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Cascavel registra
um caso de
Influenza A
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15ª SDP com falta
de delegados
e policiais
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Obras serão retomadas
Os passageiros que
embarcam e desembarcam
no aeroporto de Cascavel
há tempos esperam por um
terminal moderno e com
mais conforto, mas a obra
está paralisada há três
anos. Hoje, no entanto, o
prefeito Leonaldo Paranhos
anuncia oficialmente a
retomada dos trabalhos.
z Pág. 04

Decisões na Fardoski

CASCAVEL, 05 DE ABRIL DE 2018

O 8º Campeonato Chácara Fardoski afunilou e neste sábado terá
os primeiros jogos decisivos pelas
oitavas de final. Das 32 equipes
que iniciaram a competição, 16
seguem na busca da premiação de
R$ 10 mil destinada ao campeão,
enquanto outras 10, que terminaram a fase classificatória entre a
5ª e a 8ª posição de suas chaves,
seguem em busca do título da Chave B, que premia o campeão com
um jogo de uniforme.
Neste sábado serão dez jogos
da Fardoski. Oito deles definem
quem segue na disputa pelo título: Fercaus x Pé de Cana (15h no
campo 1), SE Villa Norte x Roberto
Diesel/D’Napolli (16h no campo
1), Academia Vip/Marcão Acessórios x Lolla/Pão Doce Panificado-

TAEKWONDO

ESPORTE
ra (14h no campo 2), Cascavel AP x
Sindvel (15h no campo 2), Auto Elétrica SA x Madeireira Gino (16h no
campo 2), HRS Status x Barão AP
(17h no campo 2), Marquinhos Veículos x Lacavel/Bozo (15h no campo 3) e União x BC Construtora Guilherme (16h no campo 3).
Desses jogos, as equipes Fercaus, SE Villa Norte, Lolla, Cascavel AP, Auto Elétrica SA, Barão, Marquinhos e União jogam pelo empate para avançar às quartas de final.
Já pela Chave B serão dois duelos neste sábado: Clube 2000 x Demônios da Garoa (14h no campo 1)
e Amigos do Lucão x Hospital Gênesis (14h no campo 3). Esses jogos
definirão, respectivamente, os adversários de Amigos do Guarujá e
LA Cordeiro nas quartas de final.
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16
equipes
seguem
na busca
dos R$
10 mil

CHÁCARA FARDOSKI

Os atletas do Taekwondo de Cascavel participam neste final de semana do Open Sul de
Taekwondo, em Balneário Camboriú (SC). O Open Sul é uma das seletivas que definirá os
atletas que formarão a seleção brasileira de taekwondo do Grand Slam 2019. A lutas em
Santa Catarina serão no sábado, durante todo o dia, no Ginásio Hamilton Linhares Cruz, na
Barra. A competição reúne atletas de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cascavel
estará representada por 32 atletas, oriundos do TC Zimmer e dos projetos desenvolvidos
pela Secretaria Municipal de Cultura e Esportes nos bairros Consolata, Santa Cruz e Clarito.

FÁBIO DONEGÁ
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Velocidade no
autódromo

Os carros de corrida mais
rápidos do Estado acelerarão
no Autódromo Zilmar Beux
neste fim de semana, em
Cascavel. E os portões do local novamente estarão abertos ao público, que só precisarão custear algo caso queiram ter acesso aos boxes. A
credencial custará um quilo
de alimento e quem não levar o alimento irá pagar somente R$ 5.
Ademais, segundo o presidente do Automóvel Clube
de Cascavel, Orlei Silva, toda

a estrutura para receber o público será no paddock e nos boxes. Quem desejar ficar na área
externa, ficará a vontade, só
não poderá contar com a estrutura de banheiro.
“Toda a arrecadação de alimentos será doada a entidades
assistências da cidade. O dinheiro arrecadado daqueles que
não levarem alimentos será revertido para a compra de alimen-

PROGRAMAÇÃO
AMANHÃ
9h
1º Treino Marcas A e B
9h45
1º Treino Terra A/B/C
10h15 1º Treino Turismo I e C
10h45 2º Treino Marcas A e B
11h30 2º Treino Terra A/B/C
12h 2º Treino Turismo I e C
13h35 3º Treino Marcas A e B
14h20 3º Treino Terra A/B/C
14h50 3º Treino Turismo I e C
15h20 4º Treino Marcas A e B
15h50 4º Treino Terra A/B/C
16h20 4º Treino Turismo I e C

tos”, informa Orlei.
Na pista cascavelense,
além da etapa de abertura do
Campeonato Paranaense de
Velocidade no Asfalto, com
disputas nas categorias Marcas A, Marcas B, Terra e Turismo, haverá a 2ª etapa do
Campeonato Metropolitano e
Marcas de Cascavel, com a
disputa das categorias Marcas
A, Marcas B e Turismo 1.600.

SÁBADO
9h
5º Treino Marcas A e B
9h35
5º Treino Terra A/B/C
10h05 5º Treino Turismo I e C
11h
Classificatório Marcas A e B
11h20 Classificatório Terra A/B/C
11h40 Classificatório Turismo I e C
14h
Largada Marcas A/B
15h20 Largada Terra A/B/C
16h30 Largada Turismo I/C
DOMINGO
10h
Largada Marcas A/B
11h05 Largada Terra A/B/C
12h
Largada Turismo I/C
12h45 Pódio todas categorias

Paranaense
de Karatê

ESPORTE

CASCAVEL, 05 DE ABRIL DE 2018

A cidade de Cascavel receberá
caratecas de todo o Estado na semana que vem para as disputas
do Campeonato Paranaense de
Karatê Tradicional, que será realizado no dia 14 (sábado) no ginásio do Colégio Marista.
A competição organizada pelo
Instituto Volmir Mazieiro de Desenvolvimento Social e Esportivo
e chancelada pela Federação Tradicional Paranaense de Karatê-Do
deve reunir cerca de 300 praticantes da modalidade com idade de

4 a 70 anos - as inscrições seguem abertas.
A expectativa do elevado número de inscritos se dá pelo fato
de Paranaense ser seletiva para
o Campeonato Brasileiro, que
será realizado em Belém (PA) no
mês de julho.
Os três primeiros colocados de
cada categoria, nos naipes masculino e feminino e também na divisão para atletas especiais, garantem vaga para a seleção estadual
para as disputas nacionais no Pará.
DIVULGAÇÃO

Equipe anfitriã do Paranaense de Karatê Tradadicional em Cascavel, a
Academia Dojo de Karatê Shotokan deverá contar com 15 atletas no
Estadual. Oito deles estão se preparando intensamente para conquistar as
vagas para o Brasileiro. São eles, da esquerda para a direita: em pé: Volmir
Mazieiro, João Carlos Chiocca Martelli, Hudson Braz Campos e Adelino
Braz Júnior; e sentados: Wesley Maziero, Rafael Trentin Gomes Faria, Caetano
Canteri e Luiz Henrique.
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Regional de MTB
O Campeonato Regional Oeste
de Mountain Bike chega à
Medianeira neste fim de
semana para as disputas da 3ª
etapa, no domingo. A cidade
de Cascavel estará
representada por cerca de 40
ciclistas nesta etapa, que tem
duas distâncias de percurso:
35 km e 50 km. A competição
tem a largada marcada para as
8h30 e o término previsto
para as 12h. Depois das pistas
e trilhas de Medianeira, os
ciclistas participantes do
Regional de MTB competirão
em Toledo pela 4ª etapa, no
dia 17 junho. No total, a
competição é composta por
oito etapas.

