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O Ministério Público decidiu abrir inquérito para investigar suposta fraude nas
planilhas de quilometragens do transporte escolar rural na gestão do ex-prefei-
to Edgar Bueno. A investigação atende a uma denúncia formalizada pela Co-

missão de Educação da Câmara de Vereadores de Cascavel. Suspeita-se que
as irregularidades tenham causado prejuízo de R$ 2 milhões.
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Transporte Rural na
mira da Promotoria

Ex-presidente Lula tem prisão
decretada por Sérgio Moro

TITO MUFFATO
As obras de revitalização da Avenida Tito Muffato estão
dentro do cronograma e, segundo a Secretaria de Obras
Públicas, 15% já foram concluídas. Os serviços iniciados

em janeiro têm prazo de 300 dias para a conclusão.
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TITO MUFFATO
As obras de revitalização da Avenida Tito Muffato estão
dentro do cronograma e, segundo a Secretaria de Obras
Públicas, 15% já foram concluídas. Os serviços iniciados

em janeiro têm prazo de 300 dias para a conclusão.
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FRANCÊS
15h45 Saint-Etienne x PSG

ESPANHOL
16h La Coruña x Málaga

ALEMÃO
15h30 Hannover 96 x Werder Bremen

ITALIANO
13h Roma x Fiorentina

INGLÊS
13h30 Man. City x Man. United

ESPANHOL
11h15 Real Madrid x At. de Madri

BAIANO
16h Vitória x Bahia

CARIOCA
16h Vasco x Botafogo

CEARENSE
16h Fortaleza x Ceará

GAÚCHO
16h B. de Pelotas x Grêmio

MINEIRO
16h Cruzeiro x Atlético

PARANAENSE
16h Atlético x Coritiba

PAULISTA
16h Palmeiras x Corinthians

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO
Dois cinturões serão disputados no UFC 223 neste sábado, no Barclays
Center, em Nova York (EUA). Campeão peso-pena, o havaiano Max
Holloway (foto, à dir.) sobe ao peso-leve (até 70,3 kg) para tentar fazer
história - igualar Conor McGregor e unificar os cinturões - contra o invicto russo
Khabib Nurmagomedov (foto, à esq.), que ontem teve divulgado na internet um
vídeo no qual lutava com um filhote de urso quando tinha 9 anos de idade. No
peso-palha (até 52 kg), haverá a esperada revanche entre a estadunidense Rose
Namajunas e a polonesa Joanna Jedrzejczyk. O duelo anterior a essas duas
lutas valendo o título será entre o brasileiro Renato Moicano e o estadunidense
Calvin Kattar, pelo peso-pena (até 65,7kg). O card principal está marcado
para iniciar às 23h (de Brasília) e o preliminar às 19h15.

Domingo de campeões

 Gaúcho
No Campeonato Gaúcho, o Grêmio
pode perder por até três gols de
diferença para o Brasil de Pelotas que
ainda assim comemorará o título
estadual após sete anos. Já o Xavante
conta com o fator casa para tentar
golear o Imortal e repetir o feito da
primeira edição do Gauchão, quando
foi campeão, em 1919.

O Brasil terá um dia de campe-
ões neste domingo, com o fim dos
principais campeonatos estaduais
do País. Destaque para as competi-
ções no Paraná, em São Paulo e no
Rio de Janeiro, aonde os finalistas
chegam para o jogo derradeiro pelo
título em partidas abertas, ao con-
trário do Gauchão, no qual o Grêmio
já está com uma mão na taça ao ter
goleado o Brasil de Pelotas por 4 a
0 na partida de ida. As decisões
começam todas às 16h.

No Paranaense, o Atlético rece-
be o Coritiba na Arena da Baixada
depois de ter perdido por 1 a 0 no

Couto Pereira. Pelo resultado da
ida, o Coxa tem a vantagem do em-
pate para ser campeão. Já o Fura-
cão precisa vencer por um gol de
diferença para levar a decisão aos
pênaltis ou por dois para comemo-
rar o título diante de sua torcida.

No Paulista, foi o visitante que
largou em vantagem. O Palmeiras
venceu o Corinthians por 1 a 0 em
Itaquera e agora tem a vantagem
do empate para comemorar diante
de seu torcedor, enquanto os visi-
tantes precisam vencer a qualquer
custo - pela diferença mínima leva
aos pênaltis e por dois gols de van-

tagem comemora o título.
No Carioca, o Vasco também

atuou como visitante na ida e saiu
vitorioso, com um 3 a 2 diante do
Botafogo no Engenhão. Desta vez no
Maracanã, o cruzmaltino pode até
empatar para comemorar o título. Já
o Fogão precisa de uma vitória ao
menos por um gol de diferença para
levar a decisão aos pênaltis.

G aúcho

UFC
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Após 20 dias de inatividade, o
Campeonato Amador Municipal de
Cascavel volta com tudo neste do-
mingo, com jogos que definirão os
primeiros classificados às quartas
de final. Serão quatro partidas pe-
las oitavas de final neste fim de
semana: Jada, Meninos do Jauri x
200 Ano (14h) e Espaço Bier/SE
Bichados x Ponte Preta (16h) no
Ninho da Cobra e D’Napolli x Maxi-
mus/Big (14h) e Operário x Associ-
ação de Moradores do Jardim Ma-
ria Luíza (16h) no São Cristóvão.

Os duelos são eliminatórios. Em
caso de empate o vencedor será
definido nos pênaltis. Os demais
jogos das oitavas de final estão mar-
cados para o próximo domingo, dia
15: Pankeka/Barão x ABA, Resenha
x São Cristóvão, Santa Cruz x Cas-
cavel AP e Nossa Senhora Salete x

Associação Esportiva Santa Cruz.
Dos jogos deste domingo, des-

taque para os confrontos no São
Cristóvão. D’Napolli e Operário fo-
ram as únicas equipes que termi-
naram a primeira fase com 100%
de aproveitamento. O D’Napolli
marcou 22 gols e sofreu apenas um
e o Operário marcou 15 e sofreu
apenas dois, ambos em três jogos
realizados. Será um desafio e tan-
to para Maximus/BIG e Moradores
do Jardim Maria Luíza, que podem
passar de desafiantes a principais
concorrentes ao título caso derro-
tem os favoritos neste domingo.

O Campeonato Amador de Cas-
cavel não teve rodadas nos dois
últimos fins de semana, sendo
um por conta do feriado de Pás-
coa (1º/4 ) e outro pelas chuvas
do fim de março (25/3).

Amador volta
com decisões

Cascavel Futsal
De volta à Liga Nacional após um
ano ausente, o Cascavel Futsal já
começa a sentir novamente o peso
de disputar duas competições
simultaneamente. Dois dias depois
de ter vencido (3 a 2) o São
José dos Pinhais pela Série Ouro
do Paranaense, fora de casa, a
Serpente Tricolor já volta à quadra
nesta sexta-feira, mas desta vez
pela Liga. O desafio é em Santa
Catarina contra o Blumenau, às
20h15, pela 3ª rodada. Para este
jogo, o técnico Nei Victor não
conta com os pivôs Teves e
Jorginho, expulsos na vitória por 5
a 3 sobre o Marechal. Antes, o
Cascavel havia sido derrotado em
Joinville. Já o Blumenau tenta
vencer pela primeira vez, depois
de empates com Foz Cataratas e
Magnus/Sorocaba.

