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Mais de 400 pessoas foram atingidas
diretamente pelo temporal que caiu
na noite de quarta e madrugada de
quinta-feira em Cascavel. Os ventos
com mais de 90 km/h destelharam
casas, derrubaram árvores e postes e
causaram muito transtorno. Mais de
11 mil imóveis ficaram sem energia.
Ontem, foi dia de iniciar a reconstrução
para centenas de famílias.
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Open da
Cascavel
de Ouro?
O Metropolitano
de Cascavel é um
dos competitivos
campeonatos de
Marcas do Brasil

O Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel começa neste fim de semana,
com provas nas categorias
Marcas A, Marcas B e Turismo.
A programação de sábado no
Autódromo Zilmar Beux prevê
os treinos livres e classificatórios, enquanto que as provas
serão no domingo. A promoção
e organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo. A entrada é livre ao público.
A etapa deste fim de semana será a primeira de seis na
temporada, mas o Metropolitano de Cascavel deste ano já começa com “cara” de Open da
Cascavel de Ouro, marcada para
o dia 18 de novembro. Muitos
pilotos têm procurado o Automóvel Clube e Edson Massaro, promotor da Cascavel de Ouro, buscando informações sobre o cam-

peonato e manifestando interesse em participar de toda a
temporada ou de algumas etapas, para se preparar para a
Cascavel de Ouro.
Além dos pilotos locais, neste fim de semana vão competir,
já de olho na Cascavel de Ouro,
o catarinense Marcel Sedano,
ganhador da Cascavel de Ouro
do ano passado em dupla com
o paranaense Valmor Emílio
Weiss; o curitibano Guto Baldo,
e o goiano Gabriel Correa.
Segundo o presidente do
Automóvel Clube de Cascavel,
Orlei Silva, pilotos de vários
estados solicitaram o regulamento do Metropolitano, manifestando o desejo de participar de algumas etapas visando preparar seus carros
para a Cascavel de Ouro, que
premia o campeão com R$
100 e distribui outros R$ 50
mil em premiações.
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O Amadorzão Municipal de Futebol de Cascavel tem a 3ª e última rodada da primeira fase programada para este
domingo, com 10 verdadeiras decisões em seis campos da cidade. Entretanto, a condição climática pode mudar a
programação. Chuvas em excesso podem prejudicar os campos e as vias de acesso a eles, no interior. Qualquer mudança
será comunicada o quanto antes pela Secretaria de Cultura e Esporte. Pela programação, no Ninho da Cobra os jogos
são Riviera x ABA (14h) e Nossa Senhora da Salete x Resenha (16h); no campo do São Cristóvão os duelos são
Policia Militar PR/PC x D’Napolli (14h) e JMS/Mundial x Associação de Moradores do Jardim Maria Luiza (16h);
na Comunidade Nossa Senhora da Salete os embates são AE Santa Cruz x Operário (14h) e 200 Ano x Maximus/
BIG (16h); no Jardim Maria Luiza os confrontos são São Cristóvão x Consolata (14h) e Espaço Bier x Clarito (16h);
no Complexo Esportivo Manoel Messias de Souza o jogo é entre Santa Cruz e Ponte Preta, às 14h; e no Santa Cruz o
embate é entre Estrela Dourada e Jada, Meninos do Jauri, às 16h.

Cascavel Futsal na Liga
A Liga Nacional de Futsal
2018 será aberta nesta sextafeira com quatro jogos. Dentre
eles o desafio do Cascavel Futsal diante do atual campeão Joinville, às 20h15 no Centreventos Cau Hansen, casa do rival
em Santa Catarina.
Para o time cascavelense,
que tem como os principais reforços os alas Rafinha (Intelli)
e Canhoto (Marreco), o desafio
ganha proporções maiores por
ser o que marca seu retorno à
competição após um ano au-

sente. Além disso, os comandados do técnico Nei Victor só
amargaram tropeços nos amistosos de pré-temporada, com
derrotas para Pato Branco (duas
vezes) e Mariópolis, e empate
com o Campo Mourão.
Para dificultar ainda mais a
vida da Serpente, o Joinville chega embalado pela conquista do
terceiro lugar da Supercopa de
Futsal, disputada semana passada com Magnus-SP, AtlânticoRS e Horizonte-CE. Além disso,
para este ano, além de ter man-

tido a base que em 2017 conquistou a tríplice coroa (Liga Futsal, Taça Brasil e Estadual), o
time catarinense contratou cinco jogadores: Grillo (Atlântico),
Bruno (Magnus), Leandro Caires
(Corinthians), Thiaguinho (Levante) e Genaro (Corinthians).
O alento para o Cascavel Futsal é que para este jogo o técnico Nei Victor terá o elenco complete à disposição pela primeira
vez no ano, com exceção do goleiro reserva Ramón, que se recupera de cirurgia no maxilar.
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PARANAENSE - CAIO JÚNIOR
GRUPO A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Time
Cianorte
Paraná
Maringá
Foz do Iguaçu
FC Cascavel
Coritiba

PG
7
7
6
6
0
0

J
3
3
3
3
3
3

V
2
2
2
2
0
0

E
1
1
0
0
0
0

D
0
0
1
1
3
3

GP
6
6
5
5
1
1

GC
2
3
2
3
6
8

SG
4
3
3
2
-5
-7

E
0
1
1
0
2
0

D
0
0
1
2
1
3

GP
10
5
3
4
2
3

GC
2
2
2
3
3
15

SG
8
3
1
1
-1
-12

GC
3
6
7
8
11
9
11
11
11
23
11
11

SG
14
5
7
3
0
-1
-2
-2
-1
-11
-5
-7

GRUPO B

Sob o comando de Gustavo Caiche, o FC Cascavel faz neste domingo seu primeiro jogo
sem o técnico Milton do Ó no Paranaense de Futebol 2018. Ele será auxiliado por
Romildo, técnico do sub-20, já que Rodriguinho deixou o time rumo ao AtléticoPR. O desafio da equipe cascavelense é contra o Maringá, às 16h, no Estádio Willie
Davids. No último jogo do time aurinegro no local, a equipe maringaense comemorou o
título da Taça FPF 2017. Desta vez, a decisão para o FCC é em busca de três pontos
para evitar o risco de rebaixamento já nesta rodada, a penúltima da Taça Caio Júnior.

