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Ponte derruba
dois secretários

A polêmica em torno da troca de materiais para baratear as obras de uma ponte do
Morumbi Eco Park foi apontada como o principal motivo para os pedidos de exoneração
de Fernando Dillenburg e Jorge Lange, do primeiro escalão da equipe de Paranhos. Lan-
ge antecipou sua saída, que estava prevista para abril, e negou que a polêmica seja o
motivo. Paranhos elogiou os dois servidores e determinou um processo administrativo

para investigar a empresa responsável pela obra. O caso está na Justiça.
 Pág. 05
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GAÚCHO
11h Internacional x Grêmio
17h Juventude x Veranópolis
17h São Luiz x São José
17h Avenida x Novo Hamburgo
17h Cruzeiro x Caxias
17h São Paulo x B. de Pelotas

CARIOCA
15h45 Portuguesa x Cabofriense
17h Volta Redonda x Botafogo
19h30 Fluminense x Nova Iguaçu

PARANAENSE
16h Londrina x União
16h Cianorte x Maringá
16h Prudentópolis x Toledo
17h Coritiba x Foz do Iguaçu

PAULISTA
17h Ponte Preta x Ferroviária
17h Santos x São Bento
17h São Paulo x Red Bull
17h Ituano x Palmeiras
17h Santo André x Novorizontino
17h Botafogo x Corinthians
17h Bragantino x São Caetano
17h Mirassol x Linense

ITALIANO
16h45 Internazionale x Napoli

JOGAM DOMINGO

Duelo que é sempre encarado
como uma final à parte do Campe-
onato Gaúcho, o clássico Grenal
atrai a atenção de torcedores de In-
ternacional e Grêmio de todas as
partes do País neste domingo, a
partir das 11h, ao Beira-Rio. O due-
lo é o último da primeira fase do
Estadual, válido pela 6ª rodada, que
deveria ter sido realizada no fim de
semana de Carnaval.

Como praxe nesse confronto, as
equipes escondem a escalação. O
clima de mistério e cautela tão cos-
tumeiro nos dias que antecedem os
embates entre os dois rivais gaú-
chos já desponta desde a última
segunda-feira, com indefinições nos
dois times para o duelo de número
413 da história.

O segredo se dá por conta das
possíveis baixas das equipes para
o jogo. No lado gremista, o técnico
Renato Gaúcho tem poucas espe-
ranças de contar com Luan, ao pas-
so que Arthur voltou a atuar na noi-
te de quarta-feira, após mais de
100 dias de ausência. O colorado
do técnico Odair Hellmann, por sua
vez, aguarda as recuperações de
Danilo Fernandes, Leandro Damião

ESPANHOL
17h Girona x La Coruña

ITALIANO
16h45 Roma x Torino

FRANCÊS
16h45 Strasbourg x Mônaco

ALEMÃO
16h30 Mainz 05 x Schalke 04

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO
INGLÊS

9h30 Man. United x Liverpool

CARIOCA
16h Boavista x Bangu
17h Madureira x Vasco
19h30 Macaé x Flamengo

PARANAENSE
16h Atlético x Rio Branco
20h Paraná Clube x Cascavel

e William Pottker.
Além da tradicional rivalidade, o

embate deste fim de semana pode
definir o futuro das equipes no cam-
peonato. O Inter já está classifica-
do às quartas de final, mas pode
perder a primeira posição. Já o Grê-
mio, oitavo colocado, precisa ven-
cer para seguir adiante, mas ainda
assim pode não conseguir evitar um
novo Grenal nas quartas.

Grenal decisivo
FÁBIO DONEGÁ

O Campeonato Municipal Amador
de Cascavel tem dez jogos
programados para este domingo, pela
2ª rodada. os jogos serão em seis
locais, sendo jornada dupla em quatro
deles, às 14h e às 16h. No campo
da Comunidade Nossa Senhora da
Salete os jogos são entre o time da
casa e o JMS/Mundial Auto Center
e Associação de Moradores do
Jardim Maria Luiza x Resenha. No
campo do Santa Cruz os duelos são:
Santa Cruz x Polícia Militar do PR/PC
e D’Napolli x Ponte Preta Cascavel.
No campo do Jardim Maria Luiza os
embates são Riviera x Associação
Esportiva Santa Cruz e Operário
Atlético Clube x ABA. No Complexo
Esportivo Manoel Messias de Souza os
confrontos são Maximus/Big x Clarito e
Cascavel Auto Peças x Estrela
Dourada. Já no Ninho da Cobra
haverá partida única, entre Espaço Bier/
Bichados x 200 Ano, às 16h. No
campo do São Cristóvão também
haverá apenas um jogo, entre Pankeka/
Barão e São Cristóvão, às 16h.
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Sem vencer há duas rodadas e
disposto a voltar a se encontrar
com a vitória justamente diante de
uma equipe que ainda não perdeu
este ano, o Cascavel Clube Recrea-
tivo recebe o Operário neste domin-
go, às 15h30, no Estádio Olímpico,
pela 6ª rodada da Segunda Divisão.

Será a quarta partida como man-
dante para o time cascavelense,
que espera contar com seu maior
apoio vindo das arquibancadas. Na
estreia no campeonato, na derrota
(3 a 2) para o Independente, ape-
nas 78 pessoas pagaram ingresso
para acompanhar a partida. Na vi-
tória (1 a 0) sobre o Paranavaí, pela
3ª rodada, o público aumentou para
218 pagantes, o maior até aqui. Já
no empate com o Iraty (1 a 1), pela
5ª rodada, a torcida no Olímpico
contou com 104 pessoas.

Para receber o Operário, o Cas-
cavel CR realiza uma ação com in-

Fantasma no Olímpico
 FÁBIO DONEGÁ

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Atlético 20 8 6 2 0 10 2 8
2° Foz do Iguaçu 15 8 4 3 1 8 5 3
3° Maringá 14 8 4 2 2 11 6 5
4° Cianorte 14 8 3 5 0 12 7 5
5° Coritiba 11 8 3 2 3 8 8 0
6° Toledo 11 8 3 2 3 8 9 -1
7° FC Cascavel 10 8 3 1 4 8 9 -1
8° Paraná Clube 9 8 2 3 3 9 10 -1
9° Londrina 7 8 1 4 3 8 11 -3
10° Rio Branco 7 8 1 4 3 11 16 -5
11° União 6 8 2 0 6 6 9 -3
12° Prudentópolis 4 8 0 4 4 4 11 -7

SÁBADO (10/3)
16h Atlético x Rio Branco
20h FC Cascavel x Paraná Clube

DOMINGO (11/3)
16h Cianorte x Maringá
16h Londrina x União
16h Prudentópolis x Toledo
17h Coritiba x Foz do Iguaçu

1ª DIVISÃO - CLASSIFICAÇÃO GERAL

3ª RODADA - TAÇA CAIO JÚNIOR

gressos a R$ 20 mais um quilo de
alimento não perecível para o se-
tor de cadeiras cobertas. A Ação
social visa arrecadar alimentos e
chamar o público a comparecer ao
estádio. A diretoria cascavelense
espera ao menos 300 torcedores
no Olímpico para tentar frear o Fan-
tasma, que está na Série C do Cam-
peonato Brasileiro.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Operário 15 5 5 0 0 15 3 12
2° Independente 11 5 3 2 0 8 3 5
3° Paranavaí 9 5 3 0 2 6 4 2
4° Cascavel CR 8 5 2 2 1 7 4 3
5° PSTC 8 5 2 2 1 5 4 1
6° Batel 5 5 1 2 2 2 3 -1
7° Rolândia 5 5 1 2 2 6 8 -2
8° Iraty 5 5 1 2 2 8 11 -3
9° Andraus 1 5 0 1 4 3 8 -5
10° P. Londrinense 1 5 0 1 4 3 15 -12

