar o trabalho
dos nossos artesãos.

FEIRA do Teatro caiu
no gosto da população
cascavelense
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À espera de uniformes
PAI de aluno da Escola Gladis Dalmina
questionou a falta do uniforme

Passado quase um mês do início do ano letivo nas escolas municipais de Cascavel, o questionamento de pais é com relação a entrega dos uniformes pela Prefeitura de Cascavel.
A equipe do Hoje News recebeu
reivindicação de um dos pais que têm
filhos matriculados na Escola Municipal Gladis Maria Tibola, que funciona em imóvel locado na Rua Erechim.
“Veja o que está acontecendo,
até agora não entregaram os uniformes da Escola Gladis Maria Tibola”, questiona.
Embora a Secretaria de Educação não tenha determinado a data
específica para que essas crianças sejam atendidas, esclarece
que ainda este mês a situação
deve ser resolvida. Cabe lembrar
que nos anos anteriores os uniformes só eram repassados no segundo semestre. Neste ano, a Educação antecipou a licitação para
garantir os uniformes nos primei-

ros meses de aula.
“A Secretaria de Educação informa que o planejamento é de que a
entrega dos uniformes seja concluída até o final do mês de março”.
O mesmo pai que questiona a
respeito dos uniformes, faz críticas
quanto à merenda na escola.
“Em plena segunda-feira dar
bolachas com café para os alunos
na hora do almoço, que vergonha”, critica ele.

Cardápio variado

Secretaria contesta
A Secretaria de Educação de
Cascavel, no entanto, rebate as
críticas. “Quanto ao apontamento
feito em relação à merenda, não
pode ser verídico pelo fato de
que a escola não tem atendimento
em tempo integral, que é
quando os alunos recebem
almoço”, justifica.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

O cardápio escolar do ensino regular segue cronograma definido
por nutricionistas do município. Em todos os dias da semana os alimentos são variados e a cada semana do mês há um cardápio a ser
seguido. Na lista há alimentos como arroz, feijão, macarrão,
ovos e carnes, além de outros itens que agradam
as crianças como sucrilhos, gelatina e até
mesmo pizza de liquidificador e
torta com recheio de
chocolate.
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Futuro Integral
Pelo segundo ano consecutivo as
Escolas Municipais de Cascavel
contam com a parceria do Sesc
(Serviço Social do Comércio) no
desenvolvimento do projeto de
contraturno escolar Futuro Integral
na Escola. Este ano serão atendidas
nove escolas, atingindo mais de 300
alunos da rede básica de ensino, com

atividades que durarão o ano inteiro.
O Futuro Integral na Escola é um
projeto de educação complementar,
com ações nos eixos Letramento,
Raciocínio Lógico e Arte-Educação,
que são desenvolvidas em horário de
contraturno escolar. O público do
projeto é composto por crianças
matriculadas no 4º e 5º ano do

Ensino Fundamental da rede
pública. Em Cascavel foram
selecionadas para receber o projeto
as escolas Ana Neri, Atílio Destro,
Luiz Vianey Pereira, Maria Fanny
Quesada de Araújo, Maximiliano
Colombo, Neiva Ewald, Profª Maria
Fumiko, Quintino Bocaiúva e
Teotônio Vilela.

EDNA NUNES

Poesia na Câmara

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, 09 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Uma declamação de poesia e o
som de um acordeom tocado com
maestria romperam o tom solene
da Câmara de Vereadores de Cascavel na tarde de ontem. Várias gerações de tradicionalistas estavam
no local para uma homenagem aos
pioneiros na preservação de memórias e na valorização da cultura tradicionalista gaúcha.
Fundador do CTG Rodeio Tradição Artêmio Brandalize e o fundador do CTG Estancia Colorada José
Albari Deitos, juntamente com suas
esposas foram homenageados
pela contribuição cultural na preservação e divulgação cultural.
Jovens tradicionalistas apresentaram sua arte e promoveram um
breve momento cultural aos que
acompanhavam a sessão. Uma lição de organização e bom gosto. A
homenagem foi sugerida pela vereador Sidnei Mazutti (PSL).

Tradicionalistas
acompanharam
a sessão
de ontem
na Câmara
 Reportagem e Foto: Edna Nunes
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Pediatria na UPA Veneza
DIVULGAÇÃO

UPA VENEZA
passará a ter
consultórios
pediátricos a
partir de hoje

“

A
orientação é
para que os
cidadãos
busquem o
atendimento
de urgência
mais
próximo da
residência

“

A partir de hoje, a Unidade de
Pronto-Atendimento (UPA) do Bairro
Veneza começa a atender crianças.
O início do atendimento pediátrico
está previsto para as 7h da manhã.
A medida faz parte de um compromisso do prefeito Leonaldo Paranhos firmado no ano passado.
A mudança vai beneficiar os moradores da região sul da cidade que
não mais precisam se deslocar até
a UPA Tancredo para os casos de urgências e emergências infantis. O
plantão ininterrupto dos médicos
pediatras funcionará 24 horas por dia,
sete dias por semana, a exemplo do
que já ocorre na UPA Tancredo.
Inaugurada em 2014, somente
agora a UPA Veneza passará a atender também crianças, além dos pacientes adultos. Para isso, o prefeito solicitou que a Secretaria de Saúde viabilizasse a adequação do espaço para esse público. Paralelamente à reforma que garantiu a implantação de uma enfermaria específica com seis leitos infantis e um
lactário, o Município conseguiu aprovar com o Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) a gestão
compartilhada da UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Tancredo garantindo, com isso, médicos pediatras
para as duas unidades.

ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA

“A partir de amanhã [hoje]
passamos a contar com o serviço
de pediatria tanto na UPA
Veneza, como na UPA
Tancredo. A orientação é para
que os cidadãos busquem o
atendimento de urgência mais
próximo da residência e o
serviço clínico nas unidades de
saúde”, orienta o secretário de
Saúde, Rubens Griep.

