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Paranhos estuda
ampliar retornos
Uma das maiores polêmicas em torno das obras do Plano de Desenvolvimento Integrado
(PDI) é o fim dos retornos nos cruzamentos ao longo da Avenida Brasil. O looping de
quadra não agradou boa parte dos motoristas e o prefeito Leonaldo Paranhos diz que a
Cettrans fará um estudo para avaliar a possibilidade de ampliar o número de retornos.
z Pág. 04
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CCR no Olímpico

Já classificado para a segunda fase da Segunda Divisão do Paranaense de Futebol, o Cascavel
Clube Recreativo recebe o Rolândia neste domingo, às 15h30, no
Estádio Olímpico Regional, em
duelo válido pela última rodada
da fase classificatória.
Todos os jogos desta 9ª rodada estão marcados para o mesmo horário, pois ela definirá os
grupos dos quais sairão os finalistas e consequentemente as
equipes que subirão para a elite
do Estadual em 2019.
Para o Rolândia o duelo em Cas-

cavel é de vida ou morte. Uma derrota aliada a um triunfo não improvável do Andraus diante da já rebaixada Portuguesa Londrinense, em
Apucarana, lhe custará a degola.
Diante de um adversário que buscará a vitória a todo custo no Olímpico, o Cascavel CR armará sua estratégia já pensando na próxima fase
do campeonato. Para isso, o interino André Astorga conta com o retorno do volante Ronaldo, de suspensão. Além disso, a Serpente Tricolor
conta com a torcida. Para isso, o ingresso terá preço único para qualquer setor do estádio: R$ 10.

SEGUNDA DIVISÃO
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

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

PG
22
16
15
15
11
11
8
7
4
-5

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
5
4
4
3
3
2
1
1
0

E
1
1
3
3
2
2
2
4
1
1

D
0
2
1
1
3
3
4
3
6
7

GP
21
11
15
13
12
9
13
10
7
4

GC
5
6
6
7
6
11
15
14
17
28

SG
16
5
9
6
6
-2
-2
-4
-10
-24

9ª RODADA (ÚLTIMA)
DOMINGO
15h30 Cascavel CR x Rolândia
15h30
Operário x Batel
15h30 P. Londrinense x Andraus
15h30
Iraty x PSTC
15h30 Independente x Paranavaí
COPA TRUCK

Â HOJE
12h
1º Treino livre MB Challenge (CLA AMG)
12h35 1º Treino livre MB Challenge (C250 CUP)
13h15 1º Treino Livre Copa Truck
14h25 2º Treino livre MB Challenge (CLA AMG)
15h
2º Treino livre MB Challenge (C250 CUP)
15h40 2º Treino livre Copa Truck
16h50 3º Treino livre MB Challenge (CLA e C250)
Â SÁBADO
9h
3º Treino livre Copa Truck
10h10 4º Treino livre MB Challenge (CLA AMG)
10h50 4º Treino livre (C250 CUP)
11h30 5º Treino livre (CLA e C250)
12h20 Treino classificatório Copa Truck
14h
Treino classif. MB Challenge (CLA AMG)
14h25 Treino classif. MB Challenge (C250)
Â DOMINGO
10h28 Largada MB Challenge
11h30 Visitação aos boxes
13h05 Largada Copa Truck (Corrida 1)
13h46 Largada Copa Truck (Corrida2)

A temporada 2018 da Copa Truck começa neste fim de semana em Cascavel, com a disputa da primeira rodada dupla
do ano, válida pela Copa Sul, a primeira das quatro que formam o campeonato. O grid da categoria conta com 19
pilotos inscritos, sendo que cinco deles são estreantes. Formarão o grid os pilotos Felipe Giaffone, Débora Rodrigues,
Rogério Castro, Giuliano Losacco, Beto Monteiro, Luiz Lopes, Fábio Fogaça, Djalma Fogaça, Zé Maria Reis, Eurípedes
Reis “Baratão”, Wellington Cirino, André Marques, Alex Fabiano, Régis Boessio, João Maistro, Witold Ramasauskas,
Renato Martins, Roberval Andrade e Luiz Renato Luhrs. Além dos caminhões, a pista do Atódromo Zilmar Beux
receberá a etapa de abertura da temporada 2018 do Mercedes-Benz Challenge neste fim de semana.
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FC Cascavel não para
Vitorioso num jogo decisivo e
contra um adversário que jamais
havia vencido em sete jogos disputados durante quatro anos na
elite do Estadual, o FC Cascavel
se despediu do Campeonato Paranaense de Futebol 2018 com a
cabeça erguida graças à vitória de
virada, por 2 a 1, sobre o Coritiba, na noite de quarta-feira, no Estádio Olímpico. A temporada, entretanto, está longe do fim para a
Serpente Aurinegra.
“O planejamento é anual. As
categorias de base estão treinando desde o início de fevereiro. Ainda vamos jogar o Campeonato Paranaense das categorias sub-15,
sub-17, sub-19 e sub-23. O obje-

tivo é formar jogador e movimentar a cidade. O Futebol Clube Cascavel não para”, diz o presidente
da equipe, Valdinei Silva.
O dirigente diz ainda que não
se agradou com a campanha do
time profissional e que novos rumos deverão ser traçados para a

sequência dos trabalhos: “vamos
nos reunir nesta semana para fazer uma avaliação do resultado.
Entendo não era o esperado, acreditávamos que poderíamos ter chegado mais longe. Falhamos em algumas situações, mas que vamos
corrigir a partir daqui”.

PLANEJAMENTO

Adepto da “Lei das 10 mil horas” - teoria publicada por Malcolm
Gladwell no livro Outliers e que diz sobre o tempo que uma pessoa leva
para ficar boa em algo -, o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva,
resume a sequência da temporada com palavra “planejamento”. “Na Taça
FPF a ideia é fazer uma bela campanha com a equipe sub-23 para buscar
uma vaga na Série D do ano que vem, mas é planejamento. Não para. O
futebol não é uma ciência exata. Às vezes o menor investimento dá melhor
resultado, mas temos que continuar tentando, não temos [diretoria] a
expertise de tocar o futebol, todos ali são empresários, têm seus negócios,
mas acreditamos que estamos no caminho certo. É uma semente que esta
sendo plantada a longo prazo e como toda boa semente tem que ser cuidada,
adubada e trabalhada para que dê resultado”.
ASSESSORIA

Mais de quatro meses depois de ter disputado seus últimos pontos diante de seu torcedor, o Cascavel Futsal volta a atuar
numa partida oficial no Ginásio da Neva neste sábado, quando recebe o Marechal em clássico estadual válido pela 2ª
rodada da Liga Nacional de Futsal, às 19h. A Neva tem sido a força da Serpente Tricolor nos últimos anos. Em 2017,
foram apenas duas derrotas no local em todo o ano. O clássico deste sábado também marca a volta de um jogo pela Liga
na Neva. O último foi em 16 de julho de 2016, na vitória por 4 a 3 sobre o Guarapuava. Este retorno também é a
primeira oportunidade para o torcedor conhecer a versão 2018 do Cascavel Futsal, que tem uma base bastante
conhecida, com Alê Falcone, Issamu, Rafinha, Adeírton e Guilherme.
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Handebol

