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Canoagem maratona

Esporte que torna a cidade de
Cascavel referência no País, a ca-
noagem evidenciou dois atletas
cascavelenses no Campeonato Bra-
sileiro da modalidade Maratona, no
fim de semana, na cidade de Eldo-
rado do Sul, no Rio Grande do Sul.
Juliano Crai Dal Molin conquistou
a medalha de ouro na categoria in-
dividual 30 km e a de prata nos 30
km em duplas, em parceira com
Eduardo Schuh Fagundes.

Além de definir os melhores ca-
noístas maratonistas do País, a com-
petição serviu como seletiva para as
futuras disputas internacionais da
modalidade, como o Campeonato
Mundial, que este ano vai ser reali-
zado em setembro, em Portugal.

Multicampeão na canoagem
maratona, sendo octacampeão na-
cional e já tendo representado o
Brasil em três edições da etapa
mundial, Juliano Crai, de 33 anos,
se classificou para o Mundial em
Portugal e também está classificado
para o Mundial de Descida de Rio,

que este ano será sediado na Suíça.
Já Eduardo Fagundes, de 25

anos, está retornando com tudo ao
esporte. “Estive afastado do espor-
te por três anos devido aos estu-
dos na UTFPR [Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná]. Até o ano
de 2014 estive na equipe olímpica
de canoagem velocidade (modalida-

de disputada nas Olimpíadas), sen-
do campeão Sul-Americano nos
1000 metros em Montevidéu [Uru-
guai] e tendo representado o Bra-
sil nos Mundiais que antecederam
a Rio 2016, mas neste retorno op-
tei pela modalidade maratona a
convite do Juliano, meu colega de
treino há mais de 12 anos”.

Longe de casa
Apesar de cascavelenses, Juliano Crai e Eduardo Fagundes competem
pela cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, mas pensam em
defender um município no oeste para naense. “Atualmente eu estudo,
resido e treino em Toledo, sem estrutura apta ao desporto e que tem um
lago quatro vezes menor do que o de Cascavel. Numa analogia seria
comparar a um corredor de maratona que treina dentro de um ginásio. É
possível treinar em Toledo e as medalhas comprovam isso, mas é uma
dificuldade a ser contornada”, explica Eduardo, que além de medalhas
trouxe do Campeonato Brasileiro Maratona a ideia de viabilizar uma
equipe de canoagem em Toledo. “Estamos vendo a possibilidade de abrir
um clube de iniciação na cidade para pessoas de todas as idades e
viabilizar junto à Prefeitura meios para que isso aconteça. Precisamos, por
exemplo, de algum espaço na beira do lago para guardar os barcos e
remos”, explica Eduardo.

ARQUIVO ATLETAS
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O Campeonato Brasileiro de
Rali de velocidade começará na
próxima semana. A prova será de
6 a 8 de abril, na cidade de Esta-
ção, no Rio Grande do Sul, e con-
tará com a participação da dupla
cascavelense formada pelo piloto
Sandro Suptitz e pelo navegador
Eduardo “Lobinho” Ortolan.

Eduardo destaca que eles es-
tão se preparando para esta tem-
porada desde 2016, buscando
apoio de patrocinadores e o me-
lhor, reunindo amigos em torno do
projeto. “Nestes dois anos desen-
volvemos o carro junto a Rally Cen-
ter, na cidade de Severiano, no

Rio Grande do Sul. Agora estamos
fechando o pool de patrocinado-
res e a partir do dia 6, nossas
mentes estarão voltadas só para
a competição”, acentua.

Sandro Suptitz explica que a cor
predominante no carro será o ver-
de. A escolha foi pelo verde se a
cor da natureza, da vida, da saúde,
e estar associada ao crescimento,
a renovação e a plenitude. “O ver-
de foi a cor do meu carro quando
fui duas vezes vice-campeão brasi-
leiro, em 2007 e 2008. Foi tam-
bém a cor do Pajero com o qual fo-
mos campeões do Transparaná em
2013”, salienta Suptitz.

 Depois da prova de abertura da
temporada, marcada para os dias
6, 7 e 8 de abril em Estação (RS),
o Campeonato Brasileiro de Rali de
Velocidade passará por Erechim
(26 e 27 de maio), São Paulo
(14 e 15 de julho), São Bento
(15 e 16 de setembro) e em uma
cidade a ser confirmada no Paraná
(17 e 18 de novembro).

No Brasileiro de Rali

A 1ª etapa do Circuito Municipal de Xadrez Escolar 2018 foi realizada no último sábado no Colégio Estadual Santa
Felicidade e contou com competidores dos colégios estaduais Orso e Marílis, do CEEP, das escolas municipais Arthur Carlos
Sartori e Emília Galafassi, e dos colégios Sagrada Família, FAG e Anglo. Dividido nas categorias sub-8, sub-10, sub-12,
sub-14, sub-16 e (Aberto, para maiores de 17 anos), a 1ª etapa do Circuito Municipal de Xadrez Escolar premiou com
medalhas do 1º ao 3º lugar em todas as categorias, nos naipes feminino e masculino. Orientador técnico esportivo da
Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel e organizador do evento, Edemilson Pereira diz que o objetivo da competição
é descobrir novos enxadristas que poderão defender a equipe municipal em competições do esporte. A 2ª etapa do
Circuito Municipal será no dia 23 de junho no Colégio Estadual José Ângelo Baggio Orso, a 3ª será no dia 25 de agosto
no Colégio FAG e a 4ª e última etapa será no dia 27 de outubro na Escola Sagrada Família.

Calendário
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A chuva que caiu praticamente
sem parar em diversas cidades pa-
ranaenses durante toda a terça-fei-
ra foi responsável por paralisar
parte do jogo de entre Umuarama
e Marreco, por goteiras na quadra
do Ginásio Amário Vieira da Costa
- o time umuaramense venceu por
2 a 1. A mesma situação foi regis-
trada em Cascavel na noite de sá-
bado, no duelo entre Cascavel e
Marechal pela Liga Nacional, no Gi-
násio da Neva.

A incoerência no fato é que o
Ginásio da Neva havia acabado de
ser reformado justamente para re-
ceber jogos pela Liga Nacional. As
obras terminaram na semana pas-
sada, mas não contemplaram a
cobertura do ginásio, e sim pintu-
ras, reparos na iluminação e mu-
danças nas cabines de imprensa.

Outros dois ginásios de Casca-

Goteiras na Neva

vel também receberam eventos
esportivos no fim de semana: o
Sérgio Mauro Festugatto e o Fran-
cisco Pian (São Cristóvão). Eles re-
ceberam jogos pela Copa Oeste de
Handebol durante todo o sábado e
domingo, e em nenhum deles hou-
ve registros de goteiras na mesma
proporção que atingiu a quadra da
Neva, ainda que tenha havido.

A coordenação geral do Campeonato Amador Municipal de Cascavel remarcou para o dia 15 de abril as partidas
canceladas do último fim de semana devido às chuvas. Os jogos foram mantidos para os mesmos locais e horários: Santa
Cruz x Cascavel AP (14h) e Nossa Senhora da Salete x AE Santa Cruz (16h) para o Ninho da Cobra, e Pankeka/
Barão x ABA (14h) e Resenha x São Cristóvão (16h) para o São Cristóvão. Assim, os primeiros classificados às
quartas de final serão conhecidos no próximo dia 8. Eles sairão dos duelos D’Napolli x Maximus/BIG (14h) e
Operário x Associação de Moradores do Jardim Maria Luíza (16h), no campo São Cristóvão; e Jada, Meninos do
Jauri x 200 Ano (14h) e Espaço Bier x Ponte Preta (16h), no Ninho da Cobra.