Os ginásios Odilon Reinhardet
(Neva) e Sérgio Mauro Festugatto
(Ciro Nardi) receberão intensas

partidas pela etapa de abertura do
Paranaense de Handebol Sub-18

neste fim de semana. A
programação terá início na manhã
de sábado e terminará no meio da
tarde de domingo nos dois locais.
No total, serão equipes de 19

cidades na disputa.
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O fim de semana será de veloci-
dade no Autódromo Zilmar Beux, com
a etapa de abertura do Campeonato
Paranaense de Velocidade e a 2ª eta-
pa do Metropolitano de Marcas.

A entrada é gratuita para a po-
pulação desfrutar do local. Apenas
o acesso aos boxes tem o custo
simbólico de R$ 5 ou a doação de
um quilo de alimento não perecível,
que serão doados à instituição so-
cial da cidade.

A programação no sábado come-

Automobilismo
em DOBRO

ça às 9h, com os treinos classifi-
catórios das 11h às 12h e as pri-
meiras corridas das 14h às 17h.
No domingo a programação será
toda desenvolvida durante a ma-
nhã, com três corridas das 10h às
12h20 e todos os pódios às 12h45.

Fora dos asfalto, os cascavelen-
ses Sandro Suptitz e Eduardo “Lo-
binho” Ortolan competem na aber-
tura do Brasileiro de Rali Velocida-
de neste fim de semana, na cidade
de Estação (RS).

Pedestrianismo
Atenção, motoristas. Duas corridas
movimentarão atletas em algumas
das principais ruas de Cascavel
neste fim de semana. No sábado à
noite será pela 1ª Corrida da
Justiça, que terá o Fórum, na
Avenida Tancredo Neves, como
ponto de partida e chegada. A
largada está marcada para as 20h.
A prova será nas distâncias de 5
km (uma volta) e 10 km (duas
voltas) no percurso que
compreende a Avenida Tancredo
Neves e as ruas Maranhão, Santa
Catarina e Carlos de Carvalho. No
domingo haverá a 3ª Corrida e
Caminhada Vida e Saúde, que será
realizada pela manhã, a partir das
8h, com largada e chegada no
Super Muffato da Avenida Brasil
esquina com Rua Salgado Filho.

CASCAVEL CR

A fase de grupos da
Segunda Divisão do
Paranaense de Futebol
chega à 2ª rodada do 1º
turno neste fim de semana,
com os jogos pela Chave A
no sábado às 18h30
(Operário x Batel e PSTC x
Itay) e os da Chave B às
15h30 de domingo:
Independente x Cascavel CR
e Paranavaí x Rolândia. No
grupo do time
cascavelense, a rodada tem
importância maior porque
opõe os vencedores com os
perdedores da 1ª rodada. O
CCR e o REC largaram com
vitória, enquanto São
Joseense e Vermelhinho
amargaram derrotas. A
matemática das equipes
passa pelo número de
quatro vitórias para
alcançar o acesso. Quem
também já venceu a
primeira na contagem
regressiva foi o Operário,
pelo Grupo A. Já Batel e
PSTC empataram na
1ª rodada.

EDSON CASTRO
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VALE SIM II
Amigos, essa semana, colocaremos um ponto

final na polemica do Vale Sim.
Vamos protocolar na Câmara de Vereadores o pedido para

revogar o artigo do Decreto que regulamenta a Lei 6466/2015, que
estipula, irregularmente, a cobrança da 2ª Via do cartão.

Vamos fazer prevalecer a verdade e acima de tudo o direito do
Munícipe Cascavelense de ver seu direito resguardado e as Leis

cumpridas, estamos aqui, com o gabinete aberto para representar as
demandas da sociedade.

“É muito difícil conseguir recur-
sos, pois os trâmites são enormes,
então momentos como estes pre-
cisam ser comemorados”. As pala-
vras são do prefeito Leonaldo Para-
nhos que ontem recepcionou o se-
cretário de Estado de Infraestrutu-
ra e Logística, José Richa Filho, o
“Pepe Richa”, junto com mais de
uma dezenas de autoridades no
salão de atos da Prefeitura para a
cerimônia de assinatura do proto-
colo para liberação de recursos do
Estado para investimentos em
“obras que farão a diferença na vida
dos cidadãos cascavelenses”.

 São mais R$ 5 milhões para

Novas obras para Cascavel
Alças marginais
Outra conquista anunciada foi a
garantia da implantação das alças e
das marginais no viaduto construído
pelo Município por meio do PDI
(Programa e Desenvolvimento
Integrado) sobre a BR-277, ligando
a Avenida Olindo Periolo no Bairro
Pacaembu à Rua Áustria, no Jardim
Presidente. “Esses complementos
na obra, com um custo estimado
em R$ 24 milhões, são muito
aguardados pela comunidade e
darão maiores condições de
trafegabilidade. Esperamos que
seja licitado num curto espaço de
tempo”, disse o prefeito.

Aeroporto
Também em Brasília, esta semana,
o prefeito conseguiu a sub-rogação
do contrato do Estado para a
Prefeitura de Cascavel para a
conclusão da obra do terminal de
passageiros do Aeroporto Municipal
Adalberto Mendes da Silva,
documento que foi entregue ao
secretário Pepe Richa e que agora
avançará mais um passo rumo à
celebração de um novo convênio
com a SAC (Secretaria de Estado da
Aviação Civil) para a conclusão da
obra, com a atualização de um
novo e moderno projeto.

obras em vias cujos projetos estão
sendo definidos. “Temos a Avenida
Brasil, desde a Rua Martin Afonso
de Sá até o Trevo Cataratas, que pre-
cisamos dar continuidade; temos
a Rocha Pombo, que é uma via
muito usada como acesso e saída
da cidade, que precisamos reca-
par e ainda temos mais quatro ou
cinco vias importantes que estão
em estudo. Então vamos definir
até a semana que vem para quais
projetos o valor se encaixa para de-
finirmos as licitações, pois estes
recursos, a fundo perdido, já estão
autorizado por meio do DER”, de-
talhou Paranhos.

PREFEITO PARANHOS durante anúncio de novos investimentos em Cascavel

DIVULGAÇÃO
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 Direito e Processo do Trabalho -
Atualíssimo, curso tem como direcionamento
a Reforma Trabalhista – cálculos, crimes,
contrato, falência, negociação, entre outras
situações. Sua base está relacionada às
repercussões materiais e processuais das
alterações da Legislação Trabalhista,
possibilitando a visão sistemática do Direito
material e processual do trabalho e análise
dos principais institutos materiais e
processuais trabalhistas.

As aulas das turmas de Direi-
to Processual Civil e Direito e Pro-
cesso do Trabalho estão previs-
tas para iniciar agora em abril;
inscrições na reta final

Dois cursos de especialização
em Direito iniciam agora em abril –
um na área de Direito Processual

Direito Processual Civil - Curso
fala de administração pública,
sentenças, execuções, juizado
especial, solução de conflitos,
tutelas, recursos entre outros
temas. Entre os objetivos, visa

verificar as repercussões
processuais das alterações

legislativas do novo Código de
Processo Civil, possibilitar a visão

sistemática do Processo Civil e
analisar os principais institutos

processuais.

Civil, que está na sexta turma, e o
outro em Direito e Processo do Tra-
balho, que estreia neste ano. Os cur-
sos são destinados aos advogados,
juízes, membros do Ministério Públi-
co e demais profissionais do Direito.

A coordenação é da professo-
ra Juliane Bublitz Ferreira. As au-

las acontecerão em regime quin-
zenal, às sextas-feiras, das 19h
às 23h, e aos sábados, das 8h
às 12h. As inscrições estão dis-
poníveis no site www.unipar.br.
Mais informações podem ser
obtidas na online ou pelo tele-
fone (45) 3321-1300.