LICITAÇÃO
Paralelamente à mudança, está sendo iniciado o processo de
licitação da obra de reforma da estrutura da UPA Tancredo, que
terá os espaços que ainda não foram revitalizados adequados
para possibilitar a implantação do atendimento também adulto
na unidade, efetivando a gestão compartilhada com o Consamu
na prestação de serviços. Assim, a UPA Tancredo, além de
crianças, passará a atender também pacientes de todas as
idades, com equipe multiprofissional na área de urgência e
emergência, que seguirão os protocolos e fluxos definidos pelo
Comitê Municipal e Regional de Urgência e Emergência.
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A todo vapor
Os trabalhos para a revitalização da Avenida Tito Muffato seguem
dentro do cronograma previsto pela
empresa SCG Construtora de
Obras Ltda, vencedora da licitação
para realizar os serviços.
A obra teve início na segunda
semana do mês de janeiro. Desde
então, houve muita chuva, mas
moradores e comerciantes que vivem na região admitem que mesmo com o tempo chuvoso, funcionários são vistos pela avenida.
Já a Secretaria de Obras de Cascavel reconhece, no entanto, que as
condições do tempo trouxeram alguns impasses. “A chuva tem prejudicado a obra, que já poderia estar bem adiantada”.
Na tarde de ontem, máquinas faziam a compactação de pedra brita
em um primeiro trecho, próximo do
acesso ao Centro Universitário FAG.
As obras seguem ainda em duas
outras frentes de trabalho: “Galerias da Avenida Brasil até próximo ao
estádio e meio fio da Avenida Brasil até a Rua Apinajés”, esclarece
a Secretaria de Obras.
A expectativa é de que a revitalização, que é reivindicada há
20 anos por moradores do Bairro Santa Cruz, seja concluída antes mesmo do prazo de contrato
que é de 300 dias. Para executar
o serviço a SCG Construtora de
Obras Ltda receberá o valor de
R$ 4.771.196,87.

Equipes
trabalham para
compactação
de pedra brita
em um
primeiro trecho

MELHORIAS
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

I mpasses
Para minimizar transtornos decorrentes da execução da benfeitoria,
o prefeito Leonaldo Paranhos convocou empresa e secretarias envolvidas na obra e no apoio à comunidade para debater sobre o cronograma.
A ideia é de que os serviços sejam realizados em trechos de 400 metros, deixando inclusive calçadas prontas a cada etapa concluída. Além
disso um grupo foi criado para acompanhamento dos trabalhos.
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Ao todo serão executados
40.781,49 m² de pavimentação
de vias urbanas com serviços que
vão desde a demolição em
concreto, de boca de lobo e
pavimento, até a nova
pavimentação em concreto
usinado, calçada em concreto,
rampas para deficientes, além do
plantio de grama e sinalizações.
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Dividir problemas, angústias,
medos ou qualquer outro sentimento que demonstre fraqueza ou insatisfação não é tarefa fácil. Transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão, são doenças cada
vez mais presentes e que, por uma
série de motivos, podem se agravar e fazer com que a pessoa, distante de qualquer equilíbrio mental e emocional, cometa atos desesperados como o suicídio.
Segundo o médico psiquiatra
Fabiano Agostinho, atentar contra
a própria vida é a ponta do iceberg
de um problema muito mais profundo. “Existe um sofrimento por trás
[...] de alguma forma existe dentro
dela alguma coisa que é preciso
identificar. O ato do suicídio é só a
ponta do iceberg. Antes disso, ela
idealizou, formou uma ideia e arquitetou aquilo, antes disso ela pensou”, explica.
Levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde), de 2014,
mostra que 804 mil pessoas morreram em todo o mundo naquele
ano em decorrência de suicídio. O
número é tão preocupante que para
se ter uma ideia representa três
vezes a população de Cascavel.
Além disso, vale lembrar que a cada
40 segundos há uma tentativa.
“Se pensar que é um transtorno potencialmente tratável e que
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A ponta do iceberg
praticamente 100% das tentativas [a pessoa] sofreu, em algum
momento da vida de algum transtorno psiquiátrico, passamos a
entender que é preciso chamar
este público para o tratamento”,
explica Agostinho.
A porta de entrada para este tratamento é a UBS (Unidade Básica de

Saúde). Lá, conforme Agostinho, é
feito um trabalho de forma passiva,
sem julgamentos. “Não se fala no
que está acontecendo. Vamos somente ouvi-lo”, garante. Hoje, o Município atua na capacitação destes
profissionais a fim de prepará-los
para receber estes pacientes e tratá-los da maneira mais adequada.