CARIOCA
21h Fluminense x Vasco

PAULISTA
18h30 Mirassol x Ponte Preta

COPA DO NORDESTE
19h S. Correa x CSA
19h Ceará x Salgueiro
21h45 Botafogo x Bahia
21h45 Altos x Náutico

JOGAM HOJE

 FÁBIO DONEGÁ

 SECRETARIA CIENTE
Ciente dos problemas com goteiras, a Secretaria Municipal de Cultura e
Esporte de Cascavel já prepara um cronograma de reparos especificamente
para os telhados dos ginásios. Para o Sérgio Mauro Festugatto o projeto
para a troca de todo o telhado está em fase de orçamento para licitação.
No Ginásio da Neva a troca irá demorar mais, mas uma equipe da própria
secretaria irá subir e arrumar provisoriamente a estrutura nos próximos dias.
O próximo jogo como mandante do Cascavel Futsal será no dia 14 de
abril, contra o Pato Branco, pela Liga Nacional. Neste sábado, a Serpente
Tricolor estreia na Série Ouro 2018 em Palmas.
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Espaço de capacitação

Muita gente não conhece, mas
a Prefeitura de Cascavel, através da
Secretaria de Educação, mantém
um espaço destinado para a forma-
ção dos profissionais que atuam
nas escolas e Cmeis, o Ceavel (Cen-
tro de Aperfeiçoamento do Servidor
Municipal de Cascavel), que está
localizado no Parque São Paulo.

De fácil localização e estaciona-
mento amplo, o Ceavel conta com
um refeitório com 18 jogos de me-
sas com oito cadeiras cada, salas,
auditório, biblioteca e o NTM (Nú-
cleo de Tecnologia Municipal). O
espaço é utilizado para as forma-
ções ofertadas pela Semed confor-
me cronograma e informativo orga-
nizado pela equipe pedagógica e
administrativa da secretaria.

O auditório, onde ocorrem as
formações com maior público, é
equipado com projetor multimí-
dia e sistema de som com micro-
fones com e sem fio, além de no-
tebook. Também são utilizadas

para formações, reuniões e cur-
sos as outras cinco salas do Ce-
avel, que contam cada uma com
projeto e computador.

Os professores da Rede Munici-
pal também têm acesso ao conhe-
cimento científico por meio da Bi-
blioteca do Professor, que conta
com livros para formação e apoio

pedagógico. Neste mesmo espaço
se faz o registro e entrega de certi-
ficados de cursos ofertados pela
Secretaria Municipal de Educação.
Já o NTM é um laboratório equipa-
do com 28 computadores novos
que são destinados a cursos e for-
mação para professores e funcio-
nários da rede.

Em números
Todos os servidores que recebem algum tipo de formação no Ceavel são
muito bem recebidos e os lanches não poderiam deixar de receber
destaque. O Ceavel conta com cozinha própria onde acontece o preparo
de lanches e refeições. Somente no ano de 2017 foram preparados e
servidos 33.015 lanches e 1.795 almoços em atendimento ao público
que passou por formações continuadas no local.
O Ceavel conta com uma equipe de 10 pessoas. Eles são responsáveis
pela organização, limpeza e preparo de lanches e refeições oferecidos de
acordo com cardápio. A equipe é formada por uma secretária, uma
monitora de biblioteca, uma instrutora de informática, cinco zeladoras,
sendo que duas são responsáveis pela cozinha e um motorista sob a
coordenação de, Ana Stocker.

CEAVEL é um espaço de treinamento para profissionais da educação

DIVULGAÇÃO
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O Departamento de Proteção à
Comunidade, responsável pela
Guarda Municipal de Cascavel, di-
vulgou ontem, os números do pri-
meiro ano de atividade da corpora-
ção, especificamente na área urba-
na.  Com o perímetro urbano dividi-
do em cinco setores, as solicita-
ções de atendimento somaram
1.931, sendo o “Setor-1”, que
abrange a região dos bairros Coun-
try, Cancelli, São Cristóvão e Cen-
tro, o de maior número de ocorrên-
cias, com 806. De acordo com o
balanço da GM, as ocorrências no
período diurno superam as da noi-
te, somando 1.093, contra 838.

Como vem afirmando ao longo
do primeiro ano de gestão, o pre-
feito Leonaldo Paranhos lembra
que a GM é “instrumento de
apoio às polícias Civil e Militar”.
Segundo o prefeito, neste pri-
meiro ano de atividade a
Guarda Municipal “teve
muitos mais acertos que
erros e, principalmente, a
Guarda tem que ter o re-

Balanço da Guarda
conhecimento positivo da popula-
ção. As pessoas de bem não po-
dem ter medo da Guarda. Temos
que ter alegria e segurança ao se
aproximar da guarda, da polícia”.

O balando da GM mostra que as
motocicletas percorreram um total
de 16.525 quilômetros e as viatu-
ras 215.702 quilômetros para rea-
lizarem 14.100 patrulhamentos
nos prédios e espaços públicos,
além de 36.200 contatos com a po-
pulação de Cascavel.

 PRINCIPAIS
OCORRÊNCIAS

Dentre as ocorrências registradas
em que ocorreram a intervenção

dos guardas municipais, destaque
para abordagem e

encaminhamento a usuários de
drogas que totalizaram 247.
Foram 179 abordagens com

“fundada suspeita” e 120 ações
contra a “perturbação da

ordem”. Outro dado positivo
apresentado pela GM é a

recuperação de veículos que
somaram 52 ações.

EM UM ano de atividades,
Guarda Municipal atendeu quase

duas mil ocorrências

 A
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Q
U
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O presidente do Sinteoeste (Sindi-
cato dos Trabalhadores em Estabele-
cimentos de Ensino Superior do Oes-
te do Paraná), Giancarlo Tozo, apon-
tou, durante reunião do Conselho
Municipal de Saúde, déficit de 98 téc-
nicos de enfermagem e 37 enfermei-
ros no HUOP (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná). Os profissionais atu-
am em diversas alas do hospital.

Segundo Tozo, esta insuficiência de
profissionais ocorre por conta dos pe-
didos de exoneração e aposentadori-
as, além de somar servidores que fa-
leceram nos últimos anos. “Não hou-
ve reposição destas vagas e também
não há previsão de ampliação”, diz.

Por conta disso, o Sinteoeste co-
bra da Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná), responsá-
vel pela gestão do hospital, a realiza-
ção de concurso público e teste sele-
tivo, na tentativa de suprir esta de-
manda. O Sindicato lembra que hoje
as contratações ocorrem, em gran-
de parte, por meio de terceirizações,
o que conforme Tozo, é totalmente
inadequado, pois fere o direito do tra-
balhador e precariza a profissão.

A direção do HUOP foi procu-
rada pela reportagem para pres-
tar esclarecimentos sobre os da-
dos repassados pelo Sinteoeste,
porém, não retornou até o fecha-
mento desta edição.

Déficit de
quase 100
técnicos de
enfermagem

Chamamento
Edital de chamamento público foi

divulgado pela Unioeste abrindo vagas
para técnicos de enfermagem para

atuarem especificamente nesta ala. No
entanto, o hospital afirma que nenhum
profissional se candidatou por conta do

salário ofertado para a categoria. A
previsão é de que na segunda-feira (2)

novo edital seja lançado, desta vez com
honorários mais atrativos.

Abertura de leitos
A falta de profissionais no HUOP afeta também a abertura da Ala G2
da enfermaria, inaugurada ainda em novembro do ano passado. Porém, o
funcionamento do espaço não ocorreu até o momento já que não há
técnicos de enfermagem para compor a equipe, formada ainda por
médicos e enfermeiros. A solução foi solicitar ao município a cessão de
dez técnicos de enfermagem, o que garante a abertura de dez dos 30
leitos disponíveis. Os profissionais ainda estão em treinamento, e
começam a trabalhar a partir do dia 2 de abril. A permanência dos
técnicos cedidos pela prefeitura é de 90 dias. Até lá a Unioeste precisa
contratar novos profissionais, conforme exigência do Ministério Público.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

O PRESIDENTE do
Sinteoeste, Giancarlo Tozo:
terceirizações são totalmente
inadequadas



LOCAL08 HOJE NEWS, 29 DE MARÇO DE 2018

Solenidade aconteceu no Teatro Unipar,
em Umuarama, e, simultaneamente, nas
Unidades da Instituição via webconferência.

