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Obra
retomada

As obras do novo terminal de
passageiros do aeroporto de

Cascavel estão mais próximas da
retomada. A Prefeitura

pretende, ainda em maio, fazer
uma nova licitação que prevê
investimentos de até R$ 15,5
milhões. Paralelamente será

licitada a duplicação da avenida
que liga o aeroporto à BR-277.

 Pág. 03

 Todos os dias, a agência do Ministério do Trabalho em Cascavel recebe 15 traba-
lhadores estrangeiros que buscam a emissão da CTPS (Carteira de Trabalho e

Previdência Social). Eles representam 20% da demanda pelo documento e a grande
maioria é composta por haitianos. Segundo a gerência regional, também há procura

feita por paraguaios, cubanos e pessoas oriundas de países árabes.
 Págs. 12 e 13

Estrangeiros representam
20% dos pedidos de CTPS
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Cohavel quer
regularizar mil
lotes urbanos
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Cascavel Futsal
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A cidade de Ubiratã recebeu ci-
clistas de todo o Estado no fim de
semana para uma prova que con-
tou pontos para duas competições:
a 4ª etapa do Campeonato Regio-
nal de XCO e a 2ª etapa do Campe-
onato Paranaense de XCO.

E os cascavelenses se destaca-
ram dentre atletas do oeste e tam-
bém de Maringá, Londrina, Guara-
puava, Bituruna, Campo Mourão,
Rolândia e Cianorte que participa-
ram da competição.

Na categoria Elite, Jisselli Buraqui
foi segunda colocada e Karem Paiva a

Bons de pedal

quarta, ao passo que Jean Yanichi vol-
tou para casa com a medalha de bron-
ze. Na Sub-23, Lucas Emanuel foi ouro
e Joaz Pascoviz o quinto colocado.

Os demais cascavelenses no
pódio foram Thiago Acorci (2º, Sub-
30), Bruna Xavier (1º, Amador Fem.),
Patrícia Santos (2º, Amador Fem.),
Rhully Guering (3º, Juvenil) João
Nogata (5º, Infanto-Juvenil), Peter-
son Gasparreto e Denis Ferreira (4º,
Amador 1), Lucas Bortoluci (5º,
Amador 2), Regis Oliver (2º, Master
2), Herodes Lopes (5º, Master 2) e
Ricardo Porlom (3º, Master 3).

 Jeps Bom de Bola
Os estádios Olímpico e Ninho da
Cobra recebem os jovens talentos
do futebol escolar cascavelense
desde ontem, pela fase municipal
dos Jeps (Jogos Escolares do
Paraná) Bom de Bola.
A competição teve início ontem e
seguirá nesta terça-feira duelos
durante o período da manhã. No
Olímpico, a programação de hoje
será aberta às 8h15 com o duelo
entre as equipes B (12 a 14 anos)
dos colégios estaduais Cataratas e
Jardim Santa Cruz. Em seguida
ocorrerão dois embates pela divisão
A (15 a 17 anos): Santa Cruz x
Ideal, às 9h30; e Interlagos x
Marcos C. Schuster, às 10h45.
No Ninho da Cobra haverá apenas
duas partidas, a começar às 8h15,
com Marista x Santa Maria pela
divisão B. Na sequência, às 9h30,
medirão forças os times A de
Marista e Colégio Estadual
Reassentamento São Francisco.
Os Jeps Bom de Bola contam
apenas com a participação de
equipes masculinas em Cascavel.

Num jogo digno de uma
decisão de campeonato, o
Cascavel AP (foto) venceu
o Fercaus por 4 a 3, na
tarde de sábado, e faturou
o título da 8ª edição do
Chácara Fardoski de
Futebol Suíço. Além do
troféu, o CAP faturou o
prêmio de R$ 10 mil. Já
pela Chave B o vencedor
foi o LA Cordeiro, que
levou como premiação um
jogo completo de uniforme.

 DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Após atuar como mandante na
Coopavel em sua última partida em
casa, na derrota por a 4 a 3 para o
Minas pela Liga Nacional, o Cascavel
Futsal retorna para o Ginásio da
Neva nesta terça-feira para receber
o Campo Mourão, às 20h, pela 7ª
rodada da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense.

O duelo desta noite é um confron-
to direto para as equipes. Ambas têm
nove pontos em cinco jogos dispu-

Cascavel Futsal na Neva
tados (três vitórias e duas derrotas) e
buscam o triunfo para se aproximar
dos líderes do campeonato.

Para o time cascavelense, o reen-
contro com o torcedor ocorre num
momento especial, depois da impor-
tante vitória sobre o Marreco, por 3 a
2, de virada, em pleno Arrudão, em
Francisco Beltrão, pela Liga Nacional,
no último domingo.

Para embalar diante de um adver-
sário direto na classificação do Esta-

dual, a Serpente Tricolor conta com
o apoio da torcida nesta noite. O últi-
mo jogo do time na Neva foi há 15
dias, na vitória por 4 a 1 no Clássico
da Soja com o Toledo.

O reencontro com a torcida terá
promoção de ingresso na Neva. As
entradas estão sendo comercializadas
ao preço promocional de R$ 20, va-
lor único. Até então, os valores eram
R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entra-
da) para jogos pela Série Ouro.

O projeto Nosso Olímpico foi lan-
çado na tarde de sábado com a
abertura dos portões do Estádio
Olímpico Regional Arnaldo Busato
para utilização por parte da popu-
lação cascavelense.

“Precisamos que este espaço,
assim como os demais espaços pú-
blicos, seja, de fato, usado pelas
pessoas. Assim fizemos com o Tea-
tro Municipal, que ganhou uma fei-
ra que está gerando oportunidade
e renda aos artesãos e lazer à po-
pulação; assim fizemos com a Ave-
nida Brasil, onde foram investidos
milhões e que agora ela deve ser

Estádio aberto à população
bem aproveitada pela comunidade e,
hoje, com este imponente local, que
muitos cascavelenses sequer conhe-
cem, que pode ser muito melhor apro-
veitado”, disse o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos ao abrir oficialmente o projeto.

Agora, desde sábado, o Estádio
Olímpico Regional passa a oferecer
atividades de lazer e esportivas aber-
tas à população. O Nosso Olímpico
funcionará com várias atrações a to-

dos os públicos. Para participar
basta se cadastrar, gratuitamen-
te, para ter o acompanhamento
dos profissionais e estudantes res-
ponsáveis pela coordenação de
cada atividade, dentre eles orien-
tadores físicos da Secretaria de
Cultura e Esportes e acadêmicos
dos cursos de Fisioterapia e de
Educação Física do Centro Univer-
sitário Univel.

As  atividades
A população poderá realizar atividades e
avaliações físicas, exames de sangue e participar
de palestras relacionadas à saúde envolvendo
todas as idades, em especial para adultos,
gestantes e idosos. O cronograma de
atividades terá a caminhada orientada, de
segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e
atividades de atletismo e tênis de mesa, às
terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das
14h30 às 16h30.

