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DOCE E
AMARGO
Doces e saborosos, os
ovos de chocolate enfeitam as prateleiras
dos supermercados,
mas o forte das vendas
acontece mesmo na
véspera da Páscoa.
Neste ano, o aumento
médio é de 10% em
relação ao ano passado e tem produtos dos
mais variados preços.
z Págs. 12 e 13

CINEMA

z Pág. 17

DIVULGAÇÃO

900 mulheres têm
medida protetiva
No mês dedicado à mulher, uma constatação assustadora. Em
Cascavel existem cerca de 900 mulheres com medidas protetivas, 100 delas expedidas em 2018. Os números são preocupantes e mostram que a cada dia ao menos cinco mulheres
sofrem algum tipo de violência na cidade.
z Págs. 20 e 21
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Base do Cascavel CR

Tradicional equipe que tenta se
reestruturar no futebol paranaense, o Cascavel CR está focado à
busca pelo retorno à elite do Estadual, mas ao mesmo tempo preocupado com as categorias de
base. Numa parceria com a escolinha Sorec/Tigrão, será iniciada
amanhã a preparação das equipes
sub-15 e sub-17 que representarão a Serpente no Campeonato
Paranaense dessas categorias.

Comandada pelo ex-jogador profissional Carlos Diniz, um dos mentores do Cascavel Clube Recreativo na fusão que deu origem ao clube, a Sorec/Tigrão será a reveladora de atletas tanto para o CCR quanto para outros clubes.

A apresentação oficial dos envolvidos na parceira e o início da
temporada para os jovens sub-15
e sub-17 será em evento marcado
para as 15h15 desta sexta-feira na
sede da escolinha, na Avenida Guaíra, 1.355, no Tropical.
CASCAVEL FUTSAL

PODEROSOS

Casal literalmente Poderoso,
Rodrigo e Ana Carolina Gleden
foram chamados para novamente
participar como atleta de uma
edição do Arnold Classic South
America, que terá a edição
2018 realizada de 19 a 22 de
abril na cidade de São Paulo. Os
cascavelenses foram convocados
pela Confederação Brasileira de
Agachamento Supino
Levantamento de Terra e Esportes
de Força, e representarão o Brasil
no Campeonato Continental
Power Biceps, marcado para o
dia 21, dentro da programação
do Arnold Classic. Rodrigo
Poderoso e Ana Carolina têm que
viajar com recursos próprios,
ou patrocinados.

O Cascavel Futsal pegou a estrada, ontem, rumo ao primeiro confronto oficial
na temporada. O compromisso será amanhã em Joinville (SC), pela 1ª rodada
da Liga Nacional de Futsal. Para este compromisso o técnico Nei Victor não
contará apenas com o goleiro Ramon, suplente que há 15 dias passou por
cirurgia no maxilar. Os demais estão todos aptos a jogar, inclusive Adeirton,
que senti desconforto no pé devido à cirurgia do ano passado, e Issamu, que
reclamou de dores no joelho durante o amistoso da última sexta-feira em
Mariópolis. Desse jogo também participaram Tevez e Ronaldo, que ficaram um
período afastado das quadras por lesões musculares. Com isso, o Cascavel
Futsal busca a primeira vitória no ano, depois de duas derrotas para o Pato
Branco (3 a 1 e 4 a 0) e uma para o Mariópolis (4 a 2), e um empate com
o Campo Mourão (4 a 4). O time cascavelense fará três treinos no local de
jogo: hoje pela manhã e à tarde e amanhã de manhã.
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Num dia de reencontro e futebol na sede da AMC (Associação Médica de Cascavel), a 8ª edição
do Campeonato de Futebol Suíço de Médicos teve início na noite de terça-feira para uma intensa
disputa que se estenderá até o dia 13 de abril, quando ocorrerá a grande final da competição. Diretor
de esportes da AMC, o médico Alcirley de Almeida explica que o objetivo do campeonato é
aproximar os médicos do esporte e também dar oportunidade aos novos profissionais.

Portões abertos
no autódromo

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO
8h15 ...... Track Day motos
9h .......... Treinos livres motos
9h30 ...... Treinos livres carros
13h30 ..... Treinos livres carros
15h25 ..... Classificatório 250cc/300cc
15h50 ..... Classificatório 600cc/1000cc
16h40 ..... Classificatório Metropolitano Turismo
17h ........ Classificatório Marcas A e Marcas B
DOMINGO
9h10 ...... Track Day motos
9h45 ...... 1ª prova 250cc/300cc
10h25 ..... 1ª prova Marcas A e Marcas B
11h05 ..... Largada 600cc/1000cc
11h45 ..... 1ª prova Turismo I e C
13h30 ..... 2ª prova 250cc/300cc
14h10 ..... 2ª prova Marcas A e Marcas B
14h40 ..... Track Day motos
15h20 ..... 2ª prova Turismo I e C
16h ........ Pódios (Metropolitano e Copa Paraná/Sul)
16h20 ..... Largada Track Day

A partir deste fim de semana a
velocidade volta a imperar no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.
O local receberá competições de
carros e motos com os portões
abertos ao público.
No sábado serão realizados
treinos livres e classificatórios
para as etapas de abertura da temporada 2018 da Copa Paraná/Sul
de Motovelocidade e do Campeo-

nato Metropolitano de Marcas de
Cascavel, no domingo.
Toda a promoção e organização
são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação
Paranaense de Automobilismo. Presidente da organização cascavelense, Orlei Silva convida dos aficionados por velocidade para prestigiar
os dois eventos, já que não será
cobrado ingresso.
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Cães abandonados
Pelo menos 16 cães foram abandonados por moradores de um conjunto habitacional que reúne trabalhadores de uma granja, nas proximidades do Parque Salto Portão, às
margens da rodovia BR-277. Com
a mudança da empresa para qual
as famílias prestam serviço, 22 famílias acabaram mudando para o
perímetro urbano de Cascavel.
O problema é que várias famílias possuíam cachorros e preferiram abandonar os animais de estimação à própria sorte. Comovido
com a situação, um dos moradores
que permanece no conjunto resolveu fazer um cercado para abrigar
os caninos e está comprando ração para alimentá-los.

PELO MENOS 16 cachorros foram “esquecidos” pelos donos
João Domingos Barbosa conta
que esteve na Prefeitura de Cascavel para tentar uma saída para
que os animais sejam abrigados,
mas foi informado que o Município
não faz o trabalho de recolhimento de animais.
Ele também procurou um abrigo de animais localizado na saída para Corbélia, mas não encontrou ninguém no local, a não ser
os próprios cães abrigados. “Eu
não vou conseguir ficar com eles
por muito tempo”, diz.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Divulgação

UM DOS moradores abrigou os cães abandonados

AJUDA

Também comovida com a situação, a
voluntária Vera Lúcia de Oliveira decidiu,
enquanto a situação não se resolve, lançar
uma campanha para arrecadar ração para
os animais. Ela se propõe a levar até o
local. Quem quiser auxiliar pode ligar no
telefone (45) 9 9935 8575.

A brigo
Barbosa espera que alguma entidade que cuide de animais
se interesse pela situação e abrigue os cães. Ele conta que
tem outros quatro animaizinhos em casa e que ontem dois deles amanhecerem doentes. Levados ao veterinário, o diagnóstico foi virose, provavelmente devido aos outros animais.
Dos 16 cães que estão no abrigo, cinco são filhotes. Se não
houver interesse de algum abrigo em recolher os animais, Barbosa pretende doá-los.

LOCAL

CASCAVEL, 15 DE MARÇO DE 2018

07

DIVULGAÇÃO

Um grupo de estudantes do 9º ano e
do 3º ano do Ensino Médio do
Colégio Adventista visitaram o prefeito
Leonaldo Paranhos e vários
departamentos do Paço Municipal na
manhã de ontem, levando momentos de
orações, louvores e agradecimentos
para marcar o Dia Mundial da
Oração. Acompanhados do vicediretor do colégio, pastor Eduardo
Jacinto, o grupo já passou também
pela Câmara de Vereadores e pelo
Terminal Rodoviário durante a semana.