E specializados
Além disso, outros locais ainda mais especializados estão aptos a auxiliar as
pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos. São eles: o Caps (Centro de
Atenção Psicosocial Álcool e Drogas), que segundo a Secretaria de Saúde possui
hoje 68 pacientes em atendimento individual entre crianças e adolescentes, outras
92 famílias que recebem atendimento psicológico, 120 pacientes atendidos em
grupo e 30 grupos familiares. Neste local, prevalecem os atendimentos entre
adolescentes de 13 a 17 anos, na maioria meninos.
Já no Caps I, 61 crianças e adolescentes entre quatro e 18 anos com transtornos
mentais são atendidas, principalmente meninas. No Caps III, 60 pacientes adultos
estão em tratamento e outras 15 famílias recebem orientação.
Outro ponto de atendimento é o Casm (Centro de Atenção à Saúde Mental),
que atende atualmente 155 pacientes com idade acima de 18 anos, em grande
parte homens. Por fim, 360 pacientes são atendidos no Ceacri (Centro de
Atendimento Especializado à Criança), com maior concentração entre seis e 14
anos. A recorrência de transtornos psiquiátricos entre crianças e adolescentes,
conforme Agostinho, se dá em decorrência, principalmente, da pressão e do
estresse inseridos cada vez mais recentemente no cotidiano, e o profundo
mergulho no mundo virtual, que interfere nas relações interpessoais.
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Mitos x Verdades
z Mito: Não se deve falar
sobre suicídio, porque isso
pode aumentar o risco.
z Verdade: Falar sobre
suicídio não aumenta o
risco, muito pelo contrário.
Falar com alguém sobre o
assunto pode aliviar a
angústia e tensão que
esses pensamentos trazem.
z Mito: As pessoas que
ameaçam se matar não
farão isso, querem apenas
chamar a atenção.
z Verdade: A maioria das
pessoas que pensam em
cometer o suicídio fala ou dão
sinais sobre suas ideias de morte.
Boa parte destas pessoas
expressou, em dias ou
semanas anteriores,
seus desejos de
se matar.
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SETEMBRO AMARELO
Uma forma de falar sobre o assunto e
acabar com tabus referentes ao suicídio
são campanhas específicas sobre o tema.
Em Cascavel, foi incluída no calendário
oficial do município, pela Câmara de
Vereadores, a campanha de prevenção ao
suicídio Setembro Amarelo.
De acordo com Agostinho, o Município é
o único em todo o Paraná a incluir a campanha no calendário municipal. Por conta
disso, será elaborado, ainda neste ano,
estudo dos números de tentativas e de
suicídio antes e depois da aprovação da lei.
O tema ganhou destaque no ano passado durante campanha da OMS intitulada
“Vamos falar sobre o assunto”, disseminada no Brasil pela Associação Brasileira de
Psiquiatria, e no Estado pela Associação
Paranaense de Psiquiatria.

S urto
Em casos de surto, quando o quadro
clínico está num estágio bem mais
avançado, o paciente é
encaminhado pelo Samu
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) à UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento), onde
permanecem até que a situação
se estabilize. Por vezes, o
paciente precisa ser encaminhado
a hospitais especializados para
internamento. No boletim diário
divulgado pela prefeitura, que
mostra a lista de espera por leitos
nas UPAs de Cascavel, três pessoas
com transtornos psiquiátricos
aguardavam por transferência.
O MÉDICO psiquiatra
Fabiano Agostinho

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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STJ rejeita pedido de Lula
ARQUIVO

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou ontem, por unanimidade, um habeas corpus preventivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No pedido, Lula pretendia evitar
sua prisão após esgotados na
segunda instância da Justiça
Federal os recursos contra sua
condenação no caso do triplex no
Guarujá (SP).
Dessa maneira, o colegiado
confirmou decisão de janeiro proferida pelo vice-presidente do COM DECISÃO, Lula poderá ser preso com condenação em segunda instância
STJ, ministro Humberto Martins,
que havia negado liminar (decisão provisória) pedida no mesmo
Presidente da Quinta Turma, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca
habeas corpus.
admitiu que o STJ tem sim a prerrogativa de suspender a execução de
A decisão do STJ não resulta
pena, mas que isso não poderia ser feito em um habeas corpus, mas
na prisão imediata de Lula, que
somente em recurso especial, impetrado após esgotados os recursos em
ainda tem um último recurso na
segunda instância. Os ministros Jorge Mussi, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
segunda instância, embora se traPaciornik também votaram contra o habeas corpus preventivo de Lula. O
te de um embargo de declaração,
entendimento prevalecente foi o de que o STJ não poderia suspender uma
tipo de apelação que, em tese,
não permite a reforma da condeprisão enquanto resta recurso pendente de julgamento na segunda instância,
nação, mas somente o esclarecisob pena de suprimir instância.
mento de dúvidas na sentença.
“No meu entendimento não se
DEFESA X
CONDENAÇÃO
vislumbra a existência de qualACUSAÇÃO
Lula foi condenado em 12 de
quer ilegalidade de que o pacienNo início da sessão desta terçajulho de 2017 pelo juiz Sérgio
te venha porventura iniciar o cumfeira,
o
advogado
Sepúlveda
Moro, da 13ª Vara Federal de
primento da pena após o esgotaPertence,
que
representa
Lula,
Curitiba, que considerou o exmento dos recursos em segundo
argumentou
que
a
Oitava
Turma
do
presidente culpado de receber
grau”, afirmou o relator do habeTribunal Regional Federal da 4ª
vantagens indevidas
as corpus, ministro Felix Fischer.
Região (TRF4), responsável por
da empreiteira OAS, no caso
O ministro citou diversos preconfirmar
a
condenação
do
exenvolvendo um apartamento triplex
cedentes do STJ e do Supremo
presidente,
errou
ao
citar
um
no Guarujá. Poucos dias depois, a
Tribunal Federal (STF) nos quais
precedente do Supremo Tribunal
defesa do ex-presidente
se permitiu a execução provisóFederal (STF) para embasar a
ria de pena após condenação em
recorreu à segunda instância, o
segunda instância, mesmo que
determinação de que ele seja preso
Tribunal Regional da 4ª Região
ainda caibam recursos às cortes
após esgotados os recursos em
(TRF4), com sede em
superiores.
segunda instância.
Porto Alegre.

Suspensão da execução
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UPS sem previsão
Na casa, que fica no Bairro Tropical, uma faixa avisa que ali será
a sede da nova UPS (Unidade Paraná Seguro) de Cascavel. E que o
policiamento atenderá os bairros
Cidade Verde, Fag, Coqueiral, Alto
Alegre, Santa Cruz, Paulo Godói,
Parque dos Ipês, Tropical, Esmeralda e Santos Dumont. Na parte da
frente, terra mexida para uma pequena reforma, na estrutura que foi
disponibilizada para locação, para
que a unidade possa funcionar.
A comunidade se uniu na região
e literalmente brigou para saber
onde seria instalada a unidade. Só
tem um problema: de acordo com
o Comando-Geral da Polícia Militar,
não há sequer previsão para que a
nova unidade seja instalada.
Um estudo está em andamento
na polícia, sobre a possível implantação da UPS na região Oeste de
Cascavel, a pedido da comunidade.