Sem Piccinin
Com brigas intensas pelas por
vagas à próxima fase, ainda que
apenas um time fique de fora dela,
a Segunda Divisão do Campeonato
Paranaense de Futebol chega à sua
8ª e penúltima rodada neste domingo, com todos os jogos programados para as 15h30.
Para Cascavel CR e Rolandia,
será o início de um novo ciclo. Realizada na quarta-feira, a 7ª rodada
foi a última para os técnicos Agenor Piccinin e Rubens “Maradona”
Sanches no respectivo comando
dessas equipes.
Rubens foi demitido após a derrota do REC para o Andraus por 4 a
1 em pleno Estádio Erich Georg. Foi
a primeira vitória do time de Campo Largo na competição. O “pau
para toda obra” Claudemir Sturion
assinou contrato no dia seguinte
para assumir o Rolândia. Ele chega com o auxiliar Dirceu Matos.
Já Agenor Piccinin alegou motivos particulares e pediu para sair
do Cascavel Clube Recreativo, que

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

PG
19
15
14
13
8
8
6
5
4
-5

J
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7

V
6
4
4
4
2
2
1
1
1
0

E
1
3
2
1
2
2
3
2
1
1

D
0
0
1
2
2
3
3
3
5
6

GP
18
12
14
9
10
8
9
9
7
4

8ª RODADA (PENÚLTIMA)
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

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

Time
Atlético
Toledo
Londrina
União
Prudentópolis
Rio Branco

J
3
3
3
3
3
3

V
3
2
1
1
0
0

4ª RODADA (PENÚLTIMA)
16h30
16h
16h
16h
16h
19h

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

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

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

SG
14
8
9
3
6
-3
-4
-4
-7
-22

PG
23
18
17
14
12
12
11
10
10
7
6
5

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
5
4
4
3
3
3
3
2
1
2
0

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

D
0
1
0
3
3
3
4
5
3
4
7
4

GP
17
11
14
11
11
8
9
9
10
12
6
4

JOGAM SÁBADO
16h
16h
17h
19h
16h30
18h

GC
4
4
5
6
4
11
13
13
14
26

PG
9
7
4
3
2
0

CLASSIFICAÇÃO GERAL

foi goleado pelo PSTC por 5 a 1 em
Cornélio Procópio. Foi a quarta partida seguida da Serpente sem vitória no campeonato. Além do treinador, o auxiliar Sidiclei também entregou o cargo. Com isso, o gerente
de futebol André Astorga assume o
comando do time nas duas próximas
rodadas, as últimas da fase classificatória e nas quais o CCR tentará
garantir vaga na próxima fase.

Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

PAULISTA
São Caetano x São Paulo
Mirassol x Red Bull
São Bento x Ituano
Novorizontino x Palmeiras
PARANAENSE
Coritiba x Cianorte
GAÚCHO
Avenida x Caxias

JOGAM
JOGAMDOMINGO
DOMINGO
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
19h
16h
19h
19h30
19h30
19h30

CARIOCA
Cabofriense x Fluminense
Botafogo x Vasco
Flamengo x Portuguesa
Nova Iguaçu x Macaé
Volta Redonda x Boavista
Bangu x Madureira
GAÚCHO
Grêmio x Internacional
PARANAENSE
Foz do Iguaçu x Paraná Clube
Maringá x FC Cascavel
Rio Branco x Prudentópolis
União x Toledo
Atlético x Londrina
PAULISTA
Bragantino x Corinthians
Ferroviária x Ponte Preta
Botafogo x Santos
São Luiz x B. de Pelotas
Veranópolis x São José
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Projeto de cicloturismo

INFORME ESPECIAL

Cascavel sai na frente e lança
amanhã o primeiro trecho dos 187
km que irão compor o “Caminho do
Iguaçu - Rota Beira Parque”, um projeto de cicloturismo que envolve os
municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. A ciclovia ligará Cascavel até Foz do Iguaçu, numa parceria com a Itaipu Binacional. O “Marco Zero”, entre a BR-277 e a PR-180
terá a pedra fundamental lançada às
14 horas deste sábado (17), bem em
frente à Agrotec, na saída para Curitiba, na estrada que dá acesso ao Assentamento Valmir da Motta.

Do total do projeto, 44,6 quilômetros ficam dentro do Município
de Cascavel. Este trecho leva o
nome do ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, José Torres Sobrinho, falecido em acidente aéreo, que também
sonhou com esta mesma ideia. “É

um projeto de governo do prefeito
Paranhos, que vem ao encontro de
uma proposta também da Itaipu e
demais parceiros. Aqui, contamos
com apoio da ACC [Associação Cascavelense de Ciclistas] e da Adetur”, detalha o secretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto.

INVESTIMENTOS

De acordo com ele, o trecho de Cascavel será construído pela Seagri, por meio do
convênio firmado com a Itaipu que totaliza R$ 26,6 milhões em investimentos. Durante o
lançamento da pedra fundamental do “Marco Zero”, haverá passeio ciclístico e cavalgada,
saindo do ponto de referência, por cerca de quatro quilômetros até a cachoeira atrás da
Ferroeste. A comunidade está convidada a participar deste marco histórico.

Graças a ajuda de vocês, essa semana
conseguimos solucionar muitos contratempos
relacionado a saúde.
Continuem denunciando, nos enviando suas
sugestões e reclamações através do contato:

Telefone: (45) 3321-8888
Email: comissaosaude@camaracascavel.pr.gov.br
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Prevenção
ao suicídio
A Secretaria de Saúde de Cascavel deu início esta
semana a um ciclo de capacitação sobre o tema
“suicídio”, que é voltada aos coordenadores dos serviços de Saúde e de Assistência Social e que deve
se estender aos demais profissionais desses serviços ao longo deste ano.
A gerente da Divisão de Saúde Mental, Iara Agnes
da Costa, explica que o objetivo é oferecer orientações aos coordenadores e demais profissionais dos
serviços de Saúde e de Assistência Social para que
estejam aptos a lidar com pessoas em risco de suicídio, bem como promover a sensibilização para a vigilância e qualificação do cuidado e da prevenção do
suicídio, a fim de fortalecer as ações e atuar sobre os
determinantes sociais, relacionados a este fenômeno”.

Coordenadores são orientados sobre os riscos do suicídio

TEMA

O suicídio é um fenômeno complexo, que pode afetar
indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades,
orientações sexuais e identidades de gênero, mas pode ser
prevenido. Para isso é necessário que se incentive a pessoa a
procurar ajuda de um profissional ou serviço de saúde. Mal
silencioso e ainda tabu, faz com que as pessoas fujam do
assunto e, por medo ou desconhecimento, não enxerguem os
sinais de que alguém próximo está com ideias suicidas.
Dentre os fatores de risco associados ao suicídio estão os
transtornos mentais, como depressão, alcoolismo,
esquizofrenia, questões de isolamento social, desemprego,
migrações, questões psicológicas como perdas recentes,
dinâmica familiar e condições clínicas incapacitantes, como
lesões desfigurantes, dor crônica e câncer.
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Temporal afeta 416 cascavelenses
Os estragos da noite de quarta-feira (14) causados pelo vendaval que atingiu mais de 90 km/h, conforme o Simepar (Instituto Meteorológico do Paraná),
e o temporal durante a tarde de ontem, atingiram 416
cascavelenses, segundo o boletim da Defesa Civil.
Outras quatro pessoas ficaram desalojadas e outras
quatro permanecem desabrigadas. Além disso, 104
casas sofreram algum tipo de dano.
A forte chuva registrada em Cascavel na noite de
quarta-feira (14) provocou um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade na Rua Jacarezinho, logo após o viaduto sobre a BR-467. A equipe da
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) sinalizou o local com cavaletes.
Em um trecho na Rua Procópio Ferreira, no Bairro Brasília, também houve estragos no asfalto devido ao rompimento da tubulação subterrânea diante do volume de chuva. Alguns galhos foram deixados para orientar motoristas. Até o fim da noite de quarta a Defesa Civil de Cascavel havia recebido cerca de 80 solicitações de ajuda principalmente para moradores dos bairros Guarujá e Santa
Cruz, por conta da queda de árvores e destelhamentos.
Dona Neusa Maculam, que mora no Bairro Santa
Cruz, teve parte da casa destruída por conta da chuva. Na noite de quarta-feira, o telhado da garagem desabou, causando sérios prejuízos. Ela diz não ter condições de construir uma nova estrutura e depende de
doações. “Não sei o que vou fazer. Cancelei meu seguro [residencial] e estou sozinha”, lamenta.
No Bairro Santa Cruz outra situação preocupa. A
moradora Michele Barbosa presenciou uma triste
cena. Segundo ela, a entidade beneficente Anjo da
Guarda, que atende crianças de 2 a 5 anos ficou totalmente destelhada e a água tomou conta de toda a
estrutura. “Os pais ficaram desesperados para tirar
as crianças dali. O telhado estragou e as salas ficaram todas alagadas”, diz.
A entidade é mantida por doações, inclusive pela
população local. Michele comenta que vizinhos estão
mobilizados em arrecadar materiais para reformar o
telhado. Quem quiser ajudar deve entrar em contato
com Silvana pelo (45) 99944-3290.
 Reportagem: Marina Kessler e Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santo e Fábio Donegá