O fim de semana será de intensas
disputas de handebol em
Cascavel, com a abertura da 18ª
edição da Copa Oeste. A
competição reunirá cerca de 300
pessoas de 14 cidades. Os jogos
ocorrerão nos ginásios Sérgio Mauro
Festugatto e Francisco Pian (São
Cristóvão). A programação nos
dois locais tem início às 8h e seguirá
até por volta das 19h, tanto no
sábado quanto no domingo.
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Em seu primeiro compromisso no
ano da Copa do Mundo 2018
e em sua penúltima partida antes
da lista de convocados para o
Mundial, o Brasil desafia a
Rússia em partida amistosa nesta
sexta-feira, às 13h (de Brasília),
no Estádio Luzhniki, em Moscou
(RUS). Para jogo, previsto para
ocorrer com temperatura abaixo
0ºC, o técnico Tite não terá
força máxima. O treinador da
seleção brasileira promove três
alterações na equipe: Thiago
Silva entra na zaga no lugar de
Marquinhos, Willian (foto) entra
no meio-campo no lugar de
Renato Augusto, e Douglas
Costa entra na vaga deixada em
aberto pelo lesionado Neymar.

C omecial
O Caico, o Campeonato Interno do Comercial, dá início a mais uma
rodada nesta sexta-feira, com jogos pela categoria Sênior, que tem como
destaque o time da Tintavel, que hoje enfrenta o AGV Outdoor às 19h15,
na sede campestre. Para os jogadores da Super Sênior o compromisso será sábado à tarde, com destaque para Oxiguaçu, que venceu todas as partidas disputadas e agora enfrenta a Imobiliária Roani, às
16h30. Já os times da categoria Livre realizam suas partidas na segunda-feira, com destaque para o líder Containner/Panificadora Roani.
Individualmente, evidência para os artilheiros Claudinei Casagrande
(Tintavel, Sênior), Adelir Ribeiro Bernardes (Oxiguaçu, Super Sênior) e
Gelson Pirolli (União, Livre).

A madorzão
A fase eliminatória do Campeonato Amador Municipal de Cascavel começa neste domingo, com quatro jogos pela rodada de ida
das oitavas de final. Os confrontos ocorrerão em dois locais. No
Ninho da Cobra os confrontos serão Santa Cruz x Cascavel AP (às
14h) e Nossa Senhora da Salete x Associação Esportiva Santa
Cruz (16h). Já no campo do São Cristóvão os confrontos serão
Pankeka/Barão x ABA (às 14h) e Resenha x São Cristóvão (16h).
Desses duelos sairão os primeiros classificados às quartas de
final. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será
definida nos pênaltis. Os demais jogos das oitavas de final estão
marcados para o dia 8 de abril: D’Napolli x Maximus/BIG, Operário
x Associação de Moradores do Jardim Maria Luíza, Jada, Meninos
do Jauri x 200 ano e Espaço Bier x Ponte Preta.

JOGAM HOJE
13h

AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA
Rússia x Brasil

8h35
09h20
14h
14h
15h
15h15
15h30
16h30
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45
17h
21h
23h

AMISTOSOS
Uruguai x Rep. Tcheca
Japão x Mali
Senegal x Uzbequistão
Noruega x Austrália
Grécia x Suíça
Tunísia x Irã
Ucrânia x Arábia Saudita
Sérvia x Marrocos
Escócia x Costa Rica
Holanda x Inglaterra
Polônia x Nigéria
Itália x Argentina
Alemanha x Espanha
Portugal x Egito
França x Colômbia
Peru x Croácia
Islândia x México
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Adelino agora é PRP

AÍLTON SANTOS

INFORME ESPECIAL

O deputado estadual Adelino Ribeiro, que foi forçado a deixar a presidência do PSL no Paraná após a
entrada de Jair Bolsonaro no partido, agora vai presidir o diretório estadual do PRP. Ele assinou a ficha de
filiação na noite de ontem em solenidade na Câmara de Vereadores de
Cascavel e logo em seguida assumiu
o comando da legenda no Paraná.
O novo presidente disse que a
partir de agora o projeto político é fortalecer o PRP. “Não tenho dúvidas que
nós vamos construir no estado do
Paraná uma força muito maior do que
nós tínhamos no PSL”, disse Adelino.
Segundo ele, mais de 70 secretá-

ADELINO assumiu a presidência estadual do PRP na noite de ontem
rios municipais ingressarão no partido. Mesmo antes de ingressar na nova
legenda, Adelino já vinha trabalhando
para fortalecer o Partido Republicano
Progressista em vários municípios.
Ele também irá ajudar a coordenar o
fortalecimento do partido em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

SOBRE A POLÊMICA DA COBRANÇA DO VALE SIM
Amigos, nesta semana postei nas redes sociais uma Lei Municipal que dispõe
sobre a bilhetagem eletrônica. Gerou muita polêmica quando alertamos a
população que a emissão do Cartão Vale Sim não pode ser cobrada. Várias
pessoas mencionaram a existência de um decreto, até insinuando que eu
havia suprimido parte da Lei. Isso não é verdade, essa não é minha forma de
agir e não seria agora que eu agiria desta maneira. Existe sim um
decreto que serve, única e exclusivamente para regulamentar
administrativamente a Lei, e não pode criar ou alterar a Lei. Ainda mais
quando na própria Lei existe previsão em contrário, neste caso o artigo 8° da
lei 6466/2015. Informo ainda, que minha assessoria jurídica já está tomando
as medidas judiciais cabíveis para que o artigo do decreto que trata da
cobrança seja anulado judicialmente e que a população não seja lesada.

A cerimônia de filiação foi prestigiada por lideranças de todo o
Paraná. O presidente nacional do
PRP, Ovasco Resende, também esteve presente. Quem também participou do ato político foi o prefeito
Leonaldo Paranhos e o deputado
federal Alfredo Kaefer.

CASCAVEL, 23 DE MARÇO DE 2018
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Ultrassom para bebês
O Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (HUOP) é referência em vários atendimentos, um
deles é a UTI Neonatal, que atende recém-nascidos que precisam
de acompanhamento intensivo,
além de RN prematuros.
Nesta semana, foi entregue um
novo aparelho de ultrassom portátil para uso na UTI NEO, o equipamento facilita o cuidado com os
pacientes e humaniza o atendimento, pois é menos invasivo. Os pacientes da UTI demandam a utilização de um dispositivo de Cateter
Central de Inserção Periférica (PICC)
durante o processo de internação,
e nos últimos tempos utilizavam-se
em média 20 cateteres por mês.
Os novos aparelhos de ultrassonografia têm como objetivo minimizar
os riscos para o paciente e profissional, reduzir o número de tentativas de inserção (punções), auxiliar
na escolha do acesso venoso e
calibre do cateter.
Segundo a enfermeira coordenadora da UTI, Ana Tamara Kolecha,
com os avanços das tecnologias em
UTI, o novo aparelho portátil humaniza a assistência, diminuindo a
exposição dos neonatos aos exames de raio-x para localização do
cateter de PICC e área cardíaca. “O
aparelho será utilizado para visualização da ponta do cateter de PICC,
área cardíaca, ultrassom abdominal, visualizar o calibre do vaso e
vascularização, tecidos moles dentre outras imagens”.
Segundo Ana, o aparelho que vinha sendo pleiteado a muito tempo, agiliza o atendimento, que por

DIVULGAÇÃO

Equipamento
vai facilitar os
cuidados dos
pequenos pacientes
se tratar de terapia intensiva, não
pode ter erros. “Com o recurso do
aparelho de ultrassom portátil na
unidade além de diminuir o uso do
raio-x, irá garantir eficiência e agilidade na assistência”, conclui Ana.