Mas, nada de concreto.
De acordo com o Comando Geral,
não há, inclusive, previsão de novas
unidades para todo o Estado.
Em Cascavel, há duas unidades
instaladas: a UPS Norte e a UPS Sul,
nas duas regiões que há mais registro de violência na cidade. Em todo o
Estado, são 15 UPSs instaladas.
FÁBIO DONEGÁ

Casa fica no Bairro
Tropical e já é
anunciada como
nova sede da UPS

C ritérios
As bases de policiamento
comunitário são colocadas em
locais com alta taxa de tráfico de
drogas e homicídios, seguindo
critérios técnicos e estatísticas de
criminalidade, ambos que são
acompanhados pela Coordenadoria
de Análise e Planejamento
Estratégico da Secretaria de
Segurança Pública. De acordo com
a PM, o conceito de UPS é de
uma polícia comunitária, próxima
dos cidadãos, em que os policiais
conhecem os moradores e a própria
comunidade faz parte do
patrulhamento permanente.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Uma mulher foi esfaqueada no ombro na manhã de ontem, em Cascavel. Ela estava
em casa, na Rua Mônaco, Bairro Interlagos, quando foi agredida pelo irmão, que
tem problemas mentais. Para proteger o rapaz, ela disse que caiu no banheiro. Porém,
os bombeiros e a polícia confirmaram se tratar de um ferimento por faca. A vítima foi
socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar com ferimentos leves.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Ciranda de presos
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

MAIS DE 20 agentes desembarcaram para fazer
o aparato de segurança aos presos
Um forte aparato de segurança
foi montado na manhã de ontem,
no Aeroporto de Cascavel, para fazer uma “ciranda” de presos federais. Um avião Hércules, com cerca de 30 agentes federais, pousou
no Aeroporto pela manhã.
A informação levantada pela reportagem do Hoje News é de que
detentos vindos de vários presídios federais estavam em “rodízio”.
Presos de Mossoró, Porto Velho e
Campo Grande, foram trazidos a

Cascavel, para serem levados a
Catanduvas. Enquanto presos de
Catanduvas também foram transferidos para outros locais do país.
O troca-troca ocorre nas penitenciárias federais, com objetivo de que
eles não criem vínculos nos locais e
dificulte o comando do crime, já que
muitos presos federais são membros de facções criminosas.
Além do avião, uma Van, com
vários agentes, foi disponibilizada
para a transferência.

PRESOS foram transferidos em avião Hércules

AÍLTON SANTOS

Um incêndio foi registrado em uma
casa, na Rua Públio Pimentel,
Bairro Santa Cruz, na manhã de
ontem. O Corpo de Bombeiros foi
acionado para apagar as chamas e
a Polícia Militar e a Polícia
Científica foram acionadas. A
desconfiança é de que se trate de
um incêndio criminoso. O caso é
investigado pela Polícia Civil.

Giro da
Violência
Apreensão de crack

FÁBIO DONEGÁ

A Denarc de
Cascavel, em
parceria da
PRF, apreendeu
4,150 kg de
crack. Um
homem foi
detido na manhã de ontem. Ele foi
abordado na marginal da BR-277, no
Bairro Turisparque. A droga era
transportada em um Vectra, conduzido
por um homem que disse que pegou o
entorpecente em Santa Terezinha do
Itaipu e receberia R$ 4 mil para trazê-la a
Cascavel. A droga foi encaminhada à
15ª SDP.

Acidente de trabalho

FÁBIO DONEGÁ

Um homem foi vítima de acidente de
trabalho na manhã de ontem, no
Bairro Cancelli, em Cascavel. Ele é
funcionário de uma chapeação e
estava embaixo de um carro. O veículo
desceu e passou por cima da perna do
homem. Ele foi atendido pelo Corpo de
Bombeiros e levado para atendimento
hospitalar com ferimentos leves.

Furto de roupas
Uma loja foi alvo de furto na tarde de
ontem, em Cascavel. De acordo com a
Polícia Militar, duas mulheres levaram,
do estabelecimento, duas calças e dois
shorts jeans. Uma das mulheres
distraía a vendedora, enquanto a
outra cometia o crime, que só foi
percebido por conta das imagens das
câmeras de segurança. O prejuízo foi
de mais de R$ 300 e os proprietários
registraram boletim de ocorrência.
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Sessão atraso
A sessão da Câmara de Vereadores de ontem
começou com 15 minutos de atraso. Tolerável, mas
desnecessário. O fato é que a Casa de Leis poderia
sair na frente e “britanizar” o horário dos dois
encontros semanais.

Falha técnica

LICITAÇÃO do transporte escolar
rural voltou à estaca zero

Transporte
no Tribunal
A licitação do Transporte Escolar Rural de Cascavel só vai prosseguir se
o Tribunal de Justiça do
Estado decidir por sua legalidade. A decisão foi comunicada menos de 48
horas antes da segunda
tentativa de abertura dos
envelopes para julgamento da melhor ofer ta de
preços. Até o final de

AGRAVO

maio os alunos serão
transportados por meio
de uma prorrogação de
contrato.
Cascavel terá 15 dias
para fazer a defesa e até
lá o processo segue suspenso. Se a empresa
R.F. de Oliveira Transportes Ltda o processo será
cancelado e o trabalho
precisa ser retomado da
estaca zero.

O agravo apresentado pela empresa afirma que o preço
máximo que a prefeitura propõe ainda torna inviável a
execução do contrato. A luta judicial é para que o
município observe o preço de mercado e aumente a verba
paga pelos serviços. Do outro lado, Leonaldo Paranhos
aposta na estratégia da economicidade e dividiu os
quilômetros em lotes para aumentar a competividade.

As reclamações de
vereadores sobre a
fundamentação rasa dos
projetos que se originam
no Executivo são cada vez
mais frequentes. Cobranças
por avaliações mais
criteriosas, fotos anexadas
e até vício mais graves já
foram mencionados
na Tribuna.