QUEDA DE MURO

MURO cai e causa estragos entre as ruas Pernambuco e Manoel Ribas

Mais de sete mil pessoas

A Defesa Civil trouxe ainda um balanço da situação
no Estado. Ao todo, 23.768 pessoas foram
afetadas pelo temporal. Outras 19 permanecem
desalojadas. Além disso, 1.622 casas sofreram
algum tipo de dano e três ficaram totalmente
destruídas. Além de Cascavel, outros onze
municípios registraram algum tipo de ocorrência. A
situação mais crítica é em Pinhais, onde 20 mil
pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. Na
cidade que fica na Região Metropolitana de
Curitiba, 1.250 casas foram danificadas.

Um muro na Rua Pernambuco no
cruzamento com a Rua Manoel Ribas,
desabou e por pouco não atingiu uma
vítima. Dois veículos foram atingidos por
árvores. Uma das quedas ocorreu próximo
ao Zoológico Municipal. A outra ocorreu
na área central da cidade. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, somente ontem foram
feitos 15 cortes de árvores nos bairros
Aclimação, Pacaembu, Santa Cruz e
Centro. Além disso, houve registro de
cinco destelhamentos.
Ainda na quinta-feira (15), as rajadas de
vento arrancaram os tapumes das obras do
terminal de transporte urbano da região
Oeste da cidade. No Bairro Santa Cruz,
placas de sinalização e postes de energia
elétrica caíram. De acordo com o Simepar,
até a manhã de ontem choveu 76
milímetros em Cascavel, mais da metade do
previsto para todo o mês de março.

Queda de energia
Além de alguns municípios da Costa Oeste, o temporal de quarta-feira (14)
prejudicou 11 mil unidades consumidoras somente em Cascavel. O
atendimento aos casos individuais estava prestes a ser concluído no meio
da tarde de ontem quando uma nova tormenta provocou outros
desligamentos no município. Os fortes ventos atingiram algumas redes
alimentadoras de alta tensão das regiões Oeste, Centro e Leste da cidade,
desligando cerca de 20 mil domicílios. Em pouco mais de uma hora, no
entanto, as equipes de emergência da Copel restabeleceram os serviços para a
maior parte deles. O temporal da tarde de ontem atingiu praticamente toda a
região oeste do Estado, com um pico de 100 mil consumidores interrompidos,
devido principalmente aos ventos e derrubada de galhos de árvores sobre as
redes. Os trabalhos da Copel já reativaram os serviços para cerca de 60 mil
domicílios até este final de tarde e prosseguiram durante a noite.

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

QUEDA de árvores causa dano em pelo menos dois veículos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 16 de março de 2018

DONA Neusa Maculam chora ao ver os danos que
a chuva causou em sua casa

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Mais de sete mil pessoas

A Defesa Civil trouxe ainda um balanço da situação
no Estado. Ao todo, 23.768 pessoas foram
afetadas pelo temporal. Outras 19 permanecem
desalojadas. Além disso, 1.622 casas sofreram
algum tipo de dano e três ficaram totalmente
destruídas. Além de Cascavel, outros onze
municípios registraram algum tipo de ocorrência. A
situação mais crítica é em Pinhais, onde 20 mil
pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. Na
cidade que fica na Região Metropolitana de
Curitiba, 1.250 casas foram danificadas.

Um muro na Rua Pernambuco no
cruzamento com a Rua Manoel Ribas,
desabou e por pouco não atingiu uma
vítima. Dois veículos foram atingidos por
árvores. Uma das quedas ocorreu próximo
ao Zoológico Municipal. A outra ocorreu
na área central da cidade. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, somente ontem foram
feitos 15 cortes de árvores nos bairros
Aclimação, Pacaembu, Santa Cruz e
Centro. Além disso, houve registro de
cinco destelhamentos.
Ainda na quinta-feira (15), as rajadas de
vento arrancaram os tapumes das obras do
terminal de transporte urbano da região
Oeste da cidade. No Bairro Santa Cruz,
placas de sinalização e postes de energia
elétrica caíram. De acordo com o Simepar,
até a manhã de ontem choveu 76
milímetros em Cascavel, mais da metade do
previsto para todo o mês de março.

Queda de energia
Além de alguns municípios da Costa Oeste, o temporal de quarta-feira (14)
prejudicou 11 mil unidades consumidoras somente em Cascavel. O
atendimento aos casos individuais estava prestes a ser concluído no meio
da tarde de ontem quando uma nova tormenta provocou outros
desligamentos no município. Os fortes ventos atingiram algumas redes
alimentadoras de alta tensão das regiões Oeste, Centro e Leste da cidade,
desligando cerca de 20 mil domicílios. Em pouco mais de uma hora, no
entanto, as equipes de emergência da Copel restabeleceram os serviços para a
maior parte deles. O temporal da tarde de ontem atingiu praticamente toda a
região oeste do Estado, com um pico de 100 mil consumidores interrompidos,
devido principalmente aos ventos e derrubada de galhos de árvores sobre as
redes. Os trabalhos da Copel já reativaram os serviços para cerca de 60 mil
domicílios até este final de tarde e prosseguiram durante a noite.
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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.

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

QUEDA de árvores causa dano em pelo menos dois veículos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 16 de março de 2018

DONA Neusa Maculam chora ao ver os danos que
a chuva causou em sua casa

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Vivendo melhor
na terceira idade
De vestido longo e coroa, Tereza
Castelassi, de 73 anos, aproveitou
a terceira edição do FeliCidade do
Idoso, realizada ontem no Parque de
Exposições Celso Garcia Cid, para
mostrar a faixa de rainha da terceira
idade que carregava. “Já fui Miss Simpatia e agora sou Rainha por meio
de votação popular”, conta. No evento, organizado pela Secretaria de Assistência Social, muitos conhecidos
paravam para fotografá-la.
“Estou em meio a vários amigos
e essa alegria em poder estar aqui
cura qualquer doença. É um remédio”, afirma.
Assim como a rainha Tereza, as
donas de casa Ana Maria Siqueira
e Marli de Jesus reconhecem que
ações como esta representam muita diversão e mais qualidade de
vida. “Se a gente fica em casa começam as preocupações, o estresse e quando vê chega a depressão.
Aqui damos risadas, encontramos
amigos, acabam os problemas”,
dizem as amigas.
O secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi, comenta que o
evento se fortalece a cada edição por
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

Mil pessoas

conta das parcerias. “São empresas
privadas e secretarias envolvidas que
trazem iniciativas voltadas à saúde,
esporte, entretenimento, cultura, e
é isso que faz com que os idosos se
sintam à vontade em participar. É uma
troca de experiência e de muita informação”, relata.