DOMINGO (11/3)
15h30 Cascavel CR x Operário
15h30 Rolândia x Independente
15h30 Iraty x Paranavaí
15h30 Andraus x PSTC
15h30 Batel x Andraus

SEGUNDA DIVISÃO

6ª RODADA

 Vindo de derrotas para Cianorte e
Foz do Iguaçu, ambas por 2 a 0, o
FC Cascavel tenta se reabilitar na
Taça Caio Júnior neste sábado,
quando desafia o Paraná Clube às
20h, na Vila Capanema, pela 3ª
rodada. A Gralha vem de vitória no
clássico com o Coritiba (2 a 0) e
de empate com o Cianorte (2 a 2).
Distante três pontos de Cianorte e
Maringá na classificação geral, o
time cascavelense vai a campo em
busca da vitória para depois
acompanhar de camarote o duelo
entre cianortenses e maringaenses,
marcado para as 16h de domingo.

 REFORÇADO
Para o jogo deste domingo, o técnico Agenor Piccini tem três opções a mais no elenco: o
zagueiro Weverton, de 25 anos e que estava no Blumenau (SC); o também zagueiro
Cristiano, de 25 anos e que estava no Boavista (RJ); e o volante Fernando, de 28 anos
e que estava na Portuguesa (SP). Além deles, chegaram outros três reforços para o elenco
do CCR, todos experientes e sem condições de estrear nesta rodada: o zagueiro Rodrigão
(ex-Atlético São Joseense/SP), de 31 anos; o meia Fabinho (ex-Sergipe/SE), de 28
anos; e o centroavante Cleiton Kanu (ex-Nacional Atlético Clube/SP), de 33 anos.

AÍLTON SANTOS
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Competição que a cada ano ga-
nha mais espaço no calendário das
equipes menores de futsal no Esta-
do, a Liga NFP (Novo Futsal Paraná)
terá início hoje em seis cidades, com
jogos pelas categorias sub-11 e sub-
13. Destaque para as partidas em
Toledo, onde estarão em ação os re-
presentantes cascavelenses da As-
sociação Atlética Comercial, coman-
dados pelo técnico Aladinho.

Em um momento de renovação
no elenco, o grupo vermelho quer
voltar a figurar entre os melhores
da competição. Em 2015, o Comer-
cial foi o campeão geral e Aladinho
foi considerado o melhor treinador
do Estado, e no ano seguinte o Co-
mercial terminou com o troféu de
terceiro colocado na classificação
geral. Já no ano passado o Clube
teve várias equipes na fase final,
mas conseguiu apenas o troféu de
bronze em uma das categorias e
acabou de fora do pódio geral. Este
ano, o intuito é chegar mais longe.

Para isso, largar com vitórias em

EM FOZ DO IGUAÇU
Outras duas equipes cascavelenses estrearão neste fim de semana na Liga NFP, ambas pela categoria sub-11: Escola

de Futsal Professor Willian e Adaf (Associação Esportiva Amigos do Futsal), que terão compromisso em Foz do
Iguaçu, no ginásio de esportes do Clube Gresfi, Nesta sexta o time do Willian joga contra o FutFoz às 19h30 e a
Adaf enfrenta a Escola Por do Sol às 20h15. No sábado as equipes de Cascavel medem forças às 9h e depois

enfrentam os demais rivais do grupo. A Adaf enfrenta o Colégio Betta-A3 às 10h30 e o FutFoz às 14h30,
enquanto o time do Willian duela com Escola Por do Sol às 13h45 e com o Colégio Betta-A3 às 15h15.

Futuro do futsal na NFP
ARQUIVO AAC

Toledo é fundamental, no Ginásio Al-
danir Ângelo Rossoni. Os desafios
desta sexta-feira são contra as equi-
pe da Associação das categorias de
Base de Toledo, às 19h30 pela sub-
11 e às 21h pela sub-13. No sába-
do o sub-11 jogará com o Grefi/Foz
às 9h e com o Medianeira às
13h45. No sub-13, o desafio com o
time de Foz será às 10h30 e com a
equipe medianeirense às 15h15.

EQUIPE sub-11 do Comercial

DELEGAÇÃO campeça geral da NFP em 2015
TIME

Sub-13 do
Comercial
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MULHER!!
Com seu jeito especial de ser,

você é exemplo de amor, coragem,
perseverança, inteligência e

determinação.

FELIZ DIA
INTERNACIONAL
 DA MULHER!!!

Moradores
pedem redutor
de velocidade

Moradores do Bairro Cascavel
Velho denunciam uma situação
que, segundo eles, é recorrente
entre as ruas Diamantina e Sal-
danha Marinho e pedem providên-
cias imediatas da prefeitura.

Uma comerciante que não quis
se identificar com medo de repre-
sálias, diz que todos os dias cri-
anças correm o risco de serem
atropeladas. Isso porque o fluxo
de caminhões no local é intenso
e na maioria das vezes, em alta
velocidade. “Minha netinha qua-
se foi atropelada por um cami-
nhão esses dias. Ela estava brin-
cando próximo à calçada e se a
gente não gritasse na hora o pior
tinha acontecido”, lembra a avó.

Além disso, cenas gravadas
por moradores mostram crianças

e adolescentes correndo atrás
dos caminhões e “pegando uma
carona” na traseira do veículo. “Fi-
zemos os vídeos justamente para
mostrar que, mesmo tendo uma
pista exclusiva para os caminhões
na lateral, eles [os motoristas] in-
sistem em passar por aqui”, co-
menta a comerciante.

A imprudência dos motoristas
já causou danos ao patrimônio pú-
blico. De acordo com a comerci-
ante, uma carreta destruiu uma
das bocas de lobo do bairro, de-
pois de trafegar em cima da cal-
çada com excesso de peso.

A população pede à prefeitura
que fiscalize o trânsito entre as
ruas Diamantina e Saldanha Ma-
rinho, e cobram a instalação de
um redutor de velocidade. “Se ti-
vesse isso aqui pelo menos os
motoristas seriam obrigados a re-
duzir”, reforça a moradora.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Matagal
e lixo

No mesmo local, outro
problema incomoda. É a

quantidade de lixo espalhada
em um matagal próximo às

indústrias que atuam no bairro.
Eles contam que os resíduos

são despejados à noite e que há
pelo menos um ano o cenário é

o mesmo: mato alto, lixo e
insetos dentro de casa.

MORADORES contam que boca de lobo foi
danificada por conta do tráfego irregular de
caminhões
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Cuidados com a saúde marcaram
o Dia da Mulher na Universidade Pa-
ranaense – Unipar, em Cascavel. Fun-
cionárias e acadêmicas foram recebi-
das com massagem, design de so-
brancelha, aferição da pressão arteri-
al e teste de glicemia. Tudo proporcio-
nado pelos cursos de Estética, Bio-
medicina e Enfermagem. A data ren-
deu homenagem especial às colabo-
radoras, para mostrar a importância
e valorização da mulher na família, no
trabalho e na sociedade. A Cipa (Co-
missão Interna de Prevenção de Aci-
dentes) e banda da Unipar prepara-
ram canções que retratam o valor da
mulher, sua garra, potencial, perseve-
rança e superação. O diretor da Uni-
dade, professor Gelson Uecker, elo-
giou a todas pela competência, enal-
tecendo suas funções dentro da Uni-
versidade, em cargos como diretoria,
docência, administrativos ou serviços
gerais. “A mulher merece reconheci-
mento, igualdade e respeito. A Unipar
tem orgulho de contar com um time
de garra, onde 61% são mulheres de
extrema força”, disse. 