HUMANIZAÇÃO

Edson também esclarece que a
direção do hospital investe na
humanização do atendimento ao
paciente. “Contamos com a
comissão de humanização, que
discute e orienta as ações neste
sentido. Os equipamentos que
estamos adquirindo e colocando em
funcionamento tem essa finalidade,
modernizar e melhorar o atendimento
ao paciente”, diz Edson Souza,
diretor administrativo.

Demandas de equipamentos
O HUOP tem procurado atender as demandas de equipamentos que principalmente cumpram o papel de humanizar o atendimento, segundo o diretor administrativo, Edson Souza, estas demandas tem prioridade quando chegam à direção. “A direção de
enfermagem nos apresentou a necessidade do aparelho, pois o
antigo raio-x além de ser grande e atrapalhar a circulação dentro
da sala, era difícil manuseio e obsoleto. O equipamento adquirido
com recursos próprios do HUOP era tão necessário e agora está à
disposição da UTI Neonatal para uso”.

LOCAL
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Ecopark terá Comitê Gestor
As obras do Parque Linear do
Morumbi terá um Comitê Gestor do
Ecopark. A eleição do comitê acontecerá na noite de hoje, durante
evento no salão da Igreja Católica
do bairro. O Comitê será formado
por sete moradores da região e por
sete membros do Poder Executivo,
que serão escolhidos entre os integrantes do Conselho Territorial.
A formação do Comitê atende a
uma exigência do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento),
que financia a obra do Ecopark do
Morumbi. “Serão estas pessoas
que ficarão responsáveis pelo
acompanhamento das obras, definição das atividades que serão
realizadas e dos cuidados com
este equipamento público”, diz a
gerente de Proteção Social Básica, da Secretaria de Ação Social,
Poliana Laucher.

O COMITÊ

Segundo informações da secretaria,
o comitê só será formalizado agora
porque ele precisa ser formado
durante as obras para prestação de
serviços à comunidade. A escolha
dos integrantes acontecerá por meio
de votação e os nomes serão
indicados pelas comunidades. O
comitê terá autonomia para analisar,
debater e sugerir ações e soluções
para os serviços prestados.
O comitê será um grupo que
trabalhará para verificar se os
serviços oferecidos estão
atendendo às necessidades das
comunidades e apontar possíveis
modificações.

DIVULGAÇÃO

PARQUE Linear do Morumbi está com as obras em andamento

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- Alysson Bolognesi de Oliveira e Kethlenn July dos Santos
2- Cesar Ricardo Milla e Fernanda Massucatto Zini
3- Geovani da Silva e Eliane Aparecida dos Santos
4- Edson Oguchi e Roselei Tartari
5- Dirceu Mozel e Juliana Aparecida Felinto da Silva
6- Magno Elias Zanatta e Jéssica Gabriela Vichietti
7- Jonathan Hagge Bastos e Bianca Porfirio
8- Leandro Bianchessi e Adriana Pereira Moreira
9- Alexandre Tobe e Stephanie Marie Riesel
10- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
11- José Fernandes e Elci Aparecida da Silva
12- Matheus Beraldo Valota e Elisnara Samanta Feier
13- Leandro de Souza e Luana Ribeiro
14- Geovani Bresciani e Tayla Luiza Bueno Ramos
15- Jonatha Felipe Ramos e Elisangela Schulz
16- José Geraldo Salvador e Luciana Ketlin Groschank
17- Carlos Roberto da Costa Pina e Rosilene Sales da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 23 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Sem consumo de energia
Em setembro do ano passado,
2.089 famílias receberam as chaves da casa própria dos imóveis do
Conjunto Habitacional Riviera, localizado na região norte de Cascavel.
Desde então, um dos apartamentos localizados na Rua Antonio
Pexe permanece vazio e sem registro de consumo de energia. A situação foi denunciada por moradores ao Hoje News em fevereiro,
que formalizou denúncia na Ouvidoria da Prefeitura de Cascavel.
De acordo com a coordenadora
municipal do programa Minha Casa
Minha Vida, Ivanete Cassol, uma
equipe de fiscalização da prefeitura foi até o local para averiguar o
imóvel, que estava fechado. O proprietário não foi encontrado no
momento da vistoria.

Ivanete conta que um dos vizinhos que mora no mesmo bloco do
denunciado confirmou a presença
de moradores no referido apartamento. “No entanto, não tem consumo de energia, o que é bem estranho”, relata a coordenadora, que
reforça: “quem fornecer informações falsas em benefício de outro
também pode ser penalizado, assim como a pessoa que recebeu o
imóvel e ainda não o ocupou”.
Enquanto isso, a versão contada por outros moradores é de que
desde a entrega das residências
nenhuma mudança foi descarregada naquele local. “Geralmente, a
pessoa só vem aqui no sábado, fica
um pouquinho, e vai embora. Pelo
o que a gente percebe não há morador nenhum”, afirmam.
AILTON SANTOS

Copinhos de água
foram distribuídos por
alunos do Colégio
Adventista em
Cascavel para a
população que
passou em frente à
Catedral na tarde de
ontem. A ação fez
parte das
comemorações pelo
Dia Mundial da
Água – 22 de
março. Além de
conscientizar sobre a
importância desse
bem, os estudantes
falaram sobre a
participação no
projeto Ágape com a
arrecadação de água
e alimentos para
pessoas carentes do
nordeste.

IMÓVEL está vazio desde setembro, quando
foram entregues às chaves aos beneficiários

ESCLARECIMENTOS
Depois da vistoria, o beneficiário do
imóvel compareceu à Cohavel
(Companhia de Habitação de
Cascavel) para prestar
esclarecimentos. Sobre o consumo de
energia nulo, comentou que por
trabalhar o dia todo e estudar à
noite, não houve o registro. Ivanete,
no entanto, levantou algumas
questões que colocaram em dúvida a
versão do morador. “Por conta
disso, vamos continuar com o
monitoramento daquele
imóvel”, garante.
Vale lembrar que 120 famílias ainda
aguardam por um imóvel em
conjuntos habitacionais do município.
“O que não podemos aceitar é que
tenham unidades vazias enquanto
outras pessoas esperam”, pontua
Ivanete.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto:Aílton Santos
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Vandalismo deixa prejuízo
Um ato de vandalismo registrado no novo ponto de embarque na
Avenida Brasil próximo do Terminal
Leste trouxe, além do sentimento de
revolta, prejuízo aos cofres públicos.
O caso foi denunciado pelas redes
sociais onde a postagem dizia que
o vidro havia sido quebrado por um
chute. Além disso, a estrutura foi
completamente suja por terra.
Embora as causas do estrago
não tenham sido confirmadas a despesa já foi contabilizada. “A Cettrans tem conhecimento do dano
causado e o preço máximo pela tabela Sinapi para cotação é de R$
1.700. A Companhia deverá orçar
e proceder o tramite legal para a
aquisição e reposição do material
vandalizado, por meio de licitação”,
esclarece em nota a prefeitura.
Recentemente a equipe do Hoje
News relatou que todos os novos pontos da Avenida Brasil e da Barão do
Rio Branco, já passaram por pichação
e que a equipe da Cettrans precisou
limpar as estruturas. Não faz muito
tempo também que um veículo destruiu a estação de embarque na região Central, próximo da Catedral.