TEREZA Castelassi com amigos durante a
terceira edição do FeliCidade do Idoso

30 SERVIÇOS
TODOS os serviços oferecidos aos idosos eram
gratuitos: alguns aproveitaram a chance para
melhorar o visual

De acordo com o diretor de Assistência Social, Emilio Martini,
as fortes chuvas da noite de quarta-feira (14) reduziram as expectativas de público. Foram confirmadas mil pessoas, que usufruíram de todas as atividades organizadas à terceira idade e participaram do sorteio de brindes e também do tradicional baile. “Apesar disso, o evento foi considerado um sucesso”, afirma.
Martini lembra que estão programadas outras três edições para
os meses de junho, agosto e outubro.

Ao todo, 30 serviços foram
ofertados aos idosos durante todo o
dia. Um dos mais movimentados era
o estande de uma universidade que
trouxe exercícios para a memória.
Segundo a acadêmica de Psicologia,
Ivonete Seki, esta é uma forma de
prevenir doenças como o Alzheimer.
“Com jogos, charadas, cruzadas e
outros desafios, os idosos aprenderam
a estimular a memória. Tudo o que
eles viram aqui pode ser praticado
em casa”, garante. Além disso, os
visitantes puderam acompanhar uma
palestra com o médico Marcio
Souto, sobre qualidade de vida.

LOCAL
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Portas fechadas
O Molivi – Movimento para Libertação de Vidas –, conforme o que já
havia sido divulgado antecipadamente pelo Hoje News, encerrou
os atendimentos ontem.
A decisão para que isso ocorresse foi motivada, sobretudo,
pelo acúmulo de dívidas que já
passam de R$ 60 mil.
A partir de agora o trabalho da
equipe será no sentido de realocar pacientes que seguem na comunidade terapêutica em tratamento e tentam se livrar da dependência química.
“Estamos fazendo um estudo
para definir para onde serão levados de forma que o tratamento
não seja prejudicado. Há possibilidade de encaminhamentos ao
SIM-PR [Serviço Integrado de Saúde Mental] em Cascavel e para
entidades de outras cidades”, diz
o pastor Milton Cesar Fontoura
Alves, presidente do Molivi.
A mudança não foi bem aceita
por alguns dos pacientes, mas o
presidente destaca que toda a
equipe presta os esclarecimentos
necessários para que nenhum de-

Milton Cesar
Fontoura Alves,
presidente da Molivi

Planejamento

les sofram com as consequências. “Sabemos que diante do tratamento, o psicológico é alterado
e que alguns não querem sair,
mas encontramos as melhores
soluções”, diz.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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No próximo sábado toda a
diretoria do Molivi estará reunida
para definir ações que possam
suprir as dívidas. Apesar do
encerramento das atividades, há o
desejo de que a comunidade possa
se reerguer. “Nosso maior desejo é
pagar as dívidas e pensar em uma
nova dinâmica que permita que os
atendimentos sejam retomados”.
Por enquanto a sede do Molivi,
localizada na Rua Toledo, 479,
Jardim Periolo em Cascavel, ficará
fechada e sem outra utilidade.

12

LOCAL

Limpeza às
margens
da BR-467

HOJE NEWS, 16 DE MARÇO DE 2018

A limpeza do matagal que toma conta do canteiro central e das margens da BR-467, no perímetro urbano de
Cascavel, foi cobrada pela equipe do Hoje News ainda
no início do ano em reportagem e pelas redes sociais.
Nesta semana equipes contratadas pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem) começaram o serviço.
A roçada deve atender ao trecho do Trevo Cataratas
até à Avenida Barão do Rio Branco, que é de responsabilidade da superintendência regional do DER. Na tarde de
ontem funcionários trabalhavam próximo ao viaduto da
Avenida Rocha Pombo, na pista em sentido a Toledo.

RECLAMAÇÕES

O matagal nesse trecho, inclusive foi alvo de
reclamação de moradores das proximidades,
principalmente pelo favorecimento da
presença de insetos e animais peçonhentos.
Após a limpeza até o viaduto da Avenida
Barão do Rio Branco, em sentido Toledo,
ser concluída, a equipe retorna no sentido
oposto para fazer o mesmo serviço.

LIMPEZA por parte do DER é garantida entre o trecho do Trevo Cataratas à Avenida Barão do Rio Branco

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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GERAL

NOTAS
Caso Marielle
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, determinou a
abertura de um procedimento
instrutório para a possível
federalização das investigações
sobre a morte da vereadora
carioca Marielle Franco (PSOL),
assassinada na noite de quartafeira (15) no Rio de Janeiro.
Por meio de nota, Dodge também
informou ter feito solicitação
formal à Polícia Federal (PF) para
que adote providências para
investigar o assassinato.
O secretário de Direitos Humanos
da Procuradoria-Geral da
República (PGR), André de
Carvalho Ramos, foi enviado ao
Rio de Janeiro para acompanhar o
início das investigações feitas
pelo Ministério Público do estado,
informou Dodge.