Com recursos tecnológicos e em cli-
ma de comemoração, a Universidade Pa-
ranaense realizou cerimônia de formatura
para diplomar estudantes da modalidade
EaD (Educação a Distância). Colaram grau
as turmas de Filosofia, Gestão Comerci-
al, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Gestão Pública, História, Le-

Educação a Distância: Turmas de onze cursos colam grau
tras, Logística, Marketing, Pedagogia, e Pro-
cessos Gerenciais (em 14/3).

No total, foram diplomados 266 estu-
dantes. A solenidade aconteceu no Teatro
Unipar da Unidade-Sede e foi transmitida
via webconferência para os polos das ou-
tras Unidades, onde também foram realiza-
das, simultaneamente, as cerimônias: Cas-
cavel, Guaíra, Cianorte, Paranavaí, Francis-
co Beltrão, Toledo, Rolândia e Capanema.

O Reitor Carlos Eduardo Garcia presidiu a

solenidade, ao lado da Diretora Executiva de
Gestão do Ensino a Distância, professora
Ana Cristina de Oliveira Cirino Codato; o pro-
fessor Evandro Mendes de Aguiar conduziu o
cerimonial, acompanhado pelos diretores das
Unidades: Luiz Rômulo Alberton, Umuarama;
Roberto Niero, Toledo; Juliane Maria Roma-
ni, Guaíra; Nilvio Ourives dos Santos, Para-
navaí; José Aparecido de Souza, Cianorte;
Gelson Luiz Uecker, Cascavel; e Claudemir
José de Souza, Francisco Beltrão.

AS HOMENAGENS
TROUXERAM EMOÇÃO E
ALEGRIA À SOLENIDADE.
CONFIRA AS PRINCIPAIS
DE CASCAVEL.

De Umuarama, o Reitor Carlos Eduardo Garcia preside cerimônia

Em Cascavel, o diretor Gelson Uecker conduziu os
trabalhos

Nome de Turma – As turmas do curso
de Filosofia dos sete polos elegeram o pro-
fessor Sérgio Lima Pimentel; as de Gestão
Comercial, a tutora Lilian de Andrade Itika-
wa; as de Gestão de Recursos Humanos e
de Processos Gerenciais, tutora Daiany dos
Santos Silveira; Gestão Financeira, tutor Pedro
Vinicius Cunha, representado pelo tutor Mar-
lon Luiz Ganâncio; Gestão Pública, profes-
sora Angela Serra Rodrigues; História, pro-
fessor Helton Adriano de Souza; Letras, pro-
fessora Shirley Cristiane Cintra; Logística,
professor Celso Ferrari Junior; Marketing,
tutor Willer Carlos de Oliveira; e Pedagogia,
professora Rosemari Aparecida Szezerbatz.

Paraninfo – O homenageado pelas
turmas dos sete polos foi o tutor Valdir
Francisco Pereira.

Juramentista – Adrielli Alves Silvei-
ra, do curso de Pedagogia, representou
as turmas.

Oradora – Anna Luiza Leme Calgaro
da Fonseca, do curso de Pedagogia, foi
eleita pelas turmas.

Laureados – Como incentivo ao es-
forço acadêmico, a Unipar contempla com
certificado de ‘Honra ao Mérito’ os que
obtiveram melhor média durante a gradu-

Pais são homenageados em formatura

ação. De Cascavel, são eles:
Ana Paula Pereira Pini (Gestão Comer-

cial); Simone Gomes da Silva (Gestão de
Recursos Humanos); João Antônio Casola
(Gestão Pública);

Valter Luiz Moreira Paes (História); Eder-
son Rodrigues de Oliveira (Logística); Bruno

Cesar de Souza Gonçalves (Pedagogia);
e Maicon Rodrigo Johann (Processos Ge-
renciais).

Aos Pais – Representando todos os
pais, a estudante Tatiane de Oliveira ho-
menageou os pais Inês Aparecida e Luiz
Carlos de Oliveira.

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

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

Cascavel, 29 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jaques Douglas Miranda de Lima e Claudimara Alves dos Santos
2- Héliton de Souza Machado e Sandra Regina Duarte da Silva
3- Alex Sandro Henrique da Silva e Sandra da Silva Schillo
4- Wagner de Oliveira e Karina Antunes de Mello
5- Samuel de Souza Melo e Bruna Emanoela dos Santos

O Molivi - Movimento para Liber-
tação de Vidas –, localizado no Bair-
ro Periolo em Cascavel, embora te-
nha encerrado recentemente os aten-
dimentos ao público com dependên-
cia química, segue com acompanha-
mento de dois pacientes.

Devido ao fechamento da estrutu-
ra por conta de despesas financeiras,
agora a instituição contará com ajuda
para concluir esses tratamentos.

Conclusão de tratamentos

 RISCOS COM
QUEDA DE PONTE
Crianças têm se arriscado no local

onde uma ponte desabou no Bairro
Morumbi em Cascavel.

Desde que o acidente ocorreu por
conta de forte chuva na cidade e
destruiu a estrutura, o trecho foi

interditado, mas ainda assim há quem
não respeite aos avisos e utilize restos
de concretos para travessia ou para

brincar.  A população espera que
melhorias sejam feitas na Rua São
Roque, que é a principal via para

moradores de dois bairros.
A situação foi levada ao plenário da

câmara pelo vereador Sidnei Mazutti.
A Secretaria de Obras informa que não
tem data para iniciar as obras, pois a

empresa está readequando
cronograma para adiantar este serviço,
inicialmente previsto apenas com o fim

da polêmica obra do Eco Park.

“Conseguimos fazer os encami-
nhamentos e devemos ficar apenas
com dois pacientes. Agora vamos
levantar apoiadores”, explica o pre-
sidente do Molivi, Milton Cesar Fon-
toura Alves. Os demais pacientes
foram levados ao SIM-PR – Serviço
Integrado de Saúde Mental em Cas-
cavel e hospitais psiquiátricos com
apoio de familiares.

A expectativa da diretoria do

Molivi é de que no futuro a comuni-
dade possa a voltar receber paci-
entes. Antes disso, serão necessá-
rios pagamento de dívidas, incluin-
do acerto trabalhistas dos funcio-
nários, que passam de R$ 60 mil e
novas parcerias.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

COMUNIDADE encerrou
atendimento ao público neste mês
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Por conta do feriadão de Pás-
coa, alguns ser viços públicos
não terão expediente. Os alunos
das escolas e dos Cmeis (Cen-
tros Municipais de Educação In-
fantil) foram dispensados hoje
para que os servidores par tici-
pem da Parada Pedagógica. A
rede municipal volta às ativida-
des normais na segunda-feira (2).

A Prefeitura de Cascavel não
abre na Sexta-feira Santa, assim
como os depar tamentos admi-
nistrativos públicos do município.
Na área da saúde, serviços de ur-
gência e emergência - Siate,
Samu e Unidades de Pronto Aten-
dimento - têm atendimento inin-
terrupto durante todo o feriado.
Os atendimentos especializados
– Saúde mental e Unidades Bá-
sicas de Saúde e da Família – per-
manecem fechadas e só retor-
nam na segunda-feira. Se neces-
sário, a orientação é de que os
pacientes procurem as UPAs.

Abre e fecha do feriadão
 ARQUIVO HOJE NEWS

 TRÂNSITO
O setor administrativo da Cettrans

(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) estará

fechado na sexta-feira (30). O
Transporte Coletivo funcionará

com escala de feriados na sexta.  