Dia da Mulher

Unipar comemora mais um 8 de março especial
Ação de saúde e beleza, música e mimos fizeram parte da homenagem às colaboradoras da Universidade

Massagem relaxante e modelagem de sobrancelha para elasTestes de saúde são ofertados às funcionárias Com mimo, Universidade brinda a data

Funcionárias confraternizam momento especial

Banda dos Funcionários canta em homenagem às mulheres
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 09 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ivo Augusto Tagliari e Jaine Belloni de Assis
2-Luan Augusto Alexandre de Souza e Natielly Wagner Arpino
3-Saulo José da Silva e Marisete Pereira
4-Jhone Santos de Alencar e Pâmela Eleodoro dos Santos
5- Cleber Augusto de Lima Evangelista e Ana Paula Vieira Sobral
6- Cleber Luiz Almeida Bugs e Andréia Macanhão
7- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
8- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
9- José Paulo Bernardi e Jéssica Teles Garcia
10- Newton Lucas Lubacheski e Talita Rocha da Silva
11- Douglas Frutuoso Oliveira e Rosilian Jeane Maceio Alves

Conselho debate agenda
O engenheiro civil e atual presi-

dente do Crea-PR, Ricardo Rocha de
Oliveira, esteve na Câmara ontem
para apresentar os principais planos
de sua gestão à frente do órgão e dis-
cutir com vereadores, engenheiros e
arquitetos como ampliar o diálogo
entre o Poder Legislativo e a classe.

Ricardo construiu grande parte
de sua carreira no Crea-PR como
conselheiro, professor e reitor da
Unioeste e presidente da Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos
de Cascavel. “Me orgulha muito re-
presentar Cascavel no conselho e
acredito que seja fundamental es-
tabelecer parcerias com o Legisla-
tivo, seja através de políticas públi-
cas propostas pelo Crea ou com
auxílio técnico através de nossas
associações de engenheiros, arqui-
tetos e agrônomos”, destacou.

Para o vereador Fernando Hall-
berg, que fez o convite ao Crea-PR, o
trabalho de proposição, análise e fis-
calização de leis deve vir sempre
acompanhada de pareceres técnicos
e da participação direta de conselhos
profissionais, conselhos municipais
e da comunidade. “O Crea, bem como
o Concidade, pode nos ajudar a ele-
var o nível de discussão e de contro-

le social em temas extremamente
relevantes para a cidade, a exemplo
dos debates sobre acessibilidade,
planejamento urbano, regularização
de calçadas e arborização e até na
avaliação técnica de terrenos públi-
cos e IPTU”, explica.

PARTICIPAÇÃO
Além de Hallberg, participaram da
reunião os vereadores Jaime Vasatta,
Pedro Sampaio e Mauro Seibert, os
assessores parlamentares dos vereadores
Olavo Santos, Valdecir Alcântara e
Damasceno Júnior. Estiveram presentes
ainda  Clademir Balansin, da
Associação dos engenheiros e
arquitetos, Ronaldo Drabik, da Aeac e
Sinduscon, Izan Lacerda, da Fag, Valmor
Pietsch, da Associação dos Engenheiros
Agrícolas, Geraldo Canci e Jorge
Borges, do Crea/PR.

DIVULGAÇÃO

 Debate aconteceu
na tarde de ontem

na Câmara



LOCAL10 HOJE NEWS, 09 DE MARÇO DE 2018

O prefeito Leonaldo Paranhos lan-
çou, na manhã de ontem, um Pro-
grama de Valorização do servidor
público com ações que irão benefi-
ciar os 7,7 mil servidores do Muni-
cípio de Cascavel. Ele lembrou que
sem os servidores não seria possí-
vel colocar em prática os compromis-
sos assumidos com a população.
“Sem eles, evidentemente que não
conseguiríamos avançar em nosso
projeto de fazer uma grande admi-
nistração e desta, uma cidade mais
humana e melhor”, destacou.

O plano prevê 56 ações que se-
rão desenvolvidas até 2020. Uma
delas é o projeto “Pedalar”, para
o qual o prefeito assinou a libera-
ção de R$143.624,00 para a com-
pra das primeiras 70 bicicletas e
kits de ciclismo para montar o pro-
jeto-piloto com os primeiros servi-
dores que farão o trajeto de ir e vir
de casa para o trabalho com este
meio de transporte.

“Não se trata apenas de pedalar,
que já é prazeroso e uma prática sau-
dável, mas tem todo um contexto de
saúde e acompanhamento dos ser-
vidores, com avaliação médica de

pressão arterial e glicemia durante
seis meses, para que na medida dos
resultados que alcançarmos, possa-
mos estender para as demais secre-
tarias e, ainda, ser modelo para a
sociedade”, afirmou Paranhos.

Para que este projeto entre em
prática serão sorteados 70 servi-
dores que estão dispostos a ade-
rir inicialmente, dos 500 que tra-
balham no Paço e no anexo do anti-
go Lembrasul, para facilitar a estru-
tura que será adequada no prédio
da Prefeitura, onde será construí-
do o bicicletário e feita adaptação
dos banheiros com duchas.

56 AÇÕES
O Plano de Ações começa este
ano e continua até 2020 com
uma política voltada à
valorização do servidor público
municipal. Ao todo, são 56
ações que serão desenvolvidas,
todas voltadas à uma nova
política de valorização, incluindo
o “Servidor em Foco”, com
prêmio de produtividade, banco
de talentos; clube do servidor
(carteirinha para descontos em
academias, cinema, teatro,
comércio, etc), entre outros.

Plano de saúde
Outra grande novidade deste Dia da Mulher, que marcou o

lançamento da Política de Valorização do Servidor elaborada em
conjunto com a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão,
por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, foi a parceria
com a Corplife e a Unimed Cascavel, que garantirá o acesso a
um plano empresarial de saúde, com adesão imediata sem ca-
rência e valores diferenciados para os servidores do Município.
Participaram do ato o presidente da Unimed Cascavel, Danilo
Galetto; o diretor de Mercado da Unimed Cascavel, Antonio Ken-
di; o diretor-presidente da Corplife, Aristides Reis e o diretor co-
mercial da Corplife, Alexandre Reis.

Plano valoriza servidorPlano valoriza servidorD
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LANÇAMENTO das
ações aconteceu na
manhã de ontem
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Bolsas remuneradas

UM dos laboratório da Fundetec

Bolsas de estudos se-
rão ofertadas pela Funde-
tec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e
Tecnológico) de Cascavel
para estudantes de pós-
graduação e mestrado.

Conforme publicado
no Órgão Oficial, o valor
do repasse das bolsas
será de R$ 1.300 men-
sais por um prazo de um
ano, mas haverá possi-
bilidade de que o benefí-
cio seja prorrogado por
este mesmo período.