 DIVULGAÇÃO
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SÉRIE B
19h Guarani x Criciúma
21h30 Coritiba x Brasil de Pelotas

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Guabirá x LDU
21h45 Atlético-MG x San Lorenzo
21h45 Danubio x Deportivo Cali

COPA DA FRANÇA
16h05 Les Herbiers x PSG

INGLÊS
15h45 Swansea x Southampton

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova 12 4 4 0 0 8 2 6
2º Fortaleza 10 4 3 1 0 8 3 5
3º Paysandu 10 4 3 1 0 5 2 3
4º CSA 9 4 3 0 1 11 5 6
5º Figueirense 9 4 3 0 1 6 2 4
6º Londrina 7 4 2 1 1 3 2 1
7º Coritiba 7 4 2 1 1 4 4 0
8º Ponte Preta 6 4 2 0 2 4 4 0
9º Atlético-GO 6 4 2 0 2 7 8 -1
10º São Bento 6 4 1 3 0 5 4 1
11º Avaí 5 4 1 2 1 6 5 1
12º B. de Pelotas 5 4 1 2 1 5 5 0
13º Oeste 5 4 1 2 1 5 7 -2
14º Juventude 4 4 1 1 2 5 7 -2
15º S. Corrêa 4 4 1 1 2 4 6 -2
16º Guarani 3 4 1 0 3 7 8 -1
17º CRB 3 4 1 0 3 4 7 -3
18º Goiás 1 4 0 1 3 3 8 -5
19º Criciúma 0 4 0 0 4 4 9 -5
20º Boa Esporte 0 4 0 0 4 1 7 -6

SÉRIE B

ONTEM
Sampaio Corrêa x CRB

HOJE
19h15 Guarani x Criciúma
21h30 Coritiba x Brasil de Pelotas

SEXTA-FEIRA
19h15 Juventude x Paysandu
21h30 Atlético-GO x Londrina

SÁBADO
16h30 São Bento x Oeste
16h30 Figueirense x Avaí
16h30 CSA x Boa Esporte
19h Fortaleza x Goiás

DOMINGO
16h Vila Nova x Ponte Preta

5ª RODADA

 Sétimo colocado na Série B do
Campeonato Brasileiro após empla-
car duas vitórias e um empate nos
últimos três jogos, o Coritiba recebe
o Brasil de Pelotas nesta terça-feira
em busca de pontos para saltar na
classificação e chegar à mesma pon-
tuação dos vice-líderes Fortaleza e
Paysandu. O duelo com o Xavante
gaúcho está marcado para as 21h30,
no Couto Pereira, pela 5ª rodada.

Será a terceira apresentação em
casa para o Coxa, que acumulou as
duas vitórias na competição justa-
mente quando atuou diante de seu
torcedor. Fora, segue sem vencer:
derrota para Sampaio Corrêa e
empate com Oeste.

Para o duelo de hoje, o volante
Vinícius Kiss, que tem atuado na
lateral direita, segue fora por lesão.
Assim, Leandro Silva fará sua se-

Coxa e Xavante
no Couto

gunda partida como titular no alvi-
verde paranaense.

No Brasil de Pelotas, que na úl-
tima rodada conquistou sua primei-
ra vitória nesta Série B, e tirou os
100% de aproveitamento do Figuei-
rense, o técnico Clemer segue sem
contar com o atacante Alisson Fari-
as, que na última rodada foi afasta-
do por indisciplina e viu seu substi-
tuto, Welinton Júnior, marcar o gol
da vitória sobre o Figueira.

ATLÉTICO-MG

Nesta terça-feira, Atlético-MG e San Lorenzo se enfrentam pelo segundo jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana,
às 21h45, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O técnico Thiago Larghi irá mesmo poupar os seus
titulares e mandará a campo uma equipe recheada de reservas. O descanso para os titulares ocorre depois de uma
sequência dura contra Corinthians, Chapecoense e São Paulo. Vale lembrar que no confronto de ida, realizado na
Argentina, o Atlético foi derrotado por 1 a 0. Portanto, para se garantir na outra etapa da competição precisa vencer por
uma vantagem de dois gols de diferença. Caso devolva o placar anterior, levará a decisão para a disputa das penalidades.
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As lagar tas
exóticas que
surgiram no
Bairro Parque
São Paulo em
Cascavel cha-
maram a aten-
ção pela cor
verde e alguns
pontos rosa.

Elas se
espalharam
na árvore em
uma das ca-
sas e o mora-
dor decidiu re-
gistrar os bi-

chinhos que despertam a curiosida-
de, mas também o medo.

A reportagem enviou foto à equi-
pe do setor de endemias do Muni-
cípio de Cascavel e buscou mais
informações, a respeito da captura
de peçonhento semelhante ao que
aparece na foto.

Ao contrário do grupo das lomô-
nias, também conhecidas como
taturanas e que podem até mesmo
provocar a morte, as lagartas ver-
des não são nocivas a esse ponto.

“Elas são vistas com mais fre-

Visitas inusitadas
quência em coqueiros e já tivemos
alguns casos no Bairro Aclimação,
mas não são tão comuns”, comen-
ta a gerente do Setor de Endemias,
Clair Terezinha Wagner.

Independente das espécies a ori-
entação ao perceber a presença das
lagartas é de que o setor seja co-
municado. “De preferência orienta-
mos a população para que faça a
captura de maneira adequada com
luvas e guarde o peçonhento em um
recipiente para análise do setor ou
então que entre em contato com a
nossa equipe”, explica Clair.

Em relação a acidentes provoca-
dos por lagartas, no ano passado,
nove pessoas morreram no País e as
notificações passaram de cinco mil.

Em Cascavel há informações de
que pelos menos três pessoas ti-
veram contato com elas e precisa-
ram de atendimentos.

“Quando houver o contato direto
é importante buscar o serviço de
saúde e na sequência os casos noti-
ficados são comunicados ao setor”,
ressalta Clair.

CUIDADOS
O Setor de Endemias orienta que
ao fazer limpeza de quintais e lotes,
sejam utilizados EPIs
[Equipamentos de Proteção
Individual], calçados fechados,
luvas, calça e camisas de
manga longa.
Ações diárias como evitar o
acúmulo de lixo, principalmente em
dias de temperaturas elevadas,
também é uma forma de inibir a
presença dos peçonhentos.

Idosos, crianças e adolescentes que
frequentam o Cras 14 de Novembro
participaram de um bingo ontem no Salão
Comunitário do Jardim União. A intenção
da coordenação do Centro de
Convivência com esta atividade
envolvendo jovens e idosos foi promover
a interação e trabalhar a intersetorialidade
envolvendo todas as idades. “Nossa
intenção é fortalecer os vínculos de afeto
entre as gerações. Em uma família não
existem só jovens ou só idosos. Então um
precisa respeitar o outro”, explicou a
educadora social Rejane Rosto.

SECOM/DIVULGAÇÃO

LAGARTAS de cor verde surgem com mais
frequência em coqueiros

Visitas inusitadas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação
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A ParanaPrevidência, instituição
sem fins lucrativos, criada para garantir
o pagamento das aposentadorias e
pensões aos servidores públicos es-
taduais, é tema de debate na noite
de quarta-feira (9), no mini auditório
da Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), a partir das 19h30.

De acordo com o presidente do
Sinteoeste (Sindicato dos Trabalhado-
res em Estabelecimentos do Ensino
Superior do Oeste do Paraná), Gian-
carlo Tozo, serão apresentados nú-
meros da previdência social dos agen-
tes públicos, e reforça:
“este debate vai mos-
trar a insolvência desse
fundo, incluindo ainda o
seu déficit”, diz.

Quem comanda os
debates é o advogado
previdenciário Elcir Glicé-
rio Guimarães Zen e a
servidora Grace Kelly
Bourscheid, ex-presi-
dente do Sinteoeste e
representante do Con-
selho Fiscal da Parana-
Previdência. A entrada é
gratuita e aberta à co-
munidade.

Previdência em pauta

As inscrições para o 9º Concurso
Literário Celso Sperança serão
abertas no próximo dia 14 de maio.
O município já definiu comissões
para recebimento de trabalhos,
organização e execução de todas as
fases do concurso e também
para julgamento.
A atividade cultural realizada pela
Biblioteca Municipal Sandálio dos
Santos, por meio da Secretaria de
Cultura e Esportes, a cada dois
anos, irá selecionar produções

Concurso literário
literárias enquadradas nos
gêneros conto e poesia.
Os trabalhos podem ser inscritos em
três categorias: infantojuvenil (8 a 16
anos); adulto (17 a 59 anos) e melhor
idade (60 anos em diante).
Em cada categoria haverá
premiação do 1º ao 3º lugar com os
seguintes valores R$ 1.000, R$ 500 e
R$ 250. Vencedores da melhor
poesia e conto pelo júri popular
receberão R$ 500.
As obras premiadas farão parte de

um livro de coletâneas do 9º
Concurso Literário Celso Sperança
e cada vencedor também
receberá 20 exemplares.
As inscrições podem ser feitas na
biblioteca ou pelo e-mail
concursoliterariocascavel@gmail.com
até o dia 25 de junho. A
expectativa é de que o concurso
seja realizado dia 9 de novembro.