Corrida Solidária
Competição aberta ao público
geral, a 3ª Corrida e
Caminhada Vida e Saúde
movimentará pessoas de
todas as idades neste
domingo em Cascavel. A
largada está marcada para as
8h do Super Muffato da
Avenida Brasil, esquina com a
Rua Salgado Filho. A chegada
será no mesmo local, após os
participantes percorrerem as
distâncias de 5 km ou 10 km
da corrida ou de 5 km de
caminhada. Para as provas de
corrida as inscrições custam
de R$ 50 a R$ 65, enquanto a
caminhada é gratuita. Os
organizadores chamam os
participantes a levarem um
quilo de alimento para doação
solidária.
JOGAM HOJE
19h15
19h15
21h30
21h30

LIBERTADORES
River Plate x Ind. Santa Fé
Colo-Colo x Delfín
Bolívar x At. Nacional
Estudiantes x Santos
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Educação em
Tempo Integral
DIVULGAÇÃO

40 alunos
Outras duas escolas ofertam o
Programa Novo Mais
Educação, do governo federal e
atendem alunos do 4º ano no
período de contraturno, com
atividades complementares
escolhidas pela comunidade
escolar, como língua
portuguesa, matemática,
leitura, pintura, futebol,
desenho e recreação, com
oferta de três refeições diárias,
lanche, almoço e lanche. São 40
alunos atendidos nesta
modalidade.

CRIANÇAS em atividades da educação em
tempo integral na rede municipal

Muito mais do que uma boa
alternativa para os pais que trabalham o dia todo deixarem os
filhos em local seguro, a Educação em Tempo Integral é um verdadeiro estímulo para o desenvolvimento das potencialidades
das crianças, uma vez que quando ficam mais tempo na escola,
elas são apresentadas a uma
infinidade de atividades além
das disciplinas regulares.
Em Cascavel atualmente oito
escolas atendem a ETI (Educação
Tempo Integral), conforme preconizam as Diretrizes para Educação em Tempo Integral na Rede
Pública Municipal de Ensino
de Cascavel, com atendimento superior a nove horas diárias, permanecendo o aluno no
período de almoço e descanso.
Esses alunos são atendidos
em laboratórios e modalidades
de língua portuguesa, matemática, ciências, jogos, arte: visual
e cênica, musicalização e brinquedoteca, conforme escolha realizada pela comunidade escolar em 2017. Os alunos que são
matriculados na ETI recebem
três refeições diárias: lanche
pela manhã, almoço e lanche no
período da tarde. O Município
também trabalha para a realização de um chamamento público
para ofertar ainda laboratórios
de dança e arte marcial (capoeira e taekwondo). Nessa modalidade são atendidos alunos da
pré-escola I ao 2º ano, um total
de 1.104 alunos.

Educação infantil
Além disso, sete escolas também atendem264 alunos da Educação Infantil,
pré-escolar I e II em Tempo Integral. Nesse modelo de atendimento os alunos
permanecem com professores regentes e agente de apoio durante o período
letivo, tendo atividades complementares e diferenciadas (musicalização, dança,
arte) no horário da hora atividade e espaço de brinquedoteca para uso diário
dos alunos. Para estes alunos são servidas cinco refeições diárias, sendo café da
manhã, lanche, almoço, lanche e café da tarde.

LOCAL
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Cascavel tem um
caso de Influenza
Boletim divulgado ontem pela
Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) aponta a confirmação de um
caso de Influenza em Cascavel
desde o início do período epidemiológico da doença, em janeiro.
O caso positivo é referente ao
subtipo B do vírus, e não há nenhum óbito na cidade. Esta foi a
única confirmação, até o momento, em toda a área de abrangência da 10ª Regional de Saúde.
O informe estadual traz ainda a
circulação do vírus em todo o Paraná. Além de Cascavel, outros nove
municípios registraram casos posi Reportagem: Marina Kessler

tivos da doença. As situações mais
graves ocorreram em Santa Izabel
d’Oeste, na região Sudoeste do Estado, e em Cafezal do Sul, município
localizado na região Noroeste. Cada
uma das cidades registrou um óbito
por Influenza, um por H1N1 (Santa
Izabel d’Oeste) e outro por Influenza
A H3 (Cafezal). Em números absolutos, o Paraná possui 18 casos confirmados e duas mortes.
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CUIDADOS
O início do tratamento
da Influenza é recomendado nas primeiras 48 horas e pode
ainda ser benéfico se
iniciado de quatro a
cinco dias após o
início do quadro
clínico. O tratamento
com o antiviral, de
maneira precoce,
pode reduzir a duração dos sintomas e,
principalmente, a
redução da ocorrência
de complicações da
infecção pelo vírus.

Principais sintomas
Febre
repentina

Tosse

Dor de
Dor de
garganta cabeça

Falta de ar,
Dores musculares
Dores nas articulações cansaço
Calafrio
Dores nas costas

PREJUÍZO DOBRADO
O novo ponto de embarque do transporte coletivo instalado na Avenida Brasil próximo à Igreja São Cristóvão, que já havia
sido danificado há menos de duas semanas, novamente foi alvo da ação de vândalos. Dessa vez, o vidro da lateral da estrutura foi completamente destruído.
O município que já realizava os trâmites necessários para conserto agora terá
ainda mais prejuízos. “Os valores são levantados, para seguir os trâmites necessários. A Cettrans é responsável pela manutenção das estações de ônibus feitas
no PDI e trabalha juntamente com a administração para realizar os reparos o mais
rápido possível”, afirma em nota a prefeitura. Inicialmente os gastos com os danos verificados na estação estavam previstos em R$ 1.700.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá
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Unidade de Cascavel lança pós-graduação
em Gerenciamento de Obras
Curso trará novidades em práticas construtivas – revestimento, acabamento, fundação, vedação,
além abordar sobre segurança, sustentabilidade e tecnologia
Profissionais da engenharia e
arquitetura têm mais uma opção
de pós-graduação – o curso de
Gerenciamento de Obras e
Serviços e Práticas Construtivas,
ofertado na Unidade de Cascavel.
A novidade tem por finalidade
proporcionar conhecimentos
para gerir projetos, cronogramas
e finanças, além de desenvolver
e avaliar os processos
construtivos com qualidade.
Como objetivos, visa ainda
gerenciar recursos, tempo e mão
de obra em obras de construção
civil, planejar e cumprir os
cronogramas físicos-financeiros,
fazer avaliações de viabilidade
financeira de empreendimentos,
dominar técnicas para produção

Inscrições ou
informações, acesse
a página da Unipar

de concreto em obras, gerenciar
equipes de produção de alta
performance, dominar as boas
técnicas de construção afim de
evitar patologias e buscar
soluções para problemas de
engenharia em obras.
Concretos especiais; Construção
enxuta; Construções em
estruturas pré-moldadas;
Desempenho de edificações (NBR
15575:2014); Empreendedorismo e
inovação; Estudo de impacto de
vizinhança; Gerenciamento de
obras; Gestão financeira e análise
da viabilidade de
empreendimentos imobiliários;
Logística do canteiro de obras;
Noções de segurança no trabalho;
Orçamento e licitações de obras;

Práticas de fundações; Práticas
de revestimentos e acabamentos;
Práticas de vedações e
impermeabilizações;
Programação e controle de obras
com MS-Project; Sustentabilidade
na construção civil; e Tecnologia
do concreto estrutural.
As aulas estão previstas para
iniciar em abril, em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30, sob a
coordenação da professora
Neusa Beltrame. As inscrições
estão disponíveis no site
www.unipar.br. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (45) 3321-1300.