A Prefeitura de Casca-
vel esclarece que a sele-

ção ocorrerá por meio de
chamamento público e
parceria com instituições
de ensino e que as bol-
sas serão concedidas
para realização de novos
trabalhos da Fundetec.

“Novas técnicas, tec-
nologias e atividades re-
lacionadas às áreas de
atuação do parque rela-
cionadas a alimentos,
engenharia agronômica,
zootecnia, veterinária e
gastronomia, deverão
ser desenvolvidas por
projeto de pós-gradua-
ção e mestrado”, explica.

“Os relacionadas às áreas de atuação do parque relacionadas a
alimentos, engenharia agronômica, zootecnia, veterinária e
gastronomia, deverão ser desenvolvidas por projeto de pós-
graduação e mestrado”, explica. Os alunos interessados deverão
cursar graduação especificamente nas áreas de: Nutrição, Biologia,
Agronomia, Engenharia Química, Engenharia Agrícola, Engenharia
de Alimentos ou Tecnologia de Alimentos. Além das duas bolsas
remuneradas, são disponibilizadas dez vagas rotativas para estágios
obrigatórios e acadêmicos das áreas mencionadas acima podem
cumprir a carga horária prevista em cada curso na Fundetec.

Graduações
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Falando sobre violência
Em alusão ao Dia Internacional

da Mulher, celebrado ontem, o Con-
selho da Mulher de Cascavel em
parceria com a Secretaria de Assis-
tência Social realizou palestra com
servidores que atuam diretamente
com políticas voltadas à mulher,
neste caso exclusivamente com a
violência. O encontro ocorreu no
auditório da prefeitura.

De acordo com a presidente do
Conselho, Suzana Dal Molin, um
grupo de profissionais de Cianorte,
município localizado no noroeste do
Estado, veio a Cascavel para apre-
sentar um trabalho feito de forma
coletiva com os agressores.

“Sempre olhamos para a vítima e
agora é o momento de dar este olhar
ao agressor, que também não deixa
de ser vítima, já que estudos apon-
tam que todo violentador em algum
momento da vida também foi violen-
tado. É nesta perspectiva que se pre-
tende trabalhar para que se tenha
uma metodologia capaz de romper
com o ciclo da violência”, explica.

A assistente social do Ministé-
rio Público do Paraná, Adrieli Volpa-
to Craveiro, que faz parte do grupo
de trabalho de Cianorte, comenta
que a ideia é sensibilizar o poder

público municipal para que
o projeto seja implantado
em Cascavel. “O grupo, que
existe desde 2016 e aten-
de autores da violência do-
méstica, envolve todos os
casos enquadrados na Lei
Maria da Penha que entram
no judiciário. Os agresso-
res, ao serem encaminha-
dos ao grupo, participam de
palestras e recebem orien-
tações”, relata.

QUATRO REUNIÕES
Os encontros são mensais, divididos em
quatro reuniões, cada uma delas com uma
temática na tentativa de sensibilizar e
questionar a violência contra a mulher, e além
disso, acabar com a cultura machista dentro
da sociedade. Por mês, cerca de 30
pessoas são atendidas, na maioria homens.
Segundo Adrieli, em todo o ano passado
houve apenas um caso de reincidência, o
que mostra a assertividade do projeto. “Isso
também nos ajuda a encorajar as vítimas a
denunciar os agressores, que em grande
parte dos casos são pessoas do sexo
masculino com vínculo de afetividade”, diz a
assistente social.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

ABERTURA da palestra foi
feita pela presidente do Conselho
da Mulher, Suzana Dal Molin
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O início do ano letivo trouxe
alguns transtornos a estudantes
da Univel. Além do trânsito mais
lento por conta das obras de re-
vitalização da Avenida Tito Mu-
f fato, quem depende do trans-
por te coletivo enfrenta superlo-
tação nos ônibus.

Com a ofer ta de novos cursos
na instituição, consequente-
mente houve aumento no núme-
ro de estudantes que utilizam o
transpor te público. “No fim da
aula são disponibilizados quatro
ônibus, mas a cada dia estão
mais lotados”, diz a acadêmica
Ana Carolina Bueno.

Ônibus lotados
no fim de aula

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Acompanhamento
Entretanto, os alunos foram
orientados de que se o pedido
for formalizado pela instituição, a
Cettrans poderá fazer
acompanhamento do fluxo no
transporte coletivo na próxima
semana e avaliar a possibilidade
de novas linhas para atender
aos estudantes.

 ÔNIBUS comexcesso
de lotação desagrada

estudantes

Segundo ela, a princípio um
grupo de estudantes pensou em
fazer um abaixo-assinado para
que a Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to) de Cascavel, pudesse aumen-
tar o número de ônibus que aten-
dem o Santa Cruz.
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01- JUCÉLIO GUEDES E KARINE PINO GOMES
02- MARCELO LUIZ DA SILVA E LUCIANA BATISTA DA SILVA
03- LEANDRO BASSOLI E ALINE JOICE CÔRTES DE JESUS
04- VILSON FERREIRA DE SOUZA E CRISTINA SALVIANO
05- MARTINEZ OENNING E ADRIANA BARCELOS FERNANDES
06- ADILSON PEREIRA DOS SANTOS E ROSICLER BEATRIZ BOGO
07- ORILDO VANCLEI DA SILVA E DEBORA ALVES DE MORAES
08- WELLINGTON MARCOS VIAN E LEILA APARECIDA DA SILVA
09- DARCI FERNANDES JUNIOR E BRUNA MARIA PEREIRA LUIZ
10- JOÃO GAZARINI E SILVIA PIRES DE CAMARGO
11- MATEUS BERTÉ WAESS E RUANE MACIEL KAMINSKI ALVES
12- ODAIR ZUCONELLI E CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA
13- JHONATAN PORTES CUSTODIO E MAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO
14- VALDEMIR ANTONIO STRAPASSON E IRACI DE JESUS CASTILHO
15- VALME LUIZ CAMBRUZZI E VALQUÍRIA RODRIGUES
16- THIAGO FELIPE MARIANO FARIAS E FABIANA DO ROSÁRIO DOS SANTOS
17- ORLI ALVES MACEDO E DULCINEIA ALVES PEREIRA
18- LUIS OTAVIO BUENO DE CAMPOS E DENISE CORDEIRO LISBÔA
19- ROBERT WILLIAN PEREIRA E LUANA MANICA SILVA
20- CARLOS CÉZAR LIMA DE JESUS E TERUME ALVES DE OLIVEIRA
21- GUILHERME CAVALLI WALDOW E ISABELA FILIPPINI
22- ADRIELI LAURA ZURCHETTI E SILVANA AUGUSTO DE SOUZA
23- RICARDO VIEIRA OVIEDO E CARLA PRISCILA FOGASSA DO PRADO
24- VINICIUS FRANCO DOMINGUES E THAGMA SARITA SCHWAN MÜLLER
25- MARLON ANTONIO CAUS BASTOS E PATRICIA CARLA DA SILVA KLERING
26- ALEXANDRE CASAGRANDE E ISABELE CRISTINE DE ALBUQUERQUE FERRAZ

Cascavel, 09 de março de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Lula e Dilma investigados
O ministro Edson Fachin, relator

da Operação Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal (STF), mandou des-
cer para a Justiça Federal no Distri-
to Federal a denúncia por participa-
ção em organização criminosa feita
pelo Ministério Público Federal (MPF)
contra os ex-presidentes Luís Inácio
Lula da Silva e Dilma Rousseff e
outros integrantes do PT.