 PRESIDENTE do Sinteoeste, Giancarlo Tozo, garante que déficit é bilionário

A ParanaPrevidência criou, em 1998, fundos de previdência e de
um sistema contributivo capaz de gerar equilíbrio financeiro e atuari-
al. O sistema tem por objetivo garantir a rentabilidade do ente previ-
denciário, segundo a Secretaria Estadual de Administração.

Ela compreende programas de Seguridade Funcional, benefician-
do os servidores públicos estaduais, dependentes e pensionistas.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Garantias  Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Eles estão no último ano da
graduação em História e já
comemoram aprovação em
cursos de mestrado. A
Universidade Paranaense –
Unipar parabeniza seus
formandos pela conquista: Ana
Guimarães, de Corbélia (1º lugar
na linha do mestrado em História
na UPF), Darlon Dezan
(mestrado em Educação na
Unioeste), Gabriela Lorenzatto e
Gisele de França (especialização
no IFPR). Todos são participantes
do PIC (Programa de Iniciação
Científica).

Na pós-graduação em História
também há alunos que se
destacaram, sendo aprovados
em 2017 no mestrado em
Educação na Unioeste: Gabriela
de Bona e Simão da Luz. E,
recentemente, Silvia Prado
passou no mestrado em Letras
na Unioeste.

O entusiasmo é grande. Quem
também comemora são as
egressas de História aprovadas
no doutorado, neste ano: Karine
Biasotto (USP) e Kaoana Sopelsa
(UFGD), que também

Curso de História tem alunos e egressos aprovados
 em mestrados e doutorados pelo Brasil

A maioria se destacou também em programa de pesquisa científica durante a
graduação e estão de parabéns pelo desempenho

participaram do PIC. Além do
doutoramento de Felipe
Weissheimer (UFSC), Maria
Sandreana, Claudiana Soerensen e
André Siqueira (UFPR).

O coordenador do curso, professor
Fausto Irschlinger, destaca a
participação da maioria dos
acadêmicos no desenvolvimento
de pesquisas científicas durante os
anos cursados. “Nossos alunos
nos enchem de orgulho, esses e
tantos outros que fazem a
diferença em suas atuações,

Curso de
História
parabeniza
estudantes por
sucesso na
educação

especialmente como
professores”, elogia.

O docente lembra também dos
já doutores Fábio Lopes Alves
(Unisinos) e Vladimir Medeiros
(UFGD) e dos mestres em
História Roger Costa, Paulo
Krüger, Vagner Figueiredo, Rony
Souza (Unioeste), Alessandra
Melo (UEM), Carlos Neppel
(UFGD), Vani Piaia (UFS) e,
finalizando seus mestrados,
Genaro Luiz Bráz (Unioeste) e
Murilo Brasil (Unespar).
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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, 08 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
2- Alexandre dos Santos Siqueira e Elizabeth Nascimento Souza
3- Meiriland Cosma e Joyciane Dias Gama
4- João Clovis Del Mouro Junior e Josiele Raquel Bach
5- Everson Viana de Lima e Fabiana Magalhães Diogo
6- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
7- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira
8- Igor Góes Rozetti e Mariana Giongo Vargas
9- Thiago Meng Pereira Borba e Danielle dos Santos Padilha
10- Rudiney Stuani e Margarida Luzia Piloni
11- Douglas Mascarelli e Jaqueline Elias Hessel
12- Leonardo de Souza e Maria Holanda Nunes da Maia
13- Felipe Madeira Clok e Juliana Terassani
14- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira

No próximo domingo (13) o dis-
trito de São Salvador realiza a tra-
dicional Festa do Divino Espírito
Santo, padroeiro da comunidade.
São esperadas mais de mil pesso-
as para o evento, que tem progra-
mação especial.

Pela manhã haverá missa, às
10h30, na paróquia, celebrada pelo
padre Gustavo Marmentini. Logo
após será servido almoço, com
churrasco e acompanhamentos –
maionese, mandioca, cuca e sala-
das. A ficha para o churrasco varia
entre R$ 60 e R$ 70, dependendo
da peça de carne escolhida, e pode
ser adquirida no dia da festa. Quem
prefere fazer reservas pode ligar no
(45) 99988-3901.

“Toda a carne separada para a festa
é oriunda dos produtores locais. Nada
do que será servido vem de fora, e sim,
do distrito. Por isso, temos várias peda-
ços de carne diferentes, inclusive alguns
nobres”, afirma uma das organizadoras
do evento, Elizabete Maria Toffolo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Domingo de festa

ANIMAÇÃO
A festa continua à tarde, com
matine animado pela banda
Gurizada Fandangueira, a partir das
15h. A entrada é franca.

CHURRASCO será servido no tradicional almoço da Festa do Divino Espírito Santo
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Canal de co-
nexão direta
com o cida-
dão, implan-
tado pelo Mu-
nicípio de
Cascavel em
maio do ano
p a s s a d o ,
está chegan-
do ao primei-
ro ano de fun-
cionamento
com números
expressivos.
É o Particity,
cuja adesão

da comunidade cresceu 96% no pe-
ríodo, agilizando os trâmites das de-
mandas que até então eram mani-
festadas apenas pela Ouvidoria
156, por meio do canal mais tradi-
cional, que é o telefone. De um to-
tal de 23.793 protocolos no setor
de Ouvidoria do Município, 4.850
foram registrados via web.

O aplicativo promove o envolvi-
mento de todas as secretarias e a
sociedade na gestão da cidade. Tra-
ta-se de uma plataforma desenvol-
vida pelo Instituto TIM como um
programa de zeladoria urbana, o
ZUP (Zeladoria Urbana Participati-
va), sem custos para a Prefeitura
de Cascavel e cujo download pode

Particity: um ano de conexão

Lançado no dia 29 de maio de 2017, o Particity fez de Cascavel a
primeira cidade da região sul a receber o sistema em parceria com a
TIM. A partir dos dados registrados pelo cidadão no aplicativo, a
Prefeitura consegue não apenas trabalhar melhor todas as demandas, mas
fazer um planejamento adequados dos serviços.
“O aplicativo facilita ao cidadão participar da gestão pública,
permitindo que ele faça denúncias, reclamações ou sugestões usando o
smartphone, de forma rápida e interativa. Isso contribuiu também para
que a administração tenha indicadores dos problemas, o que contribuiu
para traçar novas metas de trabalho”, detalha Zorek.

ser feito gratuitamente para os sis-
temas Android e iOS.

“É um número bem expressivo
de cidadãos que já descobriram que
mesmo sem fazer uma ligação têm
a reclamação registrada e acompa-
nhada. Mesmo que o problema tra-
mite internamente e em alguns ca-
sos demande maior tempo para so-
lução, a equipe da Ouvidoria/Parti-
city dá respostas ao cidadão, colo-
cando-o a par do andamento dos
pedidos registrados”, detalhou on-
tem o coordenador do setor, Valdir
dos Anjos, durante a semanal reu-
nião do prefeito com o secretariado.

A 10ª Regional de Saúde recebeu
da Secretaria Estadual seis
compressores e uma centrífuga para
o Município equipar os consultórios
odontológicos. O coordenador
municipal do programa, Ederson
Rocha, recebeu os equipamentos
dos coordenadores do Programa
Saúde Bucal da Regional, Valdemar
Donegá e Geisan Sbaraini. O
gerente da odontologia Shady
Adna Jassiane também
participou da entrega.

sobre o Particity

NÚMEROS do Particity foram apresentados na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Em busca de doadoras
O inverno ainda levará dois me-

ses para ter início, mas já como
forma de precaução e prevendo
que o período frio traz impacto nas
coletas do Banco de Leite do HU,
a equipe faz um apelo para que
mães que possam ser doadoras
contribuam com esse gesto de so-
lidariedade e amor à vida.