VIDRO da nova estação de embarque foi
destruído por ação de vândalos

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

Circulação de ônibus
As estruturas que frequentemente são alvo de vândalos devem ser
liberadas para a população que utiliza o transporte coletivo no prazo de
quatro meses, quando os ônibus passam a circular pela Avenida Brasil
em faixa exclusiva. “Tão logo o Terminal Nordeste for finalizado,
teremos condições de operar as linhas, utilizando o novo Terminal Leste,
o Terminal Nordeste e o atual Terminal Oeste, que logo será substituído
pelo que está sendo construído ao lado. A previsão é que em 120 dias
a operação seja possível”, explica a prefeitura.
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Profissionais de Engenharia e Arquitetura têm
opções de especialização em Cascavel
As inscrições encerram agora em março, fique dê olho; aulas iniciam em abril
Tradição e qualidade de 35 anos
só na oferta de cursos de pósgraduação, a Universidade
Paranaense – Unipar inova e
investe na demandas do
mercado. Este ano, três cursos
são promessas para os
profissionais de Engenharia
Civil e Arquitetura e Urbanismo.
Ainda há identificação para os
designers, geólogos e áreas
afins. 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. 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. As inscrições podem ser
feitas no site www.unipar.br. Mais
informações sobre corpo docente,
investimentos, matriz curricular,
acompanhe na página ou ligue
(45) 3321-1300.

CONFIRA AS OPÇÕES:
Pós-graduação em Estruturas de Concreto e Fundações – Essa é a
terceira turma do curso e tem por objetivo 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.
Pós-graduação em Gerenciamento de Obras e Serviços e Práticas
Construtivas - A novidade tem por finalidade proporcionar conhecimentos
para gerir projetos, cronogramas e finanças, além de desenvolver e avaliar
os processos construtivos com qualidade. Curso trará novidades em
práticas construtivas – revestimento, acabamento, fundação, vedação, além
abordar sobre segurança, sustentabilidade e tecnologia.
Pós-graduação em Projeto Arquitetônico: Gestão e Sustentabilidade O curso já é sucesso na Unidade de Cascavel. O objetivo é proporcionar uma
melhora na qualidade projetiva dos profissionais voltados à área de
edificação das regiões oeste e sudoeste do Estado do Paraná. Mais
especificamente, visa aprimorar os conhecimentos dos profissionais por
meio dos mais inovadores procedimentos metodológicos no que tange à
concepção de projeto arquitetônico, à compatibilização de projetos
complementares e à sustentabilidade e tecnologia.

A Unipar oferece, ainda, opções em outras áreas do conhecimento, acesse www.unipar.br
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Ontem, Dia Mundial da Água,
o prefeito Leonaldo Paranhos assinou com o gerente geral da Sanepar em Cascavel, Renato Bueno, o termo de cooperação para
recuperação de fontes e nascentes na área urbana e rural de Cascavel. O ato realizado no início da
noite na Fonte dos Leões, do Lago
Municipal, une o Projeto Renascer
da Prefeitura de Cascavel e o Programa Integrado de Conservação
de Solo e Água do Paraná, conduzido pela estatal, por meio do projeto Moringa Cheia, que é direcionado à preservação de nascentes
na zona rural.
Paranhos contextualizou a problemática envolvendo a cultura do
uso da água das nossas fontes na
área urbana, destacando que mes-

DIVULGAÇÃO

Fontes serão recuperadas
ASSINATURA
do termo de
cooperação
aconteceu na
Fonte dos Leões

mo sendo difícil convencer as pessoas de que a água, mesmo límpida, transparente e inodora é imprópria para o consumo, “não podemos proibi-las de consumir esta
água. Mas estamos alertando que
ela não tem potabilidade e pode

trazer prejuízos à saúde; isso não
nos tira a obrigação de fazer a preservação das nascentes, pois é
nosso dever cuidar das nossas fontes e fazer a proteção da água, que
é o nosso maior bem para esta e
as próximas gerações”.
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Livre até 4 de abril
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem conceder uma liminar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que impede a prisão dele até o julgamento do
mérito do habeas corpus preventivo
apresentado pelo ex-presidente à Corte. A decisão vale até o dia 4 de abril,
quando a Corte deve voltar a julgar o
habeas corpus apresentado por Lula.
A conclusão do julgamento foi adiada porque os ministros julgaram uma
preliminar da ação, fato que tomou todo
o tempo da sessão.
A decisão que concedeu a liminar ao
ex-presidente foi tomada porque os ministros entenderam que, por não poderem concluir o julgamento nesta quintafeira, Lula sairia prejudicado com a situação. O pedido liminar foi solicitado pela
defesa do ex-presidente diante do adiamento do julgamento.
Votaram a favor da liminar Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de
Mello. Os ministros Edson Fachin (relator), Alexandre de Moraes, Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux e a presidente, Cármen
Lúcia, se manifestaram contra.
Durante o julgamento, Barroso entendeu que não poderia ser atendido o
pedido. “Considero irrelevante o fato de
se tratar de um ex-presidente da República. Acho que ele tem que ser tratado
como qualquer brasileiro, há uma jurisprudência em vigor e não vejo nenhuma razão para concessão de liminar”, disse Barroso.

TRF4

Essa decisão do Supremo não
impede o julgamento do último
recurso de Lula no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4),
previsto para a próxima segunda-feira
(26). É o último recurso de Lula
contra a condenação a 12 anos e um
mês de prisão na ação penal do
triplex do Guarujá (SP), no âmbito
da Operação Lava Jato.