LOCAL
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Show Pecuário 2018

DIVULGAÇÃO

Marcado para o período de 25
a 29 de julho de 2018, no Parque
de Exposições Celso Garcia Cid,
em Cascavel, o 4º Show Pecuário
já está com os estandes à venda.
O evento, é promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, é uma das maiores feiras agropecuárias do Paraná.
O Show Pecuário foi criado com
o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação
e de novos negócios aos criadores
animais da região Oeste do Paraná. Além da feira dos expositores
da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o Show Pecuário 2018 vai reunir animais entre
bovinos de leite e corte, ovinos e
equinos. Leilões, julgamentos, balcão permanente de negócios, palestras, workshops e reuniões também serão realizadas ao longo dos
quatro dias da feira.

EDIÇÃO 2018 do
Show Pecuário
acontece em julho

Show Pecuário 2017
No ano passado, a feira teve aproximadamente R$ 15 milhões em
prospecções, comercialização de máquinas e de animais. Nos quatros dias, cerca de 5 mil pessoas marcaram presença. Durante o
evento, os visitantes tiveram acesso às novidades de mais de 80
expositores, 20 palestras técnicas e diversos encontros paralelos.

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- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 05 de abril de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

NOVIDADES

Na edição de 2018 estão
planejadas algumas novidades.
“Faremos uma versão mais enxuta em
2018. Com menos palestras, mas
com mais tempo entre elas para
promover debates, interações e um
maior aproveitamento dos
conteúdos. Algumas eram feitas no
mesmo horário e em locais
diferentes, o que impossibilitava a
presença de muitos”, comentou o
diretor do sindicato e um dos
organizadores do evento,
Paulo Vallini.
Os interessados na aquisição de
estandes podem falar com a
Deborah no Sindicato Rural pelo
número (45) 3225-3437 ou com
a Andreia, da Sociedade Rural,
pelo telefone: (45) 3228-2526.
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Demanda reprimida

A divulgação da lista de espera
por consultas com médicos especialistas pelo SUS (Sistema Único de
Saúde) em Cascavel ganhou transparência e o processo pode ser
acompanhado diariamente pela internet, porém o que ainda falta é um
número maior de profissionais para
que pacientes que constam em uma
fila extensa sejam atendidos.
Segundo a Secretaria de Saúde,
há uma média de 35 mil pacientes
que aguardam pela primeira consulta com especialista e outros 12 mil
que necessitam do retorno ao médico. Os especialistas atendem pelo
CAE (Centro de Atenção Especializada) e pelo Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) e hoje a maior demanda é por
consultas com oftalmologistas.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cascavel,
João Maria Oliveira, destaca que
recursos por parte do Estado auxiliaram em cirurgias nessa especialidade, mas que ainda assim
não foram suficientes. “Percebemos que os médicos não dão contam, pois se dividem em outros
compromissos com clínicas particulares e consultórios”, afirma.
Segundo Oliveira, o município
atualmente é o que mais tem destinado investimentos às consultas
de especialidades e responsável

por mais da metade das consultas
realizadas no Cisop.
“Ainda assim observamos a
necessidade de contratação de
mais profissionais especialistas,
pois o número de pacientes que
esperam pela consulta hoje é preocupante”, ressalta. Na quinta-feira
a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde se reunirá e na pauta estarão essa e outras reivindicações da população.

Atendimento primário
O encaminhamento à especialistas ocorre após consulta inicial em unidades básicas da saúde do município. Frequentemente há críticas da população que depende do serviço público
para conseguir agendamento e é comum pessoas
enfrentarem filas. No caso de idosos há
amparo legal para prioridade
no atendimento.

NA ESPERA por consultas com
especialista há 35 mil pacientes

CRITÉRIOS

A Secretaria de Saúde de Cascavel
explica que o agendamento de
consultas segue critérios
diferenciados a propósito das
diferentes unidades.
“As UBS [Unidades Básicas de
Saúde] atendem na forma de
distribuição de fichas. Já as USFs
[Unidades de Saúde da Família]
trabalham com o sistema de livre
demanda com avaliação, por parte
da equipe de enfermagem, sem fichas
e senhas, e pacientes são
direcionados para os respectivos
atendimentos conforme a
necessidade individual de cada um”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

LOCAL
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Seminário sobre
abuso sexual
Na Semana de Combate aos Crimes de Pedofilia, o projeto ASA (Abusados Sexualmente Anônimos) realizarão a segunda edição do Seminário sobre Abuso Sexual. Neste
ano, a nadadora Joanna Maranhão,
abusada pelo próprio treinador aos
nove anos, dá seu depoimento no
Teatro Municipal de Cascavel. O
evento ocorre em 17 de maio, às
18h30, e é totalmente gratuito.
De acordo com o psicólogo Antônio Barbosa, que é integrante do
projeto, o seminário é aberto a toda
a comunidade, inclusive acadêmicos
e profissionais de psicologia, assistência social e direito. As inscrições
serão feitas no local do evento.
As palestras seguem também
no dia 18 de maio, desta vez com
representantes do projeto. O local
ainda não foi definido, e será divulgado em breve. Na ocasião, serão
apresentadas as finalidades do
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

ASA e as estatísticas de atendimento. Desde a criação, em 2016, foram atendidas 20 pessoas vítimas
de abuso sexual. Barbosa lembra
que qualquer pessoa pode fazer
parte do projeto, que tem por objetivo oferecer tratamento psicológico e assistência jurídica às vítimas.
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MUITOS CASOS

“Sempre trabalhei em contato
com pessoas que sofreram algum
tipo de abuso, e de repente
foram surgindo muitos casos,
todos sem tratamento. Foi aí que
o projeto surgiu”, conta. Quem
precisa de assistência pode
entrar em contato com as equipes
do ASA pelos telefones (45)
4101-3002 ou (45)
99999-3003. Vale lembrar
que os atendimentos são
sigilosos, preservando a
identidade dos participantes.
A NADADORA Joanna
Maranhão, vítima de abuso sexual,
abre a programação do seminário
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Mão na massa
Para quem pretende aprender
sobre o preparo de massas para
conseguir alguma renda ou mesmo ajudar no sustento da família, em breve haverá algumas
opor tunidades.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel publicou
extrato de contratação de prestação
de serviços pelo Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para a realização de alguns cursos
na área de panificação. O investimento do Município para o período
de um ano é de R$ 20.160.
Entre as opções de curso está o
de fabricação de salgados assados
e fritos, de técnicas de panificação
básica e de fabricação de pizzas e
de panificação e confeitaria.
De acordo com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, as aulas serão realizadas nos Territórios Cidadãos implantados na cidade e visam a qualificação profissional da população nesses locais.
“A orientação desde já é para
que os interessados nos cursos procurem os Cras [Centros de Referência em Assistência Social] de sua
região, pois a intenção é que as inscrições fiquem centralizadas no serviço”, ressalta a secretaria.