Neste mês, Unipar abre dois cursos
de pós-graduação na área do Direito

FOTOS: DIVULGAÇÃO

INSCRIÇÕES ESTÃO ENCERRANDO; AULAS INICIAM AGORA EM ABRIL
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O asfalto novo na Avenida Tito
Muffato, no trecho entre o fim da
Avenida Brasil até a Rua Tupini-
quins, já evidenciam parte da tão
esperada revitalização.

Os serviços foram iniciados ain-
da no mês de janeiro e embora te-
nham sido registrados dias com
fortes chuvas o cronograma, se-
gundo a Secretaria de Obras Pú-
blicas (Sesop), segue conforme
previsto em contrato. “Aproximada-
mente 15% do contrato foi execu-
tado”, diz a secretaria.

O que até então já foi concluí-
do agrada a população que acom-
panha de perto a obra. “O asfalto
parece de boa qualidade e as cal-
çadas são muito bem feitas. Per-

cebemos que a empresa é com-
prometida com os trabalhos e
acho que a obra será concluída
dentro do prazo previsto”, afirma
o empresário Leomar da Costa.

A SCG Construtora de Obras
Ltda, de Cascavel venceu a licita-
ção e executará os serviços, ao
custo de R$ 4.771.196,87. O con-
trato prevê que a revitalização da
Tito Muffato seja concluída até o
dia 22 de novembro.

Alexandre de Moura está na ex-
pectativa pelo resultado final. “A
revitalização é um grande desejo
dos moradores. Acredito que até
mesmo as casas e o Bairro Santa
Cruz serão mais valorizados com
essas obras”, diz o morador.

TRANSTORNOS
TEMPORÁRIOS
Motoristas de ônibus que veem de
outras cidades e também do
transporte coletivo, precisam usar
vias alternativas para conseguir
acessar o Centro Universitário
Univel. Os serviços para o
asfaltamento em frente à instituição
ainda estão no início e diante do
fluxo de veículos que seguem no
trecho há bastante
congestionamento, principalmente,
no período das 18h
e no fim da noite.

EM ANDAMENTO:
- calçadas começaram a ser feitas
partindo da Avenida Brasil em
sentido à Avenida
Tancredo Neves;
- base de asfalto até a Rua Bororós;
- meio fio e subleitos em execução
em vários trechos.

TRECHO em sentido à Univel está
interditado para execução de serviços

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

EXECUÇÃO de asfalto e calçadas foi concluída em parte do trecho

Uma nova avenidaUma nova avenida
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 06 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- João Filipe Rodrigues Ávila e Talita Ferreira de Almeida
2- Valdair Souza de Moura e Bruna Rafaella Aparecida Ferreira Lejanoski
3- Vicente Henrique Prato e Shayane Fernanda da Cruz
4- Douglas Pimenta e Andréia Cordeiro dos Santos
5- Everaldo dos Santos e Ana Paula Alves dos Santos
6- Daniel Moises Bandeira e Dayane Pereira de Freitas
7- Gilvani Baumgarten e Lediane Ferreira Netto
8- Vanderlei dos Santos e Luana da Silva
9- Marcos Paulo do Nascimento e Rosete Terezinha Kolben
10- Wesley Fernandes de Oliveira e Eliane Oliveira de Souza
11- Ezionir José Soares e Jaci Aparecida da Silva

Rotta Jr
assume a
Caciopar

 Alci tem 39 anos, é casado e
pai de uma filha. Atua no ramo de
distribuição de alimentos e parti-
cipa do associativismo empresa-
rial há cerca de dez anos. Também
participa ativamente da vida soci-
al, empresarial e comunitária de
Cascavel e da região. Ocupou vá-
rias diretorias da Acic antes de
chegar à presidência, nas gestões
de 2015 a 2017.

42 ANOS
Na mesma ocasião, o ex-
presidente da Associação
Comercial e Empresarial
de Quedas do Iguaçu,
Reni Fernande, vai
receber a Comenda
Hylo Bresolin, a maior
honraria entregue pela
Coordenadoria a um líder
empresarial do Estado.
A cerimônia também vai
comemorar os 42 anos
da Coordenadoria. O administrador de empre-

sas e advogado Alci Rotta Jú-
nior assume hoje a presidên-
cia da Caciopar (Coordenado-
ria das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Oes-
te do Paraná) em evento que
acontece no Tuiuti Esporte
Clube, a partir das 19 horas.

Rotta Junior vai assumir
para mandato de dois anos
em lugar de Leoveraldo Cur-
tarelli de Oliveira. Outras 42
pessoas vão assumir cargos
na nova diretoria. O evento
vai reunir autoridades públi-
cas e líderes dos mais diver-
sos setores organizados. A
expectativa dos organizado-
res é de que mais de 700
pessoas participem. Deputa-
dos, prefeitos, líderes empre-
sariais e comunitários vão
prestigiar a posse.

P erfil

Rotta Jr
assume a
Caciopar

ALCI Rotta Junior já
presidiu a Associação Comercial
e Industrial de Cascavel
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42 ANOS
Na mesma ocasião, o ex-
presidente da Associação
Comercial e Empresarial
de Quedas do Iguaçu,
Reni Fernande, vai
receber a Comenda
Hylo Bresolin, a maior
honraria entregue pela
Coordenadoria a um líder
empresarial do Estado.
A cerimônia também vai
comemorar os 42 anos
da Coordenadoria.
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Muito antes da inauguração, o
Conjunto Riviera em Cascavel já
era alvo de polêmicas. A primeira
delas por conta da suspeita de ir-
regularidades no sorteio de mo-
radias e atraso na entrega das
chaves às famílias.

Com o impasse resolvido e já em
novo lar, os moradores contempla-
dos pelo Programa Minha Casa Mi-
nha Vida foram informados sobre a
possível taxa de condomínio e isso
não agradou a maioria.

A princípio houve rumores de
que o valor chegaria a R$ 120, qua-
se três vezes maior do que a parce-
la da casa de muitas famílias. Os
preços variavam entre os blocos do
conjunto que reúne 2.089 moradi-
as e 59 síndicos.

Condomínio da discórdia

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PADRÃO
O presidente da associação
acredita que o valor poderia ser
padronizado entre todas as
moradias. “A taxa de R$ 30
seria justa e suficiente para
pagamento de síndicos, que
receberiam R$ 10 por moradia,
reseva do condomínio e despesas
com escritório e contabilidade”.
Em nota a Caixa Econômica
Federal somente informa que a
cobrança de condomínio ocorre
na forma da lei em qualquer
empreendimento. “Cada
condomínio tem uma taxa mensal
definida de acordo com os gastos
mensais, que são relativos às
despesas recorrentes aprovadas
em assembleia”, afirma.

 SÍNDICOS
Morador do Riviera, Vagner Raphael Farias, comenta que a escolha de alguns
síndicos também tem sido questionada. “O condomínio é legal e não pode ser

derrubado, mas a eleição de síndicos que ocorreu por minorias pode ser
impugnada nas próximas reuniões se assim os moradores decidirem”, afirma.

O descontentamento com tal
cobrança foi parar no Ministério
Público e as empresas contratadas
pela Caixa Econômica Federal para
administração do Riviera foram ori-
entadas a rever esse processo.

“A partir de agora, novas reuni-
ões deverão ser realizadas com
cada um dos 59 síndicos para a
definição em conjunto de morado-
res de uma nova taxa”, afirma o pre-
sidente da Associação de Morado-
res do Riviera, Adão Soares Santos.