STF concedeu
liminar ao ex-presidente
Lula, ontem

DIVULGAÇÃO

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- GABRIEL FELIPE GOMES COSTA E SANDRA ANTUNES SANTANA
02- HENRIQUE MENDES LOPES FILHO E CARLA DAYANNA DE MELO MARQUES
03- VINICIUS DICK E TALYTA CATANEO FREDIANI
04- TIAGO DA CRUZ E MADALENA DOS SANTOS DIAS
05- RAFAEL JACSON DA SILVA HECH E BRUNA ELOISA BILIBIO
06- SIDNEY ALVES DE MORAES E CLAIR DREILICH DA SILVA
07- EZEQUIAS ADRIANO SOUTO E NATANIA DOS SANTOS ALENCAR
08- MARK MATSUO E KAROLYN MAFRA FERREIRA
09- VITORINO LARENTIS E MARYANGELA GLENDORA HAGGE BASTOS
10- RODINEI DOS SANTOS MONTE NEGRO E DIONY SEVERINO GOMES
11- VALDEVINO DOS SANTOS MACHADO E ZENI BONFIM
12- DIETER SCHULTZ E LIGIA CLAUDIA ROSADA
13- MAICON HENRIQUE VIEIRA E EDINÉIA REGINA CHRISPIM DO ROSARIO
14- JURACY SALES DA SILVA E ROSELI DA SILVA
15- FERNANDO FURLAN DA SILVA E RENATA KARINE UTO TIBOLA
16- MARCOS MARCIO MARTINS E FRANCIELLI MATOZO DETONI
17- CAIO SMOLAREK DIAS E LAILA ROTTER SCHMIDT
18- EMERSON PERONDI OENNING E KELLY CRISTINA TEIXEIRA
19- SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MOTA E MARINA MAGNINO MACHADO
20- RONALD MENDES FRANCISCO E DAIANE APARECIDA FAUTH DA ROCHA
Cascavel, 23 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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Da calmaria ao estardalhaço
Tanto no trânsito quanto com
relação aos crimes contra a vida, a
violência é imprevisível, e Cascavel
foi da calmaria ao estardalhaço da
noite de quarta-feira até ontem, no
período da tarde.
Na noite de quarta-feira, dois
acidentes envolvendo bicicletas foram registrados. Um deles, que
ocorreu às 22h39, de acordo com
relatório online, ocorreu na Rua Tupiniquins, esquina com a Rua Maxakalis, em que a vítima, de 27
anos, teve ferimentos moderados.
A última ocorrência registrada foi
às 23h17, um caso de agressão.
Na madrugada, silêncio, e o Corpo
de Bombeiros só foi acionado, novamente, às 9h22 de ontem.
Foi à tarde que a coisa desan-

Mulher foi esfaqueada pelo
marido no Bairro Cancelli

dou. No início da tarde, um assaltante foi morto a tiros durante um
confronto com a polícia. Foi o primeiro confronto policial de 2018. O rapaz era suspeito de participar de
uma tentativa de assalto a uma
metalúrgica, às margens da BR-277.
A polícia registrou a ocorrência
e, sabendo das características do
acusado, fez patrulhamento e encontrou o rapaz no Bairro Parque
São Paulo. Ele estava armado e reagiu à abordagem policial, atirando
contra os militares, que não se feriram. A PM revidou e o ladrão, que
havia pulado para dentro de uma
residência que não tinha nada a ver
com o caso, morreu na hora. O caso
ocorreu na Rua Campo Sales, esquina com a Rua General Osório.

Assaltante caiu morto em
uma casa, no Bairro
Parque São Paulo

Mulher agredida

Minutos depois, uma mulher foi
violentamente agredida. Foi na Rua
Nereu Ramos, perto da Rua Jorge
Lacerda. Ela foi atingida por diversas
facadas no rosto e no pescoço e a
informação preliminar era de que o
autor seria companheiro da vítima, e
que estaria escondido dentro da casa.
Ele saiu correndo da residência,
pegou um carro e fugiu. Ela foi
encaminhada com ferimentos graves,
mas sem risco de morte, a uma UPA.

Confrontos
De acordo com dados do 6º BPM
(Batalhão de Polícia Militar), em
2017 foram registrados 12
confrontos armados, que resultaram
em sete pessoas mortas e cinco
feridas. Média de um confronto por
mês. Em 2018, até agora, apenas um
confronto foi registrado.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Posto da PRF e
Cense inaugurados

NOVO posto da PRF será inaugurado hoje, em Cascavel
O ministro extraordinário de Segurança Pública, Raul Jungmann
está confirmado para vir a Cascavel hoje, na inauguração do novo
posto da PRF (Polícia Rodoviária
Federal), construído em conjunto à
duplicação da BR-277.
Jungmann vem a Foz do Iguaçu
de avião, e de Foz a Cascavel de
helicóptero e provavelmente vai pousar no heliponto do novo posto da
PRF. Ele será escoltado por agentes da Polícia Federal. Por conta da
agenda do ministro, o horário da
inauguração do novo posto, que era
às 9h, será às 10h.

Com isso, o novo Cense (Centro
de Socioeducação) de Cascavel,
será inaugurado às 9h, no Bairro
Cascavel Velho. A nova estrutura
vem em substituição ao Cense I
antigo, que fica no Centro da cidade e que já teve, inclusive, a estrutura interditada por não ter capacidade de atender aos adolescentes
que cometem atos infracionais.
O governador Beto Richa também estará presente em ambas
as solenidades.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: PRF

Falta de efetivo
A expectativa da vinda do ministro a Cascavel é de que ele dê
explicações, principalmente, a respeito da falta de efetivo, tanto
da PRF quanto da PF.
De acordo com a própria PRF, o déficit nacional é de 2.961 policiais em todo o País. São 10.137 policiais em atividade, contra
13,098 cargos previstos em lei. Isso no País. Não há uma estimativa regional da PRF com relação à falta de profissionais.
A crise se estende à Polícia Federal. Apenas na região de fronteira, considerando o eixo Guaíra a Foz do Iguaçu, incluindo Cascavel, seriam pelo menos mais mil agentes para fazer a segurança.
Quatro vezes mais do que há hoje. Faltam também delegados: são
apenas 900 profissionais no País, e deveriam ser 1.500.

Giro da
Violência
Vítima de queimadura
Um jovem de 29 anos teve 30%
do corpo queimado. O acidente
ocorreu na tarde de ontem, na
Rua Pedro Miranda, Bairro
Coqueiral em Cascavel. Ela estava
preparando uma fritura na
cozinha, quando o óleo quente
espirrou. A vítima queimou uma
parte do rosto e do tórax, com
ferimentos de primeiro e
segundo grau. Ela foi
encaminhada à UPA Veneza.

Camionete apreendida
A PM de Céu Azul prendeu, na
tarde de ontem, dois suspeitos
de furtar uma camionete em
Cascavel, no Bairro Santo Onofre.
O veículo foi abandonado por
criminosos no distrito de Santa
Maria, em Santa Tereza do Oeste.
Os suspeitos foram presos em
Céu Azul, depois de denúncias
anônimas.

Vistoria na PEC
Uma equipe da SOE (Seção de
Operações Especiais) fez uma
vistoria na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) na tarde de
ontem. Isso porque os presos
começaram a fazer barulho e
bater grades na unidade. A
desconfiança era de que o
barulho ocorria para acobertar
fugas. A SOE segue em plantão
para desvendar possíveis
tentativas de fuga de presos.
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Paranhos tem Giro Político
celular clonado

politica@jhoje.com.br

Gato por lebre?

Uma quadrilha – ou várias – especializada em
clonar telefones de políticos em todo o Brasil também fez vítimas em Cascavel. O prefeito Leonaldo
Paranhos teve seu número clonado e os estelionatários passaram a enviar
mensagens de whatsApp,
como sendo o prefeito,
para os contatos solicitando dinheiro emprestado.
Pelo menos dois secretários de Paranhos caíram
no golpe e depositaram
R$ 25 mil aos bandidos.

