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 Flores em alta
O Dia Internacional da Mulher, comemorado

hoje, aqueceu as vendas de flores em
Cascavel. A data especial fez com o mercado
registrasse um aumento de 20% e as vendas

devem crescer ainda mais durante o dia.
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AÍLTON SANTOS

Rua é lar para 100
pessoas em Cascavel

Mesmo com as ações sociais desenvolvidas pelo Poder Público, as ruas de
Cascavel servem como moradia para aproximadamente 100 pessoas. De acor-
do com a Secretaria de Assistência Social, 15% desses moradores não aceitam
passar a noite em abrigos e preferem as ruas. Eles contam com ajuda de volun-
tários que durante a madrugada servem “sopão” e outros tipos de refeições.
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Orgulho do NBFC (Novo Basque-
te Feminino de Cascavel), a escoli-
nha de basquete feminino é um
sonho que se tornou realidade para
as amigas e jogadoras que se as-
sociaram para manter viva a moda-
lidade na cidade.

A ideia de ter novamente cate-
goria de base em Cascavel e con-
seguir proporcionar às meninas a
oportunidade que elas tiveram está
sendo colocada em prática na qua-
dra de esportes do Colégio Estadu-
al Eleodoro Ébano Pereira e Giná-
sio Eduardo Luvison, no Centro Es-
portivo Ciro Nardi.

Lá são realizados treinos gratui-
tos da modalidade. Os treinos são
sempre às terças e quintas-feiras,
a partir das 13h30 no Ciro Nardi e
das 17h30 no Eleodoro. As ativida-
des são destinadas a meninas de
8 a 14 anos de idade.

É uma oportunidade para as jo-
vens praticar um esporte olímpico,
fazer amizades, divertir-se, apren-
der a conviver com uma equipe, um
time, ter uma segunda família.

A fomentação do basquete femi-

Basquete de graça
 NBFC

nino em Cascavel é um dos princi-
pais motivos da existência do
NBFC, que trabalha com amor e de-
dicação que para que esse projeto
cresça cada vez mais.

FARDOSKI TEM COMPLEMENTO DA 1ª RODADA

LÍDERES
Não à toa, Barão Auto Peças
e Marquinhos Veículos são
líderes de seus grupos, o A
(15 pontos) e o B (18
pontos), respectivamente. No
Grupo C a liderança está com
SE Vila Norte e Fercas (12
pontos cada) e no Grupo D
os ponteiros são União e
Cascavel Auto Peças (ambos
com 12 pontos).

Competição que conta com 525
jogadores inscritos em 32 equipes, a
8ª edição do Campeonato Chácara
Fardoski dará folga a maioria dos par-
ticipantes neste sábado, quando será
realizado o complemento da primeira
rodada. Serão apenas seis jogos pela
competição neste fim de semana.

No campo 1, os duelos serão
Lacavel/Bozo x Independentes
(14h30), Fercaus x SE Villa Norte
(15h30) e Distribuidora Bebidas
Valtão x Madeireira Lino (16h30).

Já no campo 2 os embates se-
rão Sindvel x Amigos do Lucão

(14h30), Oxxiar x Hospital Genesis
(15h30) e Skinão/Espaço Bier x Es-
porte Clube União (16h30).

Até aqui, já foram realizados 78 jo-
gos e marcados 389 gols pelo campe-
onato, que tem média de 4,99 balan-
çadas de rede por partida. O artilheiro
é Júnior Paixão, com 24 gols pelo Fer-
caus, seguido por Suender, com dez
gols pelo Barão Auto Peças, equipe
com o ataque mais efetivo (25 gols).
Já a melhor defesa e o time fair play é
o Marquinhos Veículos, que ainda não
sofreu um gol sequer e tem apenas
um registro de cartão amarelo.

A ideia de ter
novamente categoria
de base em Cascavel
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Em preparação para a des-
gastante temporada que terá
este ano, com o retorno à Liga
Nacional, o Cascavel Futsal
terá novo compromisso amisto-
so nesta semana. Visitará o
Mariópolis nesta sexta-feira, às
20h30, no Ginásio Élio Gehlen.
O time adversário está em pré-
temporada para disputar a Sé-
rie Prata do Paranaense.

Será o quar to teste do ano
para o time cascavelense, que
ainda busca a primeira vitória. Até
aqui foram duas derrotas para o
Pato Branco (3 a 1 no dia 24 de
fevereiro e 4 a 0 na noite de ter-
ça-feira, 6 de março) e um empa-
te com o Campo Mourão (4 a 4,
no dia 28 de fevereiro).

No jogo de volta com o Pato, na
última terça, na Neva, apenas o pivô
Ronaldo dos atletas que estão em
recuperação física foi para a parti-
da. O goleiro Ari também foi, mas
permaneceu o tempo todo no ban-

co de reservas. Já o pivô Tevez fi-
cou de fora do duelo.

Sem nada com isso, o Pato
par tiu pra cima dos donos da
casa e largou em vantagem logo
aos 2min, com Robério em co-
brança de falta. Ainda no primei-
ro tempo, os visitantes amplia-
ram com Dudu, ex-Atlântico, e
Hernandes, ex-Cascavel Futsal.

No segundo tempo, foi o Casca-

vel que partiu para cima do adver-
sário, em busca do empate, mas
se expôs aos contra-ataques. A si-
tuação piorou quando o fixo Rafael
foi expulso, porque o Pato aprovei-
tou a superioridade numérica para
chegar ao quarto gol com Di Maria
(ex-Carlos Barbosa) e fechar o pla-
car, que poderia ter sido outro caso
Rafinha convertesse uma cobrança
de tiro livre, que mandou para fora.

Estreia oficial
Os amistosos são válidos para os jogadores adquirirem ritmo de jogo e o
técnico Nei Victor realizar testes na equipe. Por isso o resultado é o que
menos importa. A temporada para valer vai começar na semana que vem
para o Cascavel Futsal. O primeiro compromisso oficial no ano será na
sexta-feira (16), pela Liga Nacional, diante do Joinville, em Santa
Catarina. Já pela Série Ouro do Paranaense a estreia será no dia 31 de
março, diante do Palmas, também fora de casa. Assim, o próximo
compromisso da Serpente Tricolor diante de seu torcedor será pela 2ª
rodada da Liga, no próximo dia 24. O desafio será logo o clássico com o
Marechal.

Cascavel FutsalCascavel Futsal
MAURÍCIO MOREIRA/PATO FUTSAL
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“Sem organização é impossível
administrar uma cidade como Cas-
cavel, com 320 mil habitante e uma
área urbana extremamente grande,
assim como a área rural. É uma
cidade com muitas demandas,
muitas expectativas diferentes. (...)
Tem uma comunidade presente,
uma imprensa muito forte e uma
qualidade de vida que dia a dia pre-
cisa ser melhorada”.

A declaração do prefeito Leonal-
do Paranhos aconteceu durante reu-
nião da “Equipe Matricial” do Pro-
grama Território Cidadão, na manhã
de ontem, no auditório do Paço Mu-
nicipal, quando foram repassados
e definidos os detalhes finais para
a instalação do Território Cidadão -
IV (Guarujá/XIV de Novembro) que
acontecerá amanhã, às 9h.

De acordo com o prefeito, o “fra-

Instrumento
de gestão

EMPENHO DE
TODOS
O prefeito cobrou empenho de
todos os envolvidos no programa
para que o maior número de
soluções sejam apresentadas
frente as demandas levantadas
pelo Território Cidadão. “Vamos
resolver todas? Acho que não.
Mas, podemos conhecer todas.
Vamos resolver todas [as
demandas] no momento da
instalação do Território? Não,
mas é possível resolver várias”,
pontuou Paranhos, lembrando
que são ações que podem ser
feitas durante a semana, durante
o mês, durante o ano, durante um
mandato e algumas que vamos
deixar a informação que ela
precisa ser feita em algum
momento”. O levantamento das
informações referente a área de
um determinado território,
continuou o prefeito, “não é do
Paranhos, mas do Município; o
Território é uma ferramenta
fantástica para conhecer a nossa
cidade e os nossos problemas”.