ENEAGRAMA
CURSOS na área de panificação serão
realizados nos Territórios Cidadãos
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

Empresa que realizará curso de
eneagrama também foi
contratada pelo município para
atender a 42 servidores da
prefeitura. O investimento é no
valor de R$ 79.380.
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Congresso traz
criadora da Lei
do Autismo

BERENICE PIANA, que luta pelo
cumprimento dos direitos dos autistas, abriu
congresso em Cascavel

ATENDIMENTO

Hoje, a maioria dos autistas é
atendida nos CAPS (Centros de
Atendimento Psicossociais), onde,
segundo Berenice, pacientes com
diferentes diagnósticos, inclusive
dependentes químicos, são tratados
no mesmo local e às vezes da
mesma forma que uma criança ou
adolescente com autismo. “Cada
um precisa ter um tratamento
especializado. Nos CAPS isso
nunca vai acontecer, pelo contrário,
eles podem até piorar, pois
convivem com pessoas em estado
alterado de consciência”, afirma.
Na clínica, a porta de entrada é o
neuropediatra, além de
acompanhamento nutricional e
terapias diferenciadas. Em
Cascavel, ainda não há projeto
semelhante, mas conforme Berenice,
é uma iniciativa que pode ser
compartilhada.

Começou ontem e segue até a
sexta-feira (6) o 1º Congresso sobre Autismo de Cascavel, organizado pela Amac (Associação de
Mães de Autistas de Cascavel). Ao
todo, 850 pessoas se inscreveram no evento, realizado no auditório da Unipar.
A abertura ficou por conta da
criadora da Lei Federal do Autismo,
Berenice Piana. Ela contou sobre
a experiência pessoal com o TEA
(Transtorno do Espectro Autista),
vivenciada com o filho, hoje já adulto. Segundo ela, as dificuldades
encontradas desde o diagnóstico
foram fundamentais para encampar a luta pelos direitos dos autistas e o acesso a políticas públicas de qualidade.
“Lutei pela lei porque vi mães
sofrendo terrivelmente sem nenhum apoio na rede pública, inclusive eu. Precisei buscar tratamento na rede particular, pois não tive
acesso pelo SUS. Fiquei muito revoltada em ver tantas famílias
passando por isso. Frequentei por
três anos o Congresso Nacional,
até que em 27 de dezembro de

2012, a lei 12.764 foi aprovada”,
conta Berenice.
Apesar da existência da lei, ela
praticamente não é cumprida. De
acordo com Berenice, a rede pública continua falha, especialmente na educação e na saúde. Muitas mães, para garantir o direito
de um professor de apoio no ensino regular, precisam apelar para
a Justiça, mesmo este sendo um
direito garantido na Constituição.
“A lei define que o autista tem os
mesmos direitos que qualquer
pessoa com deficiência, mas hoje
ela é cumprida de cima para baixo, ou seja, as famílias só conseguem estes direitos acionando o
Ministério Público”, lamenta.
Nas escolas, falta ainda preparo
e métodos adequados de alfabetização. “Muitos profissionais ainda não
sabem lidar com o autismo. Além disso, pais confundem o papel do professor com o do médico, mas se enganam, pois antes de levá-lo à escola, é preciso tratá-lo”, explica.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Único Centro do Brasil
Para que o autista tenha seus direitos cumpridos e mais qualidade de vida,
a palestrante propõe a criação de centros integrados. A ideia é pioneira no Rio
de Janeiro, e completou quatro anos no início deste mês. Lá, a Clínica Escola
do Autista, fundada por Berenice em 2013 em parceria com o município,
atende 157 pessoas, com foco no ensino individualizado e multidisciplinar.
“As crianças saem daqui preparadas para o ensino regular”, diz.
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Tuítes polêmicos
DECLARAÇÃO do
general Villas Bôas provocou
uma série de reações

ESTADO
DEMOCRÁTICO

No comunicado, a organização
destaca que a sociedade brasileira
precisa se posicionar a favor do
Estado democrático de Direito, do
devido processo legal e da garantia
dos direitos humanos. “Este é um
momento crucial na história do país.
A Anistia Internacional se posiciona
fortemente contra o militarismo,
contra o desvio de função das
Forças Armadas e abuso do uso da
força, contra a impunidade das
graves violações cometidas pelos
agentes do Estado”.

AGÊNCIA BRASIL

A organização não governamental (ONG) Anistia Internacional
condenou, ontem, as declarações
do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, divulgadas na noite de terça-feira (3) no
Twitter “em repúdio à impunidade”. Para a ONG, foi uma grave
afronta à democracia.
“As declarações do general são
uma grave afronta à independência
dos Poderes, ao devido processo
legal, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, e sinalizam
um desvio do papel das Forças Armadas no Brasil”, diz nota da Anisita Internacional.
As declarações do comandante
ganharam repercussão por terem
sido feitas um dia antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A ONG afirma, no texto, que já
havia manifestado preocupação
com o uso das Forças Armadas na
política de segurança pública, com
as operações de Garantia da Lei e
da Ordem (GLO) e o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A Anistia critica a transferência da Justiça Militar
o julgamento de crimes cometidos
contra civis em operações de GLO.

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- CLEVERSON FIORENTIN E JÉSSICA MAIARA BUENO
02- FERNANDO CARLOS BONATTO E DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER
03- WESLEY PALI E KARINA FERREIRA NUNES
04- MARCIO DANIEL FOLLE E MICHELLI CRISTINA BANDIERA SOBOCINSKI
05- VAGNER MACEDO E RAFAELA DE MACEDO PADILHA
06- MATEUS AMADO MACULAN E SABRINE BRUSTOLIN DA SILVA
07- RENAN WILLIANS BELINI DE SOUZA E RAFAELA CAROLINE UTO TIBOLA
08- ROGÉRIO CERQUEIRA DOS SANTOS E PAMELA CHARLENE LOUREIRO
09- VALDECIR MAIBERG DE ALMEIDA E ELIETI DOS SANTOS
10- MARCOS LUIZ GERHARD E MARSUZA BINDA RODRIGUES
11- JOSÉ ANTONIO DA SILVA FARIA E RAFAEL DA COSTA
12- VINICIUS TANAKA BRASIL E CAMILA DAGHETTI DE OLIVEIRA
13- VOLNEI JÚNIOR SAUERESSIG E EDILAINE DE ASSUNÇÃO PAIVA
14- OSNI FRANCISCO RODRIGUES NOGUEIRA E SIMONE GLUSTAK
15- RAFAEL MIZERKOWSKI E TAMIRIS ALVES
16- VANDERLEI DE FREITAS CORDEIRO E ALEXANDRA REGINA ALCANTARA SONDA
17- JOCIMAR PELICIOLI E DAYANA DE AVILA PAES
18- EDOLI PEDRO CAUS JUNIOR E EMANUELLE JOHANN LENZ
19- JHONATAN DE JESUS E ANDRESSA BORGES LUCIO DA LUZ
20- ROGÉRIO CERQUEIRA DOS SANTOS E PAMELA CHARLENE LOUREIRO
21- RUBEN DARIO DOS SANTOS E MARIA VITORIA SILVEIRA