Também são alvo da denúncia
os ex-ministros da Fazenda Antonio
Palocci e Guido Mantega, bem como
o ex-tesoureiro do PT João Vaccari
Neto. Os rumos da investigação
contra eles ficarão agora sob res-
ponsabilidade da JFDF, embora Fa-
chin não tenha especificado em
qual vara criminal.

Em setembro do ano passado,
todos foram acusados pelo então
procurador-geral da República, Ro-
drigo Janot, de praticar “uma miría-
de de delitos” na administração pú-
blica durante os governos Lula e
Dilma, somando R$ 1,4 bilhão em
prejuízo para os cofres públicos,

segundo a denúncia.
A senadora Gleisi Hoffman (PT-

PR) e seu marido, o ex-ministro
Paulo Bernardo, também foram
denunciados nesse processo,
mas o caso deles permanecerá no
STF, em decorrência do foro privi-
legiado da parlamentar.

MINISTRO Fachin, relator da Lava Jato no Supremo

AGÊNCIA BRASIL

 TRF 3
O último denunciado, o ex-ministro da
Secretaria de Comunicação Edinho
Silva, terá o caso apreciado pelo
Tribunal Regional Federal 3ª Região
(TRF3), onde ele tem foro por
prerrogativa de função por ser prefeito
de Araraquara (SP). Ao determinar o
desmembramento do processo, Fachin
atendeu parcialmente a pedido do
MPF, embora não tenha enviado todos
os processos contra pessoas sem foro
privilegiado para o juiz Sérgio Moro, da
13ª Vara Federal de Curitiba, como
queriam os procuradores.



POLÍCIA 19CASCAVEL, 09 DE MARÇO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 06
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 08

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Sem comida

COOPERATIVA
foi arrombada

durante a
madrugada

Famílias que dependem
de doações para o susten-
to e que atuam na separa-
ção de recicláveis foram le-
sadas durante a madruga-
da. A Cootacar (Cooperati-
va de Trabalhadores Cata-
dores de Material Reciclá-
vel de Cascavel), localizada
na Avenida Piquiri, região
Norte de Cascavel, foi inva-
dida por bandidos.

Os ladrões arrombaram
três portas do barracão,
onde os materiais reciclá-
veis ficam guardados. Em
um compartimento do lo-
cal eram armazenados
mantimentos. Comida que

foi recebida de doação, e
que seria usada tanto para
o preparo da alimentação
dos trabalhadores durante
o serviço quanto para doar
às famílias que dependem
da cooperativa.

Mais de 30 cestas bási-
cas, fardos de arroz, macar-
rão, trigo e açúcar foram fur-
tados pelos bandidos. Um
boletim de ocorrência foi re-
gistrado e a desconfiança é
de que os autores do crime
conheciam o local. Por falta
de verba, não há alarmem ou
câmera de segurança no bar-
racão que possa ajudar na
identificação dos marginais.

CAPOTAMENTO
Um adolescente conduzia um

veículo Honda Civic pela Rua Pre-
sidente Kennedy quando capotou
o veículo. O acidente ocorreu na
noite de quarta-feira, no Bairro
Parque Verde em Cascavel. Ele ba-
teu o carro na mureta de uma cal-
çada e, com o impacto, capotou o
veículo, na esquina com a Rua Fran-
cisco Bartinik.

Apesar do susto, o garoto sofreu
ferimentos leves. A mãe do rapaz
recusou encaminhamento ao hospi-
tal, e o adolescente foi levado à Po-
lícia Militar para esclarecimentos.

70 FAMÍLIAS
Ao todo, 70 famílias tiram o sustento da cooperativa, que
agora precisa de doações para ajudar a alimentar os
funcionários. “Pedimos ajuda, e quem se disponibilizar, pode
nos ligar”, sugere a assistente social Alessandra Baldin. O
contato pode ser feito pelo telefone 45 99832-920.

CARRO ficou em cima
da calçada após capotar
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Giro da
Violência

Droga em ônibus

Café às mulheres
O 6º BPM promoveu um café da manhã
ontem, em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. A intenção
foi de homenagear as mulheres que
fazem parte da guarnição. A atividade
foi realizada no refeitório do batalhão
em Cascavel. Além dos quitutes
deliciosos, foram sorteados kits de
beleza para as policiais militares que
estavam presentes.

Julgado por tentativa
Foi julgado ontem o acusado de dupla
tentativa de homicídio, que ocorreu
em 3 de junho do ano passado. O
rapaz, de 19 anos, tentou matar dois
educadores do Cense (Centro de
Socioeducação), respondendo por um
ato infracional de quando era
adolescente. O rapaz, que já estava
preso pelo crime, teve alvará de
soltura porque foi condenado a três
anos de detenção em regime aberto, e
pagará medidas cautelares.

Mães fora da cadeia
No fim de fevereiro deste ano, a

Segunda Turma do STF (Supremo
Tribunal Federal) decidiu conceder
prisão domiciliar às mulheres que
são presas preventivas, ou seja,
que ainda não foram julgadas, e que
são mães. Vale para as mulheres
grávidas ou as que têm filhos de
até 12 anos. A decisão é para aque-
las detentas que não tenham come-
tido crimes com uso de violência
ou grave ameaça.

Ontem, na 15ª SDP, haviam
quatro mulheres. Mas elas só per-
manecem na carceragem em ca-
ráter transitório. A cadeia pública
para mulheres é a de Corbélia e,
por lá, 20 mulheres estão presas.
A informação da Polícia Civil é de
que uma está com a situação em
análise por parte do Poder Judici-
ário, porque se enquadra na ori-
entação do STF.

No Paraná, aos poucos, a me-
dida é aplicada. De acordo com a
Secretaria de Segurança Pública,
são 20 gestantes detidas e ou-
tras sete que amamentam. Todas
na região de Curitiba. Deste total
de 27 mulheres, 16 são presas
provisórias e podem ser benefici-
adas com a prisão domiciliar, para
ter o direito de cuidar dos filhos.
Ainda não há um quantitativo da

Sesp de presas que são mães de
crianças até 12 anos e, segundo
a Secretaria, esse levantamento
será feito pelo Poder Judiciário.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB Cascavel, a medi-
da atende a pedidos de diversos setores: pastorais, comunidades
de saúde, dentre outros, e já é aplicada em Cascavel. “A maioria é
contra a permanência dessas mulheres em regime fechado. Por que
se é um ambiente insalubre para os adultos, imagina para a criança,
que precisa ser amamentada, ou precisa visitar a mãe”, comenta o
presidente da Comissão, Marcelo Navarro.

 “É preciso pensar que a mãe não pode perder esse elo com o
filho. Sabemos que a presença da mãe torna tudo melhor para a
criança. Sem contar que, convivendo com a mãe, serão crianças
que terão menos chance de dar trabalho para o poder público,
cometendo algum tipo de crime”.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em
parceria do Depen, realizava abordagem
no posto da PRF, da BR-277 em Cascavel,
quando abordou um ônibus. No
bagageiro do veículo encontraram duas
mochilas com 8,5 kg de maconha. O
ônibus seguia de Assis Chateaubriand
com destino a Curitiba. Duas passageiras
foram identificadas como proprietárias
da droga. Elas disseram que pegaram os
entorpecentes em Assis e levariam a
Guarapuava. As detidas foram
encaminhadas à Polícia Civil de Cascavel.