 490 DEMANDAS
José Carlos da Costa, o Cocão,
gestor do Território Cidadão,
repassou ao prefeito o
levantamento feito nos últimos
15 dias de trabalho no território
Guarujá/XIV de Novembro, com
490 demandas apontadas. O
Território IV envolve os
loteamentos Sol Nascente,
Quebec, Cruzeiro do Sul,
Esplanada e Montreal, com cerca
de 22 mil habitantes. “Muitas
das demandas são simples como
roçadas, operações tapa-buracos,
sinalização de vias e limpezas de
bocas-de-lobo, por exemplo. E
tem outras mais complexas como
construção de Cmei e Capela
Mortuária”, enumerou Cocão.

cionamento dos territórios que di-
vide a cidade em 12 regiões, unin-
do alguns bairros e comunidades é
uma metodologia para adminis-
trar”. Segundo Paranhos, na cadei-
ra de prefeito ou os secretários em
seus gabinetes “é muito difícil di-
mensionar a expectativa de toda
cidade; esta é uma ferramenta uti-
lizada na Europa e em outras cida-
des do mundo que é uma maneira
do Poder Público estar presente e
próximo das demandas, conhecer
estas demandas e, principalmente,
fazer com que a população saiba
que o prefeito, os secretários e o
servidor público sabe da existência
daquela demanda”.

PARANHOS REUNIU a “Equipe Matricial” que envolve todas as secretarias da Prefeitura de
Cascavel no programa Território Cidadão

 DIVULGAÇÃO
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Pediatria na UPA Veneza

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

O primeiro dia de atendimento a
crianças na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) do Jardim Veneza
em Cascavel foi tranquilo, pelo me-
nos no período da tarde de ontem.
Na sala de espera não havia muitas
mães aguardando pela consulta
para os filhos e quem esteve no lo-
cal elogiou a agilidade do serviço.

“Não precisamos esperar. Como
minha filha estava com febre alta,
foi rapidamente avaliada e medica-
da”, diz Daiane Fernando com a fi-
lha Ester de um ano no colo.

Ela é moradora do Jardim Vene-
za e a partir de agora terá mais fa-
cilidade quando a filha precisar de
atendimento médico. “Na UPA da
Tancredo Neves eu sempre fui bem
atendida, mas agora consigo vir até
mesmo a pé na UPA Veneza”.

O plantão de médicos pediatras
na UPA Veneza funcionará 24 horas
por dia, sete dias por semana, a
exemplo do que já ocorre na UPA
Tancredo. A informação repassada
aos pais ontem é de que dois mé-
dicos estavam de plantão.

Parte do espaço na unidade do
Jardim Veneza passou por adequa-
ção. O município garante que hou-
ve a implantação de enfermaria es-
pecífica com seis leitos infantis e
um lactário.

Entretanto, quem buscou o serviço ontem diz que algumas adaptações ainda
serão necessárias. Vani Costa levou o filho Murilo de três anos para a consulta.
Ela comenta que o atendimento foi muito rápido, mas sugere algumas melhorias
ao município. “Vi que a mesma enfermaria estava sendo usada por adultos e
crianças. Espero que isso possa ser resolvido e que elas também tenham local
específico no caso de internamentos. Moro aqui perto e temos conhecimento
de que a unidade atende pessoas em situações graves e não é bom que as
crianças presenciem isso”, comenta a mãe.

Compartilhado
A partir de agora a UPA Veneza
passa a atender adultos e crianças. A
unidade da Tancredo Neves deve ter
o mesmo perfil, porém o processo de
licitação para adequação da estrutura
ainda está no início.
Esse novo formato de atendimentos
na unidade foi possível por meio
de parceria entre o município e
Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste) para a gestão
compartilhada da UPA Tancredo
garantindo, com isso, médicos
pediatras para as duas unidades.

 Adaptações necessárias
UPA Veneza iniciou ontem

atendimentos a crianças
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Preferência pelas ruas
A desigualdade social muitas

vezes tem como reflexo a vida pe-
las ruas das cidades e levantamen-
to realizado pela Secretaria de As-
sistência Social revela que cerca de
100 pessoas estão nessa situação
em Cascavel.

No entanto, embora haja ações
para reverter essa realidade, há
quem hesite quanto à mudança.
“Destes 100 moradores, 15% não
querem nenhum tipo de abrigo e
preferem continuar nas ruas”, afir-
ma a secretaria.

Hoje o município oferece condi-
ções para amenizar dificuldades a
esse público. Durante o dia há
atendimento para moradores de

rua no Centro POP e à noite, aco-
lhimento pela Casa Pop e também
no Albergue Noturno.

Em meio a andarilhos que optaram
por ter moradia a céu aberto, surgem
correntes do bem. Voluntários dedicam
parte do dia a ajudar aqueles que en-
frentam a situação da pobreza.

Somente para o preparo do po-

pular “sopão noturno”, são dois
grupos engajados nessa causa. É
comum encontrar pelos semáforos
equipes em busca de ajuda para
continuar com esse trabalho.

Com as doações, ocorrem as
compras de alimentos que se tor-
nam talvez a única refeição de mo-
radores de rua.

 Reportagem: Romulo Grigoli

15 GRUPOS
As causas voluntárias se estendem a outros 15 grupos da cidade, conhecidos
pela Secretaria de Assistência Social. “Foram acompanhados pela Secretaria
durante as atividades noturnas. Não temos interferência nos grupos,
mas por outro lado, analisamos as alternativas para que
se possa auxiliar os moradores a saírem das
ruas”, enfatiza a secretaria.
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 08 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Moradores
cobram

melhorias
Com a última forte chuva regis-

trada em Cascavel houve diversos
estragos na cidade, entre eles, na
estrutura de proteção sobre a
ponte na Rua Visconde do Rio
Branco, na divisa dos bairros
Neva e Parque São Paulo.

Durante o temporal, parte do
asfalto cedeu e com ele a estru-
tura de ferro que protegia pedes-
tres às margens do rio.

Hoje quem passa pelo trecho,
precisa desviar da calçada e se-
guir pela rua, que inclusive é bas-
tante movimentada.

Eduarda Bertucci seguia para
casa com a filha de quatro meses
em meio ao trânsito e pede que a
situação seja resolvida. “É um pe-
rigo para os pedestres e isso não
pode ficar como está”, afirma.

Por enquanto o local está sinali-
zado com cavaletes da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) de Cascavel,
no entanto, a Secretaria de Obras
informa que “está trabalhando na
ponte que caiu no local citado”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

ESTRUTURA de proteção da
ponte e asfalto foram destruídos no
último temporal
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Descalço e com suor na testa
ele caminha pasto abaixo com a
agilidade carregando toda sua ex-
periência de vida na ‘roça’. Quem
conversa com José Germânio, de
78 anos, logo simpatiza com a sim-
plicidade de quem mora no sítio e
adora o que faz.

Como José e a esposa Terezi-
nha, a comunidade Barro Preto, na
área rural de Cascavel é para al-
guns privilegiados que desfrutam
de natureza abundante morando
praticamente no sítio em meio à
cidade. Mas essa harmonia toda
está ameaçada nos últimos dias
por causa de algumas ações da
Companhia de Saneamento do
Paraná  (Sanepar).

A estação de tratamento da Sa-
nepar fica nos fundos da proprieda-
de onde reside o José. No Rio das
Antas que divide as duas proprie-
dades é onde a água, depois de tra-
tada é despejada para que retorne
à natureza. Mas longe de se inco-
modar com o esgoto, a preocupa-
ção de José e da vizinhança está
concentrada em uma construção de
concreto com aproximadamente
1,5 metros de altura, feita pela

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

Resposta
De acordo com a Sanepar, a

construção não foi planejada com
intenção de barrar o rio. Em

resposta ao jornal Hoje News, a
Sanepar divulgou a seguinte nota:

“Em razão da reclamação de
moradores da comunidade Barro
Preto, a Sanepar informa que não
executou nenhuma barragem do

Rio das Antas. Apenas foi
realizada uma proteção na

tubulação de lançamento do
efluente tratado no Rio das

Antas. A Sanepar informa ainda
que a equipe de engenharia irá
efetuar uma avaliação técnica,

monitoramento e as adequações
que forem necessárias.”