Cascavel, 30 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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Delegados a menos
Uma das comarcas mais importantes do Paraná e localizada em
região de fronteira, a 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel ainda
atua com delegados a menos do
que o necessário.
No início de fevereiro deste
ano, o delegado de polícia Adriano Chohfi, que era chefe da subdivisão, assumiu o cargo de diretor do Departamento de Inteligência da Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná). Desde
então, o delegado Rodrigo Baptista, que era delegado-adjunto,
assumiu a chefia e Rogerson Salgado está no cargo de delegadoadjunto, acumulando a comarca
de Corbélia. Pelo menos um delegado a mais seria necessário
para cobrir a vaga de Chohfi, porém, ainda não há previsão para
que isso aconteça.
Isso porque 20 novos delegados foram contratados pelo Estado, e serão nomeados hoje. Porém, ainda precisam passar pela
escola de formação e só depois
será definido para onde os profissionais serão destinados. De
acordo com informações levantadas com fontes oficiais, em ano
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FALTA de efetivo na Polícia
Civil do Paraná reflete
também em Cascavel

Falta de efetivo
de fim de gestão, dificilmente delegados de outras comarcas virão
a Cascavel, considerando que
com um novo governo em 2019
tudo pode mudar novamente.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Outros profissionais
Também há falta de outros profissionais na Polícia Civil. São
apenas 2.710 em todo o Estado, 677 escrivães e 288 papiloscopistas. Em todas as funções, há menos da metade da necessidade do efetivo. Segundo a Adepol, no Paraná, a média é de dois mil
inquéritos por escrivão. Além disso, a Adepol cita problemas com
viaturas sucateadas e falta de estrutura predial para o trabalho da
Polícia Civil. Em Cascavel, há anos luta-se para a construção de
uma Delegacia Cidadã porque o prédio da 15ª SDP é antigo e não
comporta mais o trabalho da polícia. Depois de muita burocracia e
promessas, a garantia da Sesp é de que a construção comece ainda neste ano. Até o fechamento desta edição, a Sesp não se manifestou a respeito das afirmações da Adepol.

A falta de delegados não ocorre
apenas em Cascavel. O problema se
estende a todo o Estado. De acordo
com a Adepol (Associação dos
Delegados de Polícia do Estado do
Paraná), são apenas 392. Somados
os 20, ficam 412, mas isso está
abaixo do necessário. “Em 2012, o
governador Beto Richa nos sinalizou
positivamente, criando uma lei que
aumentava de 420 cargos de
delegados de polícia para 780.
Quando veio essa lei, entendemos
como sinal de que haveria
contratação. Porém, não foi isso que
ocorreu. E, se aquele ano já havia
déficit, imagine agora, considerando
que temos apenas 392 profissionais,
número já menor do que os 420
determinados antes da mudança da
lei”, afirma o presidente da
Associação, Daniel Prestes Fagundes.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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00
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Patrulhamento
na Avenida
ASSESSORIA PREFEITURA MUNICIPAL

Giro da
Violência
Queda na escola
Um adolescente de 16 anos ficou
ferido ao sofrer uma queda enquanto
praticava atividade física na quadra
esportiva onde estuda, no Colégio
Estadual Costa e Silva, Bairro Maria
Luiza em Cascavel. Ele foi atendido
pelo Corpo de Bombeiros dentro do
colégio, e foi encaminhado para o HU
(Hospital Universitário) com
ferimentos moderados.

Ciclista entubado

FÁBIO DONEGÁ

GUARDA fará segurança na Avenida Brasil
Começou no último domingo e
não tem data para acabar o novo
foco de Patrulhamento Direcionado
da Guarda Municipal de Cascavel. A
ação de trabalho específico atende a
uma determinação do prefeito Leonaldo Paranhos e tem equipes com
atuação diuturnas na Avenida Brasil e
ruas transversais da região central e
visa à realização de rondas preventivas com posicionamento estratégico
das equipes em locais como as paradas de pontos de ônibus do transporte coletivo, e a intensificação das

rotinas de patrulhamento nos bens,
serviços e instalações municipais que
estão localizados na principal via da
cidade e imediações.
O patrulhamento assíduo visa coibir o vandalismo crescente contra o
patrimônio público na via, como os
ataques às paradas de ônibus, com
pichações e quebras de vidros nesses equipamentos públicos, nas praças e demais instalações municipais.
A população é convidada a atuar também em parceria com a GM, fazendo
denúncias por meio do telefone 153.

Um jovem de 28 anos precisou ser
entubado pelo Corpo de Bombeiros na
manhã de ontem, após sofrer um
acidente de bicicleta. Ele foi levado às
pressas ao Hospital Universitário com
risco de morte. Rapaz trafegava de
bicicleta pela Rua Visconde do Rio
Branco, no Centro de Cascavel, e foi
atingido por um carro que seguia pela
Rua Rio de Janeiro. Ele foi socorrido
pelo Siate e estava com um corte
na cabeça.

Acidente ciclista
Mais um ciclista ficou ferido na tarde
de ontem. Um adolescente de 15 anos
seguia de bicicleta e colidiu em uma
Van, na Avenida Corbélia, esquina com
a Rua Pedra Negra, em Cascavel. O
garoto foi socorrido pelo Siate e
encaminhado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Brasília com
ferimentos leves.
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Fim das
goteiras?
Frequente reclamação
dos jogadores, as goteiras
estão perto de serem eliminadas no Ginásio Esportivo
Sérgio Mauro Festugatto, no
Complexo Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel.
Foram reservados pela
Secretaria de Esportes R$
754.492,44 para contratar
uma empresa responsável
pela troca do telhado, conserto de toda estrutura e fechamento das laterais. A licitação está marcada para dia
23 deste mês, às 9h.
Além da quadra, o problema também está nas lanchonetes e arquibancadas. Em
dias de competições acirradas, os jogadores enfrentam
riscos de ferimentos em quadra. As goteiras também causavam desconforto aos visitantes. “Será uma reforma
completa na estrutura que
tem uma ferrugem avançada.
Vamos retirar todo o forro e

fechar as laterais. Hoje esse
espaço aberto possibilita a
entrada de pombos, o que
também é um problema”, afirma o secretário de Esportes,
Walter Parcianello.
O certame estabelece ainda a troca de todo sistema
de iluminação. As lâmpadas
antigas darão espaço ao led
– assim como foi feito no Ginásio da Neva. A previsão é
que assim que estiver escolhida a empresa, a documentação será repassada à Caixa Econômica Federal e assim iniciada a obra em maio.
A expectativa do secretário
é que em um mês o Ginásio
Sergio Mauro Festugatto já
esteja liberado para novos jogos, ou seja, em junho. Mas
o prazo máximo previsto em
licitação é de três meses
para troca do telhado e instalação das lâmpadas.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo
DIVULGAÇÃO
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Na pressão
Nos corredores do Hospital Universitário já se comenta
possibilidade de nova direção – hoje centralizada no
reitor Paulo Sérgio Wolf, o Cascá. Nada mais, nada menos
que Miroslau Bailak está rondando o cargo. A informação é
que o próprio governo esteja pressionando – goela
abaixo – a nomeação, assim que ele deixar o cargo da
direção da 10ª Regional de Saúde.

Salas de aula
Renovado o contrato por
mais um ano entre Univel e
Prefeitura de Cascavel –
vencimento em março de
2019. As salas de aula da
faculdade servem a Escola
Municipal Ademir Correa
Barbosa. O aluguel mensal é
de R$ 36.826. O montante
no ano é de R$ 441,9 mil.

Obras
A Escola Ademir Correia foi
criada em 2012 quando as
famílias se mudaram para o
Parque dos Ipês. A
construção da estrutura
pública ficou parada
devido a queda de uma laje
sobre um trabalhador, logo
no início do serviço. Mês

passado a Construtora
Danilo Bandeira Ltda, que
venceu o certame para a
última etapa com a
proposta de R$ 5,3 mil,
iniciou o serviço.