Ele comenta que essa medida
será necessária diante da definição
por parte de alguns síndicos de um
valor abusivo. “Se a taxa for alta
algumas famílias não terão condi-
ções de pagá-la e voltarão a viver
de aluguel”, cita.

REUNIÕES entre moradores serão feitas para
definição de taxa de condomínio
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O prazo para homologação das
chapas interessadas em concorrer
à diretoria do Adunioeste (Sindicato
dos Docentes da Unioeste) encer-
rou ontem, e segundo o atual presi-
dente, Luiz Fernando Reis, não hou-
ve nenhuma inscrição. Por conta dis-
so, o edital para eleger presidente,
vice, secretários e tesoureiros será
reaberto na próxima semana.

Conforme o último edital publi-
cado no site do sindicato, a eleição
ocorre nos dias 9 e 10 de maio,
realizada simultaneamente nos
câmpus de Cascavel, Foz do Igua-
çu, Francisco Beltrão, Marechal
Cândido Rondon e Toledo, em horá-
rios e locais a serem divulgados
pela comissão eleitoral. A votação
é direta e secreta, com apuração
imediatamente após seu encerra-
mento, com a presença de repre-
sentantes das chapas inscritas.

O resultado será publicado em
edital até 12 horas depois do térmi-
no do processo eleitoral. A posse
da diretoria eleita acontecerá de-
pois de dez dias da publicação.

Adunioeste: eleição sem chapa

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

 NOVO edital será publicado na próxima semana

Em defesa da universidade pública
O professor Luiz Fernando Reis deixa a presidência após dois anos de trabalho.
Conforme ele, a decisão de não concorrer mais ao cargo se dá por conta de seu
ingresso no mestrado na área de educação, além de continuar com a docência,
trabalho que aliou ao sindicato desde quando foi eleito, em 2016.
Neste período, Reis destaca algumas ações do Adunioeste. “Foi uma época de
muito trabalho, principalmente devido às políticas de ajustes aplicadas pelo
governo estadual a partir de 2015, quando iniciaram as tentativas de desmonte
das universidades públicas”, diz. Reis faz parte do sindicato há 14 anos, e já
ocupou a cadeira de presidente por dois mandatos. Agora, encerra o terceiro,
despedindo-se entre as polêmicas de autonomia universitária provocadas pela
adesão ao sistema Meta 4, na luta pela contratação de docentes e técnicos
universitários e também pleiteando recursos para custeio das atividades de ensino,
neste ano reduzidos pela metade ante o orçamento de 2014.



LOCAL12 HOJE NEWS, 06 DE ABRIL DE 2018

Moradores do Bairro Parque Ver-
de estão em alerta. Um morcego
encontrado morto por populares foi
diagnosticado com raiva pela Vigi-
lância Ambiental de Cascavel. A in-
formação foi confirmada na tarde de
ontem pela Secretaria Municipal de
Saúde. Este é o primeiro caso de
raiva registrado em morcegos nes-
te ano. Conforme a Secretaria de
Saúde, em 2017 nenhum caso foi
confirmado, enquanto em 2016 fo-
ram duas ocorrências.

A preocupação está relacionada
com a transmissão da doença a
outros animais e também a huma-
nos, que até o momento não foi re-
gistrada. De acordo com a Secreta-

AÇÕES
REALIZADAS
Entre as ações realizadas

estavam visitas às unidades de
saúde dos bairros para informar
e sensibilizar técnicos sobre a
ocorrência. Estes distribuíram
aos usuários materiais sobre o

controle da raiva em morcegos e
formas de prevenir o contágio.

Além disso, as equipes visitaram
441 imóveis próximos ao local
onde o morcego foi resgatado.

A ESPÉCIE de morcego
encontrada no Parque Verde
com diagnóstico de raiva,
Lasiurus cinereus

ORIENTAÇÃO
“A continuidade dos trabalhos de educação em saúde no restante dos imóveis
é realizada durante conforme a programação do setor de endemias”, informa a
secretaria, que orienta: “caso o cidadão encontre morcego morto ou com
hábitos diferentes, comunique à Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental”.
Nestes casos, basta ligar para os telefones (45) 3392-1769/1353 de
segunda a sexta-feira, em horário comercial, e aos sábados, domingos e
feriados nos números (45) 98804-7211, que atendem das 7h às 19h. Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Divulgação

MORCEGO
ria de Saúde, a captura do morce-
go da espécie Lasiurus cinereus
ocorreu em 7 de março. Seguindo
o protocolo, o animal foi encami-
nhado ao Lacen (Laboratório Cen-
tral do Estado) para análise. O re-
sultado positivo foi recebido pelo
município no dia 19 de março.

A partir daí, a Divisão de Vigi-
lância em Saúde Ambiental de-

sencadeou ações de educação
em saúde nos bairros Parque Ver-
de, Cidade Verde e Claudete. Nas
atividades, que começaram um
dia após o diagnóstico do Lacen,
21 profissionais agentes comu-
nitários, de controle de endemi-
as e profissionais das vigilânci-
as epidemiológica e ambiental,
foram envolvidos.

diagnosticado com raiva
MORCEGO



LOCAL 13CASCAVEL, 06 DE ABRIL DE 2018

Novos parquímetros
Agentes de trânsito do EstaR

(Estacionamento Regulamentado)
passaram por um treinamento on-
tem para adequarem-se ao novo
sistema dos parquímetros. Os téc-
nicos explicaram passo a passo
cada processo dos equipamentos
e como o mesmo deverá funcionar.

A empresa responsável pelos
novos equipamentos, a Moving Tech
– Lapaza Empreendimentos Ltda
(Líder) e Moving Tech Mídia Eletrô-
nica Ltda – ME, deixou exposto no
escritório do EstaR, localizado na
Rua Souza Naves, 3741, Galeria
Atenas, duas máquinas, as quais
estão à disposição do público, para
o entendimento de como irá funcio-
nar o novo sistema.

“A população de Cascavel está

convidada a conhecer os novos par-
químetros, manuseá-los e sanar
dúvidas, habituando-se para quan-
do estes forem instalados, conse-
guindo assim operar com facilidade
o equipamento”, justifica o presiden-
te da Cettrans, Alsir Pelissaro.

FUNCIONÁRIOS da Cettrans durante treinamento

AUXÍLIO
A Cettrans lembra ainda que os
agentes de trânsito estarão à

disposição no local para ajudar no
manuseio dos parquímetros expostos.