INVASÃO DE ÁGUA
Quem caminha por ali percebe que o rio invadiu o pasto pelo menos uns 50
metros para dentro, pois a terra e o lixo trazidos pela água estão por toda a
parte. E cada vez que sobe o rio seu José e os vizinhos têm um pouco mais de
trabalho. “Começa a chover eu já fico preocupado, pois temos que vir aqui tirar
o gado e levar para outro lugar. Sem contar que toda essa água e essa lama estão
matando a grama e plantas na margem”, diz.

Sanepar, que atravessa o rio de
uma margem na outra formando
uma espécie de barreira e elevan-
do o nível da água rio acima, con-
forme conta José.  “O esgoto não
me incomoda o problema é que
tá alagando tudo do lado de cá.
Faz 32 anos que eu moro aqui e
vi o rio entrar no pasto poucas
vezes, mas depois desta constru-
ção, só em fevereiro já alagou qua-
tro vezes”, desabafa.

CONSTRUÇÃO de cimento atravessa o rio e a água precisa passar por cima

Construção da
DISCÓRDIA

Construção da
DISCÓRDIA
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De olho nas políticas públicas
voltadas ao público feminino, o Con-
selho da Mulher de Cascavel levan-
ta bandeiras importantes nesta
quinta-feira (8), quando é celebra-
do o Dia Internacional da Mulher.

Conforme a presidente Suzana
Dal Molin, a luta por direitos, o com-
bate à violência e a valorização da
mulher na sociedade são algumas
das questões que precisam ser
debatidas, inclusive entre crianças

Um olhar sobre a mulher
e adolescentes. “Precisamos ensi-
nar desde cedo que a violência é
algo errado, que a igualdade entre
homens e mulheres não é para nos
sobrepormos ao sexo masculino,
mas sim, convivermos como iguais.
É necessário ainda ensinar os me-
ninos e meninas, por exemplo, que
as tarefas de casa cabem a ambos
os sexos, e não somente à mulher.
É a partir da educação que as coi-
sas acontecem”, diz.

SERVIÇOS ÀS
MULHERES
De acordo com Suzana, hoje em
Cascavel há uma série de serviços
ofertados às mulheres, pensando
no bem-estar, educação, saúde e
segurança. Ela cita a
Delegacia da Mulher e a Patrulha
Maria da Pena, além de
atendimentos especializados na
área da assistência social.
“Existe uma preocupação com o
público feminino e a execução
de políticas públicas na gestão
municipal. O Conselho está
aqui para fiscalizar se tudo isto
é cumprido da melhor
maneira”, afirma.

ABORDAGEM AO
AGRESSOR
A partir das 13h30 de hoje, o
auditório da prefeitura vai receber
profissionais de Cianorte que vão tratar
sobre a violência contra a mulher. A
abordagem, no entanto, será voltada ao
agressor. Suzana explica que as
orientações de como lidar em situações
como esta, evitar reincidências e ajudar
a vítima serão discutidas com servidores
da assistência social e da saúde, além
de conselheiros e representantes do
Ministério Público e da
Defensoria Pública.

Suzana lembra ainda da utilização
da imagem da mulher atrelada à ven-
da de produtos, o que segundo ela,
precisa ser evitado. “A gente vê mar-
cas de cerveja expondo corpos semi-
nus em propagandas para vender
mais [...], e muitas pessoas não con-
seguem enxergar que isso também
é um tipo de violência. Hoje em dia,
ter este olhar sobre a mulher, mos-
tra que a educação é primordial para
mudar a realidade”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

 A presidente do Conselho da Mulher de
Cascavel, Suzana Dal Molin
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Maquiada, de unhas pintadas,
perfumada, de cabelo amarrado
e uniforme. É assim que a moto-
rista do caminhão da OT Ambien-
tal, Gabriela Pacheco Casagran-
de, de 29 anos, sai todos os dias
de casa para trabalhar.

Ela faz parte da equipe que re-
aliza a coleta do lixo em Cascavel,
e pega no batente das 6h às 14h,
de segunda a sábado. Para Gabri-
ela, que é a única mulher a ocu-
par este cargo em meio a 50 ho-
mens, o trabalho representa uma
vitória. “Fui a primeira mulher a

Dando um show na boleia
conseguir este emprego e por en-
quanto a única. Sempre quis traba-
lhar aqui e achava que não teria
esta oportunidade. Mas deu certo
e há 11 meses desempenho a fun-
ção de motorista”, relata.

O encarregado da coleta, João
Paulo Mergulhão, comenta que Ga-
briela é esforçada e muito dedica-
da ao trabalho. “Espero que com
a chegada de Gabriela outras mu-
lheres se inspirem e queiram tra-
balhar aqui também”, diz.

Antes de ser motorista do cami-
nhão da coleta do lixo, Gabriela já

vivia com o pé na estrada e dentro
de uma cabine. Foram oito anos
viajando pela região para uma
transportadora terceirizada. “Tive
a oportunidade de agregar o cami-
nhão e então decidi procurar ou-
tro serviço”, lembra. Ela se orgu-
lha em mostrar a carteira de habi-
litação na categoria E, que a auto-
riza a conduzir veículos com dois
reboques acoplados, caminhões,
ônibus e automóveis.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

GABRIELA PACHECO
CASAGRANDE é a única mulher
a ocupar o cargo de motorista do caminhão
da coleta do lixo em Cascavel

No início da nova carreira, Gabriela comenta que precisava enfrentar alguns
‘olhares diferentes’, muitas vezes carregados de preconceito por ser mulher e
estar em um mercado cheio de homens.
“No começo foi um pouco difícil, algumas pessoas olhavam e achavam
estranho uma mulher fazer esse serviço. Mas com muita persistência,
determinação e coragem estou aqui e é isso que digo a outras mulheres que
pretendem trabalhar em um local em que a maioria são homens. Eles viram
que sou capaz, que faço meu trabalho corretamente e é por isso que não
pretendo sair daqui”, pontua.

Os olhares
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Vendas de flores sobem 20%
Já virou tradição receber flores

no Dia Internacional da Mulher. E é
nesta data que lojas especializadas
têm aproveitado para faturar.

Em uma floricultura de Cascavel,
as vendas aumentaram 20% em rela-
ção ao ano passado, índice que sur-
preendeu a proprietária Vera Lucia de
Oliveira.”Houve um acréscimo muito
grande e inesperado, visto a crise que
enfrentamos”, diz. A expectativa é de
que nesta quinta-feira (8), o movimen-
to seja ainda mais intenso.

Vera Lucia conta que não são só
os companheiros que compram flo-
res para presentear a esposa ou
namorada. Hoje, a clientela é bas-
tante diversificada. “São amigas,
mães, pais, namorados, maridos,
restaurantes e comércio em geral
que presenteiam clientes, enfim,
um perfil bem diferente de anos
atrás”, comenta.

Na maioria das vezes, os arran-
jos com rosas são os mais pedidos.

 O Dia da Mulher surgiu no
final do século XIX e início do
século XX, nos Estados Uni-
dos e na Europa, em um con-
texto de lutas femininas por
melhores condições de vida e
trabalho e também pelo direi-
to ao voto. Em 26 de agosto
de 1910, durante a Segunda
Conferência Internacional das
Mulheres Socialistas, em Co-
penhague, a celebração anual
foi proposta. Embora a data co-
memorativa tenha sido institu-
ída em 1910, a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) só
a oficializou em 1975.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Dia Internacional
da Mulher aquece
comércio de flores

em Cascavel

As orquídeas também estão na lista
das preferidas. Seo Agenor Riet diz
que todos os anos compra pelo me-
nos uma rosa à esposa. “Faço isso
para lembrá-la de como é especial”.

Desde a tarde de ontem, os cascavelenses se depararam com dois ônibus do transporte coletivo
com cores bem diferentes. Os veículos foram plotados com adesivos rosas em alusão ao Dia
Internacional da Mulher, celebrado hoje. Os ônibus vão circular nas linhas Eixo Leste-Oeste e
Linha Direta. Além disso, um ônibus de cada empresa concessionária fará o transporte dos
passageiros preferencialmente com motoristas mulheres durante todo o mês de março.