Horas Extras
Os vereadores que
integram a CPI das Horas
Extras ouvem sexta-feira
os motoristas Roberto
Gomes dos Santos, às 9h;
Carlos Alberto Silva, às
9h20; Valmir de Vargas,
às 9h40; Clenir José de
Almeida, às 10h e André
Luiz Kerschner, às 10h20.
São investigados gastos
exagerados com horas
extras com motoristas das
secretarias de Educação
e de Saúde.

SESSÕES ITINERANTES
A Câmara de Vereadores iniciou ontem as sessões
itinerantes: foram ouvidas as reivindicações dos
moradores do Conjunto Paulo Godoy. A intenção é
realizar sessões itinerantes uma vez ao mês: a próxima
será no Bairro Periolo, seguida do Conjunto Rivieira.

O deputado federal Alfredo Kaefer assinou ontem ficha no Partido
Progressista (PP), com filiação abonada pelo ministro da
Agricultura Blairo Maggi e pelo presidente nacional da legenda,
Ciro Nogueira. Também participaram do ato os ministros Gilberto
Occhi (Saúde) e Alexandre Baldy (Cidades).

z Foi entregue nesta semana no Legislativo cascavelense
votos de louvor e congratulações ao poeta cascavelense
Miguel Joaquim das Neves.
z Neves tem participação ativa na cultura cascavelense e
levado o nome da cidade para todo o Brasil.
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Obra do terminal retomada
Parada por três anos, agora
tende a ser retomada a construção do novo Terminal de Passageiros do Aeropor to de Cascavel.
Leonaldo Paranhos (PSC), prefeito da cidade, anuncia oficialmente hoje o resultado de um acordo
com a SAC (Secretaria de Aviação
Civil) para a sub-rogação do convênio firmado há três anos para
a obra. O secretário de Logística
e Infraestrutura, Pepe Richa, participa de um ato no terceiro andar da Prefeitura, marcado para
às 10h30. Ele também anunciará a liberação de R$ 5 milhões
para recuperação das avenidas
Brasil e Rocha Pombo.
Com esse acordo, a SAC autoriza a saída do Governo do Estado do convênio, permitindo a continuidade da obra diretamente
pelo Município, aproveitando o
saldo do convênio ainda existente com o Governo Federal – próximo de R$ 3 milhões.
Para a conclusão das obras, o
Município já tem garantido o empréstimo de R$ 8 milhões de reais
junto à Sedu (Secretaria de Desenvolvimento Urbano). A sub-rogação

ainda precisa ser assinada pelo
governador Beto Richa (PSDB).
Só o terminal vai custar R$ 18
milhões, no entanto, a Prefeitura
terá que executar outras obras complementares a estrutura, que demandarão mais R$ 8 milhões, totalizando R$ 26 milhões.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

Revisão do projeto
Após a desistência da Construtora Onça S/A - que havia vencido a construção do Terminal de Passageiros e iniciado a construção em 2013 – ao assumir o comando da Prefeitura, Leonaldo
Paranhos reuniu a equipe para uma revisão total do projeto. Ano
passado o novo modelo foi apresentado pelo ex-presidente do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel), Fernando Dillenburg. Esse
novo projeto está pronto e aprovado na esfera estadual e aguardando aprovação na SAC - Federal.
A justificativa era que o projeto estava ultrapassado, com
apenas dois mil metros quadrados. O novo modelo tem seis
mil metros quadrados: contempla praça de alimentação, lojas
e mirante para a pista. Quando ficar pronto, o terminal de passageiros será o terceiro maior do estado, atrás de Curitiba e
Foz; na frente de Londrina e Maringá.

CONSTRUÇÃO da estrutura do Terminal de
Passageiros foi iniciada em 2014, mas parou após
atrasos de empreiteira

Estrutura nova

Após a retomada das obras, o
cronograma de execução é de 12
meses. As obras que constam no
local são: Taxi way para atender
os novos hangares construídos
pelas empresas que possuem
concessão para construção,
concedidas pela gestão passada;
pátio de estacionamento de
aeronaves, que comportará até três
aviões (porte Boing 737-800)
simultaneamente; estacionamento
para 400 veículos e duplicação
da Avenida Itelo Webber (estrada
do Aeroporto), da BR-277 até o
terminal de passageiros.
Para essas obras o investimento
será de cerca de R$ 8 milhões,
somando com os 18 milhões do
terminal de passageiros, dá um
total de cerca de 26 milhões.
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Eleição no Santa Cruz
A eleição do novo presidente da
associação de moradores do Bairro
Santa Cruz em Cascavel ocorre no
próximo sábado (7). Duas chapas
estão na disputa e aproveitam os
últimos dias para apresentar propostas à comunidade e conquistar votos.
A chapa 1 recebe o nome Santa
Cruz de mãos dadas e tem à frente
do cargo de presidente, Antonio Marcos Gazoni, que atua como inspetor
da Guarda Municipal de Cascavel.
O pároco da paróquia do Santa
Cruz, padre Divo de Couto, segue
como vice-presidente e a diretoria se
completa com outros dez integrantes.
Uma proposta inovadora da chapa 1, caso seja eleita, é envolver outros representantes do bairro durante a gestão dos próximos dois anos.
“Pretendemos formar seis comissões com até dez moradores cada
uma para descentralizar o poder e
envolver as pessoas na gestão do
bairro”, afirmam o presidente e o vice.

Local de voto

INTEGRANTES
da Chapa 1 que
recebe o nome
Santa Cruz de
mãos dadas

SALÃO
COMUNITÁRIO

Entre as ações prioritárias da
diretoria, está a regularização da
associação de moradores CNPJ, estatuto e necessidades
contábeis - e revitalização do
salão comunitário que há dez
anos está abandonado. “Existem
algumas pendências em
documentações e, além disso,
precisamos de um salão para a
comunidade”, ressalta Gazoni.

A eleição será realizada na Praça CEU das Artes, Rua Caiçaras 401 ao
lado do Estádio Olímpico, no sábado (7) das 14 às 17h. É preciso
levar comprovante de residência e documento oficial com foto.

SEGURANÇA

A diretoria irá lutar para que uma sede
da UPS (Unidade Paraná Seguro) da
Polícia Militar seja instalada no bairro e
além disso defende outras propostas
para melhorar a segurança pública.
“Queremos fortalecer o projeto
Vizinho Solidário que por enquanto
ocorre de maneira muito tímida”. Uma
das comissões inclusive terá foco nessa
área de segurança.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Josimar Bagatoli

COMÉRCIO

Outra proposta da chapa
1 é denominada de
“Meu Bairro Limpo”, e
prevê cuidados
necessários de limpeza,
pintura e sinalização de
ruas. “Eu compro no meu
Bairro” é mais uma ação.
“Nossa expectativa é
valorizar o comércio
local”, cita Gazoni.
“Esperamos criar uma
associação que fortaleça
o comércio e os
empresários, assim como
já ocorre na região norte
da cidade”, acrescenta o
padre Divo.