Auxílio-moradia
Juízes federais fizeram ontem uma
mobilização nacional em defesa do
recebimento de auxílio-moradia,
após o Supremo Tribunal Federal
(STF) ter marcado para o dia 22
deste mês o julgamento sobre a
manutenção ou não do benefício,
hoje no valor de R$ 4,3 mil. A
mobilização foi organizada pela
Associação dos Juízes Federais do
Brasil e outras entidades de classe
jurídicas também aderiram ao
movimento, como a Associação
Nacional dos Magistrados do
Trabalho, a Associação Nacional
dos Procuradores da República e a
Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho.
Ocorreram atos conjuntos em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em
Salvador, Belém, Porto Alegre e no
Distrito Federal. Em outras 12
capitais, entidades representativas
regionais também fizeram
manifestações.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- ELIAS MANUEL HENDA E EMILY KREMER ALMEIDA
02- RANIERI ROBERTO FRAGA E CAMILA KUHN
03- VAGNER RICARDO STEIN E FABIANE SCHALLENBERGER
04- IVAN CAPELLARO E SUSANA PINHO DA SILVA
05- SEBASTIÃO ADRIANO DE OLIVEIRA MAIA E JULIANA TEIXEIRA DE FREITAS
06- GIULIANO MAGELA DO PRADO SOUZA E LUIZA UDENAL FERREIRA VAZ
07- LUIZ AUGUSTO FOGAÇA DOS SANTOS E ALINE DUCATI
08- JOSÉ CLAUDIO TERRA SILVEIRA E SILVIA INES IDALGO
09- JUAREZ SOARES DE LIMA E PATRÍCIA FURTADO NASCIMENTO
10- MOACIR SPAGNOL E ALINE LUCAS ANTUNES
11- KASSIANO MICHELON ALVES DE GODOY E KEMILLY ANNE DA SILVA
12- ISMAEL RIBAS DINIZ E KEYLA DOS SANTOS PATENE
13- RAFAEL CORDEIRO E THALIA CRISTINA PELISSARI DA SILVA
14- GILMAR MATOS DE SOUZA E SCHESLY CAMILA PENA
15- VILSON FERREIRA DE SOUZA E CRISTINA SALVIANO
16- JOSÉ MOACIR DA ROCHA E ROSENEY MONTEIRO DE OLIVEIRA
17- PEDRO AMARAL DE QUEIROZ E CLÉIA POLICARPO SANTOS
18- BRENDON LEE SIMÕES MARANHO E CÍNDHY CORTEZ DOS SANTOS
19- FLÁVIO LUIZ CHAVES E SIMONI CASTRO LESSA
20- JADERSON SIDNEI SCHNEIDER E JAQUELINE GARAI DE QUADROS
21- ALEXSANDRO BALESTRE DA SILVEIRA E CAMILA DE FRANÇA OLIVEIRA
22- FERNANDO KARVAT E DENISE WENGGEN
23- LUCIO BORECH E JULIANE ANDREIA RAIZEL DA SILVA
24- ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA E DENISE QUEIROZ NEVES
25- TONI RAFAEL DE MELO BERNARDI E ELIZANDRA ALMEIDA PASTURCZAK
26- JOÃO PAULO CRUZ JANUÁRIO E RUTH MARIA LUNA DANIELSON
27- LEANDRO STACHIU E KAREN FRANCIELLE RIGO
28- WELLINTON DOS SANTOS SILVA E LILIAN RAFAELA CORDEIRO
29- LUCAS SOUZA MACHADO E KETHELEN GABRIELA DOS SANTOS LEITE
30- JOÃO MARCOS FRISSON HARTMANN E TALITA JACOMEL OLIVEIRA
31- FABRICIO MATHEUS MENEGUSSO E LUCIANA LIMA LEFFER
32- CLEBER BORTOLATO E CARLA BENINCÁ PERTERLI
33- ROBERTO LUÍS CAMPANHA E MARIA IVONETE MACHADO DA COSTA
34- JÚLIO AVELAR LOURES E JOANA KELLY DE ABREU
35- MARLON ANTONIO CAUS BASTOS E PATRICIA CARLA DA SILVA KLERING
36- ANDRÉ ULISSES IOP CAMPELO E PRISCILA RITA KRIGER LINO
37- SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MOTA E MARINA MAGNINO MACHADO
Cascavel, 16 de março de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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15 capotamentos em 2018
A quantidade de acidentes graves em Cascavel tem surpreendido
neste ano, principalmente no perímetro urbano, o que antes era realidade apenas na rodovia.
Dois capotamentos foram registrados da noite de terça-feira até ontem,
no início da tarde. Ambos com bastante estrago material. Neste ano, em
Cascavel, até ontem, por volta das
17h20, horário em que foi consultado o resultado online do Corpo de
Bombeiros, 530 acidentes foram atendidos. Destes, 15 capotamentos.
Na tarde de ontem, Agnaldo Roberto Ribeiro, 49 anos, passou mal
e capotou o Ford Ka que conduzia,
no Centro da cidade. Depois do mal
súbito, o homem perdeu o controle
da direção, bateu nas pedras e o
carro capotou, parando no meio da

DOIS motociclistas caíram na marginal da
BR-467 e tiveram ferimentos leves

CARRO ficou no meio da Avenida Brasil, após acidente
Avenida. Ele teve ferimentos leves.
Na noite de terça-feira, uma jovem ficou presa às ferragens do veículo, que capotou na PR-486, no
distrito de Espigão Azul em Cascavel. A informação é de que o automóvel, um Cobalt, aquaplanou na
via. A motorista, de 22 anos, teve
ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

JOVEM ficou presa às ferragens ao capotar carro
em Espigão Azul
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

ÓLEO NA PISTA
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Dois motociclistas caíram na tarde de ontem, na marginal da BR467, em Cascavel, perto do Trevo Cataratas. O motorista de um
caminhão passou pelo local, freando, e o veículo derramou óleo
sobre a pista, que ficou escorregadia.
Até mesmo a pé estava difícil de trafegar. Com consequência, duas
pessoas, que estavam em motocicletas, caíram e tiveram ferimentos leves.
Elas foram socorridas, por populares até a chegada do Corpo de
Bombeiros, e sinalizaram a via, pedindo aos motoristas para ter cuidado
e trafegar em velocidade reduzida, por conta do risco, já que a situação
ficou ainda pior com a chuva que caiu momentos antes do acidente. As
duas vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.
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ARQUIVO

Giro da
Violência
Traficantes presos I

Maria Paraguaia
segue presa
Casa onde morava Maria Paraguaia está em processo de devolução à Cohapar
Segue presa na Cadeia Pública de
Corbélia Maria Conceição Queiroz,
conhecida como Maria Paraguaia. Ela
foi detida ainda em outubro de 2017,
na época suspeita de manter em
Cascavel uma rede de adoção ilegal
de crianças do Paraguai.
De acordo com informações da
PF (Polícia Federal), que investigou
o caso, ainda segue no MPF (Ministério Público Federal) o processo e
só o Ministério Público Federal
pode definir se existiu ou não crime, o que ainda não há previsão
para ocorrer. À Polícia Federal, apenas coube encaminhar a investigação concluída sobre os fatos.
No último depoimento dado à
Polícia Federal, Maria Paraguaia

disse que em nenhum momento
trouxe as crianças para o Brasil com
a intenção de encaminhar para a
adoção, que as crianças estavam
em situação de risco e que ela apenas tentou ajudar. No depoimento,
Maria Paraguaia disse que os menores eram parentes dela, o que
ficou comprovado, além da autorização dos pais das crianças para
que elas viessem para o Brasil.
Os três menores de idade, encontrados na casa da mulher, foram
encaminhados de volta ao país de
origem no fim do ano passado.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Relembre o caso
Tudo começou com um menino encontrado abandonado no Bairro Cascavel
Velho em 23 de outubro do ano passado. Abandono que foi denunciado
pela própria presa. O caso, que começou com informações desencontradas,
se desenrolou quando vizinhos disseram que a criança, na verdade,
“morava” na casa com Maria Conceição, além de outras duas crianças, de
nacionalidade paraguaia. Maria Conceição trouxe as crianças do país
vizinho: um menino de dois anos, que era filho de uma adolescente de 17
anos que estava na casa, e também uma menina de 10 anos. Todos de
nacionalidade paraguaia e, na época, recolhidos pelo Conselho Tutelar e
encaminhados para acolhimento. Os três eram da mesma família e Maria
Paraguaia acabou acusada de tentar adoção ilegal do menino, filho da
adolescente. A mulher morava em uma casa cedida pela Prefeitura, no
Bairro Cascavel Velho, em que na verdade deveria funcionar uma espécie de
“casa da sopa”. Segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão, o imóvel
foi devolvido ao Município e, no momento, não é usado, pois os trâmites
legais estão em andamento para devolução definitiva à Cohapar.

Dois traficantes foram presos na
região Norte de Cascavel, na
madrugada de ontem, durante
operação do GDE da Polícia Civil.
A investigação durou quatro
meses, para averiguar a ação de
um grupo criminoso que atuava
no tráfico, no Bairro Morumbi.
Durante o período, diversos
usuários de drogas foram
identificados e, logo depois,
Vinícius Tavares, 21 anos, e
Cleverson Soares de Almeida, 19
anos acabaram presos.