PRF

Direitos humanos

PRESAS provisórias, que são mães, terão a
possibilidade de prisão domiciliar



A linha de defesa para
derrubar a liminar que
suspende a licitação do
transporte escolar rural
de Cascavel já está defi-
nida e vai apresentar da-
dos que comprovam a to-
tal condição de execução
do serviço pelo investi-
mento de R$ 22,121.272,
previstos para a licitação.
O Tribunal de Justiça do
Estado acatou o agravo da
empresa R.F de Oliveira e
não permitiu a abertura
dos envelopes que esta-
va prevista para a última
quarta-feira.

A empresa alega que o
valor médio por quilometro
que foi definido através da
analise de seis orçamen-
tos e pelo atual contrato
atual é impraticável, por
não ser suficiente para a
cobertura das despesas.
O fato é que a mesma
empresa presta atualmen-
te o serviço por um valor
que em média é 20% me-
nor que o valor referência
da nova licitação.

De acordo com o pro-
curador Jurídico Luciano

POLÍTICA 03CASCAVEL, 09 DE MARÇO DE 2018

VVVVVai e voltaai e voltaai e voltaai e voltaai e volta
Fernando Dillenburg deixou claro ontem que deixa
o governo de Leonaldo Paranhos para se dedicar a
ações judiciais contra pessoas que nos últimos dias
teriam atacado sua honra em sites, blogs e redes
sociais. Depois que a poeira baixar ele pode até

retornar à equipe.

Fofinho
Ontem foi dia de muito
texto “fofo” nas redes
sociais. O Dia Internacional
da Mulher motivou várias
homenagens, inclusive de
políticos locais. Iniciativa
válida, desde que repercuta
nos projetos e leis de
proteção e incentivo a
igualdade.

Insone
Uma audiência pública na
próxima semana vai
discutir a abertura de
horários de trabalho no
comércio e na indústria de
Cascavel. Entre as
propostas 24 horas de
shopping aberto e uma rua
comercial que nunca dorme.

Agourando
Suplentes de
vereadores vivem na
ansiedade do incerto.
Em Cascavel há quem
questione se os pré-
candidatos
vão se licenciar para a
campanha. Outros
pressionam os partidos.

Túnel
Não existe neste
momento nenhuma
sinalização que os
suplentes vejam a
famosa luz no
fim do túnel. Nenhum
dos vereadores que
confirmam candidatura
sinalizou deixar seus
mandatos.

AUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leonaldo Paranhos disse que em um
“momento oportuno” irá anunciar os substitutos de
Jorge Lange e Fernando Dillenburg.

 Por enquanto as pastas serão coordenadas pelos
diretores.

Uma audiência pública na manhã de hoje vai
discutir o estacionamento em templos religiosos
de Cascavel. A audiência foi convocada pelo
vereador Misael Junior. A ideia é não enquadrar as
igrejas com outros estabelecimentos, como os
shoppings, por exemplo.

Liminar
ameaçada

Braga Côrtes, na defesa
o Município vai alegar jus-
tamente esse fato e
questionar os motivos
pelos quais a empresa
que hoje consegue execu-
tar o serviço alega situa-
ção diferente para a pró-
xima etapa para o concor-
rente que vencer o certa-
me, mesmo com o reajus-
te do valor.

Sindicância
Uma sindicância interna que levou seis meses para ser
concluída, apontou que a prefeitura de Cascavel pagava
por 2,5 mil quilômetros diários que não eram executados.
O caso foi entregue no Ministério Público e segue
tramitando. A estratégia agora é a fiscalização e a regra é
pagar apenas o quilometro rodado, inclusive sem taxa se
deslocamento que era de 10% no último contrato.

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Fábio Donegá

Braga Côrtes diz que empresa faz o
transporte com custo 20% menor
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O vereador Celso Dal Molin (PR),
que no ano passado denunciou a
contaminação de fontes no períme-
tro urbano de Cascavel, agora diz ter
certeza de que as minas de água da
zona rural estão contaminadas por
agrotóxicos. Ele protocolou um reque-
rimento pedindo informações à Se-
cretaria do Meio Ambiente e vai levar
o caso à tribuna na sessão do Legis-
lativo da próxima segunda-feira (12).

No interior do Município, muitas
famílias consomem apenas água de
fontes naturais e o vereador quer
saber se são realizadas análises
para monitoramento da qualidade da
água e qual a periodicidade dos exa-
mes. “Eu quero a confirmação do que
já tenho certeza. Estou convicto de
que a água está contaminada com
agrotóxicos e coliformes”, declara.

Na justificativa, o vereador diz
que o pedido tem por finalidade
garantir a saúde da população que
depende dessas minas. “Recebe-
mos a denúncia de uma moradora
da comunidade do Rio do Salto que
informou que muitas pessoas es-
tavam com dor de cabeça, diarreia,
vômito e outros sintomas e acredi-
tavam que poderia ser por causa
da água”, relata o vereador.

Mais contaminação?

Com base na denúncia da moradora, Dal Molin solicitou que a
Fundetec colhesse amostras e realizasse análise da água. O resul-
tado apontou que a água é imprópria para o consumo humano por
estar contaminada com bactérias E. Coli e coliformes totais. Ainda
foi encontrado outro elemento, mas o exame não conseguiu detec-
tar com exatidão o tipo de contaminação. Há suspeitas de que seja
agrotóxico ou outro veneno químico. “Dessa forma, ante a necessi-
dade de apurar com exatidão se as águas encontram-se contamina-
das com veneno e por ser caso de saúde pública, encaminhamos a
presente solicitação diretamente à Secretaria de governo para a
tomada das devidas providências”, diz o texto.

Dal Molin diz que a medida tem
como foco a prevenção da
população do interior. Ele ressalta
que se não houver prevenção,
fatalmente essas pessoas acabarão na
rede pública de saúde por problemas
relacionadas a possível contaminação.
No ano passado todas as fontes que
existem no perímetro urbano de
Cascavel foram interditadas por
estarem contaminadas. O caso foi
parar no Ministério Público já que na
gestão passada a Prefeitura realizou
exames, constatou a contaminação,
mas não divulgou os resultados.

Análise laboratorial

Prevenção

ARQUIVO

SUSPEITA-SE que minas no interior estejam
contaminadas por venenos químicos
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O prefeito Leonaldo Paranhos
sofreu ontem duas importantes bai-
xas em sua equipe de governo com
a saída de Jorge Lange, que deci-
diu deixar a Secretaria de Obras
Públicas um mês antes do previs-
to. Ele será candidato a deputado
estadual nas eleições deste ano.
No meio da tarde, foi a vez de Fer-
nando Dillenburg, diretor do Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel
(IPC) pedir exoneração. Paranhos
aceitou os pedidos.