“Santa Cruz em boas mãos”
O nome acima foi escolhido pela chapa 2 que tem como candidato a presidente João Adão da Silva e a vice-presidente, Claudio Oliveira. A diretoria foi definida nos últimos dias e agora os integrantes correm contra o tempo para apresentar propostas à comunidade e tentar vencer a eleição. “Moro há 20 anos no Santa Cruz e
aceitei me candidatar a presidente, pois acredito que tenho conhecimento sobre o bairro e muito a contribuir”, afirma Silva.
Segundo ele, uma das medias prioritárias é conseguir um salão
comunitário adequado para a comunidade. “O espaço é importante
para que o presidente possa se reunir com moradores e além disso
para momentos de lazer de famílias, crianças e idosos”, afirma.
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AS SENHORAS DE LISBOA
O ministro Gilmar Mendes, que antecipou seu
voto ontem em favor de Lula, virou seu canhão
para a imprensa durante o julgamento do Habeas
Corpus do ex-presidente que luta para reverter as
decisões de primeira e segunda instância que o
condenaram à prisão. Ele chamou a imprensa
brasileira de “chantagista” e “opressora”.
O ódio do ministro contra a mídia brasileira
tem nome: “As senhoras de Lisboa”. Em janeiro, o ministro foi hostilizado por duas senhoras
quando caminhava pelas ruas da capital portuguesa e o ministro não perdoa o jornal O Globo
por ter publicado o vídeo.
No vídeo, enquanto uma mulher filmava a outra questionava se ele não tinha vergonha. “O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive, o
senhor deve estar querendo se disfarçar aqui,
andando como um comum dos mortais, coisa que
não é. O senhor não tem vergonha do que faz
pelo país?” O ministro reagiu apenas com um
sorriso desconcertado enquanto caminhava.
Ontem ele lembrou o caso antes de criticar a
imprensa. Gilmar Mendes, que destila ódio em
seus discursos no Supremo Tribunal Federal
(STF) é, de longe, o ministro mais odiado pela
opinião pública, mas colhe apenas o que plantou.
As senhoras de Lisboa falaram a Mendes o que
muitos brasileiros gostariam de dizer.

NOTAS
z Golpista

z Mário Pereira

Vários músicos de
Cascavel foram vítimas
nas últimas semanas de
um afinador de piano e
acordeão. Segundo uma
das vítimas, o suposto
golpista levou seu
acordeão para conserto e
não mais devolveu,
deixando um prejuízo de
R$ 6 mil. Um boletim de
ocorrência foi registrado.
O homem já teria feito
ao menos cinco vítimas
em Cascavel.

O ex-governador do
Paraná, Mário Pereira,
estará hoje em Cascavel.
Ele vem à cidade a convite
da Acic, que nesta semana
comemora os seus 58 anos
de fundação. Mário fará
palestra a empresários e a
líderes dos mais diferentes
setores. Falará sobre seu
governo, das principais
conquistas da região e
também discorrerá sobre
o atual momento
político brasileiro.

O Festival
de Teatro de
Cascavel
que está em
andamento com
belas produções
alternativas.

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

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

AÍLTON SANTOS

“De zero a 10, a chance é
menos 1. Não há a menor
possibilidade. As Forças
Armadas são um ativo
democrático hoje. Fora da
Constituição e do jogo
democrático, não há
caminho no Brasil.”
Raul Jungmann, ministro
da Segurança Pública,
sobre as declarações do
general Eduardo Villas
Bôas, comandante do
Exército, que criticou o
sistema político.

As campanhas
antecipadas que
se espalham
pelo País sob
um olhar cego
da Justiça
Eleitoral.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

K 28 L 16

K 26 L 16

K 23 L 15

K 22 L 17

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens
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Fases da lua
CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Telona

Espetáculo

Seguindo a programação do 10º
Festival de Cinema de Cascavel, hoje
tem apresentação dos filmes “Poesia e
Melodia” e “Play Attention”. Será na
sala de cinema da Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos, às 14h.

O Teatro Municipal de
Cascavel será palco do
grandioso espetáculo
“Fantasia Improviso”,
idealizado pelo pianista
paranaense Jeferson Mello.
O espetáculo traz ainda
projeções de pinturas de
artistas renomados que
compreendem os séculos XIX
e XX. O evento será dia 20 de
abril, às 20h. Os ingressos
estarão à venda no Teatro.
Mais informações pelo telefone
(45) 3902-1865.

Felicidades!
Carmem Maria Soia, Dênis Fragoso,
Márcia Paulo dos Santos, Carlos
Henrique Mello e João Pedro Médici.

Para elas
Toda beleza de
ALICE
OLIVEIRA,
no registro
de Arivonil
Policarpo

Sábado tem a 3ª edição do
Mecânica Básica para Mulheres. Será
realizado no Teatro Emir Sfair, das
13h45 às 17h30. A entrada são dois
quilos de alimentos não perecíveis. Na
falta do alimento, será cobrada uma
taxa de R$ 10.
Haverá sorteio de brindes, palestras
e um delicioso coffe break.
Mais informações pelos telefones
(45) 3036-4636 e 9 9141-7536.

Eu não sei o que quero ser, mas sei
o que eu não quero me tornar.
Olga Benário Prestes

Tempo de infância
Pensando em resgatar as deliciosas
brincadeiras de infância, o Instituto
Pedra da Mata promove o Campeonato
de Bets. Inscreva sua dupla. O
campeonato será dia 6 de abril, a partir
das 13h30. As vagas são limitadas para
10 duplas. O objetivo dessa iniciativa é
resgatar as tradições das brincadeiras
antigas. O ingresso é apenas um lanche
para compartilhar com todos!
Mais informações pelo telefone
(45) 99914-9456, com Eliane.

ÚLTIMA HORA
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Lula está mais
próximo da cadeia
Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou na madrugada de hoje (4) habeas corpus
no qual a defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva tenta impedir eventual prisão após o fim
dos recursos na segunda instância da Justiça Federal. Os advogados tentavam mudar o entendimento firmado pela Cor te em
2016, quando foi autorizada a prisão após o fim dos recursos naquela instância. O julgamento durou cerca de nove horas.
Em julho do ano passado, Lula
foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão. Em janeiro deste
ano, o Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4) aumentou a pena
para 12 anos e um mês na ação
penal do triplex do Guarujá (SP), na
Operação Lava Jato.
Com a decisão, Lula perde direito ao salvo-conduto que foi concedido a ele pela Corte no dia 22 de
março e impedia sua eventual pri-

são. Dessa forma, o juiz federal
Sérgio Moro poderia determinar a
prisão imediata do ex-presidente,
no entanto, a medida não é automática, porque ainda está pendente de mais um recurso na segunda
instância da Justiça Federal.
Em casos semelhantes na Lava
Jato, o juiz determinou a prisão
sem esperar comunicação do tribunal. Em outros, aguardou a deliberação dos desembargadores.
No dia 26 de março, a Oitava
Turma do TRF4 negou os primeiros
embargos contra a condenação e
manteve a condenação de Lula, no
entanto, abriu prazo para notificação da decisão até 8 de abril, fato
que permite a apresentação de um
novo embargo. Para que a condenação seja executada, o tribunal
deve julgar os recursos e considera-lós protelatórios, autorizando
Moro, titular da 13ª Vara Federal em
Curitiba, responsável pela primeira sentença de Lula, assine o mandado de prisão.

Contra Lula

Votaram contra a concessão do
habeas corpus o relator, Edson
Fachin, Alexandre de Moraes, Luís
Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz
Fux e a presidente, Cármen Lúcia.
Gilmar Mendes, Dias Toffoli
,Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello se
manifestaram contra por
entenderem que a prisão só pode
ocorrer após o fim de todos os
recursos na própria Corte.