SERVIÇOS de urgência e emergência mantêm
atendimentos durante o feriado de Páscoa

Na Assistência Social te-
rão atendimento ininterrupto
durante o feriado e no fim de
semana os serviços da Pro-
teção Social Especial de alta
complexidade, como as unida-
des de acolhimento masculi-
no e feminino, as residênci-
as inclusivas, a Casa Pop e o
Abrigo de Mulheres.

O Serviço de abordagem e
o Família Acolhedora atende-
rão em regime de sobreaviso
pelos telefones 98431-6376
e 98433-6080, respectivamen-
te. Os Conselhos Tutelares
atenderão em regime de plan-
tão pelos telefones 99972-
0662 (Leste), 98431-6353
(Oeste) e 98813-5799 (Sul).

 O Zoológico de Cascavel permanecerá aberto para visitação
normalmente na sexta-feira (30), no sábado (31) e no domingo de
Páscoa (1º) e fecha na segunda-feira (2) para a tradicional manu-
tenção. As visitas podem ser feitas sempre das 8h às 17h30.

A coleta de lixo e a coletiva seletiva funcionarão ininterrupta-
mente no feriado e no fim de semana.

 BANCOS FECHAM
Por conta do feriado de Páscoa, os
bancos não terão expediente na

Sexta-feira Santa (30), retornando
em horário normal na segunda-feira
(2). Já os supermercados abrem na
sexta e fecham no domingo (31).

Meio Ambiente
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Desde o mês de fevereiro des-
te ano, moradores de várias re-
giões da cidade podem solicitar,
por meio do Cras (Centro de Re-
ferência de Assistência Social)
a emissão gratuita da confecção
da Carteira de Identidade ou a
segunda via do documento. A
parceria com o Instituto de Iden-
tificação de Cascavel e Municí-
pio, por meio do Território Cida-
dão, existe desde o ano passado e
já beneficiou centenas de pessoas,
entre crianças, jovens, adultos e
idosos. Ontem foi a vez da comuni-

Emissão de RG no Riviera
dade do Riviera novamente ter
acesso ao benefício.

O atendimento desta quarta-fei-
ra no Instituto de Identificação foi
reservado exclusivamente para os
moradores do Riviera, devidamen-
te cadastrados no Cras daquela
comunidade. Ao todo 34 pessoas
compareceram pela manhã; outras
50 foram levadas no período da tar-
de. “Todas as quartas-feiras a po-
pulação atendida pelos Cras é en-
caminhada até o Instituto de Iden-
tificação para fazer a Carteira de
Identidade”, detalha o secretário

de Assistência Social, Hudson
Moreschi Júnior, que acompa-
nhou os trabalhos hoje pela ma-
nhã na sede do órgão.

Por meio do convênio, além de
emitir o documento de graça, as
pessoas conseguem transporte
do bairro ida e volta (ônibus da Se-
cretaria de Assistência social),
agendamento no Instituto para
emissão da Carteira de Identida-
de e orientações por parte de as-
sistentes sociais sobre a impor-
tância do documento e de como
cuidar adequadamente do RG.

Atendimentos diários
De acordo com a chefe do Instituto em Cascavel, Claudia
Borges de Lima, em média são atendidas de 80 a cem
pessoas ao dia. “Para diminuirmos a demanda reprimida
desta comunidade, firmamos esta parceria que tem dado
certo. Com isso vamos reduzindo o número de pessoas
que não possuem RG em Cascavel”. Ela disse ainda que
em todo Estado aumentou em 47% o número de pessoas
que buscam o documento, hoje, muito exigido pelas
instituições. Cláudia esclareceu ainda que, idosos,
gestantes, mães com bebês de colo, não precisam fazer o
agendamento via internet.

MAIS DE 80 pessoas
são atendidas diariamente

DIVULGAÇÃO
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Contraste em marginais
O contraste em dois pontos

distintos de Cascavel é resultado
de ações diferentes da população
em relação ao respeito com o
meio ambiente.

Na marginal da BR-467, logo no
início do viaduto da Avenida Rocha
Pombo, um trecho recebe cuidados
que destacam a beleza da natureza.

O corte do gramado está sem-
pre em dia e no interior de cada
pneu uma árvore foi plantada.

“É um trabalho que mantemos
desde o início da empresa há 15
anos. Cortamos a grama, planta-
mos árvore e pintamos o meio
fio”, comenta Ricardo Alexandre
da Roza sobre a iniciativa do pai
e que contou com apoio dele e
de outros funcionários.

O local agradável além de mu-
dar a imagem ao redor da empresa
serve como espaço para momen-
tos de descanso. “Depois do almo-
ço alguns funcionários aproveitam
para descansar na sombra das ár-
vores”, cita Roza.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

MARGINAL da BR-467
recebeu cuidados e plantas

L ixão
Já na marginal da BR-369, nas
proximidades do Núcleo Industrial do
Morumbi o cenário é oposto.
Alguns trechos têm servido para
descarte de entulhos. Restos de
televisores, de móveis e de construções,
além de plástico e muito lixo estão em
meio ao matagal.  O descaso com o
meio ambiente desanima quem trafega
por ali. A Secretaria de Meio
Ambiente verificou a situação e informa
que a limpeza está programada para a
próxima segunda-feira (2).

MARGINAL
da BR-369
virou depósito
de entulhos
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A recessão econômica que o
País enfrenta desde os últimos
anos reflete no cenário imobiliá-
rio em Cascavel e, por isso, en-
contramos com facilidade por to-
dos os lados placas de imóveis
para venda ou locação.

Despesas com aluguel de mo-
radias, que comprometem o orça-
mento de grande parte das famí-
lias, foram cortadas e novos há-
bitos no estilo de vida adotados.

“A gente percebe que muitos
retornam para a casa dos pais,
dos sogros para diminuir as des-
pesas e se ajustar a uma nova
realidade”, afirma o presidente
do Secovi-PR (Sindicato da Ha-
bitação e Condomínios do Para-
ná), Luiz Antonio Langer, que

Imóveis vazios
também está a frente do sindica-
to regional em Cascavel.

Mesmo aqueles que não conse-
guiram se livrar do aluguel preci-
saram encontrar alternativas. Ca-
sas e apartamentos mais espa-
çosos e caros foram substituídos
por outros menores e com preços
mais acessíveis.

Segundo o Sinduscon (Sindica-
to da Indústria da Construção Civil)
no Oeste do Paraná, mais de três
mil imóveis vazios eram contabili-
zados no estoque da cidade e a
maior parte deles para locação.

Com a entrega de obras de no-
vos prédios que em média levam
de dois a três anos para ficarem
prontos, o estoque deve ter um
acúmulo maior.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

FINANCIAMENTOS
O presidente do Secovi, comenta
que a oferta de conjuntos
habitacionais populares como o
Conjunto Rivieira em Cascavel,
também tem impacto no número de
imóveis alugados e que agora estão
vazios. “O conjunto disponibilizou
quase três mil moradias e pelo
menos 40% desses moradores
eram inquilinos e pagavam
aluguel”, afirma.

VALORES
Diante da oferta do mercado a
tendência é de que valores para
vendas e locações não sofram
reajustes. “A orientação do
segmento é para que os
proprietários tentem negociar,
porque ainda assim é melhor que
o espaço esteja alugado do que
vazio. No caso de apartamentos,
isso ocorre com mais frequência,
pois há custos com condomínio”,
ressalta Langer.

Comercial
Mudança percebida pelo segmento imobiliário também atinge espaços
comerciais. “Nos últimos dois anos houve um aumento no número de
imóveis para locação. Muitas empresas fecharam as portas diante da

recessão econômica e há também casos de empresários que decidiram
adaptar parte da casa como local de trabalho”.

SINDICATO
observa número
maior de salas
comercias para
locação
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Em entrevista à Rádio Band
News, de Vitória (ES), o presidente
Michel Temer lamentou o relato do
ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Edson Fachin, de que sua
família vem sofrendo ameaças e os
ataques a tiros à caravana do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Segundo o presidente, as ame-
aças ao ministro do Supremo não
podem ocorrer e os ataques a ôni-
bus da caravana do ex-presidente
criam “clima de instabilidade”.