Um dia dedicado aos idosos

FELICIDADE do Idoso será no
Parque de Exposições Celso Garcia Cid
Hoje será um dia de muita diversão e lazer aos idosos. A partir das 9h, na Expovel, ocorre a
abertura da terceira edição do
FeliCidade do Idoso, que deve
reunir dois mil participantes. As
atividades seguem até às 17h.
A entrada é gratuita e estão
previstas ações culturais, esportivas, ocupacionais, artesanato e
promoção da saúde. Abrindo a programação pela manhã, o médico
Marcio Souto, que é vice-presiden-

te da Associação Médica de Cascavel, ministrará uma palestra sobre qualidade de vida.
De acordo com o diretor da Secretaria de Assistência Social, Emilio Martini, a partir das 10h serão
ofertados 30 serviços aos idosos, incluindo corte de cabelo, aferição da
pressão arterial, exames de visão e
de glicemia, entre outros. Os participantes têm ainda direito a almoço.
“É um dia diferenciado para a terceira idade, um dia para se relacio-

narem com outras pessoas, aprenderem coisas novas, se divertirem,
enfim, um dia voltado especificamente a eles”, diz Martini.
A Secretaria de Assistência
Social lembra que haverá sorteio
de brindes, assim como nas
duas primeiras edições. A programação conta ainda com baile da
terceira idade.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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MBA em Empreendedorismo & Coaching
está com inscrições abertas
Curso visa desenvolver atitudes de liderança, criatividade
e competências em gestão de pessoas
Sucesso em anos anteriores,
entre os profissionais de
Administração, Direito, Ciências
Contábeis, Economia,
Enfermagem, Odontologia,
Psicologia, e Arquitetura, o MBA
em Empreendedorismo e
Coaching tem nova turma. A
Universidade Paranaense –
Unipar, Unidade de Cascavel,
lança novamente o curso, com a
proposta de desenvolver nos
participantes atitudes de
liderança, criatividade, inovação
e gestão empresarial dinâmica.
A meta é, ainda,
instrumentalizar os alunos para
a identificação de oportunidades

Pós-graduação Unipar
oferece programa de
descontos especiais

de novos empreendimentos, com
base na inovação e criatividade,
além de fornecer conhecimentos e
ferramentas auxiliares à gestão
desses empreendimentos.
Também busca desenvolver o
senso crítico, a percepção e
identificação de estratégias
inovadoras, para a aplicação dos
conhecimentos no campo
econômico, político e/ou social.
No campo das temáticas, o MBA
trará discussões sobre Coaching
Executivo e
Metodologia; Conceitos e Evolução
da Liderança e do Líder; Conceitos
e Tipos de Coaching;
Empreendedorismo: Atitude &

Criatividade; Estratégia &
Empreendedorismo; Gestão &
Talentos; Inovação & Logística;
Inovação & Produção;
Introdução à Prática do Líder
Coach; Investimentos &
Negócios; Tendências &
Mercado. A coordenação é da
professora Adriane Diemer
Uecker. As aulas estão
previstas para iniciar em abril,
em regime quinzenal, às
sextas-feiras, das 19h às 23h, e
aos sábados, das 7h30 às
13h30. As inscrições podem ser
feitas no site www.unipar.br.
Saiba mais pelo telefone (45)
3321-1300.
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Mobiliário para a saúde
Para a aquisição de mobiliários
a setores da área da saúde, a Prefeitura de Cascavel abriu licitação
na modalidade de pregão eletrônico. A compra dos itens deve ter o
custo máximo de R$ 92.380,87.
Um dos locais que deve ser contemplado é a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Veneza, que desde
a última semana passou também
a atender crianças.
A compra de mobiliários, entretanto, não ocorre por conta dessa

ampliação de serviços.
“As adequações que precisavam
ser realizadas na UPA Veneza para
o atendimento pediátrico foram realizadas. O pregão eletrônico 14/
2018 contém apenas dois itens para
a UPA e o restante é destinado para
outros serviços da Secretaria”, afirma a Secretaria de Saúde.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

Divisão
Uma das mães que esteve na UPA Veneza na última sexta-feira sugeriu alas
separadas para “internamentos” em situações quando há necessidade da criança
permanecer por mais que um dia na unidade.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- Pedro Sebastião Poronhak e Annelise Ferreira dos Santos Machado
2- Nathan Machado Pereira e Patricia Danielli Francisco
3- Douglas Pedro Pamocene e Ketelly Caroline Felix da Silva
4- Dione Marques da Costa e Jéssica Cristina Ferreira
5- Fabricio Flavio Silveira e Leiliane Morais da Silva
6- Moisés Oliveira Pereira e Camila Alves da Silva
7- Leonardo Francisco Citon e Tatiele de Fatima Mariano
8-Uesley Lucas Gozdecki e Andre Felipe Hilbert
9- Eurico Barboza Viana e Tayla Lalesca dos Santos de Araujo
10- Claudecir Roberto França e Keli Adriana Guerra
11- Marcelo Francisco da Silva e Letícia França de Souza
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 15 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

MÓVEIS irão mobiliar unidades de saúde

PRÉHOSPITALARES

A Secretaria de Saúde de Cascavel
esclarece que as UPAs são unidades
pré-hospitalares fixas, com foco no
atendimento de urgência e
emergência. “As demandas com
necessidade de internação hospitalar
são encaminhadas via Central de
Regulação de Leitos, ligadas à 10ª
Regional de Saúde”, esclarece.
A respeito de sugestões
apresentadas por usuários do
serviço, a informação é de que serão
avaliadas para que adequações
sejam feitas conforme as
necessidades. Isso também deve
ocorrer na UPA Tancredo para que
o atendimento adulto seja retomado.
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Orientado pela
população

EDUCAÇÃO

PARANHOS cumprimenta moradores durante visita ao Território Cidadão IV
“É por amor às pessoas que tenho atuado com sensibilidade, pois
a população tem sido minha grande orientadora. Tenho pedido que
continuem a nos ajudar a fiscalizar
e a cuidar da nossa cidade, com
sentimento de pertencimento, que
é o que move as pessoas em torno
do bem comum”.
A declaração foi dada pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, na tarde de ontem, no Território Cidadão IV, quando em frente
à Capela São Sebastião, do Bairro
14 de Novembro, formalizou o anúncio da reforma das unidades de
saúde tanto do referido bairro como
também do Guarujá e, ainda, a
construção de um novo Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil)
no Bairro 14 de Novembro.
Paranhos reafirmou o compromisso da administração com as

comunidades e também com os
servidores que atuam nelas atendendo às demandas e ações de
governo. “É preciso dar condições
de trabalho aos nossos servidores que atuam nessas unidades
que atendem à população. E na
saúde e na educação é bem claro. Sabemos o que vamos fazer até
2020”, declarou.

“Na Educação também avançamos.
Aliás, os territórios nos dão uma
ferramenta de diagnóstico do que
temos nas localidades que é
magnífica”, reafirmou Paranhos,
confirmando ao lado da secretária de
Educação, Márcia Baldini, a
construção do Cmei Professora Nair
Zafari para o Bairro 14 de
Novembro. O novo Cmei conta
com projeto do governo federal,
com um investimento de R$
1.927.667,00 e mais a
contrapartida do Município. A obra
tem valor máximo para a licitação de
R$ 3.140.317,58, com
1.514,30 metros quadrados, com
capacidade de atender 188 crianças.

Estratégia da Saúde
Ele lembrou que houve um avanço apenas no primeiro ano, por exemplo,
no mapa da Estratégia de Saúde da Família, que mais que dobrou as
equipes, chegando a 47. O prefeito destacou ainda a implantação da
pediatria na UPA Veneza na última semana, a contratação de pelo menos
500 novos servidores para a saúde e, agora, a licitação da reforma de 18
Unidade Básicas de Saúde, dentre elas as duas confirmadas ontem, com
investimentos de R$ 150 mil em cada uma delas. “Quando se investe em
saúde e coloca mais qualidade, acaba atraindo nova demanda”, informou o
prefeito, lembrando que foi registrado acréscimo de 40% na demanda
pelos serviços de saúde na rede pública municipal no último ano.
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Posto do EstaR na Brasil
Atendendo a uma determinação
do prefeito Leonaldo Paranhos, a
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) implantou no Centro da cidade um
Posto de Atendimento para motoristas que buscam a restituição
dos créditos do EstaR (Estacionamento Regulamentado).
O posto já está funcionando na

Avenida Brasil, entre a Rua Sete de
Setembro e a Rua Carlos de Carvalho, e atenderá de segunda-feira a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos
sábados, das 9 às 12h30.
Durante esta fase de transição
do sistema do EstaR, os motoristas devem utilizar o tradicional cartão de estacionamento para ocuparem as vagas no Centro da cidade,

os quais podem ser adquiridos com
as empresas conveniadas para a venda e/ou no escritório do EstaR, localizado na Galeria Atenas, localizada na
Rua Souza Naves, 3741. Agentes do
EstaR estão presentes nas áreas de
parquímetro e aplicativo orientando à
população sobre essa fase de transição do sistema e sobre como realizar
a restituição dos créditos.
DIVULGAÇÃO

Novo sistema
Na próxima semana será realizada a retirada dos antigos
parquímetros, para que o novo sistema possa ser
implantado na área de abrangência do Estacionamento
Regulamentado. De acordo com o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, as novas máquinas (parquímetros) serão
abastecidas por um sistema híbrido (energia solar) e
100% online, em que os motoristas utilizarão o
equipamento digitando a placa do veículo e o número da
vaga. “O novo sistema do parquímetro atenderá 1,8 mil
vagas com uso de moedas, chaveiros (bottons), aplicativos
e até mesmo o cartão de 30 minutos e 1 hora. Já o
aplicativo irá compreender as 5,7 mil vagas de abrangência
do EstaR. Também estão previstas 440 vagas para motos,
as quais serão utilizadas no sistema de aplicativo e
parquímetro”, detalha Pelissaro.