DIVULGAÇÃO
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01- ALVAN DALAZEM DOS SANTOS E ANGELIZE FERREIRA
02- BENEDITO BRAZ DE GODOI E ANGELINA RODRIGUES FONSECA MOTA
03- JOSINEI FERREIRA E PATRICIA CAIRES RAMOS
04- OSMAR SANTIN E ROSILENE APARECIDA DA SILVA
05- GILEADE DIAS DA SILVA E DEIZE ARIANE RODRIGUES DA CRUZ
06- VOLMIR BUSARELLO E MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA
07- SANDRO ANTUNES CAMPOS E MARCIA MAYUMI SAKAI
08- OCIMAR DA CRUZ E ROSILENE LIMA JACÓ
09- ANDERSON DE LIMA E JOSANE MARQUES DA SILVA
10- MARCELO LUIZ FERREIRA ACOSTA E ROSELI CRISTINA DE MORAIS
11- RUDINEI ANTONIO SOARES RIZATTI JUNIOR E ANA PAULA DA LUZ
12- LUCAS EDUARDO DUARTE DOS SANTOS E FRANCIELE CORRÊA LEMES
13- KAUÃ VERONESE E FERNANDA CARLA FIAMETTI
14- RODRIGO WALTRICK E KATIANE ALEBOSKI
15- FELIPE WAGNER TRESPACH E TACIANE DE AVILA PRATES SILVA
16- LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS E LILIAN QUÉREN DA SILVA
17- ALISSON RAMOS DA LUZ E ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES
18- ALEXANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA E SIMONE APARECIDA MAZUR
19- DIEGO PEREIRA LOPES GIUDICISSI E VANESSA RIEDI VENDRAME
20- DIEGO DA SILVA MONSORES E DAYANE CLINÁRIO DOS SANTOS
21- DIEGO MEDEIROS GUEDES E PATRICIA DA SILVA E SILVA
22- EVERTON ADRIANO CARPENEDO E MAYARA CRISTINA ZOPELLARO
23- TASI GUILHEN PASIN E ISABELLA LIBA DE ALMEIDA
24- CARLOS MARION GREFF MARTINS E LUCIANA PACHECO

Cascavel, 06 de abril 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

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:

O juiz federal Sérgio Moro deter-
minou há pouco a prisão do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Conforme a decisão, Lula terá até
as 17h de hoje para se apresentar
à Polícia Federal.

“Relativamente ao condenado e
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va,  concedo-lhe, em atenção à dig-
nidade do cargo que ocupou, a opor-
tunidade de apresentar-se voluntari-
amente à Polícia Federal em Curitiba
até as 17h do dia 06/04/2018, quan-
do deverá ser cumprido o mandado
de prisão”, decidiu Moro.

A medida foi tomada após a deci-
são do Supremo Tribunal Federal
(STF), que negou ontem (4) um ha-
beas corpus protocolado pela defesa
para mudar o entendimento firmado
pela Corte em 2016, quando foi au-
torizada a prisão após o fim dos re-
cursos naquela instância. Lula foi con-
denado a 12 anos e um mês na ação
penal do tríplex do Guarujá (SP), na
Operação Lava Jato.

Sérgio Moro também determinou
à Polícia Federal que não sejam utiliza-
das algemas em “qualquer hipótese”.
O juiz também determinou que Lula
terá direito a cela especial.

“Esclareça-se que, em razão da

Na decisão, Moro explicou que,
embora caiba mais um recurso
contra a condenação de Lula, os
chamados embargos dos
embargos, a medida não poderá
rever os 12 anos de pena.

Moro manda prender Lula
dignidade do cargo ocupado, foi pre-
viamente preparada uma sala reser-
vada, espécie de Sala de Estado Mai-
or, na própria Superintendência da
Polícia Federal, para o início do cum-

primento da pena, e na qual o ex-
presidente ficará separado dos de-
mais presos, sem qualquer risco para
a integridade moral ou física”, diz o
mandado de prisão.

A rgumento
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 12
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

 Dois acidentes graves foram re-
gistrados na manhã de ontem, em
Cascavel. O que causou mais estra-
gos materiais ocorreu na Rua Per-
nambuco, esquina com a Rua Nereu
Ramos, no Centro da cidade.

Um Renault Clio seguia pela
Rua Pernambuco sentido Centro
quando, ao atravessar a preferen-
cial, bateu na lateral de um Renault
Sandero, que descia pela Rua Per-
nambuco. O impacto foi forte e, com
isso, o Sandero bateu em um Aze-
ra, que esperava para atravessar na
outra pista da Rua Pernambuco. O
Renault Clio foi parar três metros a
frente do local da batida. As vítimas
tiveram ferimentos leves.

O cruzamento é palco de diver-
sos acidentes, porque a Rua Nereu
Ramos é binário, rua preferencial e
muitos motoristas que vêm pela
Rua Pernambuco não respeitam a
sinalização de pare na via.

Acidentes graves

 Um veículo foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) carregado de munições e
anabolizantes. Foi perto do posto da BR-277 em Cascavel. Um Honda Civic, com placas
de Ponta Grossa, foi abordado pela polícia. O motorista estava nervoso e gerou
desconfiança por parte dos policiais, que fizeram vistorias minuciosas no veículo e encontraram
diversas munições e vários medicamentos anabolizantes, escondidos em um compartimento oculto
no porta-malas. Segundo o motorista, as mercadorias foram adquiridas no Paraguai e seriam
levadas para Ponta Grossa. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

BATIDA NO
COQUEIRAL
No Bairro Coqueiral, um
acidente grave envolvendo
dois carros. Duas mulheres
ficaram feridas, uma delas

com ferimentos moderados.
A condutora de um Hyundai
HB20 seguia pela Rua João

Lili Cirico e bateu em um
Celta, que seguia pela Rua
Gramado. Com o impacto
da batida lateral, os dois

veículos rodaram na pista. O
HB 20 capotou e quase

atingiu o portão de uma casa.
Os dois automóveis pararam

em cima da calçada.

CARROS ficaram sobre a calçada depois de acidente

BATIDA envolveu três carros
no Centro de Cascavel

PRF
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Giro da
Violência

Suspeitos de incêndio
A Polícia Civil de Cascavel
divulgou que a investigação a
respeito do incêndio a dois
ônibus, registrado no dia 27 de
março, já apontou para um grupo
de suspeitos de ter cometido o
crime. Uma blusa de moletom e
um veículo prata, usados na
ocasião pelos acusados, foram
apreendidos. O GDE não divulgou
nomes e quantidade de
envolvidos para não prejudicar a
investigação.

Julgamento
Foram julgados ontem, no Fórum
Estadual de Cascavel, Maicon Luis
Dias e Dagoberto Robertti
Machado. Os dois eram acusados
de uma tentativa de homicídio,
adicionada a um latrocínio
registrado em 2006. Maicon está
foragido e foi condenado a 40
anos de prisão. O júri entendeu
que Dagoberto, que estava solto,
não participou do crime, e ele foi
absolvido. Maicon segue
procurado pela Justiça.

45 kg de maconha
A Polícia Rodoviária Estadual de
Iporã apreendeu ontem 45 kg de
maconha. A droga foi encontrada
em um carro, durante abordagem
realizada pela polícia na PR-323.
O motorista e dois passageiros
foram presos em flagrante. Os
detidos e os veículos foram
levados à Delegacia de Polícia
Civil de Iporã.

Combate ao
contrabando

Uma ação intensa de fiscaliza-
ção nas rodovias resultou em
apreensões de produtos contra-
bandeados do Paraguai em Cas-
cavel. O BPFron (Batalhão de Polí-
cia de Fronteira), em parceria com
a Receita Federal, marcou presen-
ça na rodovia BR-277.

Durante abordagem realizada na
noite de quarta-feira perto do portal
de Santa Tereza do Oeste, a polícia
conseguiu apreender três veículos

carregados de contrabando. Um Fi-
esta, um Uno e um Vectra Sedan
passavam pelo local quando foram
abordados pelos policiais. Os con-
dutores tentaram desviar da polícia,
e bateram os veículos. A mercado-
ria estava dentro dos automóveis.

Diversos ônibus também fo-
ram vistoriados e, ao todo, 35
volumes de mercadorias para-
guaias sem comprovação fiscal
foram apreendidos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Policiais realizaram
abordagens nas

rodovias e apreenderam
mercadorias

TERRA ROXA
Em uma abordagem realizada em Terra
Roxa, a polícia encontrou quatro pneus
e oito caixas de cigarro. Um veículo Uno
foi abordado e estava carregado com
quatro pneus e oito caixas de cigarro.
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Sem candidato
Hoje, Beto Richa (PSDB) se afasta do cargo e quem
assume é Cida Borghetti (PP). O tucano se afasta do

Palácio Iguaçu e parte à candidatura ao Senado. Percebe-
se agora um enfraquecimento do partido no Paraná, que

inclusive está sem nome próprio para as eleições
estaduais. A primeira-dama, Fernanda Richa, deve

continuar no governo.