Sobre o ataque a tiros a ônibus
da caravana do ex-presidente Lula
na noite de terça-feira (27), no Pa-
raná, Temer disse que esse tipo de
atitude é “uma pena” e cria um “cli-
ma de instabilidade no país”.

“É uma pena que tenha aconte-

Ameaças a Fachin
e ataque a Lula

cido isso porque vai criando um cli-
ma de instabilidade no país, de fal-
ta de pacificação que e indispen-
sável no presente momento. Prego
isso a todo momento e lamento
muito que tenha acontecido. Agora,
devo dizer também que essa onda
de violência não foi pregada, talvez,
por aqueles que tomaram essa pro-
vidência. Talvez tenha começado lá
atrás. E a história do uns contra
outros realmente cria essa dificul-
dade que gera atritos dessa natu-
reza”, disse o presidente Temer.

PACIFICAÇÃO
Temer pregou a pacificação durante o
período eleitoral e disse que os
candidatos podem apresentar críticas
verbais, e não físicas.
Ao ser questionado sobre a
expectativa para o julgamento do
habeas corpus preventivo do ex-
presidente Lula, na próxima quarta-
feira (4), no Supremo Tribunal
Federal, Temer disse que o governo
está tomando todas as providências
para evitar conflitos.
“Ainda ontem eu falava com o nosso
ministro da Segurança, Raul
Jungmann, que estava preocupado
com o dia 4, dia do julgamento da
matéria relativa ao ex-presidente Lula.
E claro que aqui estamos todos
tomando todas as providências para
que não haja conflito, mas é
preocupante e veja que isso alcança
até o Supremo Tribunal Federal. Os
membros do Supremo ficam aflitos
com isso. Um deles disse que está
sendo ameaçado. Isso não pode
acontecer no país”, disse.

AMEAÇAS
Para Michel Temer, as ameaças
que a família do ministro Fachin
têm sofrido “não podem acontecer
no país”.
Na terça-feira (27), o Supremo
informou que reforçou a segurança
do ministro Fachin e de seus
parentes. Em entrevista concedida
ao canal GloboNews, Edson
Fachin disse que sua família tem
recebido ameaças. Ele, porém, não
citou quais tipos de ameaças têm
sofrido e como teriam ocorrido. O
ministro é relator dos processos da
Operação Lava Jato na Corte,
entre outras ações. Também é
relator do habeas corpus por meio
do qual a defesa do ex-presidente
Lula quer impedir a prisão dele
após o fim dos recursos na segunda
instância no processo do triplex de
Guarujá (SP).

ÔNIBUS DA EXPEDIÇÃO
de Lula pelo Sul foram atingidos
por tiros ao deixar a cidade de
Quedas do Iguaçu

DIVULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 10

Dois ônibus incendiados.
Um, com perda total, e outro com
perda parcial. Prejuízo estimado
pelas empresas em cerca de R$
600 mil, de acordo com a asses-
soria de imprensa da Vale Sim –
união das empresas que são
responsáveis pelo transporte
coletivo em Cascavel, Pioneira e
Viação Capital.

Uma avaliação completa de-
verá ser feita para saber o que
realmente pode ser aproveita-
do e o tamanho do “rombo”.
Segundo a assessoria, os co-
letivos já foram substituídos.

Depois dos dois atentados,
em que os veículos foram incen-
diados na noite de terça-feira, o
transporte de passageiros ficou
suspenso por um período. Mas,
foi retomado logo depois, para
não haver prejuízo à população,
já que as empresas são contra-
tadas pela Prefeitura e precisam
prestar o serviço. A Cettrans re-
forçou que, por conta do atenta-
do, foram feitos remanejamentos
e ajustes nas linhas para conti-
nuar o atendimento no transpor-
te normalmente.

Todas as câmeras de segu-
rança dos coletivos foram dis-
ponibilizadas à polícia e os au-
tomóveis passam por perícia.
Eles foram alvos de dois aten-
tados que ocorreram na noite
de terça-feira: no Jardim Quebec
e no Bairro Santa Cruz.

Dois rapazes, de 21 e de 22
anos, suspeitos de serem os incen-
diários, foram detidos na tarde de
ontem. Um deles estava com uma
quantidade de maconha, e foi lavra-
do Termo Circunstanciado. Ambos
foram liberados, porque foi conclu-
ído que não tinham participação
nos incêndios.

Prejuízo de R$ 600 mil

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

FUMAÇA tomou conta do Bairro por conta de incêndio

Detenção

INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil investiga os atentados e a principal linha de investigação é de
que os incêndios têm relação com a morte de Cleiton Pastre, que ocorreu
exatamente na mesma data e em horários parecidos, só que em 2016.
“Nenhuma linha de investigação foi descartada, mas acreditamos que seja uma
lembrança do aniversário de morte dele, durante um confronto com a polícia,
na época”, explica a delegada do GDE Anna Turbay.
Há dificuldade em encontrar as testemunhas. “No caso, no Jardim Quebec, um
casal simulou uma briga no ponto de ônibus. O motorista parou, uma pessoa entrou
no coletivo, pediu que todos saíssem e usou um galão de gasolina. Depois, ateou
fogo. Todos os passageiros saíram correndo. Pedimos que, quem estava no coletivo,
venha até a Polícia Civil para colaborar com a investigação”, solicita Anna.

 SEGUNDO CASO
No segundo caso, no Jardim Esmeralda, quatro rapazes entraram no ônibus, e
deram dois disparos de arma de fogo perto das câmeras de segurança, com
objetivo de dificultar o trabalho da polícia. Ninguém estava no coletivo no
momento. O fogo tomou conta dos dois veículos, que ficaram destruídos.
Populares registraram, de longe, o fogo e a fumaça, e os vídeos podem ser
conferidos na página do jornal O Paraná/Hoje News, no Facebook.
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Giro da
Violência
43 flagrantes em três horas
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual)
flagrou ontem, em apenas três horas
de operação, 43 motoristas acima da
velocidade permitida. A ação ocorreu
na PR-180, onde a velocidade
máxima permitida é de 80 km/h. A
maior registrada foi de 131 km/h. 36
automóveis e sete caminhões foram
autuados durante a operação de
rotina da polícia, que prioriza
rodovias estaduais com mais
registro de acidentes.

10 kg de maconha
A Polícia Militar apreendeu 10 quilos
de maconha na manhã de ontem, um
motor de portão elétrico, um motor
de betoneira e dois transformadores.
Os objetos foram encontrados em um
terreno baldio, na Rua Krahos, Bairro
Santa Cruz. A droga estava enterrada
em um buraco, dentro de sacolas.
A polícia investiga o caso para
saber quem é responsável
pelos entorpecentes.

Detidos por furto
Dois jovens foram detidos por furto
qualificado na manhã de ontem, na
BR-277. Eles são acusados de terem
invadido uma casa em Santa Tereza
do Oeste. Os dois estavam em um
carro, seguindo em direção a
Cascavel, quando foram abordados
pela polícia. No veículo, foi
encontrado um televisor levado da
casa. Os demais eletrônicos ainda
não foram localizados.

Operação
nas rodovias
Na Operação Semana Santa do

ano passado, apenas a Delegacia
da PRF em Cascavel, que abrange
os postos de Cascavel, Catandu-
vas, Laranjeiras do Sul, Lindoeste,
Ubiratã e Campo Mourão, foram
registrados 17 acidentes, com 21
feridos e três mortes.

Com a intenção de diminuir essa
estatística, a PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) iniciou, a zero hora desta

quinta-feira, a Operação Semana
Santa 2018, em todo o País.