NOVO POSTO vai facilitar os pedidos de restituição
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Nesses formatos é possível encontrar diferentes marcas ao valor médio de R$ 30, mas para paladares mais
exigentes há opções de ovos tradicionais que chegam a custar R$ 76,69 ao peso de 225 gramas.
Criatividade é o que não pode faltar pelas empresas para que os ovos não sejam esquecidos.
Uma das marcas, por exemplo, traz como atrativo à parte do chocolate um fone personalizado e pelo kit o
consumidor pagará R$ 83,79. A inovação também fica por conta das variedades destinadas às crianças. Em
vez do formato de ovo, alguns vieram como bonecos de personagens para alegrá-las.
“Para as crianças sempre vem muita novidade, principalmente em relação aos brinquedos”, comenta o gerente.

P adrão
Se o chocolate comum já é
uma tentação para quem vai ao
supermercado, imagina encontrá-lo no formato de ovos gigantes, que satisfazem o desejo de
muito mais que uma só pessoa.
No entanto, as vontades dos
consumidores mudaram ao longo
dos anos, até mesmo por conta do
valor alto dos chocolates, e embora haja diferentes cores e sabores,
o tamanho dos ovos de Páscoa tem
seguido uma padronização.
“A maioria vem no formato
mediano que é procurado pela
grande parte dos consumidores”, explica o gerente.

O colorido que se espalha entre as parreiras nos supermercados atrai os olhares dos consumidores e já anuncia a data, que
embora tenha um significado maior que os chocolates, sugere a comemoração ao sabor das caixas
de bombons, barras e principalmente dos ovos de Páscoa.
Em alguns estabelecimentos a
presença dessas delícias parece
mais tímida em relação ao ano
passado, assim como as vendas.
No entanto há quem tenha reforçado o estoque e acredita que até
a celebração da Páscoa o movimento irá melhorar.
“Tivemos um aumento no estoque de 5% em relação ao ano

Sabores e preços variados
passado e sabemos que 80% das
vendas ocorrem somente às vésperas da Páscoa”, afirma o gerente de um dos supermercados de
Cascavel, Cesar Pegoraro.
Ele reconhece, entretanto, que
o consumidor deve pagar um pouco mais pelo mesmo produto em
relação a 2017. “A média é de 10%
de aumento nos valores”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

CAUTELA

Para alguns consumidores por enquanto o
momento é de apreciar os ovos somente
nos supermercados. “Ainda tenho que ver o
preço, mas pretendo comprar pelo menos
um para cada filho”, diz Juliana Bastos que
é mãe de duas crianças. Danuza Foiatto se
encantou com o que, por enquanto, tem
visto de longe. “Não dá para deixar de
olhar os Ovos de Páscoa, mas ainda não
conferi de perto os preços e vou esperar
mais alguns dias para comprar”.

P esquisa
O Procon de Cascavel iniciou na
terça-feira a pesquisa de preços
dos ovos de Páscoa, nos comércios de Cascavel. O trabalho deve seguir até o fim da semana e os resultados serão divulgados posteriormente.

OVOS DE PÁSCOA tiveram aumento
médio de 10% nos valores
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vendas ocorrem somente às vésperas da Páscoa”, afirma o gerente de um dos supermercados de
Cascavel, Cesar Pegoraro.
Ele reconhece, entretanto, que
o consumidor deve pagar um pouco mais pelo mesmo produto em
relação a 2017. “A média é de 10%
de aumento nos valores”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

CAUTELA

Para alguns consumidores por enquanto o
momento é de apreciar os ovos somente
nos supermercados. “Ainda tenho que ver o
preço, mas pretendo comprar pelo menos
um para cada filho”, diz Juliana Bastos que
é mãe de duas crianças. Danuza Foiatto se
encantou com o que, por enquanto, tem
visto de longe. “Não dá para deixar de
olhar os Ovos de Páscoa, mas ainda não
conferi de perto os preços e vou esperar
mais alguns dias para comprar”.

P esquisa
O Procon de Cascavel iniciou na
terça-feira a pesquisa de preços
dos ovos de Páscoa, nos comércios de Cascavel. O trabalho deve seguir até o fim da semana e os resultados serão divulgados posteriormente.

OVOS DE PÁSCOA tiveram aumento
médio de 10% nos valores
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Redução de tributos
AGÊNCIA BRASIL

A redução da carga tributária no Brasil depende do
corte de despesas, disse ontem o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles. Ele visitou a sede do
Twitter no Brasil, em São
Paulo, onde gravou vídeos
em respostas a perguntas de internautas.
MEIRELLES diz que redução da
carga tributária, sem a
redução de despesas,
levaria a um
aumento da dívida
pública

NOTAS

“A maneira de diminuir a carga tributária no Brasil é cortar despesas.
Estamos conseguindo isso com a imposição de um teto de aumento dos
gastos públicos”, disse em um dos
vídeos publicados em sua conta no
Twitter. Acrescentou que a reforma da
Previdência também é fundamental
para “eliminação de privilégios” e
para cortar gastos.
Para Meirelles, a redução da carga tributária, sem a redução de despesas, levaria a um aumento da dívida pública, com a consequência de
causar alta nos juros e na inflação.
O ministro da Fazenda afirmou,
também, que a reforma tributária
será iniciada com as mudanças no
Programa de Integração Social e na
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (PIS/Cofins),
em elaboração pelo governo. Em seguida, disse, serão analisados impostos estaduais e federais.

Consumo

Direito fundamental

Advogado de Lula

O consumo das famílias segue
em recuperação no Paraná e aos
poucos retoma o ritmo de antes
da recessão brasileira. Dados da
Pesquisa Mensal do Comércio,
divulgada anteontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), mostram um
avanço de 4,8% nas vendas do
varejo em janeiro na
comparação com o mesmo
período do ano passado. As
vendas cresceram
principalmente entre bens
duráveis, como móveis e
eletrodomésticos, com aumento
de 15% na comparação com o
janeiro do ano passado.

A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, defendeu ontem
que a água seja tratada como direito
humano fundamental protegido
pela legislação. Às vésperas do 8º
Fórum Mundial da Água, que
acontece em Brasília entre 18 e 23
de março, ela garantiu que vai levar
a proposta para discussão no
evento. “A água é fonte de controle
de países sobre suas populações e é
uma fonte de poder de famílias
sobre outras famílias, de indivíduos
sobre populações inteiras, de
políticos sobre seus eleitores. A
água é fonte de controle da
liberdade de expressão das
pessoas”, avaliou Dodge.