Alguns amigos desconfiaram dos pedidos e fizeram contato alertando o
prefeito sobre a possibilidade de clonagem, que
foi confirmada. O telefone
também parou de funcionar. Paranhos solicitou o
registro de um boletim de
ocorrência na Polícia Civil
para que o crime seja investigado e também à
operadora TIM para que
verifique a possibilidade
de identificar a origem da
clonagem. A polícia já
está investigando o caso.
FÁBIO DONEGÁ

Continuam as apurações sobre a liberação da troca de
materiais para execução de uma ponte no Ecopark, no Bairro
Morumbi. A Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo
ouve terça-feira, 9h30, o engenheiro da Secretaria de Obras,
Jeferson Maciel Valcanover. Outros servidores também foram
convidados a explicar os tramites de fiscalização dos serviços.

Só na pressão

Copa Truck

Seria na próxima terça-feira
a reunião do Comitê de
Urgências e Emergências.
Mas o encontro entre
médicos e gestores do
serviço público de saúde será
adiado para 17 de abril. Com
o anúncio das novas vagas e
as cobranças diretas à
Secretaria de Estado de
Saúde, a abertura de leitos
andou rápido. Parece que só
uma boa embaralhada nas
cartas para mudar o jogo!

Três grandes nomes da Copa
Truck que disputarão as
primeiras colocações na pista
do Autódromo de Cascavel
neste domingo (25) - quando
será aberta oficialmente a
temporada 2018 da categoria
dos brutos - foram conhecer
ontem dois projetos do
Provopar no Interlagos.
Débora Rodrigues, Renato
Martins e Wellington Cirino
participaram do almoço na
Cozinha Comunitária.

Governador no Cense 240 dias

PREFEITO Paranhos registrou um boletim de ocorrência após ter seu
telefone clonado

OUTROS CASOS

Paranhos não é o único político do Paraná a ter o telefone clonado da
mesma forma nas últimas semanas. A vice-governadora Cida Borghetti e
os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Evandro Araújo também
foram vítimas dos golpistas. O delegado titular da Delegacia de
Estelionato de Curitiba, Edward Figueira Ferraz, investiga esses casos. O
prefeito de Mandirituba, Luis Antonio Biscaia, também foi vítima.
Políticos de outros estados também tiveram seus telefones clonados, entre
eles dois ministros do Governo Temer. Na quarta-feira (21) o ministro
Osmar Terra (Desenvolvimento Econômico) comunicou que seu aparelho
havia sido clonado. Na semana passada, o ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, teve o mesmo problema.

Após a constatação de erros
no projeto e atraso de um
ano e três meses, hoje o
novo Centro de
Socioeducação de Cascavel
será inaugurado às 10h pelo
governador Beto Richa.
Inicialmente a entrega estava
prevista para 14 de janeiro
de 2017. No decorrer do
serviço foi constatado que a
estrutura projetada não
caberia no terreno.

A denúncia formalizada pelo
Ministério Público que apura
suspeita de direcionamento da
licitação do contrato do lixo
tramita há exatos 240 dias na
Vara da Fazenda Pública em
Cascavel. O juiz titular da vara
ainda não decidiu se aceita ou
não a denúncia formalizada
pelos promotores Juliana
Vanessa Stofela da Costa
e Sérgio Ricardo
Cezaro Machado.

TERRITÓRIO CIDADÃO
Hoje, às 19 horas, no salão da Igreja Católica do Bairro
Morumbi, a equipe do Território Cidadão reúne-se com lideranças
dos bairros Cataratas, Morumbi, Periolo e dos loteamentos que
integram esse bairros para a apresentação do Território Cidadão
e também para a formação do Conselho Territorial. O conselho
deverá contar com 40 titulares e 40 suplentes.
z Hoje tem CPI das Horas Extras e a expectativa é pelo
depoimento de Rubens Griep, às 14h.
z Além dele, serão ouvidos outros servidores das secretarias
de Saúde e Educação.
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Mais retornos na Brasil

Pela primeira vez desde que assumiu a gestão, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) confirma a possibilidade de reimplantar retornos
na Avenida Brasil. Um estudo será
feito pela Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) para verificar como será possível ceder à cobrança dos motoristas de Cascavel.
Desde o início do ano passado,
com as obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), foram
proibidas as conversões à esquerda nos cruzamentos, obrigando os
condutores a fazerem looping de
quadra para cruzar a Avenida Brasil ou transitar na mesma, no sentido contrário. A mudança foi uma
das necessidades apontadas para
replanejar o sistema de transporte
público. A ideia era agilizar o tráfego dos ônibus que voltam à Avenida Brasil (hoje trafegam na Paraná
e São Paulo) com a implantação dos
corredores exclusivos. Mas erros
no projeto tornam difícil a execução
de um serviço como o planejado.
“Não há como implantar BRT [Bus
Rapid Transit/Ônibus de Rápido
Trânsito]. Para que isso fosse possível, as estações deveriam ser
fechadas e elevadas. Da forma
que está hoje, imagine se há um
cadeirante aguardando o ônibus:
o motorista teria que parar, descer e auxiliá-lo. Não seria ágil”,
reforça Paranhos.
Com essa falha, segundo o prefeito, os retornos na Avenida Brasil
podem ser reimplantados. “Será
um longo trabalho de muito planejamento. Não teremos retornos em
todos os cruzamentos para que ainda tenhamos um trânsito eficiente
no transporte público. Pretendemos implantar retornos em cruzamentos que garantam segurança
aos pedestres e ciclistas”, diz.

De agosto do ano passado até dezembro foram
realizadas 5.008 autuações por conversões à esquerda
na Avenida. Já neste ano, foram 415. A multa é de
R$195,23, considerada grave, de 5 pontos na CNH

Além dos retornos na Avenida
Brasil, o estudo prevê resolver outros impasses, como entroncamentos mais complexos. Dois em especial preocupam quando os ônibus
estiverem em circulação na avenida:
no entroncamento da Erechim com
a Avenida Brasil e também no cruzamento da Praça da Bíblia. A expectativa é que o laudo completo seja concluído em três meses, mas ele será
entregue em etapas à Prefeitura: a
prioridade é o retorno.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

COMO SERÃO
OS RETORNOS

Mesmo antes de o estudo
ser contratado, uma hipótese
é lançada pela administração:
implantar retornos apenas em
cruzamentos com binários.
Mas nem todos serão
contemplados. Para que o
retorno a esquerda seja
possível, a ciclovia não pode
estar paralela a via. Essa
precaução evitaria colisões
de carros e bicicletas.

