
O projeto original do Centro de Convivência Intergeracional do Bairro Morumbi, uma
das obras do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) de Cascavel, não previu
acabamentos e nem grades. A obra de R$ 3,2 milhões foi planejada na gestão

passada e ficará mais cara por conta do projeto incompleto. Para concluir a estrutu-
ra e deixá-la pronta ao uso, a Prefeitura terá que investir mais R$ 214 mil.
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 PERIGO!
Bombeiros de Cascavel e
Toledo foram envolvidos

ontem em uma operação para
conter um vazamento de

amônia de anidro. A operação
simulada fez parte do

treinamento da corporação
como preparo para

atendimentos reais de ações
em casos de acidentes com

produtos perigosos.
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A cidade de Toledo receberá a
2ª etapa do Campeonato Paranaen-
se de Handebol Sub-18 neste fim
de semana. As partidas, pelas cha-
ves Ouro e Prata, serão nos ginási-
os Alcides Pan e Aldanir Ângelo
Rossoni. Mais de 20 equipes de
todo o Estado inscreveram equipes
para a etapa, dentre elas os repre-
sentantes de Cascavel na catego-
ria - ambas na Ouro.

No naipe feminino, o Santa Ma-
ria/ACH/Cascavel, atual vice-cam-
peão e comandado por Marcos Ga-
lhardo, é um dos times que estão
invictos depois da 1ª etapa, reali-
zada há um mês em Cascavel. Em
casa, as jovens venceram Astorga
e Jardim Alegre e agora têm a chan-
ce de ver um rival na disputa pela
primeira posição cair na tabela de
classificação. Isso porque Maringá,
São Miguel do Iguaçu e Sarandi, que
também chegam a Toledo com
100% de aproveitamento terão con-
frontos diretos na etapa.

As cascavelenses enfrentarão

Handebol de
base em Toledo

 BASQUETE
A 7ª rodada da 3ª Liga de Basquete
Unopar tem marcadas oito partidas
para este fim de semana, sendo
quatro no sábado e quatro no
domingo. A competição se desenvolve
na Unidade do Lago da Unopar e é
aberta ao público. A programação
será das 14h às 18h10 nos dois dias.
Participam da Liga times de Cascavel,
Marechal Cândido Rondon, Toledo,
Corbélia, Cafelândia, Guaraniaçu,
Medianeira e Matelândia.

dois times que perderam os dois
jogos na etapa de abertura: Toledo,
às 16h30 deste sábado, e Guara-
puava, às 10h30 de domingo - am-
bos no Alcides Pan. Já Maringá e
São Miguel jogarão uma vez cada
contra Sarandi.

Vindo de duas vitórias seguidas - sobre Marreco pela Liga
Campo Mourão pelo Estadual -, o Cascavel Futsal desafia o
São Lucas nesta sexta-feira em busca de embalar na tempo-
rada. O duelo, marcado para as 20h30 no Ginásio Lacerdi-
nha, em Paranavaí, é válido pela 8ª rodada da Série Ouro do
Campeonato Paranaense. O time cascavelense é o sexto na
classificação da competição com 12 pontos, a cinco do líder
Pato e a três do vice-líder Umuarama. Também nesta sexta e
pela 8ª rodada, o Marechal, terceiro colocado com 13 pon-

tos, recebe o São José dos Pinhais.

 FÁBIO DONEGÁ

 Cascavel Futsal

 MASCULINO
No naipe masculino, o ACH/

Cascavel, comandado por Cezar
Casagrande e que subiu este ano

para a Série Ouro como vice-
campeão da Prata 2017, busca

sua primeira vitória na
competição, após enfrentar, na
1ª etapa, duas fortes equipes e
amargar duas derrotas, para
Maringá (atual campeão) e

Astorga (6º em 2017). Nesta 2ª
etapa, os compromissos serão

contra Colorado, às 14h30 deste
sábado, e Campo Mourão, às
11h30 de domingo - ambos no
Alcides Pan. No ano passado, o