O advogado e ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Sepúlveda Pertence, que defende
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, foi ontem ao gabinete da
ministra Cármen Lúcia, atual
presidente da Corte, para
conversar sobre um pedido
preventivo de liberdade feito
pelo ex-chefe do governo. Ao sair
do encontro, que durou cerca de
25 minutos, Pertence evitou falar
com jornalistas. Questionado se
Cármen deu alguma indicação
sobre a inclusão do pedido de
habeas corpus de Lula, na pauta
do tribunal, Pertence respondeu
apenas que “não”.
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Giro da
Violência
Caminhão em chamas
AÍLTON SANTOS

SEGUNDO a Sesp, uma parte da reforma da PEC já começou
Sem previsão de retorno da reforma da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) e com a reforma
da PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel). destruída em rebelião
em novembro do ano passado, a
passos lentos, a carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel permanece recebendo
presos. E não só provisoriamente.
Um detento, considerado de alta
periculosidade e um dos cinco mais
procurados do Rio Grande do Norte, fugiu na tarde de terça-feira da
carceragem e estava detido desde
julho do ano passado. Desde dezembro de 2016, quando a cadeia foi
demolida e “desativada”, a intenção
era não receber mais presos. Ou
apenas detidos em transição, que
permaneceriam por, no máximo, alguns dias. O que não acontece.
De acordo com informações da
Sesp (Secretaria de Segurança Pú-

REFORMA

blica do Paraná), Bruno Borges da
Silva fugiu após serrar uma grade do
banheiro. Um inquérito policial e um
procedimento administrativo serão
abertos para apurar o caso. O mandado de Bruno é do Rio Grande do
Norte e a Justiça determinou que
ele ficasse na 15ª SDP, por questão
de segurança e não ter condições
de convívio com os presos da PEC,
até que ocorresse a transferência
para o Estado de origem.
Na segunda-feira, outras duas
fugas foram registradas e um dos
detentos que escaparam era preso federal. Alexandre de Lima também estava na carceragem desde
meados do ano passado, preso na
Operação Malote. A PF, inclusive, vai
abrir inquérito contra o Depen por
conta da fuga do preso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

A ampliação de 334 vagas da PIC não tem previsão de começar. Isso porque as
obras pararam em 2015 por conta do ajuste fiscal do governo do Estado. O projeto
precisou ser readequado, já passou pelo Depen e agora o contrato está na Caixa
Econômica Federal, porque há convênio com o Estado e com o governo federal para
a obra. Só depois da aprovação da caixa é que o Estado poderá saber se a mesma
empresa poderá continuar a obra ou uma nova licitação será feita. A PEC, desde a
rebelião de novembro destruída, inicia agora com a obra de reparo. Segundo a Sesp,
dois contratos, de R$ 600 mil, estão fechados, e preveem reforma elétrica e do
telhado. A informação é de que uma delas já começou.

O Corpo de Bombeiros combateu um
incêndio em um caminhão na
madrugada de ontem, às margens da
BR-467. A suspeita é de que o fogo
tenha começado de forma criminosa. O
veículo estava em um lote baldio. Com
as chamas, o veículo ficou
completamente destruído. A Polícia
Militar registrou a ocorrência.

Incêndio em residência
Uma casa pegou fogo na Rua Mário
Kato, Bairro Presidente em Cascavel.
Foi na noite de terça-feira. O Corpo de
Bombeiros foi acionado, porém, o
fogo se espalhou rapidamente pela
casa. A residência e todos os móveis
foram completamente destruídos.
Ninguém ficou ferido.

Abandono de incapaz
A mãe de um bebê de três meses, que
foi encontrado sozinho dentro de um
carro em uma festa rave, foi solta
mediante pagamento de fiança. Ela
pagou R$ 1.100 e saiu da cadeia. Ela
e o marido estavam detidos desde
sábado. Segundo a polícia, ele
permanece preso. O caso ocorreu no
último sábado, em uma propriedade
perto de Corbélia.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Mais de cinco mulheres violentadas por dia
Uma pesquisa do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça identificou que, até o fim de 2017, havia
um processo judicial de violência
doméstica para cada 100 mulheres brasileiras. No período, foram
1.273.398 processos referentes à
violência doméstica em todo o
País. Só no ano passado, no Brasil, foram 388.263 novos casos,
16% a mais com relação a 2016.
Em Cascavel, o cenário não é diferente e os dados chamam a atenção. Só neste ano, considerando os
dois primeiros meses de 2018, foram 325 casos de violência contra
a mulher, registrados na Delegacia
da Mulher. O que significa mais de
cinco mulheres por dia violentadas,
seja verbal ou fisicamente.
Número esse que vem crescendo ao longo dos anos. Em 2016,
foram 1.652 registros de boletins
de ocorrência na Delegacia e, em
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Assistência Social

Um dos benefícios proporcionados
pela Lei Maria da Penha é de que a
mulher agredida, a partir do
momento que pede a medida
protetiva, pode ir para um abrigo.
Mas a condição é temporária. A
medida sai em 48 horas e, aí, é o
agressor que precisa se afastar e é
retirado da residência. Segundo a
Secretaria de Assistência Social, em
Cascavel há o abrigo Vanusa Covatti,
que atende mulheres vítimas de
violência. O fluxo é transitório: de três
a cinco mulheres por períodos
indeterminados, porque para cada
caso há uma solução diferente.

2017, 2.077. Todos os casos que
viram processo e podem se tornar
inquéritos no Ministério Público.
Na 15ª Promotoria Pública de
Cascavel, de fevereiro de 2017 a
janeiro de 2018, foram 12.736 processos movimentados. Segundo a
promotoria, foram 832 denúncias
oferecidas nesse mesmo período
e 558 arquivamentos. Quantidade
de inquéritos e de desistências que
chama a atenção.
“Percebemos que o número é
estrondoso. A gente não acredita
que isso surgiu da Lei Maria da Penha. Isso sempre existiu. Mas, com
a criação de delegacias especializadas e varas especializadas no
assunto, as mulheres estão denunciando mais”, afirma a promotora
Andréa Frias.
São, pela 15ª Promotoria, 900 medidas protetivas vigentes. Só de janeiro até agora, foram mais de 100.

ABANDONO

“Apesar de tudo o que oferece a Lei Maria da Penha, a mulher que denuncia
violência doméstica é uma heroína. Os primeiros que viram as costas pra ela,
infelizmente, são os familiares. Que dizem que ela vai colocar o pai dos filhos
dela na cadeia. Existe essa cultura de a família se voltar contra a vítima. E nós
vemos isso todos os dias, quando arrolamos uma testemunha”, comenta a
promotora Andrea Frias.
O crime de violência doméstica é diferente de outros crimes. Isso porque o
agressor costuma não ter antecedentes criminais, trabalha, ou seja, é uma pessoa
“boa” para a sociedade. “São crimes ligados à bebida, por exemplo. Em que o
homem bebe e desconta da mulher. É algo muito interno, e se a família não der
suporte, acaba com a vítima. Precisamos ter a conscientização que é melhor o
sujeito responder criminalmente por uma lesão do que por um homicídio”, reitera.

A PENA para violência doméstica pode variar de três meses a
três anos de prisão. E, nos casos de feminicídio, que é uma
qualificação do homicídio, a pena é de 12 a 30 anos

P risão

D esistência
O número de arquivamentos também
é considerado alto, porque são
situações em que a vítima,
normalmente, desiste do processo,
porque voltou ao relacionamento com
o agressor. “Ela entende que se
perdoou, precisa retirar o processo.
Não julgamos a vítima que resolveu
voltar com o marido. Mas, a retirada
da denúncia não é o caminho certo. O
agressor tem de responder por aquilo
que fez, caso contrário vai saber que
pode fazer de novo, e que depois o
casal faz as pazes, ela retira processo,
e assim vai. É preciso ter uma postura
de dignidade”, reitera Frias.

ARQUIVO

A pena para violência doméstica pode variar de três meses a três
anos de prisão. E, nos casos de feminicídio, que é uma qualificação
do homicídio, a pena é de 12 a 30 anos. A pena é maior do que em
casos de assassinato sem qualificadora, em que o acusado pode ficar
de seis a vinte anos preso. “Estou com um inquérito que, se não fosse
violência doméstica, essa pessoa jamais estaria presa. Um
assaltante, por exemplo, para manter na cadeia, ele precisa ter
maus antecedentes. A violência doméstica não. Ela permite que em
casos de crime de ameaça, por exemplo, que tem a pena mais
branda, o réu permaneça preso se ele já tinha uma protetiva contra
ele e descumpriu”, explica a promotora pública Andréa Frias.
“Ninguém começa matando uma mulher. Primeiro, o homem
começa menosprezando a companheira. Dizendo que ela está
gorda, feia, que não faz as coisas direito. Depois, vai para uma
agressão mais leve, e para uma mais grave, e termina no
homicídio”, complementa.