Com candidato
Paranhos falou durante
solenidade ontem do apoio
ao pré-candidato Ratinho
Júnior, ambos do PSC. “Faço
política de resultados”, disse
o prefeito. “Cida será sempre
muito bem-vinda a Cascavel.
Estarei inclusive na posse
dela”. Sobre o apoio dos
servidores, Paranhos disse
que não há “cabresto”.

Mudanças
João Vicente Bresolin
Araújo, presidente da
Ferroeste, tende a deixar o
cargo. “Não sou político,
sou gestor”, disse. Eliezer
Fontana, coordenador
regional do governo do
Estado, tende a ficar na
vaga, assim como sua
esposa, Lizmari Fontana,
chefe regional da
Secretaria da Família e
Desenvolvimento Social
de Cascavel.

Edgar Bueno
Outro nome que deve
permanecer no governo é o
do ex-prefeito Edgar Bueno,
secretário Especial de
Assuntos Estratégico. “Ele é
mais produtivo aqui”, disse
ontem o filho dele,
deputado estadual Andre
Bueno (PSDB). O ex-prefeito
não deverá disputar cargo
eletivo neste ano para se
dedicar à reeleição do filho.

Lula cá
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que teve
ontem sua prisão decretada
pelo juiz Sérgio Moro, deve
ser o mais novo ilustre
morador da República de
Curitiba. Houve
comemoração após a
decretação da prisão em
vários pontos do País na
tarde de ontem. Na Capital
ocorreram foguetórios
e buzinaços.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Motoristas da Educação e Saúde serão ouvidos hoje às
9h pela CPI das Horas Extras.

 Alci Rotta Júnior assume o comando da Caciopar, às
19h, no Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel.

Há uma grande expectativa sobre como será a reação dos
movimentos sociais, principalmente do MST, após a

efetiva prisão do ex-presidente. O senador Lindbergh
Faria pregou a presença dos movimentos nas ruas para

defender Lula.

Recursos do Estado
devem garantir a constru-
ção de uma ciclovia às
margens da PR 486 no tre-
cho entre a sede do DER
(Departamento de Estra-
das e Rodagem) e Espigão
Azul. A pista terá três me-
tros de largura e aproxima-
damente 13 quilômetros
de extensão.

Os recursos foram ob-
tidos junto à Secretaria
de Infraestrutura e Logís-
tica do Paraná para aten-

Ciclovia de 13
quilômetros

der a reivindicação de ci-
clistas que percorrem
esse trajeto. Segundo o
deputado André Bueno
(PSDB), o projeto da ciclo-
via já está pronto.

“Estamos buscando
dar mais segurança para
as pessoas que utilizam a
bicicleta não só como ati-
vidade física, mais também
para aqueles que usam
como meio de transporte
para trabalhar e se locomo-
ver”, afirma o deputado.

De acordo com dados da ACC (Associação de
Ciclismo de Cascavel), há mais de 15 mil ciclistas na
cidade divididos entre 20 grupos das mais diferentes
faixas etárias. A falta de uma ciclovia na PR 486 coloca
as pessoas que utilizam bicicleta na rodovia em risco e
acidentes com vítimas graves já foram registrados.

15 mil ciclistas

DIVULGAÇÃO

PISTA terá três
metros de largura e

aproximadamente 13
quilômetros de extensão
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Transporte na mira do MP

A Procuradoria Jurídica de Cascavel decidiu acionar o STJ (Supremo Tribu-
nal de Justiça) para cassar uma liminar do TJ (Tribunal de Justiça) que suspen-
deu a tramitação da licitação do transporte escolar, prevista para março. “Um
desembargador, de maneira monocrática, suspendeu a tramitação do proces-
so licitatório. Entramos com o recurso cabível, que é um agravo interno que vai
para análise de outros desembargadores para cassar essa liminar. Também
ingressamos com uma medida perante o STJ para conseguir cassar essa limi-
nar”, diz o procurador Jurídico, Luciano Braga Côrtes.

O contrato com a empresa venceu ano passado e o serviço é prestado
de maneira emergencial. O Município quer evitar nova prorrogação de ser-
viços por meio de aditivo. A licitação tem custo máximo de R$ 22 milhões
para dois anos. Desde o início do ano letivo o serviço é feito por meio de
um contrato emergencial de 120 dias, o custo é de cerca de R$ 1 milhão
por mês, e encerra neste mês. “Não queremos fazer mais um contrato
emergencial. Isso não é interessante ao Município e nem para quem usa o
transporte escolar rural”, diz Côrtes.

Transporte na mira do MP
O gasto com o transpor-

te escolar rural é apurado
por meio de um inquérito
civil aberto pelo MP (Minis-
tério Público). O alvo da in-
vestigação é o contrato da
empresa R. F. de Oliveira, a
Transpaula, com a Prefeitu-
ra de Cascavel, na gestão
do ex-prefeito, Edgar Bueno.

A suspeita de eventual
ilegalidade nas linhas per-
corridas foi levantada pelo
vereador Paulo Por to
(PCdoB), em outubro do ano
passado, quando foram
analisadas planilhas com
as quilometragens feitas
pelo transporte escolar ru-
ral cascavelense.

A apuração do parlamen-
tar, presidente da Comis-
são de Educação, em par-
ceria com o Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamen-
to e Controle Social do Fun-
deb (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da
Educação), apontou um pre-
juízo de R$ 2 milhões, du-
rante cinco anos de contra-
to. O relatório apontou va-
lores até 30% superiores
ao contrato entre a Prefei-
tura e as empresas que
exploram o serviço no Mu-
nicípio. “Todos os dados
comprovam, de maneira
cabal, que havia fraude. É
um profundo esquema em
relação a quilometragem,
pagava-se mais que o roda-
do pelos ônibus”, diz Porto.

 STJ é acionado

Outras fraudes
A investigação agora está nas
mãos do promotor Sérgio
Ricardo Machado. O órgão já
apura fraudes na licitação de
2012. Porto aponta uma
dificuldade grande enfrentada
durante a gestão passada para
obter essas informações que
apontaram o gasto excessivo.
“Sempre tínhamos a
desconfiança: havia completa
tolerância e cumplicidade da
administração passada. Espero
que a justiça seja feita e a
empresa seja punida devolvendo
cada centavo”, diz Porto.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

 Transporte Escolar Rural
está sob investigação
do Ministério Público
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A partir de hoje, Cida Borghetti
(PP) será a primeira mulher a go-
vernar o Paraná. Ela assume o Go-
verno do Estado com a desincom-
patibilização do governador Beto
Richa (PSDB), que disputará uma
cadeira ao Senado em outubro.
Beto e Cida foram eleitos no 1º
turno em 2014 com 3,3 milhões
de votos dos paranaenses.