Colorado foi quarto colocado e o
Campo Mourão o vice-campeão.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 11 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Danilo Silva e Isabela Polidorio
2- Jonas Martins da Silva e Esther Machado Siqueira
3- Diego Juliano Antunes e Ana Clara Antunes
4- Roberto Fachin e Eliane dos Santos Coelho
5- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento
6- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
7- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma

 Equipes que lideram o Campe-
onato Paranaense de Futebol Sub-
19 com 100% de aproveitamento
após duas rodadas, FC Cascavel e
Toledo medem forças nesta sexta-
feira em busca da liderança isola-
da do Grupo A da competição. O
jogo, válido pela 3ª rodada, está
marcado para as 20h no Estádio
14 de Dezembro.

Apesar de ambas as equipes di-
vidirem a primeira posição da cha-
ve, o time cascavelense leva a me-
lhor nos critérios de desempate, por
possuir melhor saldo de gols. Isso
graças, em grande parte, ao desem-
penho do camisa 7 Vinicios, que é
um dos artilheiros da competição
com três gols. Ele foi às redes duas
vezes na goleada por 5 a 1 sobre o
Foz na estreia e marcou um dos gols
da vitória por 2 a 1 sobre o Iraty no

Clássico da Soja no Sub-19
último fim de semana.

Atual vice-campeão paranaense
sub-19, o FC Cascavel manteve boa
parte do elenco da campanha pas-
sada para a disputa do certame atu-
al. Já o Porco é composto por atle-

tas da própria cidade, formados pelo
projeto Toledo/Aceto/La Salle. Des-
taque no time toledano para os ofen-
sivos David e Christian, que jogam
juntos desde a categoria sub-17 e
que disputaram a Taça FPF 2017.

BOM DE BOLA
O Bom de Bola definirá nesta
sexta-feira os representantes do
futebol cascavelense na fase
regional dos Jeps. O Wilson
Joffre decidem o título B com o
Santa Cruz e o A com o Marilis,
às 9h e às 10h no Olímpico.

O Campeonato Amador Municipal de
Cascavel chega ao fim neste sábado com o
confronto final entre Cascavel AP e
D’Napolli, às 19h. O CAP chega para
decisão após cinco partidas, nas quais
acumulou três vitórias no tempo normal, uma
nos pênaltis e um empate. O time comandado
por José Carlos marcou 15 gols e sofreu
apenas cinco. Já o D’Napolli de Ediney atuou
seis vezes no campeonato e venceu as seis, com
33 gols marcados e apenas um sofrido.
Iniciada no dia 2 de março, o Amadorzão
Municipal contou com 22 equipes inscritas e
movimentou cerca de 600 pessoas com
vínculo com Cascavel - para evitar
contratações de fora do município. As
disputas ocorreram em sete campos da cidade.

FÁBIO DONEGÁ
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 10 4 3 1 0 9 2 7
2º Palmeiras 8 4 2 2 0 5 2 3
3º Corinthians 7 4 2 1 1 7 3 4
4º Vasco 7 3 2 1 0 7 3 4
5º Grêmio 7 4 2 1 1 7 3 4
6º Atlético-MG 7 4 2 1 1 6 5 1
7º Fluminense 7 4 2 1 1 5 4 1
8º Sport 7 4 2 1 1 5 5 0
9º América-MG 6 4 2 0 2 6 7 -1
10º São Paulo 6 4 1 3 0 4 3 1
11º Atlético-PR 5 4 1 2 1 6 4 2
12º Botafogo 5 4 1 2 1 4 4 0
13º Internacional 4 4 1 1 2 2 3 -1
14º Cruzeiro 4 4 1 1 2 1 2 -1
15º Bahia 4 4 1 1 2 1 4 -3
16º Santos 3 3 1 0 2 3 6 -3
17º Chapecoense 3 4 0 3 1 3 7 -4
18º Ceará 2 4 0 2 2 1 6 -5
19º Vitória 1 4 0 1 3 5 8 -3
20º Paraná 1 4 0 1 3 2 8 -6