“APESAR de tudo o que oferece a Lei Maria
da Penha, a mulher que denuncia violência
doméstica é uma heroína”
AÍLTON SANTOS

Patrulha Maria da Penha
A Lei que garante a atuação da Patrulha Maria da Penha, setor da Guarda
Municipal, foi assinada pelo Executivo em agosto do ano passado. E só agora
começou a funcionar, não oficialmente, e a passos lentos. Segundo a Guarda
Municipal, já ocorre o recebimento de medidas protetivas do fórum e alguns
atendimentos foram realizados. Porém, ainda falta um lançamento oficial da patrulha,
que depende do prefeito Leonaldo Paranhos, de acordo com o diretor da Guarda,
coronel Avelino Novakoski. “Demorou porque era necessária assinatura de um termo
de cooperação da Prefeitura e do Tribunal de Justiça, e houve um acúmulo de
atividades por conta da rebelião da PEC [Penitenciária Estadual de Cascavel]”,
explica o coronel. Segundo o Executivo, esse termo de cooperação já foi assinado e
as medidas protetivas são analisadas para que, em breve, as visitas comecem.
Uma viatura e dois guardas, um homem e uma mulher, vão atuar no setor. “A
viatura vai fazer um roteiro de proteção, ir a casa das mulheres que têm a
medida protetiva e perguntar se é cumprida. As mulheres que receberem o
documento, já terão o número da guarda disponível para ligar caso ocorra de o
agressor se aproximar dela”, complementa a promotora pública Andréa Frias.

Trabalho conjunto
REGISTROS
DE VIOLÊNCIA
2016 ............... 1.652
2017 ............... 2.077
Jan e Fev 2018 .. 325

A violência não precisa, necessariamente, ser denunciada pela
mulher. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo
telefone 180. Porém, se a suposta vítima negar a violência e não
houver marcas, sem provas, não há o que fazer. Mas, em casos que a
esposa prefere não denunciar e que o casal tem filhos, tudo funciona
diferente. “Ela tem o livre arbítrio para ficar no ambiente e muitas
vezes o Estado não consegue tirá-la dessa situação. Porém, se há um
filho, é diferente. A criança pode ser retirada da família, não pode
viver em um ambiente de violência, porque depois se torna
multiplicadora disso”, explica a promotora pública Andréa Frias.
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Mais de cinco mulheres violentadas por dia
Uma pesquisa do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça identificou que, até o fim de 2017, havia
um processo judicial de violência
doméstica para cada 100 mulheres brasileiras. No período, foram
1.273.398 processos referentes à
violência doméstica em todo o
País. Só no ano passado, no Brasil, foram 388.263 novos casos,
16% a mais com relação a 2016.
Em Cascavel, o cenário não é diferente e os dados chamam a atenção. Só neste ano, considerando os
dois primeiros meses de 2018, foram 325 casos de violência contra
a mulher, registrados na Delegacia
da Mulher. O que significa mais de
cinco mulheres por dia violentadas,
seja verbal ou fisicamente.
Número esse que vem crescendo ao longo dos anos. Em 2016,
foram 1.652 registros de boletins
de ocorrência na Delegacia e, em
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Assistência Social

Um dos benefícios proporcionados
pela Lei Maria da Penha é de que a
mulher agredida, a partir do
momento que pede a medida
protetiva, pode ir para um abrigo.
Mas a condição é temporária. A
medida sai em 48 horas e, aí, é o
agressor que precisa se afastar e é
retirado da residência. Segundo a
Secretaria de Assistência Social, em
Cascavel há o abrigo Vanusa Covatti,
que atende mulheres vítimas de
violência. O fluxo é transitório: de três
a cinco mulheres por períodos
indeterminados, porque para cada
caso há uma solução diferente.

2017, 2.077. Todos os casos que
viram processo e podem se tornar
inquéritos no Ministério Público.
Na 15ª Promotoria Pública de
Cascavel, de fevereiro de 2017 a
janeiro de 2018, foram 12.736 processos movimentados. Segundo a
promotoria, foram 832 denúncias
oferecidas nesse mesmo período
e 558 arquivamentos. Quantidade
de inquéritos e de desistências que
chama a atenção.
“Percebemos que o número é
estrondoso. A gente não acredita
que isso surgiu da Lei Maria da Penha. Isso sempre existiu. Mas, com
a criação de delegacias especializadas e varas especializadas no
assunto, as mulheres estão denunciando mais”, afirma a promotora
Andréa Frias.
São, pela 15ª Promotoria, 900 medidas protetivas vigentes. Só de janeiro até agora, foram mais de 100.

ABANDONO

“Apesar de tudo o que oferece a Lei Maria da Penha, a mulher que denuncia
violência doméstica é uma heroína. Os primeiros que viram as costas pra ela,
infelizmente, são os familiares. Que dizem que ela vai colocar o pai dos filhos
dela na cadeia. Existe essa cultura de a família se voltar contra a vítima. E nós
vemos isso todos os dias, quando arrolamos uma testemunha”, comenta a
promotora Andrea Frias.
O crime de violência doméstica é diferente de outros crimes. Isso porque o
agressor costuma não ter antecedentes criminais, trabalha, ou seja, é uma pessoa
“boa” para a sociedade. “São crimes ligados à bebida, por exemplo. Em que o
homem bebe e desconta da mulher. É algo muito interno, e se a família não der
suporte, acaba com a vítima. Precisamos ter a conscientização que é melhor o
sujeito responder criminalmente por uma lesão do que por um homicídio”, reitera.

A PENA para violência doméstica pode variar de três meses a
três anos de prisão. E, nos casos de feminicídio, que é uma
qualificação do homicídio, a pena é de 12 a 30 anos

P risão

D esistência
O número de arquivamentos também
é considerado alto, porque são
situações em que a vítima,
normalmente, desiste do processo,
porque voltou ao relacionamento com
o agressor. “Ela entende que se
perdoou, precisa retirar o processo.
Não julgamos a vítima que resolveu
voltar com o marido. Mas, a retirada
da denúncia não é o caminho certo. O
agressor tem de responder por aquilo
que fez, caso contrário vai saber que
pode fazer de novo, e que depois o
casal faz as pazes, ela retira processo,
e assim vai. É preciso ter uma postura
de dignidade”, reitera Frias.

ARQUIVO

A pena para violência doméstica pode variar de três meses a três
anos de prisão. E, nos casos de feminicídio, que é uma qualificação
do homicídio, a pena é de 12 a 30 anos. A pena é maior do que em
casos de assassinato sem qualificadora, em que o acusado pode ficar
de seis a vinte anos preso. “Estou com um inquérito que, se não fosse
violência doméstica, essa pessoa jamais estaria presa. Um
assaltante, por exemplo, para manter na cadeia, ele precisa ter
maus antecedentes. A violência doméstica não. Ela permite que em
casos de crime de ameaça, por exemplo, que tem a pena mais
branda, o réu permaneça preso se ele já tinha uma protetiva contra
ele e descumpriu”, explica a promotora pública Andréa Frias.
“Ninguém começa matando uma mulher. Primeiro, o homem
começa menosprezando a companheira. Dizendo que ela está
gorda, feia, que não faz as coisas direito. Depois, vai para uma
agressão mais leve, e para uma mais grave, e termina no
homicídio”, complementa.

“APESAR de tudo o que oferece a Lei Maria
da Penha, a mulher que denuncia violência
doméstica é uma heroína”
AÍLTON SANTOS

Patrulha Maria da Penha
A Lei que garante a atuação da Patrulha Maria da Penha, setor da Guarda
Municipal, foi assinada pelo Executivo em agosto do ano passado. E só agora
começou a funcionar, não oficialmente, e a passos lentos. Segundo a Guarda
Municipal, já ocorre o recebimento de medidas protetivas do fórum e alguns
atendimentos foram realizados. Porém, ainda falta um lançamento oficial da patrulha,
que depende do prefeito Leonaldo Paranhos, de acordo com o diretor da Guarda,
coronel Avelino Novakoski. “Demorou porque era necessária assinatura de um termo
de cooperação da Prefeitura e do Tribunal de Justiça, e houve um acúmulo de
atividades por conta da rebelião da PEC [Penitenciária Estadual de Cascavel]”,
explica o coronel. Segundo o Executivo, esse termo de cooperação já foi assinado e
as medidas protetivas são analisadas para que, em breve, as visitas comecem.
Uma viatura e dois guardas, um homem e uma mulher, vão atuar no setor. “A
viatura vai fazer um roteiro de proteção, ir a casa das mulheres que têm a
medida protetiva e perguntar se é cumprida. As mulheres que receberem o
documento, já terão o número da guarda disponível para ligar caso ocorra de o
agressor se aproximar dela”, complementa a promotora pública Andréa Frias.
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A violência não precisa, necessariamente, ser denunciada pela
mulher. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo
telefone 180. Porém, se a suposta vítima negar a violência e não
houver marcas, sem provas, não há o que fazer. Mas, em casos que a
esposa prefere não denunciar e que o casal tem filhos, tudo funciona
diferente. “Ela tem o livre arbítrio para ficar no ambiente e muitas
vezes o Estado não consegue tirá-la dessa situação. Porém, se há um
filho, é diferente. A criança pode ser retirada da família, não pode
viver em um ambiente de violência, porque depois se torna
multiplicadora disso”, explica a promotora pública Andréa Frias.
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Cascá promete Giro Político
intérpretes
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Janela fechada

Os vereadores que pretendiam mudar de legenda, de olho
nas eleições deste ano, viram o Tribunal Superior Eleitoral
fechar as janelas para suas pretensões. A chamada janela
partidária só vale mesmo para os deputados estaduais e
federais, conforme definiu o TSE na noite de ontem.