Traficantes presos II
Foram expedidos mandados de
prisão contra os acusados e
mandados de busca e apreensão
nas casas. Os dois rapazes foram
presos no Bairro Morumbi. Na
casa de um adolescente, que é
suspeito de participar do grupo,
foi localizada uma quantidade
de cocaína e munição calibre
380.

Traficantes presos III
Além das prisões, a Polícia Civil
segue na investigação do caso
para tentar identificar outros
membros do grupo criminoso e
deve representar, com pedido de
prisão preventiva, de outros
acusados do crime. O
adolescente, investigado com
suspeita de participar da
quadrilha, não foi apreendido
porque não estava em casa no
momento do cumprimento do
mandado de busca e apreensão.
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Novo comandante

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou ontem o nome do
novo diretor do Departamento de Educação e Fiscalização
de Trânsito da Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito). Quem assumirá a função é o
tenente da reserva, Ademir Sampaio, que já comandou o
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

DEPOIMENTOS aconteceram na manhã de ontem no plenário da Câmara
Duas safras de secretários municipais encontraram-se na Câmara de
Vereadores de Cascavel
na tarde de ontem para
explicar e trazer dados
que elucidem o número
de horas extras pagas na
gestão de Edgar Bueno
(PDT). A Comissão Parlamentar de Inquérito das
Horas Extras quer saber
como um motorista apenas recebeu por 400 horas adicionais em um
mês, além de cumprir sua
jornada normal de trabalho. Na oitiva ficou evidente que os antigos gestores sempre tiveram a decisão sobre a autorização
e pagamento das horas.
Foram ouvidos na segunda oitiva os ex-secretários, Valdecir Nath
(Educação) e Reginaldo
Andrade (Saúde) e também a atual secretária de

Educação Márcia Baldini,
que falou inclusive sobre
afastamentos de alguns
servidores que recebiam
gratificações. Todos os
gestores foram unanimes
em declarar que todas as
horas extras autorizadas
em suas respectivas gestões foram cumpridas na
integralidade.
A Comissão tem em
mãos agora cerca de 500
páginas de dados entregues
durante a oitiva para analisar. Depois de verificados
os dados, os novos passos
serão decididos. O único
compromisso que já está
agendado é a audição do
atual secretário de Saúde,
Rubens Griep, que alegou
motivos anteriormente
agendados e remarcou seu
depoimento para o dia 23
de março.

CONHECIMENTO

 Reportagem: Edna Nunes
Foto: Fábio Donegá

O vereador Olavo dos Santos (PHS) que exerce a relatoria da
CPI argumentou que não resta dúvida de que todos os gestores
conheciam os procedimentos de autorização e pagamento de
horas adicionais. “O importante é que a cada dia de trabalho
chegamos mais perto da verdade e as suspeitas agora serão
investigadas em todas as suas possibilidades”, garante o relator.

Experiência

Sem jeitinho

Paranhos disse que foi
buscar um nome com
experiência e respeito da
sociedade para assumir a
função, como forma de dar
nova dimensão ao papel do
agente de trânsito. “Buscando
sempre a construção de um
trânsito humanizado”,
afirmou o prefeito.

O vereador Alécio Espínola
protocolou um projeto que
prevê mais segurança para
os agentes de trânsito que
abordam condutores que
estacionam nas vagas
preferenciais, mesmo que
por alguns minutos. Essas
ocorrências sempre geram
desgastes e discussões
em Cascavel.

Tensão
As exonerações no primeiro
escalão por causa da
“ponte” estão longe de
superação. O assunto ainda
provoca temores políticos
O afastamento de todos os
envolvidos ou pelo menos
alguns deles, criou um
precedente para que outros
aliados sejam tratados da
mesma forma caso estejam
diante de alguma polêmica.

Polêmica
Pelo projeto do vereador, os
agentes agora podem
fotografar e criar a prova
necessária e depois
comunicar o condutor que a
infração foi cometida. A
ação, segundo o vereador,
pode evitar dissabores e
pode auxiliar na
fiscalização. A foto será
anexada na multa.

CARGA E DESCARGA
O mesmo projeto versa sobre as vagas de carga e
descargas, fato que sempre gera desconforto no
comércio. Alécio Espínola corre o risco de ouvir discursos
mais populistas na sessão que apresentar o projeto, pois
o assunto “multa” ainda traz o pavor da perda de votos.
z Metade dos vereadores acompanou ontem o depoimento
do ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté.
z O vereador Romulo Quintino, que preside a Comissão
de Viação, Obras Públicas e Planejamento até abriu a
palavra para os demais parlamentares.
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Berté baixa o tom
Ao estilo paz e amor, o ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez
Luiz Berté, baixou o tom das críticas ao depor à Comissão de Viação, Obras Públicas e Planejamento da Câmara de Vereadores na
manhã de ontem. Berté falou durante 40 minutos sobre a polêmica obra da ponte do Parque Linear
do Morumbi, que teve material trocado, desrespeitando o que foi licitado e está no contrato.
O procurador Jurídico do Município de Cascavel, Luciano Braga Côrtes, acompanhou o depoimento,
além de dez vereadores.
A troca do material fez com que
outros dois secretários deixassem os
cargos e Berté acabou exonerado
pelo prefeito Leonaldo Paranhos durante uma entrevista a uma emissora de rádio na semana passada. Para
ele, os responsáveis pela troca de
material são a empresa e quem autorizou que uma tubulação de aço

JUSTIFICATIVA

fosse substituída por concreto.
Berté afirmou que só ficou sabendo da troca do material quando o
aditivo chegou a sua mesa para assinar e ele recusou. Ele comunicou o
caso o prefeito Paranhos que também se mostrou surpreso com a troca e não assinou o documento. A empresa iniciou a obra sem autorização.
Na semana passada Berté mostrou descontentamento com o prefeito Paranhos pela forma como foi
tirado do cargo, o que segundo ele,
deixou transparecer que ele tinha
alguma culpa na polêmica. Ele pediu para depor à comissão por entender que sua honra e dignidade
estavam sendo atingidas e enfatizou que a “grande responsável”
pela substituição do material é
empresa Contersolo, que está construindo o Morumbi EcoPark.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Fábio Donegá

A justificativa que a empresa usou para a troca
do material é de que ele demoraria demais para
ser entregue pela fabricante e, com isso, atrasaria
a obra. O próprio Berté ligou para a “ARMCO
STACO,” única fabricante desse tipo tubulação
no país, que informou que no máximo em um
mês o material seria entregue, prazo que poderia
cair até para 15 dias devido às poucas
obras que estão em andamento no
Brasil. Para ele, a resposta da
fabricante derruba a retórica da
Constersolo. Entre a consulta
feita pela Contersolo à
fabricante e o início das obras
da ponte foram quase três
meses de diferença.
O presidente da
comissão, vereador
Romulo Quintino, disse
que o depoimento foi
esclarecedor.