Recatados e
silenciosos
Alguns eleitores têm
dificuldades de saber o que
pensam os seus
representantes eleitos para
o Legislativo. O fato é que
alguns vereadores entraram
o ano em silêncio e nem
depois do Carnaval falaram.
Quem sabe um discurso
de páscoa.

Nada santa

Sem homenagem

O Vereador Bocasanta
(PROS) anda com o
discurso afiado. Polêmico e
destemido com as palavras,
o legislador tem feito
observações diretas e
críticas duras sobre os mais
variados temas. Na
reprovação de contas de
Edgar Bueno (PDT), por
exemplo, ele puxou o trilho
da discórdia sem
papas na língua.

Falando em silêncio,
diferente de muitas outras
cidades do oeste, a Câmara
de Cascavel não fará sessão
extraordinária em
homenagem ao Dia da
Mulher. Elas não foram
lembradas pelos eleitores
para compor a atual
legislativa e nem
serão oficialmente
condecoradas pelos
homens eleitos.

TERRITÓRIO CIDADÃO IV
O prefeito Leonaldo Paranhos inaugura na próxima sextafeira (9) o quarto Território Cidadão no Bairro Guarujá,
em Cascavel. As equipes estão acelerando os preparativos
para deixar tudo pronto para a inauguração, marcada
para as 10h.
z O Território Cidadão IV está localizado na Rua Das
Orquídeas, entre as ruas das Flores e Flor da Serra.
z Os outros três territórios estão localizados nos bairros
Cascavel Velho, Interlagos e Santa Cruz.
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Câmara heterogênea e
melhor para a população
P

olêmico em
muitos dos
argumentos na
Câmara de
Vereadores, o
médico Jorge Bocasanta
está no segundo mandato
no Legislativo. Autor e
apoiador de projetos não
só na área de saúde, ele se
define mais experiente ao
cargo em que foi eleito
pela população e segue a
missão de defender aquilo
que é melhor
para o coletivo.
“Sempre tento fazer não só
o que eu penso privado,
mas no que seja o melhor
para a coletividade”,
afirma.
Bocasanta acredita que a
política municipal vive
hoje o melhor momento,
com uma Câmara de Vereadores heterogênea.
“Antigamente o Edgar
mandava e desmandava.
Vejo hoje uma Câmara
mais liberal e melhor para
a população de Cascavel”.

“

“Antigamente o
Edgar mandava e
desmandava.

3Experiência
No primeiro mandato ainda estamos
meio crus, mas com o passar do tempo a gente aprende. Vamos entendendo a dinâmica e não fazemos tantas bobagens. Ficamos atentos aos
fatos mais interessantes para a Câmara e para o Município de Cascavel, mas
não tenho nenhuma outra pretensão
política. O que pretendo é apenas
cumprir o mandato, até mesmo em
função da rotina que já tenho.

3Polêmicas
Na câmara não está presente o Jorge Bocassanta, mas o vereador e representante do povo. E
sempre tento fazer não
só o que eu penso privado, mas no que seja o
melhor para a coletividade. Às vezes pensam: ele
faz parte de uma base do

governo, mas aqui estamos em favor
do que é certo e bom para o povo.
Não interessa se o prefeito é o Edgar,
o Paranhos, ou quem quer que seja.
Se a lei é boa para a população nós
vamos atrás para votar e aprová-la.

3Pistoleiros
No mandato anterior, o Edgar Bueno mandava vir pistoleiros aqui na
Câmara nos amedrontar e fazer pressão. O Paranhos é um prefeito mais
aberto e melhor de convívio, mas a
nossa fiscalização é a mesma.
Quando o Paranhos apresenta
alguma coisa polêmica, ele
encaminha os secretários
para que conversem conosco ou ele mesmo vem
aqui. Já o Edgar mandava
capangas, mas isso nunca me amedrontou,
sempre fui firme naquilo que achava certo.

ENTREVISTA
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PERFIL
z Jorge Bocasanta nasceu em Itapejara do Oeste e tem 52 anos. Casado, é pai
de dois filhos e segue o segundo mandato como vereador em Cascavel.

zAlém da atuação no Legislativo Bocasanta é concursado pelo Município e
exerce a profissão de médico.

3 Heterogeneidade
Essa Câmara é muito heterogênea.
Antigamente o Edgar mandava e desmandava. O Paranhos ora ganha, ora
perde. Vejo hoje uma Câmara mais
liberal e melhor para a população de
Cascavel. É claro que existe uma base,
mas que não vota sempre a favor do
prefeito e a oposição também é muito fraca. Nós fazíamos uma oposição
mais forte contra o Edgar. Para a Câmara, o prefeito de hoje é melhor e
mais transparente.

3Denúncias
Faço muitas denúncias ao Ministério
Público, pois nem sempre é suficiente só falar com a imprensa, o que precisamos é denunciar. Recebemos
muitas denúncias e a gente separa o
que é ou não interessante. Temos
muitas delas, inclusive, o Município
já economizou muito. Uma das últimas que fiz é a respeito de condomínios fechados. Já fui até o MP, pois a
maioria dos condomínios de Cascavel foram feitos de forma irregular e
não destinaram 15% de área pública
ao município. Não adianta brigar com
o construtor das obras, mas com que
fiscalizou.

respeitar o limite, que virou até mesmo lei estadual. Foram vários projetos de minha autoria e outros que
apoiei e que às vezes de imediato não
me lembro.

3Contribuintes
Quando há uma ação, por exemplo,
por dívidas do IPTU, são cobrados honorários advocatícios que ficam para
advogados da Prefeitura de Cascavel.
Então quero por meio de um projeto
de lei que isso não ocorra e que os
advogados recebam o que é de direito no salário pago pelo Município e
não sucumbências. Já vi situações de
negociações do Refic, por exemplo,
que o cidadão reclamou por ter o dinheiro para pagar a dívida, mas não o
advogado.