“No último mês já percebemos
uma redução no número de cole-
ta e como é comum no inverno o
número de doações reduzir dras-
ticamente, pedimos para que
mães mantenham as doações
mesmo no período e para que
mais pessoas possam contribuir
com o abastecimento do esto-
que”, ressalta a enfermeira coor-
denadora do Banco de Leite do
HU, Anelise Vieczoreck.

No próximo dia 19 de maio é
comemorado o Dia Nacional de
Doação de Leite Humano e a pro-
pósito da data, a expectativa é
sensibilizar por meio de campa-
nha a importância do ato de doar.

“Muitas mães ainda não co-
nhecem o banco e, além disso,
têm dificuldade de amamentar.
Lembramos que a maior parte das
nossas atividades são assisten-
ciais e estamos aqui para orien-
tá-las”, comenta a enfermeira.

COLETA
Segundo a enfermeira a equipe se desloca até a casa das mães para a busca do
leite. “É preciso que elas retirem o leite e congelem, Em seguida fazemos o
processo de pasteurização e análises para então destinar ao consumo”, explica.
Anelise destaca ainda a importância dos bebês receberem o leite materno.
“Contribui muito para a redução de morbidade infecciosa e o risco de morte em
relação aos que não são alimentados com o leite humano”.

DEMANDA
A média mensal de coleta no
Banco de Leite é de 250 litros
ao mês, a maior parte, destinada
ao HU, sobretudo, aos recém-
nascidos internados na UTI
neonatal. “Cerca de 200 litros
são utilizados no hospital e o
restante para outras instituições”,
afirma Anelise. Já o número
de doadoras é de
aproximadamente 120

CAPACITAÇÃO
Um curso de capacitação foi realizado com a equipe do HU e de outros
municípios da região que atuam em contato direto com mães e bebês na última
semana. O objetivo foi abordar informações sobre o aleitamento materno para
que profissionais tenham conhecimento e habilidade em atender mães que
amamentam ou que irão amamentar.

BANCO NECESSITA de média mensal de 250 litros de leite

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

A vida em um novo país requer
aos estrangeiros esforços diários
para suprir necessidades básicas
e dar o sustento à família. Em Cas-
cavel há vários exemplos de quem
deixou o lugar de origem e está em
busca de uma vida melhor.

Nesse processo, estrangeiros
recorrem ao Ministério do Trabalho
para conseguir a carteira profissi-
onal e a inserção no mercado. Des-
de o ano passado, a média de aten-
dimentos tem se mantido na uni-
dade de Cascavel e, por dia, 15 so-
licitam a confecção do documento.

“Os haitianos correspondem
a praticamente 90% do público
de estrangeiros que busca aten-
dimento para conseguir carteira
de trabalho. Esporadicamente
aparece algum árabe, cubano e
alguns paraguaios”, explica o

Desafio para conseguir uma vaga

Em média são feitas
15 carteiras para

estrangeiros
diariamente

 SEGUNDO o
gerente regional do

Ministério do
Trabalho, por dia

15 estrangeiros
solicitam carteiras

de trabalho

Passada a etapa da emissão, o desafio de estrangeiros é con-
seguir vaga no mercado de trabalho. Diante da grande demanda de
pessoas que precisam de uma oportunidade, brasileiros têm se
sobressaído no momento da contratação.

“A dificuldade com o idioma e baixa escolaridade são fatores que
dificultam a inserção no mercado. No entanto, percebemos que tam-
bém há falta de interesse de haitianos quando os orientamos a procu-
rar colégios e estabelecimentos próximos ao bairro que moram e que
ofertem aulas de português para que se aperfeiçoem”, afirma a geren-
te da Agência do Trabalhador em Cascavel, Marlene Crivelari.

As oportunidades quando surgem são limitadas a dois setores.
“A maioria é para linha de produção em frigoríficos e em seguida,
na construção civil, que aos poucos contrata”, ressalta Marlene.
Neste mês de abril, no entanto, não houve contratações.

O haitiano Romário Valmir embora tenha habilidade com o idio-
ma no momento está desempregado. “Fiz minha carteira de traba-
lho no Acre e já trabalhei com registro em Cascavel, mas agora
preciso muito de um emprego”, comenta.

gerente regional do Ministério do
Trabalho em Cascavel, Joaquim
Junior Borges Ribeiro.

Mesmo com limitações pela di-
ferença cultural, o direito ao docu-
mento é garantido. “A maior dificul-
dade no processo de pedir o docu-
mento ainda é com relação à comu-
nicação. Às vezes também falta do-
cumentação, mas isso ocorre nos
demais casos e conseguimos re-
solver, então não há grandes pro-
blemas em relação aos atendimen-
tos”, ressalta o gerente.

Conforme Ribeiro, o que tem se
tornado comum é a busca de car-
teiras de trabalho por mais de uma
pessoa da mesma família. “O que
estamos percebendo é que primei-
ro vem o chefe da casa e depois
outros familiares: irmãos, esposa
e filhos”, cita.

 Agendamento online
O agendamento para confecção da carteira

de trabalho deve ser feito online no site
trabalho.gov.br ou pelo telefone 158. Na

página principal é preciso acessar o campo
agendar atendimento, selecionar o estado, a
cidade, e o tipo de atendimento conforme a

disponibilidade de horário. “É importante
ressaltar que também é possível fazer o pré-
cadastro da carteira de trabalho pelo site e
isso facilita o atendimento”, orienta Ribeiro.

Aumento na demanda
Em relação o número de
agendamentos da carteira de
trabalho para brasileiros, o número
passou de 30 para 60 diariamente.
Isso ocorreu por conta da Agência
do Trabalhador ter suspendido os
atendimentos devido à necessidade
de atualização em sistema e
liberação de senha pelo do
Ministério do Trabalho.
“Observamos que o número de
agendamentos tem sido suficiente
para a demanda de estrangeiros,
mas aumentou muito a demanda de
carteiras para brasileiros, após o
mês novembro do ano passado pelo
fato da Agencia do Trabalho estar
sem atender”, afirma o gerente
regional em Cascavel.
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Dificuldade de inserção
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A governado-
ra Cida Bor-
ghetti apre-
sentou on-
tem uma sé-
rie de ações
que serão
a d o t a d a s
pelo governo
nos próximos
meses, com
foco no uso
da tecnologia
para facilitar
a vida dos ci-
dadãos. O
plano de tra-

balho foi apresentado em evento no
Palácio Iguaçu, quando a gover-
nadora também fez uma presta-
ção de contas dos primeiros 30
dias de gestão. “Nossa missão
é fazer um Paraná for te, ágil e
moderno”, afirmou, completando
que a orientação para a equipe
é buscar uma gestão eficiente,
com metas e prazos de entrega,
responsabilidade, transparência

OTIMIZAÇÃO
 O governo vai utilizar o sistema de
videoconferência para oitivas de
pessoas detidas no sistema
carcerário estadual. O objetivo é
reduzir o número de profissionais
de segurança e viaturas envolvidas
no processo. Atualmente, 3.700
policiais são mobilizados por mês
para escolta de presos.
Em outra ação para otimizar
recursos, o Estado prevê diminuir o
montante gasto atualmente com o
deslocamento de servidores ao
substituir o uso da frota oficial de
veículos por de aplicativos de
transporte.

SUSTENTÁVEL
Há ainda uma série de ações
classificadas no capítulo Paraná
Sustentável. Neste campo, o
governo pretende fazer
investimentos em drenagem, em
parceria com as prefeituras, investir
em programas de reciclagem de
resíduos urbanos e estimular a
geração de energia solar, por
biomassa, biogás e pequenas
centrais hidrelétricas (PCH’s).

Tecnologias em
prol do cidadão

e respeito à legislação.
Ao falar a prefeitos, secretários

e dirigentes de empresas e órgãos
estaduais, Cida deu ênfase aos pro-
jetos que contribuem para o desen-
volvimento socioeconômico das ci-
dades paranaenses. Nesta linha,
anunciou a liberação de R$ 25 mi-
lhões do Fundo Paraná para finan-
ciar trabalhos de extensão e pes-
quisas orientadas à solução de
problemas dos municípios e tam-
bém do Estado.