“Será a continuidade de um go-
verno que vem apresentando resul-
tados muito positivos. Temos um
trabalho conjunto, construído com
o auxílio de uma equipe alinhada.
Os bons programas e ações conti-
nuam e devem ser ampliados”, dis-
se Cida Borghetti durante entrevis-

A 1ª governadora do Paraná

POSSE de Cida Borghetti acontece a partir das
10 horas de hoje

COMO SERÁ A POSSE
10h Sessão especial na Assembleia Legislativa

 Cida será recepcionada na rampa de acesso pelo
     presidente, deputado Ademar Traiano (PSDB)

 Presta o compromisso conforme o artigo 83 da
    Constituição do Estado

 Assina o termo de posse, que será lido pelo 1º secretário,
    deputado Plauto Miró Guimarães (DEM)

 Discurso Cida Borghetti

11h Cerimônia no Palácio Iguaçu
 Secretário Casa Civil, Valdir Rossoni lê termo da

    transmissão de cargo
 Beto Richa e Cida Borghetti assinam o termo
 Benção ecumênica
 Discurso Beto Richa
 Discurso Cida Borghetti

Maringá, no Noroeste do Paraná, é a principal vitrine da forma de gestão
do grupo político de Cida. A cidade saiu de um cenário muito difícil com
um déficit de R$ 40 milhões no início dos anos 2000, equivalente hoje a
mais de R$ 200 milhões, e se tornou, ano após ano, uma das melhores
cidades do Brasil para se viver. “Resultado de uma administração com o
apoio da sociedade civil organizada”, frisa.
Empresária, formada em administração pública com especialização em
políticas públicas, Cida Borghetti construiu carreira defendendo a saúde
preventiva das mulheres, a proteção às crianças e às famílias e o
fortalecimento dos municípios. São cerca de 25 anos de atuação política.

TRANQUILIDADE
Ao anunciar a desincompatibilização, Richa
afirmou estar tranquilo em deixar o governo
com Cida Borghetti. “Eu tenho plena
convicção de que a Cida tem essa mão
firme para tocar o Governo do Estado e ao
mesmo tempo a sua sensibilidade que
sempre foi sua marca registrada na política
do Paraná e do Brasil”.
“(Ela) ajudou com boas propostas que
foram incluídas e se transformaram em
políticas públicas a favor dos
paranaenses. Deixo o Governo do
Estado em mãos seguras, em mãos
limpas”, frisou Beto Richa.

ta no Palácio Iguaçu. “Agradeço ao
governador Beto Richa a oportuni-
dade de ser a primeira mulher a
governar o Paraná”, acrescenta.

Cida adianta a meta de uma
gestão eficiente, articulada e par-
ticipativa. “A marca do nosso gru-
po político é a gestão eficiente.
Não irei administrar sozinha. Fa-
rei consultas aos deputados e li-
deranças políticas. Ouvirei repre-
sentantes do agronegócio, do
meio empresarial, das federa-
ções, das associações, das en-
tidades de classe e dos sindica-
tos. Do setor produtivo aos tra-
balhadores. Todos terão voz e
participação”, reitera.

Noroeste do PR
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A plenitude do Reino de Deus será contemplada
quando chegarmos ao Céu. Jesus nos apresenta
que ainda no mundo já podemos vivenciar, mesmo
que de forma imperfeita, alguns aspectos do Rei-
no. Um Reino de justiça e paz, onde todos os ho-
mens em espirito, separados da carne corrompida
pelo pecado, contemplarão o seu Criador.

Nas parábolas da semente de mostarda e na do
fermento, Jesus destaca que o Reino de Deus é
como algo pequeno e que com o tempo de amadu-
recimento, torna-se evidente para todos. As coisas
pequenas, mesmo que talvez sem darmos a devida
importância, têm seu valor. O Reino de Deus já está
entre nós, ainda que de forma pouco perceptível.

A salvação para todas as almas é designo de Deus.
O tempo de Deus também é um grande misté-

rio. Muitos já habitam na alegria de sua presença
no Céu, outros ainda no mundo trabalham à servi-
ço do Reino. Alguns talvez, somente terão garanti-
da a entrada para o Paraíso nos últimos instantes
de sua caminhada aqui na Terra.

Enquanto não nos encontramos face a face com
Cristo, podemos melhorar nossa convivência como
irmãos, sermos mais justos e fraternos. E assim
procedendo, experimentaremos cada vez mais
pequenas centelhas do Reino de Deus.

PEQUENAS CENTELHAS
DO REINO DE DEUS

NOTAS

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
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

“Será a continuidade de
um governo que vem

apresentando
resultados muito

positivos. Temos um
trabalho conjunto,
construído com o

auxílio de uma equipe
coesa e alinhada”.

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

O anúncio de
investimentos
em vários
setores feito na
manhã de ontem
pelo prefeito
Leonaldo
Paranhos.

Escândalos
envolvendo ex-
secretários do
governador
Beto Richa, que
hoje deixa o
cargo
definitivamente.

Cida Borghetti,
governadora do Paraná

a partir de hoje

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Sábado
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Sábado
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Fases da lua
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NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Jeandré C. Castelon
Advogado, bacharelando em Teologia e

pós-graduado em Cultura Teológica

 Atenção
A partir de segunda-
feira (9), os usuários que
trafegarem na BR-277,
em Cascavel, deverão
ficar atentos devido às
obras de manutenção no
pavimento que serão
realizadas entre os
quilômetros 588 e 595
da rodovia.
Em função destas obras,
o tráfego nesses locais
será canalizado e em
alguns trechos será
necessário trabalhar em
sistema de Pare e Siga.

 Antecipando
Tem pré-candidato a
deputado antecipando
campanha eleitoral e
espalhando outdoor em
Cascavel. E tem gente
sendo criativa para
burlar a legislação. Um
empresário que tem
uma empresa
transportadora de
mudanças usa o trabalho
para criar um slogan com
dupla interpretação.
“Tikin, mudança para
todo o Paraná”, sugere
o outdoor.

DIVULGAÇÃO
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Cultura em debate
Dias 27 e 28 de abril será realizada a

5ª Conferência Municipal de Cultura.
Em pauta o Plano Municipal de

Cultura. Em breve mais informações.

Bazar
Sábado, no salão comunitário do

Bairro Periollo, será realizado um bazar
com roupas seminovas.

Os preços são R$ 3 e R$ 5.
Mais de 5 mil peças estarão

à venda. Mais informações pelo
telefone (45) 9 9974-7390.

Sustentabilidade
O Colégio Estadual Padre Carmelo

Perrone integra o Programa Green IT,
da Furukawa, que consiste na permuta
de sobras de cabos eletrônicos e de
energia (de qualquer fabricante) por

cabos novos da referida marca.

OoO
 Ao aderir ao programa, a instituição
recebe uma bonificação por meio de
um cheque verde - no valor do peso
real do material enviado - que pode
ser trocado por produtos Furukawa,

em qualquer distribuidor
autorizado no Brasil.

O colégio arrecadou 187 kg de
materiais de redes e cabeamento,

totalizando um valor de R$ 1.047,20
para aquisição de produtos.

Festa
Amanhã tem o baile de

aniversário do Clube Comercial. A
festa vai comemorar seus 54 anos
com grande estilo, às 20h30. A
animação é por conta da Banda

Show Fonte Luminosa.

Hoje é a vez de Marcos Fernando
Estevam Antunes receber os

cumprimentos pelo seu
aniversário. Ele comemora ao lado

da mãe Cristiane Aparecida
Benedito. Parabéns!

Sandra Beltramin, Juliana Matias,
Neia Silva, Michel Da Honda,Marcio
Pacheco e Joice Aparecida Salles.

Felicidades!