RELEMBRE
27 de Janeiro de 2017 – Obra do
Parque Linear do Murumbi é licitada
por R$ 17 milhões.
24 de abril de 2017– A empresa fez um
pedido de informação à fabricante da
tubulação em aço quanto ao prazo de
entrega do produto e obteve como
resposta que seria em 30 dias.
05 de maio de 2017 – Assinada a ordem
de serviço do Parque Linear do Morumbi.
22 de maio de 2017 – Contersolo inicia
troca de material encaminhando uma
solicitação de reprogramação à
Secretaria de Obras Públicas.
17 de julho – A Contersolo inicia as obras
da ponte, sem a publicação do aditivo e
usa concreto onde deveria ser utilizado aço.
24 de agosto – A Comunicação Interna
nº 834/2017, com assinatura de Berté,
sugere a troca do material. Berté diz que
assinou apenas tomando ciência, pois a
comunicação era entre a Secretaria de
Obras e o Setor de Compras.
06 de fevereiro de 2018 – A Justiça afirma
que troca é legal, respondendo a um
pedido da Contersolo Construtora.
21 de fevereiro de 2018 – O Ministério
Público abre inquérito para investigar a
troca de material.
08 de março de 2018 – Os secretários
Jorge Lange (Obras Públicas), Fernando
Dillenburg (Instituto de Planejamento) e
Juarez Berté (Meio Ambiente) deixam os
cargos. Paranhos determina um processo
administrativo para investigar o caso.

RESPONSABILIDADE

O ex-secretário enfatizou que para resolver a
questão, o prefeito Leonaldo Paranhos precisa
chamar a responsabilidade para si e
determinar o que precisa ser feito. Um
processo administrativo foi instaurado
para investigar o caso e o
Ministério Público também está
apurando. Berté, que se diz
vítima na história, afirmou
que resolveu não assinar o
aditivo para não incorrer em
crime de improbidade
administrativa. “Eu posso
responder com meus bens
amanhã ou depois”, diz sobre
uma eventual ação judicial.
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Reformas em piscina
Na tarde de ontem, o vereador
Carlinhos Oliveira, acompanhado
do secretário de Cultura e Esporte,
Walter Parcianello e o diretor Cleber Fonseca, bem como, de líderes
e moradores, esteve no Complexo
Esportivo do Jardim Colonial para
avaliar e discutir alternativas de
agilizar as obras de reforma da Piscina Norte em decorrência da disponibilidade de recursos federais
para a mesma.
O secretário Walter Parcianello
considerou as dificuldades de encaminhar a licitação pela falta de engenheiros a disposição, fato resolvido
na tarde com a disponibilização de
um profissional morador do Jardim
Consolata que atendeu pedido do
vereador, também morador do bairro. “A comunidade está oferecendo
parceria gratuita com o Município para
que a obra seja realizada no menor
prazo possível”, afirmou o vereador.
Na mesma tarde, o secretário e
o gerente da pasta, indicaram todas as necessidades para a arquiteta voluntária que, presente, acompanhou a vistoria, recebeu os projetos originais do local, se colocando a disposição para rever os mesmos, apontar as alterações necessárias e quantificar os itens necessários para permitir a licitação da
reforma do complexo. Com os apontamentos, revisão de projetos e as
listagens de itens previstas, o Município poderá abrir edital de licitação da reforma.

Carlinhos de Oliveira diz que a comunidade está
oferecendo parceria

Participação
O vereador Carlinhos Oliveira, enfatiza que a comunidade do Consolata se
coloca a disposição para colaborar para que os moradores sejam atendidos na
maior brevidade possível. As reformas não serão pontuais promovendo uma
revitalização da piscina e da sua estrutura e assim será possível terminar este ano
com o complexo reformado e colocado a disposição dos moradores.
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Paraná
competitivo
para quem?
O programa Paraná Competitivo,
do Governo do Estado, será objeto
de discussão em uma audiência
pública que acontece na
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) na próxima terça-feira (20), a
partir das 9 horas, no Auditório
Legislativo da Casa.
Com o tema “Paraná Competitivo
para Quem?”, o evento atende a
uma proposição do deputado
Requião Filho (PMDB), presidente
da Comissão de Defesa do
Consumidor.
Representantes de entidades como
a Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil (Afebras) e
a Associação das Microcervejarias
do Paraná (Procerva), que
representam pequenas empresas
do setor, já confirmaram
participação nos debates.
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CARLOS MARUN, O
PANGARÉ FOLGADO
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) decidiu denunciar o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun,
por ter ameaçado pedir o impeachment do ministro Luís
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), após
decisões que desagradaram ao presidente Michel Temer. A
representação será apresentada nesta quarta-feira (14) na
Procuradoria-Geral da República. O senador quer que a PGR
solicite ao Supremo a abertura de inquérito contra Marun.
Fonte: Congresso em foco.
O gaúcho Carlos Marun é um pangaré folgado. Está precisando de uma grande lição. Desde que defendeu o corrupto
Eduardo Cunha não parou mais de sua fanfarrice, comportando-se como um autêntico saltimbanco na política nacional.
Escudado ninguém sabe em quê, blasona valentia como
se fosse um Dom Quixote no Planalto. Mas não passa de um
reles vira-lata.
Certamente, como não teve competência para exercer
atividade profissional, foi em busca da política em Mato Grosso do Sul como meio de sua sustentabilidade, corroborando,
assim, o que escreveu certa feita o jornal espanhol El País:
que ser político no Brasil é um grande negócio, dadas as
grandes vantagens auferidas.
Petulante, Carlos Marun desrespeita o Estado Democrático de Direito ao afrontar o STF na pessoa do ministro Luís
Roberto Barroso. Com intimidação despropositada ao ministro, a conduta de Marun é própria de elemento de estado
de anomia e de comportamento despótico.
Marun revela não ter envergadura ética e moral para exercer atividade em pasta ministerial.

Governador Beto Richa,
sobre o início da linha
aérea entre Toledo e São
José dos Pinhais.

NOTAS
z Reassentamento

z Aula inaugural

Uma comitiva de líderes
comunitários do
Reassentamento São
Francisco foi recebida
ontem pelo prefeito
Leonaldo Paranhos para
discutir o encaminhamento
da documentação de várias
áreas públicas que ainda
dependem de
regulamentação para
enviar para posterior
tramitação no Incra. São
áreas nas quais estão
edificadas, por exemplo, a
escola, a unidade de saúde
e a igreja, entre outros.

Na manhã de ontem foi
realizada aula inaugural da
12º turma do Mestrado em
Educação da Universidade
Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), junto
aos alunos de Pedagogia.
Ministrada pelo doutor em
Sociologia, Ezequiel
Westphal. O objetivo da
aula foi falar sobre as
Políticas Públicas
Educacionais. A integração
entre graduandos e
mestrandos visa a
aproximação desses
públicos.

Os
esclarecimentos
prestados pelo
ex-secretário de
Meio Ambiente,
Juarez Berté, na
Câmara de
Vereadores,
ontem.

Júlio César Cardos
Bacharel em Direito e servidor federal
aposentado
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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“Existia um temor
que seria tirado um
voo de Cascavel,
mas todos estão
mantidos.”

A insensibilidade
de muitos
internautas que
fizeram
comentários
absurdos sobre a
morte da
vereadora Carioca
Marielle Franco.
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Sábado

Sexta

Sábado

K 29 L 21

K 31 L 21

K 27 L 18

K 29 L 18

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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Corrida da
Justiça

DIVULGAÇÃO

Vem aí a 1a Corrida da
Justiça. Será dia 7 de
abril. Os inscritos
poderão escolher os
percursos de 3km, 5km
e 10km. Também haverá
corrida de 3 km para os
pequenos. A largada
será em frente ao
Fórum, às 20h.
GEOVANNA ZARO, no registro de Vera e Grasi Fotografias

MPB
Dia 24 de março tem Especial Elis
Regina & Maria Rita, duo de voz e
violão. Será às 22h, no Jaydin do
Édenn, Rua Antônio Alves
Massaneiro, 931. Os ingressos
custam R$ 10.