“

O Paranhos é um
prefeito mais
aberto e melhor de
convívio.

“
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3Defesa na saúde

3Impostos

Já tivemos aprovado projeto de que
um paciente não pode permanecer
mais de 24 horas na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento), mas que não
funciona. Também destaco projeto
de abastecimento de veículo até momento em que a bomba trava para

Em relação ao pagamento da taxa de sinistros, fui o único a votar contra
e também em relação ao aumento do IPTU, porque acho que já temos
muitos impostos. Hoje em dia a iniciativa privada tá falindo de tanta
conta que se tem que pagar ao setor público. Isso não tem cabimento. O
segundo Deus no Brasil hoje se chama Sérgio Moro e ganha auxílio-moradia, mesmo tendo apartamento, enquanto há cidadãos morando embaixo da ponte e passando fome. Aqui na Câmara podemos ter um
telefone, mas usamos somente para uma ou outra foto, ligações faço do
meu particular. Acredito que a gente não pode esperar um País melhor,
colocando esse tipo de benefício no bolso.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

Bolo e parabéns

“
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QUANTO CUSTA
UM PRESO FEDERAL?
A movimentação no aeroporto de Cascavel no
fim da manhã e início da tarde de ontem foi grande.
Tudo por conta da transferência de alguns presos
que estavam na Penitenciária Federal de Catanduvas e que foram removidos por determinação judicial. Um forte aparato de segurança com mais de
30 agentes, uma aeronave modelo Hércules da FAB
e muitas viaturas foi montado para a operação.
E quanto custa tudo isso? Muito dinheiro público é torrado para tentar, sem sucesso, estancar as ações das facções que comandam o crime
organizado no Brasil.
Em 2015, um estudo elaborado pelo Ministério da
Justiça com base em dados do primeiro semestre de
2014 apontou que cada preso federal custa aos cofres públicos R$ 15.851,56 por mês. Do total, R$
2.453,24 referem-se ao custeio direto como as despesas de manutenção das unidades, e R$ 13.398,32
estão relacionados à remuneração da força de trabalho ligada ao sistema penitenciário federal.
Se levarmos em conta que atualmente são cinco
presídios federais com capacidade para 200 presos,
se metade das vagas estiver ocupada, o custo anual
com todo o sistema penitenciário federal chega a R$
90 milhões por ano. Isso considerando apenas se
houver 500 detentos nos presídios federais.
O investimento é necessário, mas poderia ter sido
evitado se no passado as autoridades decidissem
investir mais em escolas e educação de qualidade.
Agora temos que pagar o preço.

“No meu entendimento não
se vislumbra a existência de
qualquer ilegalidade de que o
paciente venha porventura
iniciar o cumprimento da
pena após o esgotamento
dos recursos em
segundo grau”.

Felix Fischer, ministro
relator da ação de Lula
no STJ sobre a prisão em
segunda instância.

NOTAS
CNH

Desabastecimento

O diretor-geral do
Departamento de Trânsito
do Paraná, Marcos Traad,
encaminhou para o
Congresso Federal um
projeto de lei que permite
que motoristas
profissionais, com
habilitação nas categorias
A e B, façam curso
preventivo de reciclagem e,
assim, não fiquem com a
CNH suspensa. O pedido
segue o que já é válido
para condutores de
caminhões, ônibus e outros
veículos pesados.

Os equipamentos de
bombeamento, que
abastecem aos moradores
do distrito de Rio do Salto,
em Cascavel, apresentaram
problemas elétricos
durante a madrugada de
ontem e deixou a população
sem água. Segundo a
Sanepar, por esta razão,
os reservatórios
amanheceram secos
causando
desabastecimento em todas
as regiões do distrito. O
desabastecimento durou
todo o dia de ontem.

A instalação do
4º Território
Cidadão que
levará uma série
de ações para a
região dos bairros
Guarujá e 14 de
Novembro.

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

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

Os custos
elevados para a
transferência de
presos no sistema
penal federal que
mobilizam
agentes e
aeronaves.
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Páscoa
Dia 10, o curso de Gastronomia da Univel realizará um
Curso Livre de Ovos de Páscoa Gourmet. A aula será com o
Chef Éric Velazquez, professor da Graduação e PósGraduação da Univel, especializado em confeitaria e
panificação. O investimento é R$ 150 e será das 9h às
13h. Mais informações pelo fone (45) 3036-3664,
ou pelo email comunicacao@univel.br.

Acic Labs
Pouca coisa é
necessária para transformar inteiramente
uma vida: amor
no coração e sorriso
nos lábios.
Martin Luther King

Felicidades!

Romilton Cavalheiro e Daiane Grassi, à espera de Heitor.
O registro é de Michelle Galvão Fotografias

Sueli Vailonis, Divaldo
William Marques, Muhammad
Khokherm, Sandra Carlos
Pereira, Karine Claudinei,
José Duarte Chorin, Pedro
Vagas Mello e
Karina Sonda Mioto.

Dia 14 de março o
palestrante Fred Rocha,
especialista em varejo,
estará em Cascavel para falar
sobre Tecnologia do varejo.
A palestra faz parte do ciclo
Trimestre do Varejo da Acic
e será às 19h, no Anfiteatro
Emir Sfair, no Centro de
Convenções. O investimento
é de R$ 30 por pessoa. Mais
informações e inscrições
podem ser feitas pelo site
www.aciclabs.com.br.

Balada
Neste sábado tem a Big
Time Orchestra, com o
melhor do Rock, do Soul e
do Pop, no Hooligans
Pub, em parceria com a
Rockfeller Cascavel.
DIVULGAÇÃO

Português para
estrangeiros
Ainda tem vagas para
estrangeiros interessados
em aprender Português.
Podem procurar os
coordenadores da
Pastoral do Migrante das
Paróquias Santo Antônio,
São Cristóvão e
Paróquia Santa Cruz,
locais em que serão
ministradas as aulas.