FALHAS E MAIS FALHAS

Para agilizar o tráfego de ônibus na Avenida Brasil é necessária a
implantação de um sistema de onda verde no corredor – que não estava
licitado nas obras do PDI. Para garantir que a pista da esquerda seja
usada exclusivamente pelo transporte público, tachões serão instalados
de fora a fora da avenida – em ambos sentidos.
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Um momento
para escutar
Um movimento cívico, apartidário
e que tem por objetivo escutar o que a
população tem a dizer. O Movimento
Agora! passou por Cascavel, na noite
de quarta-feira (21), no Country Clube, para conversar sobre política e as
principais demandas do município.
De acordo com o idealizador do
evento em Cascavel, Mario Luiz de Sá,
trazer o movimento à cidade foi a forma encontrada para tratar sobre questões que, de alguma maneira, não atendem às necessidades da população.
“Temos vários problemas aqui
e que não são ouvidos pelo poder
público. A forma de ajudar a mudar
esta realidade é também por meio
do diálogo, que é a proposta do
movimento, escutar o que a população tem a dizer e fazer os encaminhamentos devidos”, diz. Entre
os temas abordados estão as melhorias em setores essenciais como
saúde, educação e segurança.
O combate à corrupção não ficou
de fora. Conforme Mario, em um
ano eleitoral, em que todos clamam
por mudanças, fazer a escolha certa na hora do voto é fundamental.
“Uma maneira de acabar com a
corrupção é escolhendo direito nossos candidatos”, afirma.
Mario comenta ainda que trazer o
movimento a Cascavel demonstra o
interesse em implantar um núcleo
do Agora! no município. A ideia está
em fase embrionária e precisa passar por aprovação dos fundadores.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

A CO-FUNDADORA
do Movimento Agora!,
Natalie Unterstell:
extremismo se
combate com diálogo
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FOCO NA SOLUÇÃO

A co-fundadora do Movimento Agora!, Natalie
Unterstell, participou da rodada de escuta em
Cascavel. As demandas levantadas durante a
reunião, segundo ela, farão parte de documento
denominado cartas-mandato, disponibilizadas a
todos os candidatos à eleição neste ano.
A partir daí, o candidato eleito que tenha
firmado compromisso com o conteúdo das cartasmandato, será acompanhado pelo movimento que
tentará garantir a adesão e a execução das
soluções levantadas durante as escutas, além de
auxiliar na implementação.
“As escutas já passaram por vários locais do
Brasil e seguem até o mês de abril. O foco desse
trabalho é buscar soluções estáveis e que tenham
legitimidade aos problemas identificados pela
população”, explica Natalie.
Para fazer parte do movimento ou trazê-lo à sua
cidade basta acessar www.agoramovimento.com e
preencher uma ficha na aba Junte-se a Nós.

Menos extremismo e mais diálogo
O Movimento Agora!, conforme Natalie, ainda faz com que alguns políticos
torçam o nariz. “Parte da classe política vê o movimento de uma forma muito
simpática e empática. Outros, nem tanto assim, pois a partir dele é que se
mostra a insatisfação do povo quanto às estruturas políticas, que estão muito
degradadas e mal representadas”, relata. Sobre as discussões cada vez mais
calorosas entre os eleitores, principalmente nas redes sociais, Natalie diz que
a única maneira de conter os ânimos é por meio do diálogo. “Quando existem
duas pessoas que gostam de figuras polêmicas diferentes, mas que sentam e
conversam sobre assuntos que afetam ambas de forma negativa, elas
acabam baixando a guarda, desarmam-se, baixam o tom. Não é preciso
concordar com a opinião, mas evitar brigas”, pontua.

Para saber mais acesse www.agoramovimento.com
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SOMOS TODOS IRMÃOS!
O progresso da sociedade não passa somente pelas descobertas
científicas e tecnológicas que permitem melhorar o estilo de vida e a
relação das pessoas entre si e com o meio em que vivem. O progresso
passa pela superação das visões distorcidas e o reconhecimento das
interpretações erradas que se faz dos conceitos da vida.
Entre os conceitos a serem superados e exterminados da convivência
humana, deve se destacar os preconceitos sobre todos os aspectos e
formas. Não se pode admitir de forma alguma que se alimente distinção,
separação, discriminação, racismo ou qualquer “apartheid” Social.
A discriminação social é um dos mais graves atentados que já se
cometeu contra a humanidade e que ainda sobrevive na cabeça e nos
corações de diversos grupos humanos que não conseguiram evoluir
ou mesmo rever seus próprios conceitos formados em momentos muito
obscuros da história humana.
A discriminação racial classifica os seres humanos de acordo com
a cor da sua pele, sua raça e suas origens, alimentada por teorias
preconceituosas, que ensinam que há raça superior a outra e pessoas
melhores. Todas estas teorias já foram refutadas e reconhecidas como
fúteis por não serem nem honestas e menos ainda humanas.
Não basta refutar as teorias, é preciso combater as práticas e a
comunicação preconceituosa que ainda se permite cultivar em determinados ambientes e nas interatividades sociais. Ninguém nasce racista
ou preconceituoso, se aprende em algum lugar. O ex-presidente da
África do Sul, Nelson Mandela, afirmou: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem, ou sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender”.
O fato é que não basta somente ensinar o fim do preconceito racial,
se faz necessário ensinar a amar. E amar a todos de forma indistinta e
sem nenhum sentimento de orgulho que leve alguém a sentir-se superior ao outro. O amor a todos os seres humanos deve ser cultivado nos
lares, ambientes e espaços de convivência. Ninguém foi criador inferior
a ninguém e tampouco nasceu para ser melhor que ninguém. Os
desníveis são uma falta de harmonia na convivência humana e, acima
de tudo, falta de amor humano injetado nas veias e no coração.

Luiz Roberto Barroso,
ministro do STF,
durante bate-boca com
Gilmar Mendes.

NOTAS

z Quiosque do IPTU z Unioeste
O tradicional Domingão
no Calçadão, que garante
espaço para atividades de
lazer, esporte, cultura e
convívio na Avenida Brasil
vai oferecer a
oportunidade do
contribuinte
cascavelense tirar suas
dúvidas quanto ao IPTU,
lixo e alvará. No quiosque
localizado em frente ao
Hotel Copas Verdes,
servidores da Secretaria
de Finanças estarão
atendendo e tirando
dúvidas do contribuinte.

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

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

O campus de Cascavel da
Unioeste assinou
convênio com a
Cooperativa Coamo na
manhã de ontem. Essa
parceria disponibiliza
estágio aos acadêmicos
de Engenharia Agrícola.
Antonio Cesar Marini,
chefe de seleção e
desenvolvimento de
pessoas disse que o
estágio é a porta de
entrada para contratação
profissional. O acordo
foi formalizado na
manhã de ontem.

O termo de
cooperação para
recuperação de
fontes e
nascentes na
área urbana e
rural de
Cascavel.

Róger Araújo é padre, jornalista e
membro da Comunidade Canção Nova

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

“Você é uma
pessoa horrível.
Uma mistura do
mal com o atraso
e pitadas de
psicopatia”.

A violência que
tem atingido
Cascavel nas
últimas
semanas,
principalmente
em crimes contra
a vida.
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muitas nuvens
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nublado com
muitas nuvens
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Fases da lua
NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Pizza solidária
Amanhã tem o Festival da Pizza,
organizado pelo Movimento Equipes
de Nossa Senhora. O valor é R$ 20. Os
sabores são de calabresa e frango com
catupiri e devem ser retiradas na
Paróquia Nossa Senhora do
Caravaggio, Jardim Maria Luiza.