Sobre novos serviços à popu-
lação, Cida afirmou que o Esta-
do já dispõe do Governo Digital,
mas novas aplicações serão dis-
ponibilizadas. O uso da tecnolo-
gia será estimulado na saúde. O
governo, segundo a governadora,
quer levar soluções da medicina
para mais próximo das pessoas.
Para isso, o Estado vai investir
no reforço da regionalização dos
serviços médicos e em sistemas
de telemedicina. “Vamos fazer a
informação viajar, não as pesso-
as”, destacou.

CIDA BORGHETTI anunciou que o
Estado vai usar mais tecnologia para
facilitar a vida do cidadão

Planejamento
A proposta para a educação é

fazer um planejamento de
curto, médio e longo prazo
para adequar o ensino com

foco na Educação Digital. Para
isso serão firmadas parcerias

com institutos de
desenvolvimento tecnológico e

implantação de quatro
laboratórios digitais no Estado.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 14

A “novela” da retenção de ma-
cas do Siate nas unidades de pron-
to-atendimento em Cascavel se re-
petiu nesse fim de semana.  Na ma-
drugada de domingo, duas ambu-
lâncias do Corpo de Bombeiros fi-
caram paradas: uma na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Brasí-
lia e outra na UPA Veneza. Ontem,
uma ambulância ficou retida por
mais de uma hora, por falta de ma-
cas nas unidades hospitalares.

O paciente só dá entrada na
unidade quando uma maca é libe-
rada. Enquanto isso, precisa perma-
necer no equipamento do Siate e,
se a maca fica retida, a ambulân-
cia não pode sair do local para aten-
der outras ocorrências.

Mais problemas
com macas....

Neste fim de semana, vários
acidentes graves foram registra-
dos. Somando sábado e domingo,
o Siate atendeu a 39 ocorrências,
16 eram acidentes de trânsito. De
sábado até ontem, por volta das
15h, segundo relatório online do
Corpo de Bombeiros, foram 46 ocor-
rências, destas 22 acidentes de
trânsito, tipo de atendimento con-
siderado o que mais sobrecarrega
o sistema de saúde.

Na manhã de ontem, o Consa-
mu encaminhou um alerta dizendo
que os graves e frequentes aciden-
tes de trânsito deixaram Samu, Si-
ate, UPAs e HU superlotados e, no
caso do HU, alta taxa de ocupação
de leitos, inclusive nas UTIs.

ESCONDIDAS?
Na semana passada, a 10ª Regional
de Saúde acusou de que há
possibilidade de macas escondidas
nas unidades, em reportagem
veiculada na edição de sexta-feira.
Em resposta, o HU disse que
enfrentava superlotação no Pronto-
Socorro e no Centro Obstétrico, e
que emprestou macas do Samu para
que as ambulâncias do Siate não
ficassem retidas. A Secretaria de
Saúde de Cascavel também se
manifestou com relação ao acúmulo
de pacientes. “As UPAs são
unidades de atendimento de
Urgências e Emergências e
estabilização de pacientes, ou seja,
apoio pré-hospitalar para as
unidades de atendimento de rua,
como Siate, Samu e Rodovias. Temos
pacientes de atendimento direto,
consultórios e de referência, que são
trazidos pelas unidades pré-
hospitalares. Segundo as portarias do
Ministério da Saúde, Cascavel
deveria ter 3 UPAS com 11 leitos

de observação
cada,
entretanto
temos hoje 21
leitos na UPA
Brasília, 23
leitos na UPA
Veneza e 18
leitos na UPA
Tancredo
Neves, ou
seja, número
bem acima do
preconizado
pelo próprio
MS”.

ESPERA
Apesar de as portarias ministeriais deixarem claro que pacientes que necessitam
de internamento hospitalar não podem passar mais de 24h aguardando a remoção
para unidade hospitalar, a média de espera nas UPAs de Cascavel é bem
diferente, de 3 a 5 dias. “Isso provoca o acúmulo de pacientes dentro das
unidades e, consequentemente, a retenção de macas das unidades pré-
hospitalares. Tentamos liberar as macas das unidades o mais rápido possível,
porém, o atendimento ao paciente é prioridade e este só poderá ser retirado da
maca na qual se encontrar quando houver outra maca/cama para que o mesmo seja
devidamente acomodado. O Município de Cascavel está tentando resolver estes
episódios de retenção de macas, porém, são soluções que perpassam a
governabilidade apenas do Município”, ressalta a Secretaria, em nota.

COM ACIDENTES de trânsito em alta, macas do Siate ficaram retidas neste fim de semana

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá
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Giro da
Violência

Veículo recuperado
Um veículo Kadett, que foi furtado na
manhã de ontem, na Rua Tarcísio
Wagner, Bairro Alto Alegre, foi
recuperado à tarde pela PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) de Cascavel. O
automóvel estava abandonado na PR-
486, que liga Cascavel ao distrito de
Espigão Azul. O carro foi batido e
deixado na estrada pelos bandidos.

Um acidente envolveu três veículos na manhã de ontem, no Bairro
Maria Luiza em Cascavel. Foram duas motos e um carro. Um Fiat
Uno e a moto seguiam pela Rua do Comércio quando bateram em
uma Honda CG, que seguia pela Rua Delfino Dias do Prado. Os
dois pilotos das motos, um homem e uma mulher, sofreram
ferimentos leves. A motorista do carro também ficou ferida e foi
encaminhada para atendimento hospitalar.

Caso Maria Paraguaia
A primeira audiência de instrução de
Maria Conceição Queiroz, a Maria
Paraguaia, foi marcada para o dia 23
deste mês, às 9h, no Fórum da Justiça
Federal em Cascavel. O processo segue
em sigilo e a audiência será realizada
em uma semana em que o Fórum estará
fechado para inspeção. Maria
Paraguaia está presa em Corbélia e é
investigada por suposto tráfico de
pessoas. Ela permanece detida desde
outubro do ano passado.

Suspeito de estupro
A Polícia Civil de
Cascavel procura por
um homem suspeito de
estupro. O caso
ocorreu na dia 12 de
abril, no Bairro Brasília,
e a vítima foi uma
adolescente de 15
anos. Ela foi abordada na rua por um
desconhecido que a levou, a força, para
um matagal, e abusou sexualmente da
jovem. A menina estava brincando com o
sobrinho, de 11 anos, quando o homem
apareceu. Um retrato falado foi produzido
em parceria com o Instituto de
Identificação de Cascavel, e é divulgado
pela polícia para tentar encontrar o
suspeito. Quaisquer informações podem
ser repassadas à polícia pelo 197.

 POLÍCIA CIVIL

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Um acidente grave registrado na
noite de domingo, em Cascavel, re-
sultado da imprudência.

De acordo com informações
da PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral), que atendeu a ocorrência,
um motorista que não tinha ha-
bilitação acessou a BR-277 na
contramão, no local conhecido
como Trevo da Portal, KM 586,6
da rodovia. Ele bateu de frente
em um ônibus, que fazia o senti-
do Foz do Iguaçu a Londrina.

O veículo Vectra que ele condu-
zia ficou totalmente destruído com
o acidente e o motorista, de 47
anos, ficou preso às ferragens do
veículo. O Corpo de Bombeiros pre-
cisou usar o desencarcerador para
retirar a vítima, que foi levada com
ferimentos graves ao HU (Hospital
Universitário) de Cascavel.

No ônibus, o motorista e três
passageiros tiveram ferimentos le-

ves. Eram 29 passageiros ao todo
no coletivo, além do condutor.
Uma câmera de monitoramento,
instalada perto do local, flagrou o
momento do acidente. Não foi pos-
sível fazer o teste de bafômetro no
motorista, por conta das lesões
graves da vítima.

Imprudência
na rodovia

VÍTIMA ficou presa às ferragens e foi retirada
pelo Corpo de Bombeiros
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Caso EcoPark
Diante da construção em concreto da ponte do EcoPark

Morumbi, em vez de tubos metálicos como estava no
projeto, o prefeito Leonaldo Paranhos  segue

acompanhando os tramites legais. A permanência da
estrutura segue na Justiça. No entanto, Paranhos está
ouvindo sugestões de profissionais de engenharia. Ele

esteve com o presidente do Sinduscon/Oeste, João Luiz
Broch, no canteiro de obras.