AÍLTON SANTOS

A data
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NOTAS
Voto impresso
Em parecer encaminhado nesta
semana ao Supremo Tribunal Federal
(STF), o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) enumera diversos riscos e
empecilhos à adoção do voto
impresso como meio para garantir
idoneidade ao processo eleitoral,
concluindo que o método representa
“inegável retrocesso no processo de
apuração das eleições”. A
manifestação, assinada pela
assessora jurídica do TSE Izabella
Belusio dos Santos, atende a um
pedido de informações feito pelo
ministro do STF Gilmar Mendes.

Frigoríficos
O Ministério da Agricultura confirmou
ontem que a fiscalização dos
frigoríficos brasileiros, que fica sob
incumbência estadual, será
acompanhada mais de perto pelo
governo federal. A declaração do
ministro Blairo Maggi foi feita durante
a apresentação de um sistema de
aprimoramento da macrologística
agropecuária e reitera portaria
publicada na edição desta quarta-
feira do Diário Oficial da União.
Segundo o ministro, as datas de
assinatura e de veiculação da
portaria foram apenas coincidência.

Regra de ouro
O ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, disse ontem que não há risco
de o governo precisar descumprir em
2018 a regra de ouro, que estabelece
que o governo não pode se endividar
para financiar despesas correntes,
mas que será preciso promover
alterações legislativas para que a ela
possa ser obedecida em 2019. Para o
ano de 2018, “com algumas
alternativas internas do governo, não
há problema, como, por exemplo, a
liberação do dinheiro do BNDES e a
recuperação de recursos do fundo
soberano”.

Guardas mais participativos
O presidente Michel Temer suge-

riu ontem em reunião com prefeitos,
que as guardas municipais tenham
maior participação na segurança das
cidades. Na abertura da reunião com
os gestores municipais, realizada
nesta manhã no Palácio do Planalto,
Temer enfatizou que o tema da segu-
rança não deve ser uma preocupação
restrita aos estados e pediu que os
prefeitos se reúnam com os coman-
dantes das guardas municipais para
mobilizá-los em ações preventivas.

“Segurança pública não é uma
coisa que fica no espaço territorial
do estado, ela ultrapassa os espa-
ços territoriais dos estados, natu-
ralmente dos municípios, e hoje até
tem uma transnacionalidade. Os
senhores têm guardas municipais,
e eu acho que precisamos dar, se
me permitem a sugestão, uma fun-
ção mais efetiva, mais participati-
va aos guardas municipais. Porque
fora as circunstâncias que consti-
tucionalmente elas guardarem, na
medida em que estejam nas pra-
ças, nas ruas, diante dos colégios,
elas estarão exercendo prevenção
muito significativa”, disse Temer.

O presidente pediu aos prefeitos que promovam reuniões com a comunidade
e com os setores responsáveis pela segurança do município. Temer reafirmou
que tem o objetivo de “pautar a segurança pública como um dos temas
fundamentais para o país” e que as ações devem ser integradas entre União,
estados e municípios. “Nós conseguimos caminhar em vários setores na
economia, na educação, saúde, meio ambiente, gerando aquilo que, a nosso
ver, se chama progresso. Agora, nós precisamos também de ordem, que é
outro lema da nossa bandeira e do nosso governo. E a ordem vem, em
primeiro lugar, pondo em pauta a segurança pública”, disse o presidente.

Ações integradas
 ARQUIVO

TEMER diz que
segurança não deve ser
restrita aos estados
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“Sem organização é impossível
administrar uma cidade como Cas-
cavel, com 320 mil habitante e uma
área urbana extremamente grande,
assim como a área rural. É uma
cidade com muitas demandas,
muitas expectativas diferentes. (...)
Tem uma comunidade presente,
uma imprensa muito forte e uma
qualidade de vida que dia a dia pre-
cisa ser melhorada”.

A declaração do prefeito Leonal-
do Paranhos aconteceu durante reu-
nião da “Equipe Matricial” do Pro-
grama Território Cidadão, na manhã
de ontem, no auditório do Paço Mu-
nicipal, quando foram repassados
e definidos os detalhes finais para
a instalação do Território Cidadão -
IV (Guarujá/XIV de Novembro) que
acontecerá amanhã, às 9h.

De acordo com o prefeito, o “fra-

Instrumento
de gestão

EMPENHO DE
TODOS
O prefeito cobrou empenho de
todos os envolvidos no programa
para que o maior número de
soluções sejam apresentadas
frente as demandas levantadas
pelo Território Cidadão. “Vamos
resolver todas? Acho que não.
Mas, podemos conhecer todas.
Vamos resolver todas [as
demandas] no momento da
instalação do Território? Não,
mas é possível resolver várias”,
pontuou Paranhos, lembrando
que são ações que podem ser
feitas durante a semana, durante
o mês, durante o ano, durante um
mandato e algumas que vamos
deixar a informação que ela
precisa ser feita em algum
momento”. O levantamento das
informações referente a área de
um determinado território,
continuou o prefeito, “não é do
Paranhos, mas do Município; o
Território é uma ferramenta
fantástica para conhecer a nossa
cidade e os nossos problemas”.

 490 DEMANDAS
José Carlos da Costa, o Cocão,
gestor do Território Cidadão,
repassou ao prefeito o
levantamento feito nos últimos
15 dias de trabalho no território
Guarujá/XIV de Novembro, com
490 demandas apontadas. O
Território IV envolve os
loteamentos Sol Nascente,
Quebec, Cruzeiro do Sul,
Esplanada e Montreal, com cerca
de 22 mil habitantes. “Muitas
das demandas são simples como
roçadas, operações tapa-buracos,
sinalização de vias e limpezas de
bocas-de-lobo, por exemplo. E
tem outras mais complexas como
construção de Cmei e Capela
Mortuária”, enumerou Cocão.

cionamento dos territórios que di-
vide a cidade em 12 regiões, unin-
do alguns bairros e comunidades é
uma metodologia para adminis-
trar”. Segundo Paranhos, na cadei-
ra de prefeito ou os secretários em
seus gabinetes “é muito difícil di-
mensionar a expectativa de toda
cidade; esta é uma ferramenta uti-
lizada na Europa e em outras cida-
des do mundo que é uma maneira
do Poder Público estar presente e
próximo das demandas, conhecer
estas demandas e, principalmente,
fazer com que a população saiba
que o prefeito, os secretários e o
servidor público sabe da existência
daquela demanda”.

PARANHOS REUNIU a “Equipe Matricial” que envolve todas as secretarias da Prefeitura de
Cascavel no programa Território Cidadão

 DIVULGAÇÃO
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Em busca da
“liberdade”

Hoje em casa, em tratamento
contra o câncer, a busca é uma só:
ter a liberdade de cuidar das duas
filhas, de 7 e de 8 anos. Não que
ela não considere um erro o homi-
cídio, que cometeu em 2013, no
“calor” da emoção. O arrependi-
mento é constante, de alguém que
nunca teve passagem pela polícia,
nem participa de organização crimi-
nosa, e cometeu, na vida, o que con-
sidera como o único e grande erro.

Matou, se arrependeu, apren-
deu a valorizar a vida e ficou doen-
te, dentro da prisão. A história da
mulher, escrita nestas linhas, ren-
deria muito mais do que duas pá-
ginas de um jornal.

“Livre” desde o dia 19 de janei-
ro, aos 28 anos ela luta contra um
câncer de colo de útero maligno, que
está em estágio avançado e se es-
palhou pela bexiga. Depois de mui-
ta luta na Justiça, ela foi para casa
acompanhada da tornozeleira eletrô-
nica, que precisou ser retirada por
conta do tratamento radioterápico.

Detida pela polícia e em regime fe-
chado desde a data do crime, a deten-
ta, que não será identificada, tem a ro-
tina resumida às radioterapias e qui-
mioterapias na Uopeccan, e a casa
onde mora, de favor, com uma amiga.

Mas em toda essa história, o
caso poderia ser menos grave se
ela não tivesse passado por um
diagnóstico errado, ainda dentro
da prisão.