SÉRIE A

SÁBADO
16h Grêmio x Internacional

DOMINGO
11h Cruzeiro x Sport
16h Atlético-PR x Atlético-MG
16h Chapecoense x Flamengo
16h Bahia x São Paulo
16h Vasco x Vitória
16h Corinthians x Palmeiras
19h Santos x Paraná

SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Fluminense
20h Ceará x América-MG

5ª RODADA

TERÇA-FEIRA
Sampaio Corrêa 2x3 CRB

Guarani 1x0 Criciúma
Coritiba 1x0 Brasil de Pelotas

HOJE
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

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 Coritiba 10 5 3 1 1 5 4 1
5º CSA 9 4 3 0 1 11 5 6
6º Figueirense 9 4 3 0 1 6 2 4
7º Londrina 7 4 2 1 1 3 2 1
8º Guarani 6 5 2 0 3 8 8 0
9º Ponte Preta 6 4 2 0 2 4 4 0
10º Atlético-GO 6 4 2 0 2 7 8 -1
11º CRB 6 5 2 0 3 7 9 -2
12º São Bento 6 4 1 3 0 5 4 1
13º Avaí 5 4 1 2 1 6 5 1
14º B. de Pelotas 5 5 1 2 2 5 6 -1
15º Oeste 5 4 1 2 1 5 7 -2
16º Juventude 4 4 1 1 2 5 7 -2
17º S. Corrêa 4 5 1 1 3 6 9 -3
18º Goiás 1 4 0 1 3 3 8 -5
19º Criciúma 0 5 0 0 5 4 10 -6
20º Boa Esporte 0 4 0 0 4 1 7 -6

SÉRIE B

5ª RODADA

Clássico que aguça as emoções
dos torcedores de Grêmio e Interna-
cional, o Grenal chega à sua edição
de número 416 neste sábado, em
partida isolada do dia e que abre a
5ª rodada do Brasileirão. O jogo está
marcado para as 16h na Arena.

O embate que costuma ser o
divisor de águas para os gigantes
do Rio Grande do Sul é esperado
com grande expectativa por conta
do momento atual vivido pelos ar-
quirrivais gaúchos.

Enquanto o Imortal faz boa cam-
panha na Libertadores, está clas-
sificado na Copa o Brasil e tem
duas vitórias, um empate e uma
derrota no Brasileirão, o Colorado
vive fase mais modesta.

O Inter foi eliminado da Copa do
Brasil pelo Vitória na quarta fase e
nem participou de competições in-
ternacionais na temporada. No
Campeonato Brasileiro, a equipe
tem uma vitória, um empate e duas
derrotas. O único triunfo foi na pri-

Dia de Grenal
meira rodada, na vitória por 2 a 0
diante do Bahia no Beira-Rio.

Este será o terceiro Grenal no ano.
Os dois primeiros foram pelas quar-
tas de final do Campeonato Gaúcho e
terminaram com uma vitória para cada
lado: 3 a 0 para Grêmio e 2 a 0 para o
Internacional. Neste sábado, Ramiro,
suspenso, e Jael, lesionado, desfal-
cam o Imortal. Já o Colorado não con-
ta com Edenílson, lesionado, e Willi-
am Pottker, suspenso.