BR o Quê?
A mudança do BRT (Bus
Rapid Transit/Trânsito
Rápido de Ônibus) para
BRQ (Bus Rapid Quality/
Trânsito Rápido com
Qualidade) pela Prefeitura
de Cascavel deu o que falar.
Sem possibilidade de
implantar o tráfego rápido,
o Município diz que vai
priorizar a qualidade.

Na dúvida
A nomenclatura aplicada
em Cascavel é alvo de
discussões: tem alguma
cidade originária ou
Cascavel é a precursora do
sistema? A ideia veio da

empresa contratada para
instalar o sistema
inteligente dos semáforos:
a Dataprom, de Curitiba.

Inédito
Com a aprovação do
projeto encaminhado pelo
Executivo para doação de
área aos moradores de um
espaço do Distrito de São
João, o presidente Gugu
Bueno (PR) pediu a
suspensão da sessão. Tal
fato despertou
curiosidade: as discussões
foram interrompidas para
que os vereadores
posassem para foto com os
moradores que
acompanhavam a sessão.

PARECER JUDICIAL

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Diante de novas denúncias de supersalários, a Unioeste
autorizou a abertura de concurso público para preencher
53 vagas para professor.

 Celso Dal Molin (PR), Damasceno Jr (PSDC), Misael
Júnior (PSC) e Romulo Quintino (PSL) votaram contra
proposta do projeto que declara Cascavel cidade-irmã da
cidade de Beituina, no estado de Ramallah e Al-Bireh
(Cisjordânia) e que abriga mais de 1,5 mil brasileiros.

Conforme decisão do Tribunal de Justiça, a Sanepar
poderá dar continuidade a licitação da ampliação do
abastecimento de água em Cascavel: projeto de R$ 71,3
milhões, parado há dois anos. segue agora para a
habilitação da empresa vencedora do certame em 2015.

Falta pouco para a re-
tomada das obras do
novo Terminal de Passa-
geiros do Aeroporto de
Cascavel. A previsão é
que ainda neste mês a li-
citação seja aberta para
que empresas possam
concorrer ao certame de
R$ 15,5 milhões. Tam-
bém será licitada a obra da
duplicação da Avenida Ite-
lo Webber (estrada do Ae-
roporto) e estacionamen-
to para 440 veículos, esti-
mada em R$ 8 milhões.

A Prefeitura recebeu do
Estado a desistência do
Governo do Estado no
convênio, assim a parce-
ria agora é mantida dire-
tamente entre Prefeitura
de Cascavel e SAC (Secre-
taria de Aviação Civil), re-

Obra do terminal
é retomada

passando uma sobra de
R$ 3 milhões ao Municí-
pio. Parada por três anos,
a obra foi abandonada
pela Onça Construtora S/
A, em 2015.

O projeto de 2013 re-
visado pela gestão atual
foi aprovado pela SAC,
porém algumas adequa-
ções foram cobradas
para que o repasse seja
autorizado: um dos ques-
tionamentos é com o iso-
lamento da área. As mo-
dificações serão feitas
essa semana e encami-
nhadas novamente ao
órgão do Governo Fede-
ral, para que a licitação
seja autorizada.

Obras previstas
O novo modelo tem seis mil metros quadrados:

contempla praça de alimentação, lojas e mirante para
a pista. A previsão é que a obra fique pronta em um

ano. “As licitações serão em lotes, por isso, acreditamos
que a obra será executada dentro desse prazo”, diz

Alsir Pelissaro, presidente da Cettrans.  Taxi way para
atender os novos hangares; pátio de estacionamento

de aeronaves; estacionamento para 440 veículos e
duplicação da Avenida Itelo Webber (estrada do

Aeroporto), da BR-277 até o terminal de passageiros.

OBRAS do terminal estão paradas há três anos

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos
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Mil lotes irregulares
 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Arquivo/Hoje News

Apesar da doação de uma área
no Distrito de São João do Oeste à
Cohavel (Companhia Habitacional
de Cascavel) para a regularização
de imóveis ocupados há nove anos,
o esforço da Prefeitura terá que ser
bem maior para suprir a demanda
acumulada de casos idênticos. Es-
tima-se que sejam mais de mil ter-
renos que precisam ser regulariza-
dos no Município.

São áreas onde os moradores
construíram indevidamente há mui-
to tempo, muitos até com consen-
timento do poder público. Como a
reintegração de posse seria inviá-
vel – devido as moradias construí-
das, custos de indenização e a fal-
ta de programas habitacionais para
realocar as famílias – a solução vi-
ável é a regularização dos imóveis.
“Pretendemos ao fim da gestão
deixar ao menos todos os casos en-
caminhados, para que as famílias
tenham o imóvel regularizado. O pro-
cesso é burocrático e demanda
uma série de análises e levanta-
mentos”, diz Nei Haveroth, presi-
dente da Cohavel.

O trabalho mais complexo é a
elaboração dos mapas, que deman-
da topografia, divisão dos terrenos
e abertura de matrículas em cartó-
rio. Em um ano e meio apenas duas
áreas foram regularizadas: Jardim
Melissa e uma área do Morumbi.
São dezoito áreas ao todo, onze já
foram transferidas à Cohavel. O ser-
viço agora está concentrado no Lo-
teamento Araucária, com 337 terre-
nos. “A burocracia torna o trabalho
muito mais complexo e demorado.
Por isso, vamos cumprindo etapas
e já vamos iniciar o trabalho na área
de São João”, diz Haveroth.

Entre os bairros com áreas alvo da
regularização estão o Conjunto Abelha,
Jardim Veneza e Bairro Interlagos.

Burocracia
torna o

processo mais
complexo, diz

Haveroth

Colônia Esperança
Aprovado em primeira votação ontem, hoje o projeto que

autoriza a doação do imóvel à Cohavel para a regularização volta
ao plenário. Com aval da Câmara, a Cohavel inicia o trabalho
para verificar os tamanhos dos imóveis e a localização. Eles

serão avaliados e os moradores – assim como os demais que
construíram de maneira irregular – terão que pagar pelos terre-

nos. O valor geralmente segue uma avaliação de interesse
social, a um custo de R$ 100 o metro quadrado, ou seja, R$ 20
mil um terreno de 200 metros quadrados. Todo esse trabalho
deve demorar um ano. Na sequência há adequação de infraes-
trutura: cascalho, água tratada e iluminação. São 68 famílias

beneficiadas em uma área de 22 mil metros quadrados.
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A propósito do mês que pede a
conscientização no trânsito, o Consamu

(Consórcio Intermunicipal de Saúde – Samu
Oeste) faz um alerta a respeito do número de

acidentes na cidade e as consequências no
sistema de urgência em toda a região.

“Samu, Siate, UPAs e principalmente o HU
estão sobrecarreado com muitos feridos, o
que gera alta taxa de ocupação de leitos,

inclusive nas UTIs”, afirma o diretor técnico do
Consamu, Rodrigo Nicácio.

Diante de toda a demanda,
frequentemente macas de ambulâncias dos

serviços ficam retidas nas unidades de
saúde do município, até que uma vaga seja

liberada para o atendimento de vítimas.
O diretor técnico do Consamu cita as

principais situações que provocam
acidentes de trânsito. “Negligência,
imprudência, excesso de velocidade,

consumo de álcool e uso do celular são os
responsáveis por mais de 75% dos

acidentes”, afirma Nicácio.

Mudanças no
foro privilegiado

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu dar nova
interpretação ao foro por prerrogativa de função, dizendo que se aplica a norma

apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à
função desempenhada, o que já está causando o retorno de dezenas de processos

que estavam nos tribunais superiores para os juízos de primeira instância.
Atualmente, são mais de 45 mil pessoas no Brasil que possuem Foro Privilegiado,

desde políticos, ministros, até juízes, procuradores e delegados, entre outros.