TANIA DOCHWAT FERNANDO GENGUINI, com a filha BEATRIZ,
fotografadas por Vera e Grasi  fotografias

Telona
A 10ª edição do Festival de

Cinema de Cascavel
prossegue até domingo.
Hoje tem sessões durante
todo o dia, com início

às 9h, no Teatro
Sefrin Filho.
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Le
ão

É hora de abandonar a sua individua-
lidade e estimular as relações pesso-
ais. O desejo de compartilhar a sua
vida social ganha uma nova injeção
de ânimo. Cor: laranja.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Fase de melhoria no que diz respeito
às relações sociais e, principalmente,
ao entendimento entre as partes, fa-
vorecendo os acordos em geral. Cor:
amarelo.

To
ur

o  O dia favorece os contatos de traba-
lho e pode apresentar situações van-
tajosas, que vão permitir o seu cresci-
mento profissional. Cor: verde.

G
êm

eo
s Bom dia para sair da rotina. É tempo

de romper com velhos padrões e dei-
xar entrar um ar renovador pela jane-
la. Se pensa em viajar, esse é o mo-
mento oportuno. Cor: branco.

C
ân

ce
r Bom dia para encontrar medidas para

resolver  assuntos que vinham se arras-
tando. Encare esse momento como uma
chance de finalizar uma etapa e come-
çar outra, totalmente nova. Cor: rosa.

V
ir

ge
m  Você terá sucesso em atividades que

favoreçam a sua autonomia. A saúde
também conta com boas vibrações,
principalmente, se fizer uso de um tra-
tamento alternativo. Cor: tons claros.

Li
br

a

Esse é um bom momento para se de-
dicar a uma atividade que traga mais
alegria ao seu cotidiano. Tudo que en-
volva entretenimento conta com a aju-
da das estrelas. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão Cuidado com a sua rebeldia. Lembre-
se de que nem sempre é possível fazer
as coisas da forma que deseja. Quem
trabalha por conta própria terá facilida-
de na comunicação. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o A comunicação será o seu maior trun-
fo hoje. Então, abra-se ao diálogo! Não
faltará disposição para encarar o novo,
podendo se render ao desejo de fa-
zer algo diferente. Cor: tons escuros.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você poderá descobrir uma maneira

alternativa de ganhar dinheiro. Confie
na sua criatividade nos negócios e não
tenha receio de lutar pelos seus obje-
tivos. Cor: rosa.

A
qu

ár
io

Bom momento para se dedicar a uma
atividade que ofereça maior liberdade
para agir e se expressar. Uma ques-
tão antiga poderá ser resolvida. Cor:
verde-claro.

 P
ei

xe
s O seu espírito está mais para o isola-

mento do que para os agitos e bala-
das. No campo profissional, convém
defender o seu anonimato. Cor: laranja.
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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  •  ORGULHO E PAIXÃO

 • REDE GLOBO

 • RECORD

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
Tito se mobiliza para consertar o piano
de Heitor. Rosália, Maria Alice e Pérola
tentam ajudar Isadora. Heitor aconse-
lha Tito a levar Flora para seus bailes.
Kavaco insiste para conversar com
Amanda. Hugo e Verena se beijam.
Leandro convida Maria Alice para fazer
um trabalho da escola em dupla. Fabi-
ana se incomoda com o tema de leitu-
ra proposto por Gabriela. Isadora rece-
be um convite para um jantar beneficen-
te. Com ciúmes de Flora, Jade sabota
o show de Tito.

DEUS SALVE O REI
Virgílio diz a Afonso que quer participar
do grupo, fingindo que está desconten-
te com o reinado de Rodolfo. Afonso tem

Nicoletta questiona Elisabeta sobre a acu-
sação de Susana. Darcy e Ernesto conseguem
abrir uma nova passagem nos escombros. Ema
defende Elisabeta das acusações de Susana.
Uirapuru inventa para Lídia que é apaixonado
por ela e Mariana da mesma forma. Luccino
avisa a Fani sobre o acidente de Ernesto e la-
menta a rigidez da irmã. Rômulo pede Cecília
em casamento. Vicente e os operários se in-
comodam com Elisabeta, e Brandão pede que
a moça se contenha. Ernesto e Darcy se aju-
dam na movimentação sob os escombros da
ferrovia. Ema conta para Elisabeta que desco-
briu que Jorge está apaixonado por ela. Com a
revelação, Ema questiona o que sente por Jor-
ge. Aurélio chega à casa de Jorge. Fani reza
por Ernesto. Ernesto torce seu tornozelo e Dar-
cy o ajuda a seguir. Elisabeta tem uma ideia
para encontrar Darcy e Ernesto e pede ajuda a
Luccino e Ema. Agatha estranha a reação de
Uirapuru ao saber do acidente de Darcy. Darcy
e Ernesto conseguem sair dos escombros e
Elisabeta vê os dois.

a ideia de forjar um plano falso para que
Virgílio pense estar inserido no grupo.
Catarina diz a Rodolfo que quer ser mãe.
Afonso revela aos integrantes do grupo
o plano para despistar Virgílio. Brumela
repreende Ulisses por ter alterado a re-
ceita do pão doce. Virgílio conta a Cata-
rina que os rebeldes querem colocar
Afonso no trono.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael afirma a Sophia que descobrirá a
verdade sobre Mariano. Nádia conven-
ce Karina e sua família a deixar Marqui-
nhos sob seus cuidados. Bruno confronta
Nádia sobre sua discriminação contra
Raquel. Miro, novo cliente do bordel, se
encanta por Leandra. Embriagado, Zé
Victor dá o dinheiro que ganhou de So-
phia para Tônia. Clara pede que Patri-
ck convença Adriana a receber Beth.
Lívia descobre que está grávida.

CARINHA DE ANJO
Cassandra diz para Estefânia que irá
na praça mais tarde para entregar o di-
nheiro para Rogério e que dirá para ele
que é de sua mesada. O concurso de
talentos é um sucesso e todas as me-
ninas são parabenizadas pelas suas
apresentações. Estefânia conta para o
Padre Gabriel, Cecília e Gustavo o que
aconteceu com Cassandra. A Tia Peru-
cas diz que não pode conversar com
Vitor, pois talvez ele não compreenda.
Haydee sugere ao filho que ele precise
de ajuda médica, assim como ela, por
estarem sem memória.

AMOR PROIBIDO
Após ser flagrado com outra, Behlul vai
atrás de Bihter. Adnan descobre que
Hilmi está por trás dos depoimentos do
julgamento do acidente envolvendo
Bihter. Hilmi e Elif engatam um relacio-
namento. Bihter se esconde no quarto
de Behlul para poder ficar sozinha.

APOCALIPSE
Zoe se assusta com a presença de
Benjamin e tenta fugir. Ele corre atrás
dela e diz saber toda a verdade sobre
Ricardo. Benjamin diz ter aceitado o
Senhor e eles se beijam. Isabela diz
para Susana que nada a impedirá de
casar com Ricardo. Benjamin conhece
o filho. No acampamento, Uri conversa
com Jamal. Débora agradece a ajuda
de Stefano. Alan fica constrangido ao
ter que explicar a ausência de Benja-
min no casamento de Ricardo e Isabe-
la. Tamar estranha o comportamento de
Débora. Diante do filho e da mulher
amada, Benjamin diz ser o homem mais
feliz do mundo. César vê Natália na igre-
ja. Dylan agradece a presença de Noah.
Ângela diz estar arrasada com a fuga
de Henrique. Jonas fala sobre o Apoca-
lipse com Natália. André fica impressi-
onado ao ver Felipe com Estela. Zoe
fica satisfeita com as palavras de Uri.

Rômulo pede
Cecília em casamento

DIVULGAÇÃO
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