O foco da fiscalização é o comba-
te à embriaguez ao volante, o contro-
le de velocidade por meio de radares
portáteis e a fiscalização de ultrapas-
sagens proibidas. A ação termina às
23h59 do dia 1º de abril.

A estimativa é de que o movimen-
to aumente em média 20% a 30% do
que o normal, ao longo do feriado.

HORÁRIO DE PICO
O horário de pico será concentrado no fim da tarde e início da noite desta
quinta-feira, e na sexta-feira. Para a volta, a previsão é de grande fluxo na
noite do domingo de Páscoa. A PRF também definiu alguns horários de
restrição de passagens de caminhões com carga, especificados na foto. Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: PRF

 Horários de restrição
foram divulgados
ontem, pela PRF
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Transparência zero
Contratada para executar as pontes no Ecopark, no Bairro

Morumbi, a empresa Contersolo não se posiciona
publicamente sobre o serviço. Mesmo diante da decisão do
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) em exigir a construção
da estrutura conforme o previsto em contrato, ou seja,

destruir a atual, os empresários “não falam com a imprensa”.

Casa Civil
Condenado por nomear
servidores fantasmas no
gabinete entre 2003 e
2011, Valdir Rossoni (PSDB)
pretende deixar a Secretaria
da Casa Civil do Paraná e
retomar o mandato de
deputado federal na
próxima quarta-feira. O
sucessor dele ao cargo
tende a ser o
deputado federal Dilceu
Sperafico (PP).

Convite feito
Pelo menos o convite ao
deputado Sperafico foi
feito por Cida, que assume
o governo do Estado e já
está articulando seu grupo.

Sperafico não sairá
candidato à reeleição e faz
parte do mesmo grupo
político. “Só depende se
aceito ou não”, confirma o
deputado federal.

Negociação
Por enquanto Edgar Bueno
– licenciado do PDT – alega
que não vai se lançar nas
disputas eleitorais deste
ano. Pretende se reservar à
candidatura à reeleição do
filho, o deputado estadual
Andre Bueno (PSDB). Hoje
secretário de Assuntos
Estratégicos do Estado,
Bueno ainda vive uma
incerteza sobre a
continuidade dele
no cargo.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Nova manifestação é mobilizada pelas redes sociais para
dia 3, próxima terça-feira.

 A ação será em favor da prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância
pela Lava Jato.

 Na próxima quarta-feira o julgamento do mérito do
habeas corpus será analisado no Supremo Tribunal Federal.

Bueno luta para evitar a cassação dos direitos políticos
por oito anos. Ele recorreu à Justiça contra a reprovação
das contas referentes ao ano de 2013, pela Câmara de
Vereadores. Foram 14 votos pela reprovação. Foram
considerados irregulares pagamentos de horas extras e
horas máquina sem controle.

DIREITOS POLÍTICOS

O Ministério Público
acatou o relatório final da
CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) das Fos-
sas e abriu uma investi-
gação para apurar licita-
ções feitas para contrata-
ção de serviços de limpe-
za de fossas, desentupi-
mentos de encanamen-
tos e caixas de gordura
em escolas municipais.

O relatório final com
quatro mil páginas apon-
tou que os valores foram
pagos sem que os servi-
ços fossem executados.
O fiscal do contrato, Bia-
nor Caron, e o ex-secretá-
rio de Educação, Valdecir
Nath, chegaram a confirmar
em depoimentos que por
falta de servidores nem
sempre havia a fiscaliza-
ção dos serviços no local –

CPI das Fossas
vira inquérito

por isso podem responder
por erro ou omissão.

Chamou a atenção dos
parlamentares que as em-
presas contratadas efetu-
aram, em três meses e 24
dias, a limpeza de 500
fossas, 500 metros cúbi-
cos de caixas de gordura,
500 metros quadrados de
caixa de passagem, 500
serviços de desentupimen-
tos e três mil metros de
desentupimento por hidro-
jateamento. O grau de pa-
rentesco dos proprietários
das empresas Auto Fossa
Cascavel Ltda., Auto Fossa
Oeste Ltda. e Auto Fossa
Acapulco Eireli também era
alvo da investigação, mas
não ficou provado.

INVESTIGAÇÃO
A investigação ficou no comando dos vereadores Serginho
Ribeiro, do PPL, Sidnei Mazzuti, do PSL e Misael Junior do
PSL. “Ouvimos todos os envolvidos – ficaram de fora apenas
os empresários que foram orientados pelos advogados a não
falar. Visitamos os locais e chegamos agora com a decisão da
Promotoria em abrir inquérito civil. Isso demonstra que não
terminou em pizza e não deixaremos isso acontecer. Essa decisão
da maior legitimidade ao nosso trabalho e mostra que as
pessoas não podem brincar com dinheiro público”, diz Ribeiro.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

VEREADORES que integraram a CPI das Fossas no Legislativo
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Tende a terminar em ruínas a
ponte construída no Ecopark, no
Bairro Morumbi, que levou a exone-
ração de três secretários munici-
pais: Juarez Berté (Meio Ambiente),
Fernando Dillenburg (Instituto de
Planejamento de Cascavel) e Jorge
Lange (Obras).

Assinado há uma semana, o pa-
recer do prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) só veio a público ontem exigin-
do que seja mantido o serviço con-
forme contrato para as obras pagas
com recursos do BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento), que
integram o PDI (Programa de Desen-
volvimento Integrado). Ou seja, a
ponte terá que ser destruída. Ainda
não foram divulgados pela Prefeitu-
ra prazos à construtora e nem se ela
realmente vai acatar a decisão.

A empresa teria – por conta pró-
pria – feito a ponte de concreto e
não de tubos metálicos, como esti-
pula o projeto inicial. A crise entre
secretários foi ocasionada por uma
suposta autorização verbal à em-
presa, desmentida por técnicos

que acompanham o PDI. Em depoi-
mento recente à Comissão de Via-
ção e Obras Públicas, os servido-
res alegaram que o pedido de subs-
tituição de material chegou a ser
avaliado, mas não houve liberação
a Contersolo. Uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) chegou a
ser cogitada, mas em vez disso, um
relatório será encaminhado ao Mi-
nistério Público.

A Contersolo havia entrado com pedido judicial pelo pagamento do serviço
feito até o momento. A Justiça cobrou do Município uma providência
imediata, por isso, “o chefe do Poder Executivo confirmou a decisão já
tomada: a empresa deve manter o material constante do projeto licitado, já
que não houve por parte da gestão nenhuma autorização em contrário”.
Em fevereiro, em resposta a um pedido de tutela de urgência impetrado pela
Contersolo, a Justiça havia argumentado que era legal a troca de material da ponte.
O Município havia notificado a empresa ano passado para que fosse respeitado o
projeto original, caso contrário seria multada. A reportagem do Hoje News tentou
contato com a empresa responsável, falou com o engenheiro civil. Ele informou
apenas que “a empresa está orientada a não falar com a imprensa”.

Paranhos quer ponte nova

Pagamento

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

MATERIAL de metal foi
substituído por concreto na ponte
do Morumbi Ecopark INVESTIGAÇÃO

INTERNA
Embora tenha nomeado uma
comissão interna para apurar o
caso, Paranhos antecipou a
decisão. Em nota, a Secretaria de
Comunicação diz que “a decisão
tomada pelo prefeito Paranhos no
último dia 22 de março é apenas
a ratificação da determinação que
já havia sido feita à empresa
Contersolo em novembro do ano
passado, para que mantivesse o
material previsto no projeto
originalmente licitado”.

MATERIAL de metal foi
substituído por concreto na ponte
do Morumbi Ecopark
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“Lula quis
transformar o
Brasil  num
galinheiro e
agora colhe

ovos.”

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

A decisão do
prefeito
Leonaldo
Paranhos em
manter o projeto
original da
famigerada ponte
do Ecopark.

O hábito de
alguns
pedestres que
insistem em
caminhar pela
ciclovia da
Avenida
Brasil.