SECRETÁRIO da Seti também garantiu a contratação de profissionais de
Libras nos próximos dias
Até o fim da semana
que vem o reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
Paulo Sérgio Wolff, o Cascá, garante que vai solucionar o problema da falta de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de
Sinais) na instituição, que
se arrasta desde novembro do ano passado.
Cascá vai se reunir na
segunda-feira (19) com o
governador Beto Richa, em
Curitiba, e diz dar atenção
especial a este caso. “Houve uma série de intervenientes que prejudicaram [as
contratações] como a crise
econômica que afetou todo
o País. Foram necessários
alguns ajustes e as universidades também tiveram de
apertar o cinto e priorizar algumas contratações. Tivemos poucos recursos e um
menor quadro [de profissionais]”, comenta o reitor.
O anúncio foi feito du Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

rante entrega de veículos
novos a Unioeste, que
contou com a presença
do secretário estadual da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos
Gomes. Sobre a falta de
intérpretes de Libras, Gomes é categórico: “quem
controla as contratações
é a universidade, a Seti
não faz isso. Cada universidade define dentro de
seu orçamento a contratação e cabe a ela definir
em que área a fará”, diz.
O secretário reafirmou
ainda a promessa do reitor de que nos próximos
dias haverá a contratação
de intérpretes de Libras.
Segundo ele, a Unioeste já
encaminhou o pedido de
autorização de contratação e Seti, por sua vez, dá
encaminhamento a questão. “Entendemos a preocupação dos alunos, ela é
justa. Mas, sabemos que
o processo no sistema público não se resolve de forma imediata”, pontua.

Mandatos

Inadimplentes

Segundo a corte, a janela
dos vereadores obedece ao
período de seus próprios
mandatos, sem coincidir
com a legislatura dos
parlamentares federais. A
legislação fala de “término
de mandato” como justa
causa para o deputado
deixar o partido, o que não
é o caso dos vereadores.

As emendas parlamentares
sinalizadas e não pagas ao
Município de Cascavel foi
responsável por uma
redução considerável nos
investimentos programados.
Se não fosse a política da
boa vizinhança, a
população poderia conhecer
uma lista de autoridades
que não se empenham em
cumprir o prometido.

Avaliados
O Observatório Social deve
apresentar nos próximos
dias a avaliação de
desempenho dos
vereadores de Cascavel. A
plataforma vai mostrar uma
avaliação quantitativa e
qualitativa dos mandatos.
Basta saber se a técnica
vencerá a polêmica.

Sem lista
Um problema técnico fez com
que a Prefeitura não
divulgasse, logo no início da
tarde de ontem, como de
costume, o relatório de
pacientes clicados nas UPAs e
que aguardam leitos. A
disponibilidade do relatório
obedece a legislação municipal.

DEPOIMENTO
As atenções do dia se voltam para o depoimento do exsecretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, na antessala
da Câmara de Vereadores. Ele dará detalhes sobre a
polêmica troca de materiais na ponte das obras do
Morumbi EcoPark. O depoimento será à Comissão de
Viação, Obras Públicas e Planejamento.
z A CPI das Horas Extras tomará quatro depoimentos hoje
no plenário da Câmara de Vereadores.
z Serão ouvidos o ex-secretário de Educação, Valdecir Nath
(educação) e Reginaldo Andrade, ex-secretário de Saúde.
z Além deles os atuais titulares das pastas – Marcia
Baldini e Rubens Griep – também serão ouvidos
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Espera perigosa

OBRAS da Avenida Tito Muffato
O tempo de espera pelas melhorias na Avenida Tito Muffato não foi o
único desafio para que os moradores e condutores pudessem trafegar
com segurança no local. Desde o começo das obras, poeira, pneus furados e acidentes é rotina no local. O
vereador Alécio Espínola (PSC) visitou
a obra com engenheiros e responsáveis pela sinalização e trânsito para
que o local se torne mais seguro até
a conclusão das obras.
Durante a visita, o vereador conversou com os moradores e profissionais do trânsito para que as
próximas ações sejam decisivas
para organizar e ordenar o trânsito no local. “A orientação é que as
pessoas se possível evitem o trafego nessa região das obras, mas
se for inevitável é necessário que
a sinalização seja eficiente e melhorada para que proporcione segurança e bem-estar aos condutores e pedestres”, argumenta.

O acidente fatal que foi registrado na última semana foi determinante para que a situação se torne
ainda mais urgente e preocupante.
“Junto com a comunidade peço que
a sinalização seja adequada às necessidades de segurança e que os
condutores nos ajudem a vencer
esse tempo de obras com segurança”, acrescenta.
 Reportagem: Edna Nunes
Foto: Fábio Donegá

POEIRA DA
ESTRADA

Mesmo que a incomode a população
e atrapalhe o comércio, pouca coisa
pode ser feita com relação a poeira
que a obra provoca. A mecânica dos
carros e motos também sofre com as
aberturas nas vias, mas apenas
medidas paliativas e temporárias
podem ser adotadas. O que resta
aos moradores é esperar a finalização
da obra que promete compensar.

Ministério Público
Ontem o vereador Fernando Hallberg sinalizou que deve acionar o Ministério
Público para que providências sejam tomadas e também chegará ao órgão uma
denúncia sobre a responsabilidade de uma morte que ocorreu no local no fim
de semana. Um rapaz de 30 anos morreu em um acidente de motocicleta na
Tito Muffato, onde caiu com o veículo. “Não podemos aceitar que uma
irresponsabilidade deste tamanho fique impune”, diz. Segundo ele, o local
deveria ser sinalizado após a retirada das lombadas que havia no local. “Eu
não tenho como não me indignar com isso”, declarou Hallberg.
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Horários de
trabalho alterados?
Audiência pública realizada na
noite de quarta-feira (14), na Câmara de Vereadores, debateu o horário de atendimento do comércio, da
indústria e da prestação de serviços em Cascavel. Sindicatos, entidades, empregadores e empregados participaram da discussão, que
apresentou diferentes opiniões.
Logo no início da audiência, o
presidente do Sindec (Sindicato
dos Empregados no Comércio de
Cascavel e Região), Osvaldecy Pisapio, apostou em uma postura
contrária a da grande maioria. Segundo ele, estender o horário do
comércio em três turnos – opção
mais debatida durante o encontro
– vai contra a postura de defesa
do trabalhador, que se vê obrigado a concordar com o empresário,
mesmo a contragosto, para a manutenção do emprego.
Por outro lado, o presidente da
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Edson Vasconcellos, preza por dar opções de horários ao empregador de acordo com
o setor em que atua. “Não pode
haver a proibição como temos no
feriado do [aniversário] do municí-

AUDIÊNCIA PÚBLICA, de iniciativa do vereador Serginho Ribeiro, discutiu abertura do comércio
em horários diferenciados
pio, por exemplo. É preciso dar opção ao empresário e abrir possibilidades de ter oportunidades em
Cascavel, visto que esta é uma forma de gerar ainda mais empregos,
de colocar no mercado aquele que
está desempregado, e é nisto que
está fundamentado o desenvolvimento”, explica.
Da mesma maneira, o presidente do CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Samuel Matos,
vê na mudança do horário de aten-

dimento do comércio, seguindo o
código de posturas do município,
uma forma de fortalecer a economia local. “O empresário precisa
ter liberdade para abrir a empresa no horário que lhe compete,
sempre respeitando a legislação
trabalhista. Se o negócio é viável
numa determinada hora e ele optar por abri-lo, o poder público ou
os sindicatos não podem dizer o
horário que ele pode abrir ou não.
Isso deve ser uma opção”, afirma.