Felicidades!
Zaida Nunes, Helio Ideriha
Junior, Zaida Nunes, Andreia
Aparecida Batista de Oliveira,
Jeferson Luis, Luís Pedro
Marques e Maria Clara Bossi.

Regiane e Celso Lima, curtindo
temporada na Praia da Reserva,
Rio de Janeiro

Tempo de estudar
Quem não terminou os estudos do
1º ao 5º ano e tem mais de 15
anos, pode ser inscrever para
realizar a Avaliação de
Conhecimento pelo EJA - Educação
de Jovens e Adultos. As inscrições
podem ser feitas pelo link
www.cascavel.pr.gov.br. As provas
serão realizadas dia 23 de março
nas escolas municipais. Procure
uma mais próxima de você.
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Unipar lança mais uma turma de pós-graduação
em Estruturas de Concreto e Fundações
DIVULGAÇÃO

Com foco nas edificações,
curso trará técnicas de
concepção de projeto
estrutural, dimensionamento,
verificação e detalhamento
A Universidade Paranaense –
Unipar lança a terceira turma da
pós-graduação em Estruturas de
Concreto e Fundações, na Unidade de Cascavel. Profissionais graduados em Engenharia, Arquitetura, Geologia e áreas afins têm
mais essa opção.
O objetivo é capacitar os profissionais para atuar no campo
de projeto de estruturas de concreto e fundações para edificações, aplicando as técnicas de
concepção de projeto estrutural, dimensionamento, verificação e detalhamento com base
nas normas técnicas vigentes.
Além dos professores altamente capacitados, com referência no mercado de trabalho, a
grade curricular também é um diferencial, incluindo disciplinas,
como Análise estrutural; Concreto Armado I e II; Estruturas
de Concreto Protendido; Estruturas pré-fabricadas de Concreto; Fundações - Estruturas; Fun-

PROFISSIONAIS de Engenharia,
Arquitetura e Geologia, fiquem atentos
dações - Geotécnica; Patologia
das estruturas e fundações; e Projeto de Estruturas.
As aulas da especialização estão previstas para iniciar em abril,
em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30, sob a
coordenação da professora Neusa
Beltrame. As inscrições podem ser
feitas no site www.unipar.br. Mais
informações, ligue (45) 3321-1300.

Descontos

Ex-alunos da Instituição formados
em 2017 ganham 20% de
desconto nas mensalidades do
curso; formados em anos
anteriores, 15%; ex-alunos de
cursos de especialização
concluídos na Unipar, 20%; e
alunos de outras instituições,
10%. Desconto vale somente se
as parcelas forem pagas até a
data do vencimento e não é
concedido aos cursos com
número de vagas inferior a 15.
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Áries

Touro
Gêmos
Câncer
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. Cor: bege.
Dê mais atenção às suas responsabilidades sejam profissionais ou familiares. Se você fez promessas relacionadas a dinheiro, precisará cumprir
cada uma. Cor: laranja.

Sagitário Escorpião

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.

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.

Capricórnio

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

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.

Aquário

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

Sua ansiedade vai comandar o astral.
Então, tenha cuidado para não fazer
tempestade em copo da água. Cor:
preto.

Peixes

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

Libra

horóscopo

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.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Mostre seus talentos para aprimorar
sua qualidade de vida. Com isso, poderá proporcionar mais conforto aos
familiares próximos. Cor: preto.
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.
DEUS SALVE O REI
Rodolfo anuncia a Lucrécia que o
casamento deles acabou. Lucíola avisa a Catarina que Afonso impediu que
Emídio levasse Levi. Rodolfo agradece

Orlando por ter provocado o adultério
de Lucrécia, deixando Petrônio inconformado. Catarina comemora ao saber
que Lucrécia foi pega com um amante.
Rodolfo é informado de que o cúmplice
do adultério é sentenciado por lei. Rodolfo resolve destituir o Patriarca da Fé.
Afonso consegue emprego na ferraria
de Emanuel.
• SBT
CORAÇÃO INDOMÁVEL
Carol recebe um telefonema de seu
cúmplice avisando-a que foi assaltado
e que o ladrão levou o cheque que ela
avia lhe dado. Tobias pede a Alessandro que volte para a capital, pois corre
risco de vida. Maricruz recebe flores e

GLOBO z O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Mariano e Zé Victor se
desesperam com a
explosão da mina
. Mariano encontra o corpo de
Mané e acredita que Johnny esteja soterrado. Amaro, Xodó, Valdo
e Johnny ficam presos em uma galeria da mina. Gael e Juvenal se
juntam a Mariano e os garimpeiros para tentar resgatar os homens. Renato localiza Fabiana no
Rio de Janeiro. Suzy, Adinéia e Irene comemoram a discussão entre Cido e Samuel. Adriana descobre que está com um tumor e
precisa de uma operação de emergência. Clara percebe o interesse
de Adriana por Patrick. Preocupada com Adriana, Elizabeth se embriaga. Xodó tenta se comunicar
com os garimpeiros. Estela sofre
ao saber do acidente de Amaro.
Mercedes afirma a Mariano que há
sobreviventes nos escombros. Juvenal ouve a voz de Xodó.

uma colar de Karim. Mohamed recebe
a notícia de que Karim precisa voltar
com urgência para a Arábia. Teobaldo
entrega a Maricruz o cheque que tirou
do cúmplice de Carol e diz que se fez
passar pelo ladrão para poder descobrir o plano dela.
CARINHA DE ANJO
O colégio começa a ser arrumado
para o grande dia da apresentação do
concurso de talentos das meninas.
Fabiana revela que haverá outras apresentações temáticas para inspirar as
pequeninas no concurso. Estefânia e
Vitor voltam após a primeira consulta
da gravidez. Solange quer saber de
tudo. Cassandra diz que a orquídea
deve ter murchado por alguém colocar água quente na planta. Solange
explica que não foi ela. Começa enfim o primeiro show de talentos com
um mágico como convidado especial
para inspirar as meninas.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Behlul e Bihter marcam um dia para
se encontrarem a sós. Chega o dia de
Nilay prestar a prova para o vestibular.
Adnan e Deniz contam para Bülent que
ela irá sair de casa. Capitão Riza aparece na casa de Adnan para pedir a mão
de Nesrin. Bihter sai para encontrar
Behlul em um quarto de hotel, mas ela
esquece o celular em casa.
• RECORD
Guto e Talita tentam se salvar. Natália recebe um aviso sobre o incêndio.
César corre para o local. Dylan tenta
disfarçar a emoção. Henrique mente e
diz para Estela que precisa checar a
saúde de sua mãe. O telefone toca e
eles descobrem que o galpão da seita
está pegando fogo. Jonas corre para
tentar salvar vidas. Guto e Talita tentam
fugir do local enquanto Berenice e Nina
continuam ouvindo os devaneios de Zé
Bento. César chega na seita. Glória diz
que precisará fugir de Roma. Marta estranha a viagem de Isabela. Emocionado, Dylan não tira os olhos de Noah.

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