DIAGNÓSTICO
“As presas fazem exame ginecológico todo ano. Quando eu estava na Penitenciária de Piraquara, em novembro de 2016, já
deu que eu estava com alteração, e que deveria ser investigado. Mas nada foi feito. Depois de um tempo, comecei a sentir
muita dor. Fiquei quatro meses menstruando mesmo a base de antibiótico. No fim de 2017, já quando havia sido
transferida para Foz do Iguaçu, o médico me mandou fazer a biópsia, que comprovou o câncer. Mas eu já tinha tirado uma
das trompas, um tempo antes, estando presa”, conta a personagem, que acredita que só foi liberada porque três meses
antes de descobrir a doença, uma presa morreu em decorrência do câncer, dentro da Penitenciária de Foz do Iguaçu.
A tristeza começa ao pensar que o tratamento apenas começou, mas, ao fim das radioterapias, no dia 30 deste mês, a
tornozeleira será, novamente, a companheira do dia a dia. E há possibilidade de, ao fim do tratamento, que ela volte
para a prisão. “Minhas filhas pedem que eu não volte mais para aquele lugar. Elas entendem muito bem a situação
toda, estudam... Me visitavam na prisão, porque na época elas eram menores. Agora, já estão acostumadas com a
minha companhia. Quero ficar com as minhas filhas”, pede.
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 06
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

Incêndio em veículo

Agressão

Um homem foi agredido na noite de
terça-feira, na Rua Itália, no Jardim
Nova Itália em Cascavel. O homem
estava desacordado em via pública
quando foi encontrado, e o Corpo de
Bombeiros acionado para atender a
vítima. O homem voltou à consciência
durante o atendimento, teve
ferimentos leves e foi levado à UPA.

Por problemas elétricos, um Fiesta
pegou fogo na noite de terça-feira, na
Rua Itália, Jardim Veneza em Cascavel.
Populares tentaram conter as chamas,
mas não conseguiram e chamaram o
Corpo de Bombeiros. A área foi isolada
para que o incêndio fosse controlado.
O veículo ficou destruído.

 AÍLTON SANTOS

Acidente de trânsito
Um acidente ocorreu na tarde de ontem,
no Bairro Brazmadeira em Cascavel. Um
motociclista seguia pela Rua Tabajaras,
quando bateu em uma Strada, que
seguia na rua transversal. O piloto da
moto, um jovem de 25 anos, teve
ferimentos leves. Depois da batida, a
moto acabou atingindo uma pedestre,
que também precisou ser atendida pelo
Siate. Os dois foram encaminhados para
atendimento hospitalar.

 AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Em busca da
“liberdade”

A prisão
A personagem, que passou por três prisões diferentes no

Paraná, conta como era a vida dentro da cadeia. “Sempre tive
bom comportamento. Me formei costureira dentro da prisão, e
sempre trabalhei, o que também me ajudou a ser liberada. A
vida na prisão é muito difícil. Ficávamos em um cubículo de 2

metros por 3 metros. Com três beliches. A comida vinha azeda.
Comíamos pasta de dente para matar a fome. Ficávamos sem

água, de ter vontade de beber a água do vaso sanitário de tanta
sede, porque as guardas deixavam a gente sem água. Fora a

humilhação com os familiares quando eles vão visitar. Além das
vistorias, quando minha amiga levava comida, os guardas humi-
lhavam dizendo que não tinha que levar, que da próxima vez iam
jogar fora. Entravam nos cubículos, quando iam fazer vistoria, e

estragavam as nossas coisas. Chamavam a gente de vagabunda
pra cima, uma agressão psicológica muito grande”, desabafa.

Condenada a 23 anos e quatro meses de
prisão, ela teria de cumprir ao menos nove
anos e seis meses em regime fechado. Já se
foram seis anos da pena. O tratamento,
segundo ela, leva cinco anos. Sem poder
trabalhar, ela depende da parceria de uma
amiga, que mais considera como um anjo,
para cuidar das crianças. “Ela fica com
minhas filhas desde que eu fui presa.
Dependo deles para meu sustento,
porque não posso trabalhar, minhas
filhas dependem disso e fui abandonada
pela minha família”.
O advogado que acompanha a presa foi
designado, na época do crime, pelo
Estado, e virou advogado particular. E,
segundo ela, antes mesmo de ela ser
liberada para tratamento médico, a
tentativa era de que ela tivesse direito a
prisão domiciliar, para poder cuidar das
filhas, que não têm assistência paterna.
“Porém, a Justiça não entendeu que elas
precisavam de mim e eu continuei presa.
Por isso, minha amiga lutou na Justiça para
ficar com a guarda provisória, porque se
não as duas acabariam em um abrigo”.
A intenção é esperar o fim do tratamento
e entrar na Justiça contra o Estado
cobrando a negligência médica.

Hoje em casa, em tratamento
contra o câncer, a busca é uma só:
ter a liberdade de cuidar das duas
filhas, de 7 e de 8 anos. Não que
ela não considere um erro o homi-
cídio, que cometeu em 2013, no
“calor” da emoção. O arrependi-
mento é constante, de alguém que
nunca teve passagem pela polícia,
nem participa de organização crimi-
nosa, e cometeu, na vida, o que con-
sidera como o único e grande erro.

Matou, se arrependeu, apren-
deu a valorizar a vida e ficou doen-
te, dentro da prisão. A história da
mulher, escrita nestas linhas, ren-
deria muito mais do que duas pá-
ginas de um jornal.

“Livre” desde o dia 19 de janei-
ro, ela luta contra um câncer de
colo de útero maligno, que está em
estágio avançado e se espalhou
pela bexiga. Depois de muita luta
na Justiça, ela foi para casa acom-
panhada da tornozeleira eletrônica,
que precisou ser retirada por con-
ta do tratamento radioterápico.

Detida pela polícia e em regime fe-
chado desde a data do crime, a deten-
ta, que não será identificada, tem a ro-
tina resumida às radioterapias e qui-
mioterapias na Uopeccan, e a casa
onde mora, de favor, com uma amiga.

Mas em toda essa história, o
caso poderia ser menos grave se
ela não tivesse passado por um
diagnóstico errado, ainda dentro
da prisão.

DIAGNÓSTICO
“As presas fazem exame ginecológico todo ano. Quando eu estava na Penitenciária de Piraquara, em novembro de 2016, já
deu que eu estava com alteração, e que deveria ser investigado. Mas nada foi feito. Depois de um tempo, comecei a sentir
muita dor. Fiquei quatro meses menstruando mesmo a base de antibiótico. No fim de 2017, já quando havia sido
transferida para Foz do Iguaçu, o médico me mandou fazer a biópsia, que comprovou o câncer. Mas eu já tinha tirado uma
das trompas, um tempo antes, estando presa”, conta a personagem, que acredita que só foi liberada porque três meses
antes de descobrir a doença, uma presa morreu em decorrência do câncer, dentro da Penitenciária de Foz do Iguaçu.
A tristeza começa ao pensar que o tratamento apenas começou, mas, ao fim das radioterapias, no dia 30 deste mês, a
tornozeleira será, novamente, a companheira do dia a dia. E há possibilidade de, ao fim do tratamento, que ela volte
para a prisão. “Minhas filhas pedem que eu não volte mais para aquele lugar. Elas entendem muito bem a situação
toda, estudam... Me visitavam na prisão, porque na época elas eram menores. Agora, já estão acostumadas com a
minha companhia. Quero ficar com as minhas filhas”, pede.

Parceria“

“

 Ela fica
com minhas

filhas desde que
eu fui presa.

Dependo deles
para meu

sustento, porque
não posso

trabalhar, minhas
filhas dependem

disso e fui
abandonada
 pela minha

família.
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Alfinete em mãos
Mais atuante nas redes sociais nas últimas semanas, o ex-

prefeito Edgar Bueno não tem perdido oportunidades
para alfinetar o atual gestor do Município, Leonaldo
Paranhos. Após a desaprovação de suas contas pela

Câmara, as críticas se acentuaram.

Magoado
Provocado por um
internauta em um grupo de
WhatsApp sobre obras
iniciadas na gestão
anterior e inauguradas pelo
prefeito atual, Edgar
mostrou-se ainda
magoado. “Eu concluí as
obras do Riveira. O povo
que mora lá sabe. Mas, o
prefeito nem citou o meu
nome no dia da
Inauguração”.