MAIS AUDIÊNCIAS
O gerente regional do Ministério Público do Trabalho, Joaquim Ribeiro, defendeu a proposta de serem organizadas
outras audiências públicas que discutam o tema. “São nestes debates que se abordam assuntos que envolvem interesse
social e não só econômico”, diz.
Ribeiro comenta que lhe causa estranheza quando ouve falar em abertura de empresas em quaisquer horários e
questiona: “como fica o pai de família que não pode cuidar do filho porque tem que trabalhar? Que ditado é esse que
trabalha em horário diferenciado quem gosta? Será que o empregado vai trabalhar porque quer ou porque precisa?”.
Ainda segundo o gerente do MPT, o discurso de geração de empregos ou renda não se justifica, principalmente por
conta dos avanços tanto ao empregador quanto ao empregado ao longo dos anos, mesmo em meio a uma crise
econômica. “Isso nunca se debateu. Por que só agora?”, pontua.
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A LEI NÃO É PARA TODOS
Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação, com dados até o dia 30
de setembro de 2016, revela que União, Estados e
municípios editaram 5,47 milhões de normas desde a
promulgação da atual Constituição Brasileira, em 5
de outubro de 1988. Pode parecer incrível, e é: para
que o leitor tenha uma ideia do volume que isto representa foram 535 leis, decretos, medidas provisórias,
normas complementares ou emendas editadas por dia,
em média. O levantamento aponta ainda que, no período analisado, a União editou 163 mil normas, os
Estados 1.460.985 e os municípios, 3.847.866.
Este verdadeiro afã de regulamentar tudo e todos
trazem algumas consequências importantes e graves
para o país. Por um lado, a verdade é que uma parte
do mercado se adapta e segue as leis, decretos e
normas. Todas as empresas sérias naturalmente procuram se informar para obedecer aos regulamentos
vigentes, ainda que isto gere custo, inclusive. Não é
coincidência que no Brasil as empresas são as campeãs mundiais em horas dispendidas para o atendimento das exigências fiscais: 2.600 horas!
Outra parte do mercado, o ilegal, no entanto, simplesmente ignora o Estado, os decretos, leis, normas
técnicas - e ignora solenemente, sem qualquer receio
das consequências que esta postura pode acarretar. E
por que a falta de receios? A resposta é simples: o poder público não tem uma estrutura fiscalizatória que dê
conta de controlar este emaranhado de legislações aliás, parte delas conflitantes entre si.
Para entrar na trilha do desenvolvimento sustentado, o Brasil não precisa de leis novas a todo instante, necessita muito mais de tranquilidade institucional e controles rígidos, maior fiscalização do que
já vigora. O mercado legal e o consumidor brasileiro
merecem respeito.

Presidente Michel
Temer, negando que
pretenda acabar com o
Bolsa Família.

NOTAS
z Medo de dirigir

zCiclovia

O professor e autor de
vários livros, Fauze Kfouri,
estará em Cascavel na
próxima terça-feira (20),
para repassar os
conteúdos da palestra
Medo de dirigir e dirigir
com medo. Gratuita, a
palestra será realizada às
19h30 no salão social da
Associação Atlética
Comercial. Conforme
Fauze Kfouri, o medo de
dirigir é muito mais
comum do que se pensa
no Brasil.

Um ato às 14h de sábado,
17, na Agrotec, marcará o
lançamento da ciclovia que
vai ser implantada às
margens do Parque
Nacional do Iguaçu, entre
Cascavel e Foz. Diversas
autoridades estarão
presentes. A sugestão de
tornar a obra em uma nova
opção ao Oeste tem como
idealizador o ex-presidente
da Acic José Torres
Sobrinho. Torres vai
emprestar seu nome à
ciclovia.

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

Os altos índices
de violência
contra a mulher
em Cascavel,
conforme mostra
reportagem do
Hoje News.

As atividades
do FeliCidade
do Idoso, que
acontece hoje
no Parque de
Exposições de
Cascavel

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

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

AGÊNCIA BRASIL

“Porque, ao longo do
tempo esse pessoal vai se
incluindo na sociedade e
ao longo do tempo, digo
eu, quem sabe, possamos
eliminar essa questão do
Bolsa Família.”

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

K 27 L 21

K 29 L 23

K 30 L 19

K 27 L 20

Nublado com
pancadas de
chuva

Nublado com
pancadas de
chuva

Nublado com
pancadas de
chuva

Nublado com
pancadas de
chuva
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Fases da lua
MINGUANTE
09/03 - 08h19

NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

CHEIA
31/03 - 09h36

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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A bela
KATHELINN
SCHLICHTING,
no clique de
Arivonil Policarpo

HOJE NEWS, 15 DE MARÇO DE 2018

gente@jhoje.com.br

Veneno
Dia 21 de março será realizada a Oficina do Plano Estadual
de Saúde de Populações Expostas aos Agrotóxicos.
Será na Unipar, das 8h às 18h. A promoção é da Secretaria
de Estado da Saúde. Mais informações (45) 3321-5533.

Sentimentos
Hoje, na Biblioteca Pública, às 15h, tem o lançamento do
Livro Explosão de Sentimentos: vozes da superação. Os
autores são pacientes do SIM-PR. Todas as quintas-feiras
eles se reúnem com a equipe da Biblioteca Pública e
debatem textos, criam e recitam poesias.

Corrida

Violão
Nesta sexta-feira tem
show de violão brasileiro
e do cancioneiro popular
com os irmãos Murilo e
Marcos. O evento será na
Casanóz, às 19h.
O ingresso é R$ 8. Mais
informações pelo telefone
(45) 9 9810-9172.

Dia 15 de abril será
realizada a 2ª Corrida Clube
Comercial Runners.
Os interessados poderão
escolher os percursos de
5 km, 10 km, 15 km geral e
15km Hand Bike.
A prova começa
às 8h e as inscrições
poderão ser feitas até dia
4 de abril.

Domingueira
Domingo tem Tchê Garotos no Clube Olímpico Cascavel.
Mais informações e ingressos pelo telefone
(45) 3226-6212.

Felicidades!
Erica Renata Ceccao, Paulo
Morais, Sério Mello Dias,
Maísa Loreni, Paula Soares
Campos e Letícia Mescla.

Liberdade é uma palavra que
o sonho humano alimenta,
não há ninguém que
explique e ninguém que
não entenda.
Cecília Meireles

Alana Camile de Lima Oliveira, fotografada por Vera e Grasi Fotografias
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FLA IMAGEM

A noite foi de festa, ontem, para a torcida rubronegra. Depois de quase quatro anos sem vencer
como visitante na Copa Libertadores, o Flamengo
virou o jogo e bateu o Emelec por 2 a 1 e pleno
Estádio George Capwell, em Guayaquil, no
Equador. Os gols foram de Vinicius Júnior.
Angulo abriu o placar. Curiosamente, o último
triunfo havia sido justamente sobre os equatorianos
em 2 de abril de 2014 (2 a 1). Na edição de
2017, o time não venceu nem sequer uma
partida fora de casa e acabou eliminado ainda na
fase de grupos. Com o resultado, o Flamengo
assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores,
com 4 pontos. River Plate-ARG e Santa FéCOL completam a rodada apenas no dia 5 de
abril. O próximo compromisso do Rubro-negro
pela competição será contra os colombianos do
Santa Fé, dia 18 de abril, com portões fechados
no Rio de Janeiro.

Inter avança, mas reclama
O Internacional fez o que pregou
nos dias que antecederam o jogo
contra o Cianorte: foi inteligente. Ao
ver a equipe local sair atrás do resultado pois havia perdido o jogo de ida
por 2 a 0, o Colorado aproveitou-se
do contra-ataque e repetiu o placar
do jogo de ida nesta quarta-feira (14).
O novo 2 a 0 coloca o time gaúcho
na quarta fase da Copa do Brasil.
O rival seguinte e o mando de
campo serão definidos em um sorteio na próxima segunda-feira. Os
jogos são em 4 e 18 de abril. Antes,
o Internacional encara o Grêmio no
domingo na Arena. O jogo abre as

quartas de final do Gauchão.
Os gols foram marcados por
Patrick e D'Alessandro, que até
perdeu um pênalti no primeiro
tempo. Com a classificação resolvida, o Internacional tratou de preservar jogadores no fim do jogo e
teve ainda a estreia de Rossi.
A vitória do Inter quebrou invencibilidade de dois anos e quatro meses do Cianorte no estádio Albino Turbay, que teve o gramado criticado
pelo vice de futebol colorado, Roberto Melo: “Acho estranho que a
cada show que tem no Beira-Rio a
CBF vai até lá para fazer uma nova

Coxa eliminado
Sob gritos de “Fora Sandro Forner”, o Coritiba empatou por 1
a 1 com o Goiás, ontem a noite, no Couto Pereira e foi eliminado
da Copa do Brasil, pois havia perdido por 1 a 0 a partida de ida,
no Serra Dourada. Foi o quinto jogo seguido do Coxa sem vitória.
Ontem, o Goiás abriu o placar aos 29min, com um golaço de
Carlos Eduardo, em jogada individual. O Coritiba chegou ao empate com um gol de pênalti cobrado pelo goleiro Wilson logo
aos 2min, mas depois não conseguiu o tento que precisa para
levar a disputa aos pênaltis.

vistoria. Com todo respeito ao Cianorte que nos tratou muito bem,
não tem condições de jogar uma
competição nacional num gramado
desses. Não entendemos. Há um
desgaste, mas nossa Copa do Brasil
é prioridade. Agora voltamos o foco
para o Campeonato Gaúcho", disse
o dirigente. Na estreia na Copa do
Brasil, o Inter enfrentou o Boavista
em Cascavel e na ocasião os gaúchos também reclamaram do gramado do Estádio Olímpico.