O deputado federal pelo Paraná,
Alfredo Kaefer (Progressistas) terá
um papel fundamental nas defini-
ções relativas às mudanças nas
regras dos julgamentos por prerro-
gativa de cargo, conhecido como
foro privilegiado. Ele foi indicado
como titular da Comissão Especial

que vai tratar do assunto a partir
de hoje na Câmara dos Deputados.
A discussão é sobre uma Proposta
de Emenda Constitucional que irá
redefinir o benefício.

“É uma decisão importante e que
vai fazer com que todos os hoje be-
neficiados sejam julgados como um
cidadão comum por crimes conside-
rados comuns. E ainda teremos de-
cisões mais rápidas nas instâncias
inferiores”, avalia Alfredo Kaefer.

A proposta em discussão na Câ-
mara põe fim ao foro privilegiado, man-
tendo a prerrogativa somente para os
presidentes da República, do Senado,
da Câmara e do Supremo, além do
vice-presidente da República.

KAEFER é titular da comissão que propõe
o fim do foro privilegiado

RESPEITO ÀS LEIS
Como forma de orientar sobre o amplo respeito à legislação, à

sinalização e ao trânsito seguro, o Consamu produziu um folder com
títulos de matérias que retratam tragédias em ruas e estradas de

Cascavel e região. O material traz ainda uma mensagem para reflexão: O
Trânsito é feito por você. Repense suas atitudes por um trânsito melhor.

Nova interpretação

ARQUIVO

Por um trânsito melhor

 Reportagem: Romulo Grigoli
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“Acho que essa instituição
da reeleição não deu certo.

Temos de alcançar uma
maturidade política para

voltarmos a discutir o
instituto da reeleição. Foi um

mal, não deu certo. Não
concordo, mudaria.”

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

O empenho da
governadora Cida

Borghetti para
dar sequência ao

projeto de
construção de um

aeroporto
regional.

Os constantes
problemas com

macas das
ambulâncias do
Siate e Samu que

precisam ser
retidas nas UPAs
por falta de leitos.

Senador Alvaro Dias,
pré-candidato à
Presidência da

República.
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Para que serve a universidade? Em 8 de maio de 1986
começava a estadualização da Unioeste, integrada por
Fecivel (Cascavel), Facisa (Foz do Iguaçu), Facitol (Tole-
do) e Facimar (Marechal Cândido Rondon).

As acanhadas fundações locais saíam do limbo da
gigantesca crise ditatorial para o nirvana de uma institui-
ção multicampi cercada de grandes expectativas e senti-
da confiança na redemocratização, que não se comple-
tou. As eleições precarizadas pós-1985 não obrigam os
candidatos a cumprir as promessas feitas em campa-
nha. Há um abismo entre o prometido e o realizado.

No triste quadro de milhares de obras paralisadas
e um imponente edifício desabando, com a democra-
cia em xeque aumenta a disputa entre grupos de inte-
resse do espaço das escolas, como nas ruas e tudo
o mais na sociedade.

As universidades se veem jogadas na luta entre a cons-
trução de instituições públicas fortes e cumpridoras de
seus deveres e a demolição geral em leilões privados.

Com o moralismo conservador atacando as institui-
ções públicas focando só os salários de provectos douto-
res, o progressismo frustrado e o liberalismo à brasileira
disputam a academia com gana e afastam as institui-
ções de sua principal função.

Qual seria ela? Distribuir canudos para desenrolar e
emoldurar numa parede? Formar quadros dóceis à elite
excludente que semeia o rancor e mantém as desigual-
dades? Ou é atender às necessidades do povo?

A questão consiste em investigar se essas ne-
cessidades são atendidas ou, em caso contrário,
se um dia serão.

Alceu A. Sperança - Escritor
alceusperanca@ig.com.br

 Flavio Rocha
O empresário Flávio
Rocha, dono da Riachuelo
e pré-candidato à
Presidência da República,
estará em Cascavel na
próxima semana. Na
quarta-feira (16) ele
terá encontro com
empresários,
profissionais autônomos
e autoridades na Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Cascavel).
Em pauta, as questões
econômicas do País e, sem
dúvida, a sucessão
presidencial.

Homenagens
As atenções do Território
Cidadão VI, no Jardim
União, foram voltadas aos
líderes comunitários no fim
de semaa. A
confraternização marcou a
celebração do Dia
Municipal do Líder
Comunitário, lei criada e
aprovada em 2002 e que
prevê a comemoração todo
primeiro domingo de maio.
Na ocasião, jovens da
Igreja Adventista Central -
integrantes do Christi’s
Teens - fizeram uma
apresentação musical.



“A gentileza é a essência do ser
humano. Quem não é suficientemente
gentil não é suficientemente humano.”

Joseph Antoine René Joubert

gente@jhoje.com.br
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Felicidades!

Fecom
De 10 a 13 de maio ocorre mais uma
edição da Feira do Comércio - Fecom.
O evento será realizado no Centro de

Eventos de Cascavel. O horário de
funcionamento será: quinta e sexta-

feira, das 19h às 23h. Sábado das 10h
às 23h e domingo, das 10h às 21h.

Mais informações pelo telefone
(45) 3225-9777.

Maio das Letras
 Até dia 31 de maio, o público pode conferir mais uma edição do Maio das

Letras, que reúne várias parcerias poéticas.
O autor homenageado deste ano é o poeta Mario Quintana.

A exposição é na Sala Verde da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos
e funciona das 8h às 19h.

Oratória
Estão abertas inscrições sobre curso

de Oratória com o instrutor Guilherme
Prado. O treinamento será realizado

dias 15, 17, 22 e 24 de maio, das 19h
às 23h, na associação comercial. Os
encontros serão das 19h às 23h. O

investimento é de R$ 230 a
associados e a estudantes e de R$ 350
aos outros interessados em participar.

Outras informações pelo
telefone 3321-1452.

Dayane Marques, Adriana Goulart,
Luiz Marcelo Padilha, Ana Paula de
Carvalho, Eugênia Giraldo, Carlos

Roberto e Gonçalves Gaspar.

Xadrez
Hoje é dia de treinamento de xadrez.
As aulas ocorrem na Sala do Clube de

Xadrez, no Centro Esportivo Ciro Nardi,
das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30.
Mais informações pelos telefones (45)

3902-1348 e 3902-1346.

SUELEN BORSOI,
fotografada por Vera
e Grasi Fotografias

Carla
Oliveira e o
filho Enzo,
já em clima
do Dia das
Mães

MICHELLE GALVÃO
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PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO

Chapecoense  1 x 1 Paraná ClubeGás fica mais
caro à indústria

A Petrobras reajusta hoje em 7,1%,
em média, o preço do Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) de uso industrial e
comercial às distribuidoras. A com-
panhia tem como base o preço de
paridade formado pelas cotações
internacionais mais os custos de
transporte e taxas portuárias.

De acordo com a estatal, a pari-
dade é necessária porque o merca-
do brasileiro de combustíveis é aber-
to à livre concorrência, dando às dis-
tribuidoras a alternativa de impor-
tar os produtos. Além disso, o pre-
ço médio considera uma margem
que cobre os riscos - como volatili-
dade do câmbio e dos preços.

O Sindicato Nacional das Em-
presas Distribuidoras de Gás Li-
quefeito de Petróleo (Sindigás) in-
formou que foi comunicado pela
Petrobras na tarde de ontem so-
bre novo reajuste de preço do GLP
empresarial, para embalagens
acima de 13 quilos.

O reajuste não impacta o preço
do botijão de 13 quilos, mais usa-
dos por residências. Desde 2002,
a estatal pratica preços diferentes
para os dois produtos.

O preço do GLP vendido em va-
silhames superiores a 13 quilos ou

a granel é reajustado uma vez por
mês. Em abril, houve alta de 4,7%.

De acordo com a Petrobras, o
aumento será entre 5,8% e 8,6%,
dependendo do polo de suprimen-
to, válido a partir de 0h de hoje nas
unidades da petroleira.