Pé Direito
O vereador Misael Júnior
pode estar com um pé
firmado no Partido Social
Liberal (PSL). Nos
bastidores circula que o
jovem vereador ainda não
mudou de legenda por
causa do risco de perder o
mandato. Se a janela
partidária for um pouco

mais larga, Misael Jr e Jair
Bolsonaro podem dividir o
mesmo “santinho”.

Pela Tangente
Misael não nega e nem
afirma, mas segue
confiando nas alianças que
construiu nos últimos anos.
“Tenho convites de vários
partidos, não só o PSL, mas
estou bem no PSC e conto
com o apoio do prefeito
Paranhos no meu projeto”,
declara.

Homenagens
As servidoras municipais
serão homenageadas hoje,
Dia Internacional da Mulher,
no auditório da Prefeitura
de Cascavel. Como parte das
atividades comemorativas,
prefeito Leonaldo Paranhos
lançará a Política de
Valorização do Servidor.

MULHER MARAVILHAMULHER MARAVILHAMULHER MARAVILHAMULHER MARAVILHAMULHER MARAVILHA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

  A força feminina representa atualmente 78% do serviço
público municipal.

 De acordo com o Departamento de Gestão de Pessoas,
dos 7.727 servidores municipais de Cascavel, 6.026 são
mulheres.

Ainda na manhã de hoje, no auditório, as servidoras
estão convidadas a participar da palestra “Mulher
Maravilha: Descubra o seu poder”, que será ministrada
por Vanderléia Gonçalves. O encerramento das atividades,
está previsto para as 10h40.

Os vereadores Alécio
Espínola (PSC) e Josué de
Souza (PTS) estão em Cu-
ritiba e cumpriram agen-
da com o subcomandan-
te da Policia Militar do
Estado, Coronel Arildo
Luís Dias, ontem.  Na pau-
ta a disputa da Unidade
do Paraná Seguro (UPS).
Uma disputa que reúne
aspectos técnicos e polí-
ticos na Câmara de Vere-
adores de Cascavel.

Ambos os vereadores
defendem e apresentam
dados que a UPS seria
parte da solução dos pro-
blemas de insegurança
na região do bairro Santa
Cruz. Outra corrente nego-

Disputa
no Estado

cia a implantação no Tro-
pical, mas informações
recentes divulgadas pela
própria Secretaria de Se-
gurança dão conta que
nenhuma nova unidade
está na previsão imedia-
ta de instalação.

Alécio Espínola segue
afirmando que nada justi-
fica tirar da comunidade
do Santa Cruz a oportuni-
dade de sair às ruas com
tranquilidade. “Temos
que pensar de maneira
técnica e de atendimento
prioritário na comunidade
que menos condições
possui para instalar e
pagar por sistemas de
proteção”, comenta.

APOIO DE ADELINO
O deputado estadual Adelino Ribeiro (PSL) acompanhou a
visita dos legisladores à Capital do Estado. Um requerimento
foi apresentado e o grupo segue na articulação para mudar o
endereço da futura UPS.
Na Casa de Leis documentos e gráficos já foram
apresentados e tem provocado discursos inflamados por parte
das correntes que disputam geograficamente a unidade.

DIVULGAÇÃO

Vereadores estiveram ontem em Curitiba para discutir a UPS
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O vereador do PSDB Pedro Sam-
paio destacou os dados apresen-
tados na última audiência pública
de prestação de contas da Prefei-
tura de Cascavel, especialmente no
que diz respeito ao gasto com pes-
soal, que fechou no 3º semestre de
2017 com 48,37% sobre a receita
corrente líquida.

“Me chama a atenção que a pre-
feitura de Cascavel está bem próxi-
ma do limite de alerta, que é de
48,6% e do limite prudencial, que
é de 51,3%, margens previstas na
Lei de Responsabilidade Fiscal”,
enfatizou o parlamentar.

A lei prevê que assim que for
atingido o percentual de 95% do li-
mite de gastos com pessoal, esta-
rá vedado ao poder ou órgão conce-
der vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qual-

Sampaio alerta
sobre gastos

MEDIDAS
URGENTES
Para o vereador, “a administração
pública precisa tomar medidas
urgentes para melhorar a
arrecadação e criar política de
aumento de receita. Sem isso, pode
ser comprometida a prestação de
serviços à população e a garantia de
reajuste para os servidores”. Pedro
Sampaio comentou ainda que
Cascavel tem atualmente mais de
oito mil servidores municipais e “a
contratação de novos cargos
previstos da reforma administrava
promovida pelo prefeito Paranhos
em 2017 criou mais despesas e
mais encargos, que precisam ser
cobertos com novos recursos do
Executivo”.

quer título, salvo os derivados de
sentença judicial ou de determina-
ção legal ou contratual, ressalvada
a revisão geral anual da remunera-
ção dos servidores públicos; criar
cargo, emprego ou função; alterar
estrutura de carreira que implique
aumento de despesa; prover cargo
público, admitir ou contratar pesso-
al a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposenta-
doria ou falecimento de servidores
das áreas de educação, saúde e
segurança e contratar hora extra.

Pedro Sampaio
diz que é

necessário
encontrar

mecanismos
para aumentar a

arrecadação

DIVULGAÇÃO
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“Sem organização é impossível
administrar uma cidade como Cas-
cavel, com 320 mil habitante e uma
área urbana extremamente grande,
assim como a área rural. É uma
cidade com muitas demandas,
muitas expectativas diferentes. (...)
Tem uma comunidade presente,
uma imprensa muito forte e uma
qualidade de vida que dia a dia pre-
cisa ser melhorada”.

A declaração do prefeito Leonal-
do Paranhos aconteceu durante reu-
nião da “Equipe Matricial” do Pro-
grama Território Cidadão, na manhã
de ontem, no auditório do Paço Mu-
nicipal, quando foram repassados
e definidos os detalhes finais para
a instalação do Território Cidadão -
IV (Guarujá/XIV de Novembro) que
acontecerá amanhã, às 9h.

De acordo com o prefeito, o “fra-

Instrumento
de gestão

EMPENHO DE
TODOS
O prefeito cobrou empenho de
todos os envolvidos no programa
para que o maior número de
soluções sejam apresentadas
frente as demandas levantadas
pelo Território Cidadão. “Vamos
resolver todas? Acho que não.
Mas, podemos conhecer todas.
Vamos resolver todas [as
demandas] no momento da
instalação do Território? Não,
mas é possível resolver várias”,
pontuou Paranhos, lembrando
que são ações que podem ser
feitas durante a semana, durante
o mês, durante o ano, durante um
mandato e algumas que vamos
deixar a informação que ela
precisa ser feita em algum
momento”. O levantamento das
informações referente a área de
um determinado território,
continuou o prefeito, “não é do
Paranhos, mas do Município; o
Território é uma ferramenta
fantástica para conhecer a nossa
cidade e os nossos problemas”.

 490 DEMANDAS
José Carlos da Costa, o Cocão,
gestor do Território Cidadão,
repassou ao prefeito o
levantamento feito nos últimos
15 dias de trabalho no território
Guarujá/XIV de Novembro, com
490 demandas apontadas. O
Território IV envolve os
loteamentos Sol Nascente,
Quebec, Cruzeiro do Sul,
Esplanada e Montreal, com cerca
de 22 mil habitantes. “Muitas
das demandas são simples como
roçadas, operações tapa-
buracos, sinalização de vias e
limpezas de bocas-de-lobo, por
exemplo. E tem outras mais
complexas como construção de
Cmei e Capela Mortuária”,
enumerou Cocão.

cionamento dos territórios que di-
vide a cidade em 12 regiões, unin-
do alguns bairros e comunidades é
uma metodologia para adminis-
trar”. Segundo Paranhos, na cadei-
ra de prefeito ou os secretários em
seus gabinetes “é muito difícil di-
mensionar a expectativa de toda
cidade; esta é uma ferramenta uti-
lizada na Europa e em outras cida-
des do mundo que é uma maneira
do Poder Público estar presente e
próximo das demandas, conhecer
estas demandas e, principalmente,
fazer com que a população saiba
que o prefeito, os secretários e o
servidor público sabe da existência
daquela demanda”.