Rubens
Griep,
Marcio
Couto,
Jorge Luiz
dos Santos
e André
Kanchen
em evento
recente na
Associação
Médica de
Cascavel

AGÊNCIA BRASIL
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Quebra de
sigilo de Temer
O advogado do presidente Michel
Temer, Antônio Cláudio Mariz, protocolou ontem no Supremo Tribunal
Federal (STF) pedido de acesso à
decisão do ministro Luís Roberto
Barroso de quebrar o sigilo bancário de Temer. O advogado explicou
que estudará outras medidas após
ler a decisão, mas confirmou que
não apresentará recurso contra ela.
“Eu preciso ler a decisão para
tomarmos alguma providência. Não
vamos recorrer, mas vou elaborar
uma petição demonstrando os erros e as inconstitucionalidades
dessa medida, embora o presidente não tenha nenhum receio da
abertura das contas”, disse o advogado em entrevista à Rádio Nacional. O presidente já decidiu, inclu-

MICHEL Temer é suspeito de favorecer a
empresa Rodrimar com um decreto

DECRETO DOS
PORTOS

Barroso é o responsável no
Supremo pelo inquérito que
investiga o suposto favorecimento
da empresa Rodrimar S/A por meio
da edição do chamado Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017),
assinado pelo presidente Michel
Temer em maio do ano passado. Na
ação, além de Temer, são investigados
o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures
e os empresários Antônio Celso
Grecco e Ricardo Mesquita, donos
da Rodrimar, empresa que atua
no Porto de Santos.

sive, pela divulgação de seus extratos bancários através da imprensa.
Até o momento, Temer não foi
oficiado pelo STF sobre a decisão
do magistrado. A notícia sobre a
decisão de Barroso foi divulgada
anteontem pela imprensa, o que
motivou a manifestação do Palácio
do Planalto, mesmo sem ter sido
notificado oficialmente.
“[Não houve notificação até o momento], mas não houve negativa [do
STF] diante de um noticiário tão intenso a respeito do assunto. Nós entendemos que as notícias a respeito da
decisão são verdadeiras”, disse o
ministro da Secretaria de Governo,
Carlos Marun, na tarde de hoje.

TEMER NEGA

Em janeiro, ao responder por
escrito aos questionamentos dos
delegados responsáveis pelo
caso, a defesa do presidente
Temer declarou que ele nunca foi
procurado por empresários do
setor portuário para tratar da
edição do decreto, tampouco
autorizou qualquer pessoa a fazer
tratativas em seu nome.
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Áries

O astral revela a possibilidade de viver novas experiências e ampliar o
seu conhecimento, seja por meio de
cursos e viagens ou de contato com
pessoas de fora. Cor: azul.

Touro

Você pode se mostrar mais confiante do
que o normal, mas não tente impor o seu
ponto de vista aos outros. Você pode
sentir uma necessidade maior de se
aventurar e de arriscar. Cor: azul-claro.

Gêmos

O dia pode ser muito produtivo para
quem trabalha em equipe. Aproveite a
chance de dividir suas responsabilidades e compartilhar projetos. Deixe
a individualidade de lado. Cor: cinza.

Câncer

De um lado, o momento requer organização, mas de outro, há o impulso
para descobrir novos horizontes. Cor:
vermelho.

Leão

A Lua transita pelo seu paraíso astral, deixando você mais confiante e otimista. Aproveite a influência lunar para se dedicar a
uma atividade que traga mais prazer e
alegria ao seu cotidiano. Cor: creme

Virgem

Tenha cuidado com exageros ou desperdícios em casa. Vai se sentir melhor
se puder agir com liberdade no ambiente de trabalho. Não tome atitudes impulsivas ou terá problemas. Cor: branco.

Libra

Há boas chances de se dar bem em
atividades que envolvam comércio, já
que terá mais facilidade de comunicação e de se relacionar bem com as
pessoas. Cor: cinza.

Sagitário Escorpião

Fuja de negócios arriscados ou atividades em que o lucro não é garantido. O dia traz aborrecimentos com
promessas de dinheiro fácil. É melhor
ficar o que já está garantido. Cor: roxo.
O dia revela um conflito de interesses
entre você e as pessoas com as quais
convive. Problemas de ordem emocional podem causar febre ou inflamações. Cor: tons pastel.

Capricórnio

O dia de hoje pode ser marcado por
alguns contratempos ou situações que
podem fugir ao seu controle. Há perigo de se aborrecer com intrigas ou
falsos amigos. Cor: roxo.

Aquário

Você pode enfrentar alguns problemas
financeiros, principalmente, por conta
de terceiros. Não é um bom dia para
fazer empréstimo ou ser avalista de
quem você não confia. Cor: azul.

Peixes

horóscopo

Tome cuidado para não criar um clima de
competição no ambiente onde vive ou trabalha. É necessário muita atenção com a
impulsividade para não causar pequenos desentendimentos. Cor: preto.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

15

16

VARIEDADES

HOJE NEWS, 07 DE MARÇO DE 2018

N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Gabriela conversa com Jade, que
sofre ao ter sua intimidade exposta na
internet. Pérola descobre que o pai foi
preso por corrupção e Alex fica aflito
com o estado da namorada. Gabriela
sugere que Marcelo implemente o projeto de educação da ONG no colégio
Sapiência. Rosália afirma a Isadora que
continuará trabalhando com ela. Maria
Alice se preocupa com a mãe Rosália.
Flora e Alex conhecem a ONG e Vinícius comemora com Gabriela a possibilidade de parceria com o Sapiência.
Maria Alice viaja para o Rio de Janeiro.
O conselho do colégio recusa o trabalho com a ONG e Gabriela considera
pedir demissão. Pérola se automedica

e desmaia nos braços de Alex. .
TEMPO DE AMAR
Fernão finge lutar contra Gregório.
Emília e Tiana acreditam que o rapaz
as salvou. Artur pede a mão de Celina
em casamento para Alzira, que ofende
o noivo da filha. Lucinda comemora o
sucesso de seu plano com Fernão.
Gregório afirma a Leonor que Lucinda
está em suas mãos. Conselheiro termina o relacionamento com Eva e confessa que ainda ama Celeste Hermínia.
Natália, Tomaso, Giuseppe e Helena
planejam seu casamento. Conselheiro
e Celeste declaram-se um para o outro. Teodoro se desespera com a ruína
de seus investimentos. Emília convida
Fernão para um jantar em família. Felícia surpreende Teodoro ao afirmar que