Os dois auxiliares saem após
desgastes em função das obras do
Parque Linear do Morumbi, que in-
tegra o PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Integrado) e que acabou pa-
rando na Justiça após a troca de
materiais para construir um buei-
ro, desrespeitando o contrato. A au-
torização para substituir a tubula-

Duas
baixas
em um

dia
PEDIDOS ACEITOS
No fim da tarde o prefeito Paranhos
anunciou que aceitou os pedidos de
exoneração, lamentou a decisão de
Dillenburg, mas deixou a entender
que a polêmica da obra do PDI
influenciou na saída.
 “Lamento, pois além de um
profissional extremamente
competente e dedicado, é um amigo
de longa data e vinha
desempenhando um papel relevante
no governo. Reitero a certeza que
tenho da conduta ética e ilibada do
Fernando, comportamento que tem
pautado sua atuação na vida pública
e privada desde sempre”.
Paranhos disse entender que a
motivação da saída possa ter sido a
polêmica em torno da obra do Eco
Park. “Quanto a isso, insisto:
nenhum dos dois cometeu qualquer
ato ilícito. Deram pareceres técnicos
e não autorizaram – nem tinham
poder para isso – qualquer
substituição de material, decisão que
foi tomada unilateralmente pela
empresa responsável pela obra”,
ressaltando que “qualquer alteração
na obra não poderia prescindir de
um aditivo prévio, assinado pelo
prefeito e publicado em diário
oficial, o que em nenhum momento
aconteceu”.

ção de aço por concreto será inves-
tigada em um processo administra-
tivo. A Prefeitura sempre disse que
Contersolo Construtora de Obras,
empresa responsável pelas obras
do Morumbi Eco Park, iniciou o tra-
balho sem autorização porque o
aditivo não estava assinado.

Ao Hoje News, Lange – que tam-
bém é vice-prefeito – negou que sua
saída esteja relacionada a polêmi-
ca do Eco Park, mas no fim da tar-
de de ontem em entrevista à Catve,
Dillenburg disse que junto com Lan-
ge contratou um escritório de advo-
cacia de Curitiba para mover
ações civis e criminais contra pes-
soas que tenham exagerado nas
críticas. “Eu tenho um grande te-
souro na minha vida, que construí
em termos de moral e prezo mui-
to isso”, afirmou.

Processo administrativo
Após a saída dos auxiliares, Paranhos anunciou um processo administrativo
e nomeou os servidores Nadia Carenina Parcianello Taniguti, Elisete Dias
Viana e Adir dos Santos Tormes para formar a comissão que conduzirá o
processo para apurar a responsabilidade da empresa Contersolo
Construtora de Obras na execução do bueiro que vem sendo foco de
polêmica na obra do Parque Linear do Bairro Morumbi.
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A sociedade enfrenta transformações. Ora
ruins, ora boas que certos fenômenos mudam
de natureza. Assumir uma postura de artista
plástico não é fácil. O inconformismo do ar-
tista o torna mais criativo, menos convencio-
nal e sente compulsão para ser diferente.
Suas energias criativas são desviadas para
erguer varias bandeiras.

Para Kneller, “o artista independente é mais
capaz de realização criadora”. O progresso
da civilização, a cibernética, a vida agitada
contribuem para que o artista conquiste mai-
or liberdade de expressão.

Olhando assim, o papel do artista plástico é
tão importante que é capaz de modificar a ma-
neira de olharmos o mundo à nossa volta.

Cascavel está respirando mais arte. Essa inte-
ração do artista com a cidade abre a vernissage
ao ar livre. Quanto mais essa comunicação com o
publico se estabelece, mais desenvolvida e agu-
çada se torna a sensibilidade do espectador.

Quando contemplamos uma obra de arte nos
museus, admiramos e nos impressionamos ao
passo que nas praças, avenidas, feiras pode-
mos considerar que aí nos envolvemos. É tam-
bém dessa interação que depende a obra de arte.

A ARTE HOJE
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“Lamento, pois além de um
profissional extremamente

competente e dedicado, é um
amigo de longa data e vinha

desempenhando um papel
relevante no governo”.

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

O plano de
valorização

dos servidores
públicos

municipais
apresentado

ontem.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
Sexta

Curitiba

20 32
Sábado

29
Sexta

27
Sábado

17

Fases da lua
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1919

NOVA
17/03 - 10h11

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de

chuva e trovoada

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

CHEIA
31/03 - 09h36

DIVULGAÇÃO

Prefeito Leonaldo
Paranhos, sobre a saída de

Fernando Dillenburg do
governo.

Salete Ribeiro Chaves
Artista plástica pós-graduada em arte

educação e expressão cultural

 Cinema
A Secretaria Municipal de
Cultura e Esportes e a
Setorial de Cinema do
Conselho Municipal de
Políticas Culturais lançam
o 10º Festival de Cinema de
Cascavel (Mostras) com o
objetivo de estimular a
produção cultural no
Município e região por
meio da Sétima Arte. A
proposta principal
democratizar,
descentralizar e de revelar
novos talentos na área. O
festival será realizado de 2
a 8 abril.

Os atos de
vandalismos

provocados por
integrantes do
MST em vários
pontos do País

ontem.

 Guarda Municipal
A Cettrans concluiu o Curso
de Formação Continuada
para a Guarda Municipal
de Cascavel com objetivo,
segundo o educador de
trânsito, Clayton Palhares,
“de proporcionar o
desenvolvimento de
funções específicas,
contribuindo para a
excelência no desempenho
profissional e pessoal, a
partir do desenvolvimento
de habilidades e
competências
comportamentais
adequadas no trânsito”.
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Texto
A Unioeste oferece curso

para revisores de texto. As
inscrições podem ser

realizadas nos dias 15 e 22
de março, das 14h às 16h,

na sala 81 do bloco de salas
de aula da Universidade. O
curso terá duração de dois

anos, com carga horária
total de 200 horas.

Sétima arte
Interessados em participar do 10o Festival de Cinema de

Cascavel - Desafio Cine 100 devem se inscrever nas
categorias Profissional e Amador até 28 de março.

Mais informações no site www.culturacascavel.com/festival-
10-festival-de-cinema-de-c.

Março Amarelo
O Mês Internacional da Mulher também chama a atenção
para um problema de saúde pública: a endometriose. Seis

milhões de brasileiras aproximadamente,
são afetadas por essa doença (inflamação aguda no sistema

reprodutor feminino).

OoO
O mês de março foi escolhido por médicos e portadoras de

endometriose do mundo todo para levar informação e
conscientização. Por isso, a importância de consultas

regulares com um médico ginecologista.

Toda bela, JULIANA
SANTOS. O flash é de
Arivonil Policarpo

Hortas urbanas
Dias 17 e 18 de março haverá uma Oficina de Hortas

Urbanas, no espaço Casanóz, às 14h. Durante as aulas
serão apresentados conhecimentos básicos sobre o cultivo

de hortas orgânicas em pequenos espaços
e hortas em geral. As inscrições podem ser feitas

 pelo email hortadadane@gmail.com.
O investimento custa R$ 50 + 1 kg de ração para gatos.

Lizandra Maria Oliveira,
Samantha Lêdo, Oracildes
Tavares, Paulo Fragoso,

Monica Brandalhone e Luiz
Henrique Mora.

Sábado
*Feira Agroecológica em

frente à Catedral,
das 8h às 13h.

Domingo
*Feira do Teatro, das 8h às
13h, no estacionamento do

Teatro Municipal.
*Domingão no Calçadão,

das 13h às 17h.Felicidades!

AGENDA

Amanhã é a vez de Aristeu Mestrinho
completar idade nova. Parabéns!

A esperança é como um
balão vazio. Basta o
primeiro sopro para

 vê-la inflar.
Autor desconhecido
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Morte na Rua Rio da Paz
Um rapaz de 18 anos morreu

atropelado na noite de ontem na
Rua Rio da Paz, próximo a Pedreira
Rio Quati, em Cascavel. Gustavo
Ramos Gonçalves montava um ca-
valo que teria se assustado com
um caminhão e derrubou o jovem
no chão. O veículo não conseguiu
desviar e acabou arrastando o jo-
vem por pelo menos 10 metros.