PARANHOS REUNIU a “Equipe Matricial” que envolve todas as secretarias da Prefeitura de
Cascavel no programa Território Cidadão

 DIVULGAÇÃO
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 “Quem deveria ser
protegido pelo TJ são os
interesses da população,
não da empresa, neste
caso, quem ganha é o

cartel em uma inversão
total de qualquer valor

republicano.”

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

Os ônibus cor-
de-rosa que
estão circulando
entre os
terminais Leste
e Oeste em
homenagem ao
Dia da Mulher.

Os cortes nas
contrações no
setor de
educação
do Paraná,
promovidos
pelo governador
Beto Richa.

Vereador Paulo Porto,
sobre a suspensão da

licitação do transporte
rural a pedido da

empresa R.F. Oliveira.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Quinta

Curitiba

19 26
Sexta

27
Quinta
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Fases da lua
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1720

NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de

chuva e trovoada

Nublado com
pancadas de

chuva e trovoada

Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Interna-
cional da Mulher. Ao longo das últimas décadas, as
mulheres conquistaram seu espaço, mas ainda há
distorções que precisam ser corrigidas. Estudos
mostram que elas estudam mais, porém, têm sa-
lários menores do que os homens – em média
23,5% a menos. Também ocupam menos cargos
de liderança, apesar de serem líderes natas.

Mas esta reflexão fica para outra oportunidade
e vamos aqui discorrer sobre elas. Mulheres exis-
tem para andar lado a lado com os homens, nem
à frente, nem atrás. E os homens precisam en-
tender isso. Para quem crê no criacionismo, a lei-
tura que se faz é esta: Deus criou a mulher da
costela do homem justamente para que ela ande
ao seu lado. E o homem deve a ela o máximo de
respeito, carinho, amor e atenção. A própria Bíblia
ensina que o homem precisa dedicar à mulher um
amor sacrificial. Sim, a ponto de morrer por ela.
“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como
Cristo amou a igreja e entregou-se por ela”, diz
um texto bíblico da Carta de Efésios.

No Dia Internacional da Mulher é preciso se cur-
var diante da delicadeza e força, emoção e razão
que só elas possuem. Elas não são mais e nem
menos, são simplesmente mulher. Comemoramos
o 8 de março porque o homem costuma, no dia a
dia, esquecer da sensibilidade e garra feminina, mas
o mês da mulher são os 12 meses do ano.

NEM MAIS E NEM MENOS,
SIMPLESMENTE MULHER

 Mulher empresária
A vice-presidência da Acic
para Assuntos da Mulher,
sob o comando de Cláudia
Urio, promove na noite de
hoje o 4º Encontro da
Mulher Empresária. Duas
palestras vão ser
realizadas a partir das
19h30, na Sala Paraná. A
primeira será com o
ginecologista Eduardo
Galletto sobre Saúde da
Mulher e a segunda com a
professora Tânia Bueno do
Prado com o tema
Etiqueta profissional
para mulheres.

 IT Bazar
Mais uma edição do IT
Bazar se aproxima e
novamente a Apae de
Cascavel estará presente,
não só em relação à
doação dos organizadores
de 5% da renda de toda a
comercialização, mas
agora com um espaço
próprio onde irá expor e
vender os produtos que
confecciona e divulgar o
programa Nota Paraná. O
IT Bazar será neste sábado
(10 de março), das 9h às
18h, na sala Barcelona do
Hotel Bourbon.

 FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC
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"Pés, pra que te quero, se
tenho asas para voar?"

Frida Kahlo

Para elas
Hoje tem Sarau Mulheres, na Bilioteca Pública,

a partir das 14h30.

“Quem samba na beira do bar é sereia” - Especial Dia da
Mulher -, às 18h, no Botequim da Esquina.

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Cascavel,
no Teatro Municipal, às 19h30. O ingresso é

 um quilo de alimento não perecível.

Bazar
Hoje, amanhã e sexta-feira
tem o bazar solidário em

prol do Cemic do São
Cristóvão. São roupas novas

e usadas, calçados,
acessórios, móveis e

utensílios. Quem quiser
colaborar pode fazer doação
de produtos. Será das 10h
às 20h. Mais informações
pelos telefones: (45) 9

9915-0272 e 9 9808-6181.

Felicidades!

Sentimentos
 Todas as quintas-feiras, a

equipe da Biblioteca
Pública e os pacientes do

Sim-PR falam sobre
literatura, debatem textos,
criam e recitam poesias. Os
encontros ocorrem na sede

do Sim-PR, em Cascavel,
quinzenalmente. O resultado
desses encontros o público
poderá conferir no livro que

será lançado dia 15 de
março na Biblioteca
Pública, às 15h30.

De bem com a vida,
LÚCIA MACKIVIECZ

 VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

A bela
GISELE
ITO, pelas
lentes de
Arivonil
Policarpo

Sirlei Da Silva, Aline Pina,
Nilton Gonzaga, Aracelly

Morgenstern, Mayara
Cirico, Elizabeth Carrara e

Sorlei Fagundes.
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PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE
FC Cascavel 0 x 2 Cianorte

Maringá 2 x 0 Foz do Iguaçu
União 4 x 0 Rio Branco

Prudentópolis 1 x 2 Atlético
Toledo 1 x 0 Londrina

Paraná ? x ? Coritiba

GAÚCHO
Cruzeiro 0 x 0 Internacional

Veranópolis 2 x 1 N. Hamburgo
B. de Pelotas 1 x 1 Avenida

Caxias 1 x 1 São Luiz
Boavista ? x ? Flamengo

CARIOCA
Madureira 0 x 2 Cabofriense

Macaé 1 x 1 Volta Redonda
Portuguesa 2 x 1 Nova Iguaçu

Vasco 0 x 0 Fluminense

PAULISTA
Linense ? x ? Santo André

Novorizontino 2 x 1 Santos
Corinthians ? x ? Mirassol

LIGA DOS CAMPEÕES
Man. City ? x ? Basel

Tottenham ? x ? Juventus

Dois jogos e duas derrotas na
Taça Caio Júnior. Esse é o saldo
do FC Cascavel na segunda me-
tade do Campeonato Paranaen-
se depois da noite de ontem,
quando foi derrotado em casa
pelo Cianor te, por 2 a 0.

O jogo era crucial para as pre-
tensões do time cascavelense,
que já vinha de derrota no fim de
semana, em Foz do Iguaçu. Além
disso, o adversário era – e con-
tinua sendo – um rival direto na
briga por uma vaga na Série D
do Brasileiro 2019.

O chamado “duelo de seis pon-
tos” levou mais de 1.700 pesso-
as ao Estádio Olímpico, mas nem
todas chegaram a tempo de ver
os visitantes abrir o placar, com
um gol contra de Júnior Fell logo
aos 2min de jogo. Isso atrapa-
lhou os planos do técnico Milton
do Ó, que precisou mudar a equi-

Derrota amarga em casa

A
ÍL

TO
N

 S
A

N
TO

S

pe pouco tempo depois, com
Oberdan no lugar de Índio.

O treinador ainda mandaria o
time frente pra frente no segundo
tempo, com o centroavante Afon-
so no lugar do meia Dinélson e o
meia-atacante Renan no lugar de

LONDRINA
A derrota do Londrina em Toledo, a terceira em oito jogos no Parana-

ense, custou o cargo do técnico Ricardinho, que já entrou em campo
pressionado diante do time de Paulo Baier. Em dez jogos na tempora-
da, o Tubarão venceu apenas duas partidas, sendo uma pela Copa do
Brasil, diante do Ariquemes, o clássico contra o Maringá, ainda pela 2ª
rodada da 1ª Taça do Paranaense. De lá para cá, já são seis jogos sem
vitórias do time londrinense.

Weverton. Com o “gás” renovado,
o time aurinegro partiu pra cima
e sufocou o Leão do Vale, que se
armou para contra-atacar e pouco
antes do apito final conseguiu o
segundo gol, com o volante Carri-
lho, aos 46min.