Jair Bolsonaro, pré-
candidato à Presidência
da República, ontem em

Curitiba.

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada
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O Brasil vive a pior e mais insegura situação
política desde março de 1964, que culminaram com
o golpe civil-militar no dia 31 do mesmo mês da-
quele ano que acabou sepultando temporariamente
a democracia. Em ano eleitoral, o bom senso está
perdendo feio para os extremos e os debates se
tornaram verdadeiros confrontos.

A internet tem instigado essa instabilidade polí-
tica, mas a situação fica preocupante quando em
um espaço tão curto de tempo uma vereadora é
assassinada, um ministro do Supremo Tribunal
Federal precisa reforçar a segurança devido a ame-
aças e ônibus da caravana de Lula são alvejados
por disparos de arma de fogo.

O clima hostil se volta também contra a impren-
sa que, cumprindo o seu dever de informar, é vio-
lentamente atacada nas redes sociais por militan-
tes e simpatizantes de grupos de esquerda e de
direita. Todos têm sua verdade absoluta, seus po-
sicionamentos incontestáveis e conhecimento prá-
tico em tudo. E as pessoas procuram estar juntas
daquelas que comungam das suas ideias, numa
verdadeira segregação política movida a ódio.

O Brasil está a beira de uma convulsão social
sem precedentes e as redes sociais se tornaram
a difusora do caos. Como limitar isso? Parece
algo impossível.

 Acic
O general da 15ª Brigada
de Infantaria
Mecanizada, Marcos de
Sá Affonso da Costa, é o
convidado especial da
diretoria para o
encontro empresarial de
hoje na Acic (Associação
Comercial e Industrial
de Cascavel). Affonso da
Costa falará sobre a
presença da corporação
em Cascavel e região, da
importância do Exército
e da passagem dele pelo
comando da Brigada.

 Educação
Na manhã de ontem, 21
escolas que integram o
Núcleo Regional de
Educação de Cascavel
assinaram contratos do
Programa Reparo
Rápido. A solenidade
aconteceu na Associação
dos Municípios do Oeste
do Paraná. O programa
foi criado para dar
agilidade aos serviços de
engenharia para reparos
em função de desgastes
e ações do tempo
nos prédios.

  ARQUIVO
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Forró e samba
Hoje, a  banda Bezerra o

Cangaceiro fecha  a última edição
dos Noites Brasileiras, no Boquetim
da Esquina. Vai rolar muito forró pé
de serra e muito samba. É só chegar.

Gospel
A Banda Rosa de Saron

estará em Cascavel dia 31
de agosto. O show será
no Tuiuti Esporte Clube.

Yoga
Dia 1o 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. Ao
término, será servido um lanche

vegetariano coletivo. Quem quiser
compartilhar o momento é só levar
frutas e alimentos saudáveis para
partilhar. A Casanóz fica na Rua

Presidente Kennedy, 2.396.

Dia do Livro Infantil
Para comemorar o Dia do Livro

Infantil,  18 de abril,  o Grupo Teatral
Vixe apresentará a peça O Menino

Maluquinho. Será na Casa de Cultura
Zona Norte, às 15h.

A bela ANDRESSA CARVALHO

Não precisamos de problemas.
 O que precisamos é de amor.

Bob Marley

 De bem com a vida, Izabely Lorenzi Suzim

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Felicidades!

Tamires Kielek, Cinthia Priscila, Gabriel
Lyncoln, Marcos Venicius Vasconcelos,
Marcelle Felippe, Maria Paula Medin,
Clara Luana Sanches, Marcos Paulo

Fonceca e Luís Paulo Merrivan.

NARUMI e ANDRE,
à espera de EVILIN
LUMI. O registro é

de Vera e Grasi
Fotografia



ÚLTIMA HORA24 HOJE NEWS, 29 DE MARÇO DE 2018

PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE

Atlétic 1 x  0 Londrina

PAULISTA

Corinthians*  1 (5  x 4 ) 0   São Paulo

CARIOCA

Flamengo 0 x 1Botafogo*

GAÚCHO

     B.de Pelotas* 1  (4 x 3) 1 São José

Grêmio* 1 x 1 Avenida

* Na final

Atletiba na decisão
O Atlético conquistou o título da

Taça Caio Júnior do Campeonato
Paranaense de Futebol 2018. Na
noite de ontem, o Furacão venceu
o Londrina por 1 a 0 e garantiu vaga
na decisão do Estadual. José Ival-
do marcou o gol atleticano.

Na final, o Rubro-Negro enfren-
tará o Coritiba. O duelo será dispu-
tado em duas partidas. O primeiro
jogo será neste domingo (1º), no
Couto Pereira. A partida final será
dia 8 de abril (domingo), na Arena
da Baixada.

Ontem, o gol da vitória atletica-
na foi marcado aos 15min do se-
gundo tempo. João Pedro cobrou
falta do bico da área e mandou a
bola na segunda trave para José
Ivaldo, que marcou de cabeça.

Antes, na primeira etapa, José
Ivaldo já havia acertado o travessão
do goleiro Alan em cabeceio após
cobrança de escanteio de João Pe-
dro, aos 29min.

CARIOCA
O Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta quarta-feira, no
Maracanã, e se classificou para a final do Campeonato Carioca. O gol
da partida foi marcado aos 38min do primeiro tempo por Luiz
Fernando, que provocou o rival na comemoração. Ele colocou os dedos
no nariz em clara provocação ao "cheirinho de hepta", criado pelo rival
em 2016, quando viu o Palmeiras ser campeão do Brasileiro.
Fluminense e Vasco definem nesta quinta-feira, também no Maracanã,
quem será o adversário do Botafogo na final do Carioca – disputada em
dois jogos: 1º e 8 de abril.

GAÚCHO
O Campeonato Gaúcho 2018 vai reeditar a final de 1919. Ontem, o
Grêmio voltou empatou com Avenida, confirmou vaga na decisão e
enfrentará o Brasil de Pelotas na disputa do título, como ocorreu há 99
anos. O Tricolor chegou lá pelo placar agregado, vitória na ida (3 a 0)
e empate por 1 a 1 na Arena. Um pouco mais cedo, o Xavante havia
despachado o São José nos pênaltis (4 a 3) depois do segundo
empate por 1 a 1 na semifinal. A primeira partida da final será já neste
domingo, em Porto Alegre. O jogo decisivo será no dia 8 de abril, no
Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Foi sofrido, com direito a um gol aos 47 minutos
do segundo tempo e disputa de pênaltis em

Itaquera. O Corinthians conseguiu reverter o placar
com o São Paulo ao fazer 1 a 0 no tempo normal,
com gol de Rodriguinho, e 5 a 4 nas penalidades
máximas. O adversário da final será o Palmeiras,

numa final que não acontece desde 1999. O
primeiro jogo da decisão do Paulistão 2018 será
em Itaquera, neste sábado, às 16h30. O jogo de

volta ocorrerá no Allianz Parque, no fim de
semana seguinte, mas sem data exata definida.

CBF
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Le
ão

Suas ideias vão estar fervilhando! Não
se esqueça de que o pensamento cria,
o desejo atrai e a confiança realiza.
Fuja de conceitos preestabelecidos ou
condicionados. Cor: vermelho.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Há possibilidade de revelar o seu lado
mais independente, por isso, não perca a
chance de lutar por mais autonomia no
trabalho. A sua produtividade estará vin-
culada à sua responsabilidade. Cor: rosa.

To
ur

o

Fuja dos holofotes! Você estará mais
confortável para agir no anonimato. Não
perca a chance de trocar ideias, parti-
lhar projetos e ouvir o conselho de pes-
soas mais experientes. Cor: lilás.