GLOBO z DEUS SALVE O REI

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Henrique descobre que Adriana precisará de uma cirurgia. Adriana se desespera com a possibilidade de estar
doente. Mariano alerta Zé Victor para
um possível deslizamento de terra, mas
o novo chefe do garimpo não dá atenção. Tônia pede ajuda a Renato para
montar um consultório em Pedra Santa. Zé Victor afirma a Tônia que deseja
apenas ficar com seu filho. Juvenal conta para Estela que não irá mais se casar. Estela anuncia o início de suas
aulas de alfabetização. Suzy passa mal
e Samuel convoca Helder para ir a sua
casa. Gustavo teme a aproximação de
Nádia com Clara.
• SBT

Augusto deixa
claro a Afonso que não
abandonará Artena
Augusto deixa claro a Afonso que não abandonará Artena. Martinho leva Samara e
Levi para se abrigarem em sua
casa. Rodolfo se perde da comitiva no meio da floresta. A
loja de Virgílio pega fogo e ele
perde o dinheiro que havia escondido entre os tecidos. Afonso salva Virgílio de ser atacado por um soldado de Montemor. Afonso pede a Cássio que
cuide de Amália e de sua família. Amália cuida do ferimento
de Virgílio. Rodolfo encontra
Orlando e Petrônio. Samara se
apavora ao ver que Levi foi em
direção à cidade e vai atrás do
filho com Amália. Amália consegue achar Levi.

permanecerá a seu lado. Maria Vitória
e Vicente preparam-se para voltar ao
Brasil com Mariana.

DIVULGAÇÃO

CARINHA DE ANJO
O colégio é dedetizado apenas por
mulheres e Inácio fica preocupado com
o ciúme que Diana possa vir a ter. Ele e
Páscoal acompanham tudo. O representante da empresa tira uma foto escondido da movimentação. Cristóvão
conta para Fátima que conversou com
Gustavo, mas não adiantou muita coisa. Vitor descobre que a balada que
Cassandra quer sair não é permitido
entrar menor de idade, mas a garota
consegue enrolar o pai.
• RECORD
APOCALIPSE
Surpreso ao ter flagrado Stefano,
Vittorio fica aliviado por não ter sido
descoberto. Zoe fala com Soraya sobre o Arrebatamento. Benjamin chora
sentindo falta da mulher amada. Celeste diz que sairá com Dudu. Natália
diz temer que Henrique esteja envolvido na fraude. Zoe conversa com Soraya sobre o Anticristo. Débora questiona Ricardo sobre as fotos. Robinson diz que ajudará os necessitados
da comunidade. Ricardo confessa que
investigou Débora e Luca. Uri e Benjamin falam sobre fé.

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

CULINÁRIA

CASCAVEL, 07 DE MARÇO DE 2018

z INGREDIENTES
z 6 batatas, descascadas
z 220g (2 xícaras) de queijo parmesão ralado
z 3 colheres de chá de sal
z 4 colheres de sopa de azeite de oliva
z 1 cebola em cubos
z 455g de carne moída
z 410g (1 lata) de tomates em cubos, escorridos
z 4 colheres de sopa de salsinha fresca, picada
z 2g (1 colher de chá) de páprica
z 240g (6 xícaras) de espinafre
z 2 dentes de alho, picados
z 250g (1 xícara) de ricota
z 100g (1 xícara) de queijo muçarela, em fatias
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Enrolado
de batata

z PREPARO

Â

Utilizando uma faca ou um ralador e
fatiador, corte as batatas em fatias
com 3 mm de espessura.
Em uma assadeira revestida com
papel manteiga, salpique metade do
queijo parmesão e espalhe até cobrir
uniformemente o papel manteiga.
Coloque as batatas sobre o parmesão, de
modo que cada batata sobreponha-se à
outra tanto vertical quanto
horizontalmente. Continue até que a
assadeira esteja coberta de batatas. Â

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de
sopa de azeite de oliva em fogo médio.
Quando o azeite começar a cintilar,
coloque a cebola e cozinhe até caramelizála, cerca de 15 minutos.
Adicione a carne moída e misture com a
cebola. Cozinhe bem. Acrescente os
tomates, as 3 colheres de sopa de
salsinha, a páprica, 1 colher de chá de sal
e a pimenta. Mexa, cozinhando até a carne
dourar e ficar cozida. Retire do fogo. Â
Em uma frigideira, aqueça 2 colheres
de sopa de azeite de oliva em fogo
médio. Coloque o espinafre, cozinhe
até murchar. Adicione 1 colher de chá
de sal e os dentes de alho. Misture
até ficar uniforme. Retire do fogo. Em
uma tigela, mescle a mistura de
espinafre e a ricota. Reserve.

Tome cuidado para que os
Espalhe a mistura de espinafre, uniformemente,
ingredientes não saiam pelas
sobre a camada de batatas assadas.
pontas. Leve ao forno por
Espalhe a mistura de carne, uniformemente, sobre
mais 15 minutos.
o espinafre. Salpique a muçarela sobre a carne.
Pegue uma das extremidades da camada de
batata e comece a enrolá-la na outra direção, Acesse o facebook dos Jornais Hoje
News e o Paraná e veja o vídeo da receita.
descolando-a do papel manteiga.
www.facebook.com/JornalOParana/