Megasena
Concurso: 2037

14 16 23 30 45 60

Dupla sena
Concurso: 1784

05 22 23 33 39 411º sorteio

29 31 33 34 38 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1659

02 04 07 08 09 10 12
14 15 16 20 21 22 23 25

Quina
Concurso: 4672

04 20 24 55 68

Timemania
Concurso: 1176

12 61 63 66 67 71 76
TIME DO PALMAS/TO

Lotomania
Concurso: 1863

02 08 14 17 22 33 34
43 44 48 53 56 60 70

72 78 79 83 85 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5281

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

22.203
34.069
53.998
14.057
13.812

Reajuste não terá impacto
no preço do botijão de
13 quilos ou a granel

 ARQUIVO

ÁGIO
Com o aumento, o ágio praticado
pela Petrobras está em 31% em
relação ao preço praticado no

mercado internacional. Na
avaliação do Sindigás, “esse ágio
vem pressionando ainda mais os

custos de negócios que têm o GLP
entre seus principais insumos,
impactando de forma crucial

empresas que operam com uso
intensivo de GLP”.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Pela manhã, a Lua ainda se movimenta
em seu signo e a tarde se move para
Touro, ariano. É necessário que você
vá diminuindo o ritmo nesta véspera
de Lua Nova. Cor azul.

To
ur

o

Na tarde desta quinta, a Lua ingressa
no seu signo, fazendo conjunção com
o planeta Vênus. Você sabe o que lhe
nutre emocionalmente e deve respei-
tar essas necessidades. Cor verde.

G
êm

os

Nesta quinta, seu lado idealista e solidá-
rio continua em alta, facilitando a convi-
vência com colegas e amigos. Mas, de-
pois do almoço, o desejo de se isolar
pode falar mais alto. Cor: bege. Cor lilás

C
ân

ce
r A participação em determinados gru-

pos e projetos envolvendo outras pes-
soas se torna mais crescente. Você
reflete sobre seu papel em determina-
da comunidade, canceriano. Cor roxo.

Le
ão

Hoje temos a véspera da Lua Nova,
um momento de reflexão e interioriza-
ção. Prepare-se interiormente para
uma nova fase na carreira e em rela-
ção aos seus objetivos.  Cor amarelo.

V
ir

ge
m O seu desenvolvimento mental, espiri-

tual e cultural está estimulado. É um
momento de refletir sobre os sonhos,
ideais e crenças que ainda fazem sen-
tido a você.  Cor cinza.

Li
br

a

Reflita sobre os recentes ensinamen-
tos de suas parcerias e relações. Não
queira mudar nos outros aquilo que
você tem dificuldade de lidar em si.
Cor vermelho.

E
sc

or
pi

ão Preparação interna a uma nova fase
em seus relacionamentos. Momento é
oportuno para refletir sobre a impor-
tância das pessoas em sua vida.
Cor roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Cuidados com a saúde e com a bele-
za se intensificam neste momento. Hoje
é véspera de Lua Nova, um momento
que pede acolhimento de suas novas
necessidades internas. Cor azul.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje à tarde temos Lua e Vênus se

movimentando no setor amoroso dos
capricornianos. O momento pode ser
muito fecundo em termos emocionais e
criativos. Cor branco.

A
qu

ár
io É hora de cuidar mais de seus interes-

ses domésticos e emocionais. Estar no
conforto da casa junto aos familiares é
uma grande benção a você neste
momento. Cor rosa.

 P
ei

xe
s Um dia muito significativo para prestar

mais atenção nas entrelinhas. A ex-
pressão da criatividade e uma comu-
nicação mais consciente estão favore-
cidas. Cor branco.
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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

 • REDE GLOBO    ORGULHO E PAIXÃO

 • RECORD

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
Gabriela desiste de falar com Rafa-

el. Marcelo repreende Hugo e Verena
confessa que está difícil lidar com o
namorado. Úrsula se surpreende com
o sucesso de seu vídeo e grava uma
nova performance com Bárbara. Garo-
to começa suas aulas com Heitor. Ga-
briela decide se separar de Paulo.
Amanda revela aos amigos que sofre
de Esclerose Lateral Amiotrófica. Rafa-
el revela a Gabriela que tem um filho.

DEUS SALVE O REI
Delano flagra Diana, ordenado por

Catarina. Catarina ameaça Diana de ser
acusada pelo assassinato de Con-
stantino. Amália aborda Romero e
tenta convencê-lo a tomar partido de
sua causa. Catarina irrita Rodolfo e
o rei a prende na masmorra. Agnes
conta a Selena sobre a marcha de
Afonso e Amália a Montemor e avisa

que uma peste se aproxima da cida-
de. Afonso confronta Rodolfo e exi-
ge, em nome do povo de Montemor,
que o irmão abdique do trono.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Renato explica a Fabiana seu pla-

no para ficar com as esmeraldas que
estão em nome de Tomaz. Adinéia pede
perdão a Cido e insiste para que o gen-
ro fique em sua casa com Samuel. Gael
revela a Clara, Patrick, Lívia e Bruno seu
plano para resgatar Tomaz. Bruno per-
mite que Gael use as barras de ouro
ilegais de Sophia para enganar Rena-
to. Sophia conversa com Maurício so-
bre Xodó e pede que o advogado afaste
Clara de seu caminho. Maurício ga-
rante a Estela e Amaro que Sophia
será inocentada em seu julgamento.
Beth ouve quando Nicolau confiden-
cia a Adriana sobre o rapto de Tomaz.
Todos se preparam para o resgate de
Tomaz, e Clara implora para que Gael
tenha cuidado. Renato descobre que
foi enganado.

Elisabeta afirma que ela e Darcy
não estão preparados para ficar juntos.
Xavier declina da proposta de socieda-

de de Susana. Ema confessa a
Ernesto que gostou do beijo dos dois.
Gaetano se preocupa com a ganância
de Virgílio. Julieta provoca Aurélio e o
Barão. Ofélia sofre com a ausência de

suas filhas. Fani manipula Cecília e
afirma que há uma maldição na

mansão de Tibúrcio. Amélia passa mal
e Rômulo indica que Jorge não pegue
a estrada para São Paulo em busca
de Ema. Elisabeta comemora sua

nova moradia no cortiço
 e Darcy se preocupa.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Bárbara diz a Camilo que precisam

investigar Franco Santoro, mas sem
envolver outras pessoas. Priscila se sur-
preende quando Vladimir comenta que
Flor lhe informou sobre o mal-uso que
Aníbal fazia de seu dinheiro. Bárbara vas-
culha a bolsa de Aurora e acha um lenço
com as iniciais RS, de Rebeca Sanchez.
Bárbara procura por Artêmio Bravo e in-
forma que seu lenço estava em posse de
uma garota chamada Aurora.

CARINHA DE ANJO
Os políticos convidam ela para ser

candidata a prefeita devido ao grande
perfil ético dela, que é o que as pesso-
as querem, atualmente. Rogério vai até
a casade Vitor para preparar uma torta.
Cristóvão e Fátima preparam uma fes-
ta deboas-vindas para Lulu. Os compu-
tadores são instalados no colégio de
música e Fabiana fica triste aos equi-
pamentos serem colocados na sala de
música.

APOCALIPSE
André, Ricardo e Ariela seguem de-

senvolvendo o plano para culpar Benja-
min. Brenda consegue deletar o vídeo cap-
turado pela caneta espiã colocada em Vit-
torio. Jonas diz estar com a fé fortalecida.
Tamar diz acreditar nas Testemunhas.
Benjamim fala sobre o plano de tentar des-
truir os robôs usados por Ricardo. Brenda
não concorda com a atitude de André em
colocar a culpa em Benjamin pelo atenta-
do a Ricardo.  leste ficam sem graça e se
tratam como amigos.

AMOR PROIBIDO
Nihat tira satisfações com Hilmi por

causa de Adnan. Peyker avisa Bihter que
Adnan já está sabendo dos boatos so-
bre Behlul e ela brigam novamente. Ad-
nan começa a desconfiar de Saït, o novo
motorista. Peyker arruma as malas para
dar à luz. Firdevs sai com Cetin.

Elisabeta afirma que ela
e Darcy não estão

preparados para ficar juntos
DIVULGAÇÃO
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