Uma equipe do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) chegou a ser
acionada, mas o rapaz morreu no
local. O corpo foi removido ao Insti-
tuto Médico Legal (IML) de Casca-
vel para os exames de necropsia.

ACIDENTE COM MORTE NA BR-277
Uma batida frontal na BR-277, próximo ao
posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em
Céu Azul, deixou uma pessoa morta no início da
noite de ontem. Um automóvel modelo Gol, com
placas de Foz do Iguaçu, bateu de frente com um
caminhão ao tentar uma ultrapassagem.
Socorristas da concessionária que administra a
rodovia foram acionados, mas o motorista do
Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Até o fechamento desta edição ele ainda não
havia sido identificado oficialmente. O corpo foi
removido ao Instituto Médico Legal (IML). MOTORISTA morreu na hora
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CORPO foi arrastado por pelo menos 10 metros
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O astral favorece o trabalho de equipe
e a distribuição de tarefas. Profissões
que envolvam feiras, exposições e um
grande número de pessoas podem
prosperar. Cor: marrom.

To
ur

o O dia requer atenção com pessoas
oportunistas ou com falsos amigos.
Cuidado com desperdícios ou gastos
impensados. Cor: lilás.

G
êm

os

O astral revela que pode ter alegrias
em viagem, passeio ou algum evento
que favoreça um encontro. Procure
controlar a sua inconstância nesta ter-
ça-feira. Cor: marrom.

C
ân

ce
r Quanto mais autonomia e independên-

cia tiver, maior será o seu crescimen-
to. Você terá maior necessidade de si-
lêncio e recolhimento. Mesmo assim,
tenha cuidado com intrigas. Cor: pink.

Le
ão

Você se perceberá mais sensível às
necessidades alheias e se ocupará de
satisfazer tais desejos. Terá êxito para
chegar a um ponto consensual com
clientes e amigos. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Não tenha medo de quebrar a rotina

nem de fazer algumas inovações nas
suas técnicas de trabalho. Quanto mais
liberdade de ação você tiver, maior
será a sua criatividade. Cor: roxo

Li
br

a

Quem trabalha com recreação ou com
alguma atividade prazerosa, com a qual
se identifique, vai se deparar com um dia
estimulante. É hora de expandir a sua
área de atuação profissional. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão Você poderá sentir uma certa tensão
entre as suas prioridades e as neces-
sidades ou interesses dos outros, seja
no âmbito profissional ou no afetivo.
Cor: bege.

Sa
gi

tá
ri

o Você terá uma facilidade invejável para
expressar o seu lado mais criativo e
captar o desejo dos outros. Isso torna
o momento mais propício para conver-
sas esclarecedoras. Cor: pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O setor profissional está bem-ampara-

do, mas apesar do seu progresso, não
convém prometer o que não pode cum-
prir. Cor: creme.

A
qu

ár
io

As decisões que exijam ousadia e espírito
de iniciativa vão fluir com facilidade. O dia
pede um pouco mais de alegria e diver-
são, podendo ter sucesso com atividades
que envolvam o lazer. Cor: branco.

 P
ei

xe
s Quanto mais anônima for a sua atua-

ção profissional, maior será a sua pro-
dutividade. Esta é uma fase em que
você poderá conquistar maior inde-
pendência e autonomia. Cor: lilás.
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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  DEUS SALVE O REI

 • SBT

MALHAÇÃO
Gabriela agradece a parceria de

Marcelo e comemora sua permanência
no colégio. Flora, Úrsula e Hugo socor-
rem Tito. Jornalistas pressionam Isado-
ra e Pérola por causa de Eduardo. Úr-
sula promove um encontro entre Tito e
Flora. Gabriela se impressiona com a
desatenção dos pais de Kavaco com o
menino. Brigitte comenta com Gabrie-
la sobre os receios de Paulo, e a pro-
fessora decide se livrar das memórias
de Rafael. Alex sugere que Maria Alice
se encontre com Gabriela para tentar
uma bolsa de estudos.

TEMPO DE AMAR
Lucinda provoca Maria Vitória, quan-

Augusto constata que a
guerra não passou de um plano
de Catarina e Rodolfo. Catarina
leva Augusto para a Torre de Zé-
ria. Rodolfo conta a Afonso que
Augusto fugiu e abandonou Ca-
tarina, que é sua prisioneira. Ti-
ago conta à família que Afonso
foi preso e seu destino está nas
mãos de Rodolfo. Olegário diz
a Matilda que Hélvio morreu
como um herói. Betânia fica fe-
liz ao ver Romero e Ulisses de
volta. Selena tenta reanimar
Saulo, que prefere terminar o
namoro com a moça. Martinho
consegue alugar uma casa em
Montemor para a família. Cás-
sio avisa a Amália que Afonso
está sendo tratado como um pri-
sioneiro comum. Cássio avisa
a Rodolfo que Afonso foi preso
como traidor.

do Inácio chega. Vicente volta a presi-
dir o Grêmio Cultural. Bernardo acon-
selha Lucinda a esperar para vender sua
propriedade. Teodoro afirma a Felícia
que Eva poderá ser uma aliada dos dois.
Conselheiro anuncia que Celeste Her-
mínia será homenageada por Portugal.
Eva comenta com Edgar que teme a
aproximação de Teodoro.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Nádia faz um escândalo, confronta

Gustavo e avisa que ele será expulsa
de casa. Patrick afirma a Gustavo que
será indiciado e poderá perder o cargo.
Caetana garante a Leandra que Gusta-
vo extorquia o bordel. Leandra aconse-
lha Karina a revelar a Nádia que está
grávida de Diego. Nádia agradece a Cla-
ra por ter desmascarado Gustavo. Eli-

zabeth se embriaga para acompanhar
o procedimento cirúrgico de Adriana.
Nádia jura vingança contra Gustavo.
Bruno se desespera com a situação de
sua família. Renan apoia Adriana, que
teme o resultado da biópsia. Cido pre-
senteia Adinéia. Cido e Adinéia se irri-
tam com a atenção exclusiva de Sa-
muel a Suzy. Gael tem um novo episó-
dio de violência e afirma a Aura que
deseja mudar.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora chama Cecília e

Dulce Maria e avisa que Estefânia está
no hospital. As duas vão visitar a Tia
Perucas. Rosana conversa com Fáti-
ma e Cristóvão e os dois decidem que
precisam ampliar o cardápio do negó-
cio de bolos para ganhar mais merca-
do. Gustavo passa com Leonardo os
dados para que ele vá a viagem de ne-
gócios da empresa. Doutor André avisa
que Estefânia não está doente, mas sim
grávida. Todos que estão no quarto co-
memoram.

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
Joice e Dylan descobre que o filho

não morreu e que foi levado para Gideon.
Stefano flagra Vittorio conversando com
Glória. Gláucia assume ter tido um caso
com o pai de Natália. César se anima.
Stefano diz saber que Glória é mãe de
Vittorio. O sacerdote pede para ficar a
sós com a governanta e a ameaça. Cé-
sar prende Gláucia. Dylan e Joice des-
cobrem que são pais de Noah. Gideon
diz que Isabela gosta de Ricardo.

 • BAND

 • RECORD

Catarina leva Augusto
para a Torre de Zéria

DIVULGAÇÃO
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