G
êm

eo
s Sua atração pelo incomum vai surpre-

ender as pessoas à sua volta. Tudo o
que você conseguir neste dia será fruto
do seu trabalho, esforço e determina-
ção. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Independência e autonomia estão em alta

e vão lhe dar mais coragem para en-
frentar as situações mais desafiadoras.
Trabalho com o qual se identifica vai lhe
proporcionar muito prazer. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Você pode descobrir uma maneira al-

ternativa de resolver um problema
antigo. Esta é a chance de fechar um
ciclo para que outro comece. Cor: vi-
nho.

Li
br

a

Seu desafio será pensar mais no bem-
estar dos outros do que nas suas pró-
prias conveniências. Este é um bom
dia para trocar ideias, partilhar proje-
tos e estimular os colegas. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão Aproveite o astral do dia de hoje para
fazer algumas inovações no campo
profissional. Não perca a chance de
conquistar maior autonomia no traba-
lho. Cor: azul-claro.

Sa
gi

tá
ri

o Tudo que envolva o lazer, a criativi-
dade, o entretenimento e a satisfação
da sua criança interior será favoreci-
do. Evite ficar em evidência no traba-
lho. Cor: tons escuros.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Há possibilidade de se envolver com vá-

rias atividades ao mesmo tempo. Tare-
fas alternativas contam com boas vibra-
ções, por isso não tenha receio de iniciar
um novo empreendimento. Cor: preto.

A
qu

ár
io

Fuja ao convencional e poderá agra-
dar muito mais. Este é um bom dia para
investir em novos projetos. No campo
profissional, o seu progresso está em
evidência. Cor: vermelho.

 P
ei

xe
s  Não tenha medo de iniciar uma ativi-

dade extra, que possa encorpar o seu
orçamento mensal. Trabalho que exi-
ja conhecimento específico conta com
boas vibrações. Cor: preto.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO  •  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Verena nega que esteja grávida.

Marli conta para Gabriela que viu Vere-
na e Hugo juntos no restaurante. Jade
e Tito ensaiam uma nova música. Éri-
co visita sua mãe na cadeia e garante
que conseguirá libertá-la. Pérola con-
versa com Eduardo, que indica um
médico para Rosália. Gabriela pressio-
na Brigitte a cumprir sua promessa de
cantar. Marcelo oferece aulas de refor-
ço para Verena.

ORGULHO E PAIXÃO
Petúlia se oferece para Ernesto.

Darcy pede Elisabeta em namoro. Ui-
rapuru insinua a Elisabeta que Darcy
não é confiável. Jorge se decepciona
quando Ema traz Amélia para ser seu
par. Brandão decide revelar a Mariana
suas aventuras com a motocicleta. Eli-
sabeta questiona Darcy sobre a rusga

Gael e Mariano se enfrentam e Sophia
tenta apaziguar. Clara pede ajuda a Josafá
para o exame de DNA de Aura. Renato
ameaça Laura e ordena que o teste de DNA
de Aura deve ser positivo. Desirée insiste
para que Juvenal lhe dê uma nova chance.
Sophia humilha Estela, e Amaro beija a
professora. Gael confronta Sophia. Maria-
no afirma a Lívia que descobrirá algo con-
tra Sophia. Clara ajuda Josafá e Mercedes
a planejar o casamento. Aguiar anuncia que
Adriana precisará de um transplante. Lau-
ra desabafa com Rafael sobre a ameaça
de Renato. Leandra flerta com Gael. Mari-
ano desconfia que Caetana sabe algo so-
bre Sophia. O resultado do exame de DNA
de Aura é negativo e Sophia se revolta con-
tra Renato. Rafael termina a amizade com
Renato. Henrique pede que Beth faça o tes-
te de compatibilidade para doar um rim a
Adriana. Renato e Fabiana contratam Ores-
tes para processar Clara.

com Uirapuru. Uirapuru se insinua para
Mariana. Julieta visita o túmulo do seu
marido. Manipulada por Susana, Lídia
conta a Darcy sobre os planos de Ofé-
lia para suas filhas.

DEUS SALVE O REI
Lucrécia se recusa a deixar o con-

vento, apesar da insistência de Herácli-
to. A população se manifesta de forma
positiva em relação a Catarina. Amália
insinua a Diana que ela está equivocada
sobre Catarina. Tiago diz a Amália que é
diferente de Diana. Rodolfo pensa em
instituir o pagamento de alvará para to-
dos os comerciantes, a fim de solucio-
nar a crise financeira de Montemor.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Karim diz a Mohammed que apro-

veitará a festa para raptar Maria Ales-
sandra. Maria Alessandra diz a Joani-
nha que está com um mal pressenti-

mento sobre a festa de Karim. Por tele-
fone, Doris diz a Otávio que ele deverá
acompanhá-la na festa. O Governador
pede a uma empregada do cassino
que averigue tudo sobre Otávio. Na va-
randa da fazenda, Lucia sente uma
forte dor, cai desmaiada e José Anto-
nio vê a cena de longe. Doris e Maria
Alessandra vão juntas, procurar vesti-
dos para a festa de Karim. Miguel
decide procurar uma vaga de trabalho
no Cassino. Doris menospreza Maria
Alessandra, diz que não permitirá sua
entrada na festa e a ofende.

CARINHA DE ANJO
Cassandra devolve o dinheiro para o

pai e inventa que mentiu apenas por não
querer ir na terapia. Vitor pede para a
filha ficar mais tempo em casa e tratar
melhor todos, pois só assim podem
tentar reconstruir a confiança. Leonar-
do pede para Silvana não contar nada
para Gustavo a respeito do homem que
quer falar sobre herança de Dulce, pois
trata-se do avô de Dulce, pai de Tereza,
que na verdade nunca foi muito amigá-
vel com a família Lários. Estefânia re-
cebe um bilhete anônimo dizendo ser
uma garota que escutou Cassandra di-
zer no colégio que jogou água fervendo
na planta da madrasta.

APOCALIPSE
Benjamin percebe que está diante

de Zoe. Ela se assusta ao ouvir a voz
de Ricardo e foge. Benjamin pede um
minuto a Ricardo e corre para procurar
sua amada, mas não a encontra. Ri-
cardo é ovacionado durante a inaugura-
ção do Templo de Jerusalém. Zoe fala
com Soraya sobre o encontro com Ben-
jamin. Susana tenta entender o com-
portamento do filho. Dois anos se pas-
sam. No deserto, Zoe brinca com o fi-
lho Davi, de dois anos. Benjamin con-
versa com Uri e fala sobre sua vontade
de entender a bíblia. César fica revolta-
do ao saber que Henrique será solto.
Natália leva o pai para a casa de Ânge-
la. Benjamin avisa a André que irá via-
jar. Em Jerusalém, Moisés e Elias são
xingados na rua.

 • RECORD

Renato ameaça Laura
DIVULGAÇÃO
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NADA A PERDER
CONTRA TUDO E CONTRA TODOS

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

SALA 1:
Diariamente,

às 15h50 e 18h30
(dub)

21h10 (leg)

JOGADOR Nº1
CINEMA

SALA 3:
Diariamente,

às 14h40, 17h e 19h10 (dub)
21h20 (leg)

UMA DOBRA
NO TEMPO

Um jovem de poucos amigos
encontra novas possibilidades para
sua vida no jogo OASIS. No entanto,
o jogo ganha novas possibilidades
após a morte de seu criador que

arma uma caça ao tesouro, dentro
do game, colocando como prêmio

toda sua fortuna.
Confira  estreia no Cine

Arcoplex no  JL.

CINEMA
Um jovem de poucos amigos

encontra novas possibilidades para
sua vida no jogo OASIS. No entanto,
o jogo ganha novas possibilidades
após a morte de seu criador que

arma uma caça ao tesouro, dentro
do game, colocando como prêmio

toda sua fortuna.
Confira  estreia no Cine

Arcoplex no  JL.

SALA 3:
Diariamente,

às 14h40, 17h e 19h10 (dub)
21h20 (leg)

UMA DOBRA
NO TEMPO