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Atlético-MG 4 x 0 Ferroviário
Atlético-PR 2 x 1 São Paulo
LIBERTADORES
Grêmio 4 x 0 Monagas
Peñarol 3 x 1 At. Tucumán
Cruzeiro 0 x 0 Vasco
Boca Jrs 1 x 0 Jr Barranquilla
SÉRIE OURO
São José dos Pinhais 2 x 3 Cascavel
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Áries

Touro
Gêmeos
Câncer
Leão

É hora de defender suas crenças e
princípios. Cuidado com julgamentos
precipitados. Bom dia para reapresentar uma proposta ou projeto de trabalho. Cor: laranja

Virgem

Sua disposição interna de agir e conquistar vai falar mais alto, podendo
vencer todas as pendências de trabalho neste dia. Cor: azul
Você se sentirá estimulado pelas pessoas do seu convívio. Não perca a
chance de dividir suas tarefas e responsabilidades, inclusive as de ordem
doméstica e familiar. Cor: rosa

Sagitário Escorpião

Arregace as mangas e vá a luta! Este
é um bom momento para aceitar novos desafios e lutar por seus interesses de trabalho. Cor: azul

Bom dia para mostrar toda sua garra
no trabalho. Hoje, o seu espírito competitivo estará aguçado, podendo dar
mais ritmo às suas tarefas. Cor: branco

Capricórnio

Eis o momento de trabalhar em equipe
e dinamizar as suas relações profissionais, podendo, ainda, tomar atitudes
práticas que possibilitem uma maior
eficácia. Cor: amarelo

Descarregue as energias acumuladas
praticando um esporte ou fazendo uma
caminhada ao ar livre. Quem pensa
em iniciar um reforma ou construção,
a hora é essa. Cor: laranja

Aquário

Mantenha-se numa posição recolhida,
observando tudo ao seu redor. Lembre-se: o segredo, muitas vezes, é a
alma do negócio. Cor: vermelho

É hora de colocar mais ritmo e velocidade à sua rotina. Há possibilidade de
aumentar os seus contatos com familiares. Cor: laranja

Peixes

Não faltará coragem nem poder de
iniciativa para ousar mais. Seu espírito
competitivo também estará em destaque, podendo começar novos empreendimentos. Cor: vermelho

Libra

horóscopo

Há boas chances de aumentar seus
rendimentos, graças a atitudes firmes
e audaciosas. Por outro lado, é preciso cuidado com seus impulsos consumistas. Cor: preto

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Terá sucesso ao trabalhar com esporte, entretenimento e assuntos com
os quais se identifica. Bom dia para
ousar ou se arriscar um pouco mais.
Cor: cinza
SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
O vídeo confirma o assédio sofrido
por Verena. Jade insinua a Pérola que
Maria Alice pode ter furtado o dinheiro
de Isadora. Flora estranha a hostilidade de Érico. Rafael pede para conversar sobre seu relacionamento com Gabriela, mas a professora se recusa. Úrsula, Flora e Gabriela se interessam
pela religião de Talíssia. Hugo comanda uma manifestação e Marcelo registra. Maria Alice desabafa com Talíssia
sobre seu amor proibido por Alex.
ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta se desespera com o acidente e Vicente teme que Darcy e Ernesto não tenham sobrevivido. Jorge
retorna a ligação para Ema, que hesita
em atendê-lo. Mariana sonha com o

motoqueiro misterioso. Soterrados,
Darcy se recupera e consegue reavivar
Ernesto. Mariana afirma a Lídia que não
quer mais saber de Uirapuru. Aurélio
teme a quantidade de dinheiro gasta por
Ema na compra do automóvel e fala com
Jorge. Elisabeta insiste para que Vicente continue as buscas por Darcy e Ernesto. Ofélia e Jane descobrem que
Camilo foi embora.
DEUS SALVE O REI
Catarina avisa a Virgílio que ele precisa se juntar ao grupo e descobrir o
que eles pretendem. Cássio comunica
aos participantes que o plano é sequestrar Rodolfo e fazê-lo renunciar em favor
de Afonso. Afonso e Amália presenciam os guardas fechando a loja de Virgílio por falta de comprovante de pagamento do alvará. Romero faz um discurso na academia em prol da lealdade

• REDE GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Sophia sela um
acordo com Zé Victor

DIVULGAÇÃO

Sophia sela um acordo com Zé Victor. Lívia confessa a Gael que teme que
algo tenha acontecido a Mariano. Amaro revela a Estela que há uma possibilidade de recuperar a visão, e exige que Sophia custeie sua operação. Beth
revela a Henrique que teme não se recuperar a tempo de fazer a doação para
Adriana. Nicolau faz o teste de compatibilidade com Adriana, mas o resultado
é negativo. Juvenal pede Desirée em casamento.
Mercedes abençoa Lívia e afirma que ela terá uma grande surpresa. Zé
Victor inventa para Gael que Mariano fugiu e ele confronta Sophia.

ao rei. Afonso e Amália são surpreendidos por Virgílio no local da reunião.
• RECORD
APOCALIPSE
Uri diz que irá acompanha-lo. Ricardo descobre que Benjamin não vem ao
casamento. Débora dá forças para Isabela. César diz acreditar que Dudu ajudou Henrique. Dudu entrega dinheiro para
Robinson. Ângela apoia Natália. Benjamin e Uri chegam à Jerusalém. Débora
chega até a casa de Gideon e fica desconfortável. Stefano e Vittorio se preparam para a cerimônia de casamento.

• BAND
AMOR PROIBIDO
No dia do julgamento do acidente, a
vítima atingida por Bihter muda o depoimento, para incriminá-la com a orientação de Hilmi. Firdevs prepara uma
grande festa para comemorar o aniversário de casamento de Bihter e Adnan.
Bihter vai atrás de Behlul e o encontra
com outra.
• SBT
CORAÇÃO INDOMÁVEL
Carlos diz a Maria Alessandra que
Karim é o interessado na compra do
cassino. Lucia expulsa Esther da fazenda, porém ela se nega a ir dizendo
que é feliz naquele local. Maria Alessandra não aceita a oferta de Karim.
Esther diz a Lucia que quer se casar e
formar uma família, e não se importa
se for junto a José Antonio.
CARINHA DE ANJO
Chega o grande dia do Concurso de
Talentos no internato. Os pais de todas
as alunas estão presentes para acompanharem as apresentações. Adolfo
diz para Gustavo que foi até Doce Horizonte para que Dulce Maria não fique com nenhum dinheiro que seria
dele. Gustavo diz para Adolfo dizer o
que quer que Dulce Maria faça com o
dinheiro que na ocasião correta ela
fará. Adolfo explica que quer que o
dinheiro seja todo doado para instituições de caridade.

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

JOGADOR Nº1
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 no Cine JL.

SALA 2:
Diariamente às
18h30 (dub)
21h10 (leg)
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Festival
de Cinema
de Cascavel

Â Local: Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) - Sessão: 14h
z Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
z Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
z Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
z Filme: “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
z Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30" / 2018.
Â Local: Sala de Cinema Lala Shineider (Biblioteca Pública) - Sessão: 14h
z Filme: Poesia e Melodia (sobre poeta e cantora)
ficção - duração: 97'; filme play attention 1' ficção ano 2018.

COM AMOR,

SIMON

SALA 3:
Diariamente às 14h40, 17h e
19h10 (dub) e 21h20 (leg)