Toledo 100% na Taça Caio Júnior
Enquanto o FC Cascavel amargou sua segunda derrota na Taça Caio Júnior, o Toledo conquistou
sua segunda vitória ao vencer o Londrina em casa por 1 a 0, na noite de ontem. O zagueiro Renan
Dutra marcou o único gol do jogo aos 46min do segundo tempo.
O Porco havia goleado o Rio Branco por 4 a 2 na 1ª rodada, no fim de semana, em Paranaguá.
Agora, chegará ainda mais embalado para visitar o Prudentópolis no fim de semana.
Com seis pontos, o time toledano lidera o Grupo B ao lado do Atlético. A vitória também fez a
equipe subir na classificação geral e entrar na briga pelas vagas na Série D do Brasileiro 2019.
Com 11 pontos na somatória das duas Taças, o Toledo só está atrás de Foz do Iguaçu (15
pontos), Maringá (14 pontos) e Cianorte (14 pontos) dentre as equipes que estão na disputa
pelas vagas para a quarta divisão nacional.
Além disso, o Porco segue na zona de classificação à semifinal da Taça Caio Júnior. Depois de
visitar o Prude, o time toledano visitará  União, que assim como o próximo adversário do Porco está
na luta contra o rebaixamento – e fechará a competição em casa contra o Atlético.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Apoie a pessoa amada no que puder,
mas sem reclamar. Mais paixão e se-
dução vão favorecer a intimidade. No
trabalho, use a criatividade para agili-
zar as tarefas.

To
ur

o

A semana começa mais caseira: curta a
privacidade do seu lar. Depois, a diver-
são estará garantida. Clima sedutor com
sua cara-metade. Tarefas que precisa
fazer vão fluir melhor a partir de quarta

G
êm

os

A Lua estimula o diálogo e a privacidade
na vida amorosa. Converse mais e de-
clare seu amor ao par. Use sua lábia para
atrair clientes e vender seu peixe. Faça
contatos, pois eles serão proveitosos.

C
ân

ce
r O romance pede mais diálogo e me-

nos cobranças. Controle a posses-
sividade para não brigar com seu
amor. Prefira programas mais casei-
ros e íntimos.

Le
ão

Vai encantar o parceiro com seu cari-
nho e generosidade. Mostre o valor
que dá a quem ama, mas nada de
exagerar no ciúme. Siga seus instin-
tos e corra atrás do sucesso.

V
ir

ge
m A união amorosa pede mais paciência

e confiança. Afaste as dúvidas com uma
boa conversa e paciência. A Lua trará
mais charme e segurança para você.
Conquista estimulada.

Li
br

a

Seu romance vai receber ótimos estí-
mulos. Amizade, harmonia e paixão
vão prevalecer. Realize suas fantasi-
as. Astral sedutor vai facilitar chegar
em quem deseja.

E
sc

or
pi

ão Valorize as afinidades que têm com seu
amor e faça planos para o futuro da
relação. A união terá mais carinho e
companheirismo. Mas os astros acon-
selham a domar o ciúme.

Sa
gi

tá
ri

o Faça algo para tirar o romance da mes-
mice. Um pouco de aventura, um pas-
seio ou programa diferente fará bem.
Converse mais com a pessoa que ama
sobre as metas em comum.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você está mais sedutora e vai en-

cantar seu bem. Passeios diferentes
vão animar o romance. Fale do futu-
ro. No serviço, será uma fase sujeita
a mudanças.

A
qu

ár
io

Carinho e sensualidade vão fortale-
cer o romance. Valorize quem ama e
declare seu amor. Desejos ardentes
vão fortalecer a intimidade e também a
conquista.

 P
ei

xe
s Colabore mais com o parceiro. Sua

dedicação será reconhecida e vai aju-
dar a fortalecer a união. Desejos aflo-
rados irão marcar a semana e estimu-
lar a conquista de um novo amor.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  TEMPO DE AMAR

Inácio confronta Fernão e revela que
Tereza está grávida. Pepito discute com
Alzira e Balbina o repreende. Edgar, Artur,
Celina e Olímpia coordenam as ações de
protesto do Grêmio Cultural por conta da
crise. Fernão conhece Reinaldo e Eunice.
Gregório e Leonor fogem. Fernão conven-
ce Lucinda a não envolver a polícia. Geral-
do e Nicota decidem ajudar no casamen-
to de Helena, Giuseppe, Natália e Toma-
so. Nicota pressiona Geraldo para se en-
tender com Raimundo. Teodoro descobre
que perdeu seu diamante. Homero apre-
cia a pedra roubada de Teodoro. Maria Vi-
tória, Vicente e Mariana chegam à casa
de Celeste. Justino conta a Inácio que há
um pedido para gravarem um disco. Delfi-
na negocia os produtos de sua quinta.
Maria Vitória encontra Lucinda.

MALHAÇÃO
Gabriela se emociona com a home-

nagem dos alunos. Maria Alice ajuda
Alex a socorrer Pérola e conta que é
filha de Rosália. Alex e Maria Alice es-
condem de Isadora que Pérola tomou
seus remédios. Rosália afirma que
Maria Alice só ficará no Rio de Janeiro
se estudar. Maria Alice fica encantada
com Alex. Heitor não gosta quando Tito
recorda os tempos de maestro do avô.
Tito confessa ao avô que não sabe como
se aproximar de Flora. Gabriela estra-
nha o comportamento de Kavaco.

DEUS SALVE O REI
Virgílio escuta a conversa de um

soldado ferido com sua mulher e rouba

o dinheiro dele. Lucrécia fica eufórica
ao ver Rodolfo. Ulisses se arrisca para
salvar Romero. Samara pede a Amália
que ela e Afonso cuidem de Levi. Ro-
mero repreende Ulisses por ter se ar-
riscado, não reconhecendo o ato he-
roico do filho. Augusto segue o conse-
lho de Afonso para deixar o castelo.
Demétrio e Afonso concordam com
Catarina, que sugere ficar separada de
Augusto. Saulo bate a cabeça duran-
te uma luta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Helder anuncia que Suzy precisará

de repouso absoluto durante sua gravi-
dez. Gael questiona Lívia sobre Sophia,
e a irmã o aconselha a procurar ajuda
psicológica. Os garimpeiros e as pro-
fissionais do bordel chegam para as

aulas de Estela. Juvenal não gosta de
encontrar Desirée. Amaro se aproxima
de Melissa. Henrique avisa a Elizabeth
sobre o procedimento cirúrgico de Adri-
ana, e Clara apoia a mãe. Elizabeth se
embriaga. Clara leva Nádia até Merce-
des. No bordel, Elizabeth e Patrick
aguardam a chegada do sócio misteri-
oso. Mercedes afirma a Nádia que uma
pessoa transformará seu coração.

CARINHA DE ANJO
Vitor e Estefânia estão preocupados

com o sumiço de Cassandra. A filha e
Bruna chegam em casa e dizem para
Vitor que foram comprar pão para a fa-
mília, apenas isso. A madre Superiora
e as irmãs voltam ao colégio. As meni-
nas voltam ao colégio também. Rogé-
rio mostra um vídeo para Vitor e diz que
se sente na obrigação de mostrar a
imagem antes que alguém faça isso.
Gustavo e Cecília vão até a casa de
Estefânia e contam que há um vídeo de
Cassandra circulando nas redes soci-
ais na balada.

AMOR PROIBIDO
Adnan viaja para tentar encontrar

Behlul. A família chora desoladamente
pela falta de notícias de Behlul. Enquan-
to isso, as autoridades começam as
procuras por Behlul na floresta. Firdevs
vê Bihter chorando por Behlul. Elif con-
fronta Peyker sobre o namoro dela e de
Behlul no passado.

APOCALIPSE
Ricardo cumprimenta o povo. Moisés

e Elias o olham com ar de tristeza. Vitto-
rio questiona a conversa que ouviu entre
Stefano e Ricardo. Zoe recebe os cuida-
dos de Soraya. Stefano consegue con-
vencer Vittorio. Tiatira reencontra Susa-
na em Nova Iorque. Melina apresenta a
nova androide. Zoe se abre com Soraya.
Gideon se emociona com a liderança
exercida pelo neto. César vai até o hospi-
tal e anuncia a prisão de Gláucia.

 • SBT

 • BAND

 • RECORD

Inácio confronta
Fernão e revela que
Tereza está grávida

DIVULGAÇÃO