FABIANA
FERREIRA, que
amanhã estreia
idade nova.
Felicidades!

Não é mentira!
o

Dia 1 de abril, a Casanóz vai promover
uma Aula Aberta de Kundalini Yoga.
Será das 17h30 às 19h. O evento é
gratuito. Só levar um tapete.
A Casanóz fica na Rua Presidente
Kennedy, 2.396.
Em momento ternura,
LEONARDO com a mamãe
GISELE LUPATINI,
fotografados por
Vera e Grasi

Põe na agenda
Sábado tem a Feira Agroecológica.
em frente à Catedral, das 9h às 13h.
E no domingo, a Feira do Teatro,
das 8h às 13h. À tarde tem
o Domingão Calçadão.

Felicidades!
Vitor Pereira, Cirlei Santos
Sábado
Raissa Rosa, Abelson Junior, Paulo
Rodrigues Melo, Joana Nava Callun,
Déborah Mattos e Regina Maria Mello.

Informática para idosos
O Curso de Ciência da Computação, da Unioeste, oferece curso grátis de
informática básica para idosos. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das 12h45 às 14h45. A partir de 7 de abril, aos sábados das
8h30 às 11h30. Mais informações pelo telefone 3220-7245.
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Áries

O desejo de agradar os colegas pode
aumentar a sua popularidade. Quanto
mais liberdade de ação você conquistar,
maior será o seu progresso. Cor: creme

Touro

Jogue suas energias no trabalho. Hoje,
a sua intuição estará aguçada, por isso
não descarte os seus pressentimentos. Cor: amarelo

Gêmos

É o momento de ampliar sua atuação
profissional, bem como a sua clientela.
O astral favorece estudos, concursos
e novas experiências. Cor: creme

Câncer

Bom dia para deixar o seu cantinho
mais bonito e aconchegante. Quanto
mais liberdade você tiver, maior será
o seu sucesso profissional. Cor: tons
escuros

Leão

A comunicação será o seu maior trunfo neste dia! Terá sucesso nas alianças, nos acordos e nas parcerias que
fizer. Use e abuse da sua diplomacia.
Cor: azul-claro

Virgem

Nada vai cair do céu! Empenhe-se e
seu trabalho será devidamente valorizado. Boa fase para dar início a uma
nova etapa em sua vida. Cor: roxo

Libra

Agarre a chance de deixar o seu trabalho prazeroso. Você não terá dificuldade para conseguir ajuda de pessoas jovens, podendo ter êxito para
lidar com o público. Cor: branco

Sagitário Escorpião

Seja discreto ao lidar com assuntos familiares. Seu trabalho ganha mais impulso e velocidade. Não tenha medo
de fazer algumas inovações na sua
rotina. Cor: vermelho
Terá o privilégio de unir o útil ao agradável no campo profissional. Ser gentil, amável e capaz de certas delicadezas vão lhe trazer benefícios e satisfação. Cor: verde

Capricórnio

Não tenha medo de se valorizar. Um
aumento ou promoção pode estar a
caminho. Encare as mudanças na sua
rotina com otimismo, pois elas vão acontecer a seu favor. Cor: vermelho

Aquário

Você estará numa fase favorável para
fazer contato com pessoas que estão
distantes. É um bom dia para o lançamento de campanhas ou novos produtos. Cor: branco

Peixes

horóscopo

Esta é uma fase de renovação, inclusive na maneira de lidar com as finanças. Poderá descobrir maneiras alternativas de ganhar dinheiro e melhorar a situação atual. Cor: rosa

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara revela a
Gael que está
com Patrick
Beth confessa a Renan que
é alcóolatra. Raquel pede um
tempo para pensar na proposta de casamento de Radu. Laura e Rafael se aproximam cada
vez mais. Gustavo é condenado e obrigado a se aposentar, e Clara comemora. Raquel sofre ao pensar em Bruno e termina o relacionamento com Radu. Chega o dia do
casamento de Xodó e Cleo.
Bruno e Raquel se declaram
um para o outro. Aguiar anuncia que o estado de saúde de
Adriana é grave. Sophia propõe a Moura a falsificação do
exame de DNA de Aura.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Verena se desvencilha de Hugo.
Gabriela discute com Paulo. Rosália
tem um acidente de trabalho e Isadora e Maria Alice a socorrem. Hugo comenta sobre Verena com os amigos.
Pérola decide dar um tempo em seu
relacionamento com Alex. Verena confronta Marcelo sobre a nova regra do
colégio e Gabriela vê. Tito explica para
Jade que não pode sair com ela porque gosta de Flora.
DEUS SALVE O REI
Virgílio alerta Catarina para a fidelidade que Cássio tem a Afonso. Emanuel manda Afonso refazer uma espa-

DIVULGAÇÃO

casa de Camilo. Rômulo afirma que
deseja conversar com Cecília. Ofélia
comemora o sucesso de seu plano para
aproximar Jane de Camilo.
• BAND
BAND
Besir observa escondido Behlul e
Bihter conversando e se lembra da cena
dos dois juntos na estufa e relembra com
detalhes os fatos que aconteceram naquela noite. Bihter briga com Nesrin.
Besir liga para Adnan e diz que precisa
conversar com ele sobre um assunto
muito importante. Jorge se desculpa com
Brandão por ter exagerado na descrição
do interesse do coronel por Mariana.
Rômulo oferece flores a Cecília. Petúlia
alerta Susana sobre a tensão entre Darcy e Elisabeta. Cecília comenta com
Mariana que acredita que a mãe de Rômulo tenha sido assassinada.
• RECORD

da de acordo com o pedido de Virgílio.
Ulisses pede a Betânia que não se envolva em seu trabalho na cozinha. Afonso aconselha Diana a ter cuidado com
Catarina. Catarina manipula Rodolfo, fazendo ele suspeitar que Cássio possa
estar influenciando o povo contra ele.
Cássio se sente ofendido com as acusações de Rodolfo e entrega o cargo
de conselheiro e comandante do exército. Afonso afirma a Amália que não
deixará Montemor.
ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta confronta Darcy. Jorge não
consegue se declarar para Ema. Jane
adoece e Camilo pede que a deixe cuidar dela. Susana se incomoda com a
permanência de Jane e Elisabeta na

Débora agradece a parceria de
Stefano. Talita não culpa Guto pela
prisão de Henrique. Estela fica impressionada com a capacidade do
androide Lia. Oziel oferece apoio a
Gideon. Ângela fica feliz com a prisão de Henrique. André trata Felipe
com frieza. Glória é recebida por
Estela. Noah diz que quer passar um
tempo com Dylan. Na igreja, Jonas
reúne os fiéis e diz que é preciso se
preparar para o fim dos tempos.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Gustavo sai preocupado atrás da esposa pela cidade. Haydee diz ao padre
que achou que o dinheiro iria solucionar
tudo, mas não é assim, e que errou na
educação de Flávio e Nicole. Gustavo encontra Cecília no colégio. Gustavo diz que
promete esclarecer para Cecília que a ligação não é verdadeira e que jamais trairia a esposa. Em casa, Gustavo diz que a
ligação deve ter sido um terrível trote.

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