PLACAR DE ONTEM
2ª DIVISÃO PARANAENSE
PSTC 5 x 1 Cascavel CR
Rolândia 2 x 4 Andraus
LIBERTADORES
Bolívar 1 x 1 Colo-Colo
Estudiantes 3 x 0 Real Garcilaso
Emelec 1 x 2 Flamengo
Corinthians 2 x 0 Dep. Lara
At. Nacional 4 x 0 Delfín
COPA DO BRASIL
Cianorte 0 x 2 Internacional*
Coritiba 1 x 1 Goiás*
CRB 0 x 3 São Paulo*
Atlético-MG*2( 4 x 2 )1
Figueirense
Cuiabá 0 x 1 Náutico*
* Na próxima fase
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Áries

Touro
Gêmos

É hora de cumprir com as promessas
e os prazos combinados anteriormente. Não deixe que cobrem algo que
ainda não fez. Cor: rosa.

Câncer

O cuidado com as suas palavras evitará brigas mais sérias. Ótimo dia para
dar continuidade a trabalhos em equipe que estão em andamento. Cor: tons
claros.

Leão

Se quiser melhores resultados na carreira, abrace responsabilidades e faça
tudo com atenção redobrada. Não se
irrite se um colega discordar dos seus
pontos de vista. Cor: pink.

Virgem

Boas vibrações para quem deseja
aperfeiçoar suas atividades profissionais. Dê mais atenção ao seu bemestar. Dia propício para novos negócios. Cor: bege.
Dê mais atenção às suas responsabilidades sejam profissionais ou familiares.
Se você fez promessas relacionadas a
dinheiro aos seus parentes, precisará
cumprir cada uma. Cor: laranja.
Cautela com suas palavras: uma frase
dita em hora errada poderá não ser
interpretada de maneira correta e acabar te causando sérios problemas.
Cor: marrom.

Mostre o quanto você é competente e
como tem poder de decisão. Para isso,
não desista das atividades que estão
sob a sua responsabilidade até concluir uma a uma. Cor: laranja.

Peixes

Aquário

Sagitário Escorpião

Remoer pensamentos aumentará a
sua impaciência. Enquanto estiver trabalhando, procure focar as necessidades da sua família. Construa boas
amizades. Cor: azul.

Capricórnio

Tente segurar a impaciência e a pressa. O céu revela que você terá sucesso se planejar seus próximos passos.
Cor: tons escuros.

Libra

horóscopo

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Mostre seus talentos para aprimorar
sua qualidade de vida. Com isso, poderá proporcionar mais conforto aos
familiares próximos. Cor: preto.

Sua ansiedade vai comandar o astral.
Então, tenha cuidado para não fazer
tempestade em copo da água. Uma
nova amizade pode surgir. Cor: preto.
Aceite a ajuda dos colegas para realizar suas atividades. E concentre-se em
cada etapa para não cometer erros.
Assim, você poderá finalizar tarefas que
pareciam emperradas. Cor: rosa.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Kavaco tenta despistar Melissa, que
é rude com o filho e com Jairo. Flora se
sente confusa com seus sentimentos
por Tito e Érico. Getúlio cobra de Érico
que consiga dinheiro no Sapiência. Tito
se frustra quando Heitor não aceita ouvir sua nova música. Alex apresenta
pontos turísticos do Rio de Janeiro para
Maria Alice. Rosália alerta Maria Alice
sobre a proximidade com Alex. Kavaco
recebe uma mensagem misteriosa.
TEMPO DE AMAR
Eva entrega a Teodoro desenhos da
casa de Conselheiro. Eunice pede que
Isolina seja sua parteira. Edgar e Carolina se casam. Olímpia volta ao Brasil e
anuncia que lançará um livro. Vicente ten-

ta convencer Maria Vitória a velejar com
ele em seu barco. Celeste Hermínia convida Inácio para acompanhá-la em seu
recital. Firmino revela a José Augusto as
maldades de Delfina contra sua família.
José Augusto enfrenta Delfina. Alzira afirma que Artur será um bom marido para
Celina. Celina e Artur se casam.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara confronta Renato. Sophia provoca Mariano por causa de Johnny, mas
afirma que contratará o irmão do garimpeiro. Renato confessa a Clara que tramou seu assassinato com Sophia, e
que seu único interesse eram as esmeraldas. Patrick agride Renato ao
descobrir que ele causou a morte de
Beatriz. Gael ajuda Clara e aparta Patrick e Renato. Mercedes conforta Josafá. Clara pede que Patrick não a dei-

GLOBO z DEUS SALVE O REI

Afonso, Amália e família
procuram por Levi
Osiel é forçado por Lucrécia a pintá-la. Catarina
avisa a Rodolfo que, enquanto ele não se separar
de Lucrécia, não acontecerá mais nada entre eles.
Afonso, Amália e família
procuram por Levi sem sucesso. Brumela aceita
contratar Ulisses como
assistente de cozinha.
Catarina manda Lucíola
ameaçar Emídio, caso ele
não cumpra o acordo. Romero não gosta de saber
que Ulisses trabalhará na
cozinha do castelo. Emídio encontra Levi escondido em uma carroça. Amália e Afonso avisam a Emídio que Levi não irá com
ele. Rodolfo flagra Lucrécia
abraçada a Orlando.

DIVULGAÇÃO

xe. Melissa decide trabalhar no bordel
e Leandra a apresenta às mulheres.
Laura se consulta com Nalva. Amaro
pede perdão a Estela e diz que sente
sua falta, mas a professora o expulsa
de sua casa. Amaro pede ajuda a Mercedes para reconquistar Estela. Renato arma com Sophia para destruir Clara
e decide ir para o Rio de Janeiro. Uma
explosão acidental na mina de Sophia
assusta os garimpeiros.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Inácio resolve conversar para Diana
a respeito das fotos. Cassandra coloca
água fervento na orquídea de Estefânia
para matar a planta. Dulce Maria dá
parabéns para Madre Superiora após
Bárbara e Frida dizerem para ela que a
religiosa está grávida. Madre Superiora
desmaia. Estefânia fica chateada ao ver
a maneira estranha e rápida com que sua
orquídea murchou. Cassandra pede desculpa para Rogério e diz que foi grosseira
com ele após cair no papo de Bruna. Miguel hipnotiza Madre Superiora para conversar com Diana a respeito das fotos.
• RECORD
APOCALIPSE
Ricardo faz um discurso contra a
violência no mundo e é ovacionado.
Omar e Ariela observam o sucesso de
Ricardo. André se incomoda com a aproximação entre Brenda a HD. Guido diz
que é preciso reunir mais provas contra
Henrique. Ricardo convida Isabela para
seguir com ele para Nova Iorque. Diversos telejornais pelo mundo falam bem
de Ricardo. Melina e Brenda tentam
mudar o visual de HD. Dylan chora a
morte de Joice. Noah oferece ajuda. Dudu
avisa que Gláucia apresentou provas
contra Henrique e sugere que ele fuja.

• BAND
AMOR PROIBIDO - BAND
Deniz fecha a compra de uma casa
para se mudar da casa de Adnan. Adnan pede para Behlul resolver uma negociação em nome da empresa.

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PEDRO COELHO
SALA 4:
Diariamente,
às 14h20

Estreia no JL Shopping, Pedro
Coelho, ele tem uma briga
com Nêmesis. Os dois
disputam o afeto de uma
defensora dos animais que
mora na casa ao lado.
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SALA 1:
Diariamente,
às 14h10 e
16h30

TOMB RAIDER:

A ORIGEM

SALA 1:
Diariamente,
às 18h40 e 21h
SALA 2:
Diariamente,
às 14h, 16h30,
19h e 21h30