SÉRIE B
19h15 Juventude x Paysandu
21h30 Atlético-GO x Londrina

FRANCÊS
15h45 Guingamp x Olympique

ITALIANO
15h45 Roma x Juventus

SÉRIE D
16h São José x Prudentópolis
16h Maringá x Madureira

SÉRIE C
16h30 Operário x Tombense

JOGAM HOJE

JOGAM DOMINGO

Após duas semanas sem combates,
UFC volta à ativa neste sábado
com sua edição 224, a partir das
18h55 no Rio de Janeiro. Na luta
principal, a brasileira Amanda
Nunes defende o seu cinturão
peso-galo pela terceira vez – agora
contra a estadunidense Raquel
Pennington. A Leoa faturou o
título em 2016 e agora terá um
dos desafios mais complicados, já
que a rival chega embalada por
quatro vitórias consecutivas.
Destaque também a despedida de
Vítor Belfort (foto) do evento.
Ele faz duelo de brasileiros contra
o também veterano Lyoto
Machida. Na luta co-principal da
noite, Ronaldo Jacaré e Kelvin
Gastelum lutam pela chance de
disputar o cinturão dos médios.

 UFC
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A Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito (Cettrans)
não descarta a possibilidade de
testar ônibus elétricos e híbridos
no transporte coletivo de Cascavel.
A informação é do presidente da
companhia, Alsir Pelissaro.

Segundo ele, uma empresa paulis-
ta especializada apresentou a ideia de
um ônibus que não polui à companhia.

“Eles trouxeram essa tecnologia
dos ônibus elétricos e híbridos em
algumas reuniões e nós estamos
abertos para testes”. A empresa é
a Eletra, do ABC paulista, e é refe-
rência no segmento de trólebus,
ônibus híbridos e elétricos puros.

Segundo a Eletra, há muitas van-
tagens nesses veículos. “Um elé-
trico tem vida útil de 20 anos, ele é
emissão 0%, sem CO2, além de ser
muito mais econômico na sua ma-
nutenção em relação aos modelos
a diesel e há vários modelos para
cada demanda”, diz a empresa.

A Cettrans e a Eletra ainda es-
tão discutindo as possibilidades.
“Cerca de 85% da energia do país
é renovável, ônibus elétrico é uma
solução, as questões ambientais
são só as primeiras vantagens.”

Ônibus elétricos

ESTOQUE ZERADO
O estoque de sangue do tipo A Negativo do Hemocentro está zerado e
diante dessa situação é preciso utilizar o O Negativo para atender as

transfusões, o que também acarreta na diminuição do estoque.
A equipe solicita que pessoas com algum desses dois tipos de sangue

compareçam ao Hemocentro para fazer doação.
Em Cascavel o endereço é Rua Avaetes, 370, Bairro Santo Onofre, aos fundos do
Hospital Universitário. O horário de atendimento de segunda à sexta-feira é das

7h30 às 16h. Mais informações pelo telefone (45) 3226-4549.
Doações também são válidas em Toledo, na Unidade de Coleta e Transfusão

de Toledo, localizada na Rua Almirante Barroso, 2490 – Centro.

 ÔNIBUS elétrico tem
possibilidade de testes em Cascavel

INTERNET



HOJE NEWS 07CASCAVEL, 11 DE MAIO DE 2018



LOCAL08 HOJE NEWS, 11 DE MAIO DE 2018 LOCAL 09CASCAVEL, 11 DE MAIO DE 2018

Amor de mãe
O amor de mãe se tornou ain-

da mais intenso na vida da jo-
vem Erica Fernanda Maia da Sil-
va, de 21 anos, moradora do
Bairro Clarito em Cascavel. Aos
16 anos ela teve o primeiro fi-
lho, aos 19, reviveu o sentimen-
to da maternidade e no dia 23
de março deste ano, completou
a família ao dar à luz a gêmeas.

Desde o início da gestação,
Erica desejava ter o parto normal,
mas não imaginava que isso fos-

Para o médico Leonardo Ebrahim, esse certamente é um dos momentos
mais marcantes em sua carreira profissional. “Já realizei outros partos,

mas foi o meu primeiro de gêmeos e que ficou marcado na minha carreira
do Samu e como médico. São raros os partos de gêmeos e com prolapso e

o primeiro pélvico ainda mais”.
Ele agradece o comprometimento da equipe que o acompanhou e destaca
a tranquilidade da mãe durante o parto.  “O socorrista André e enfermeira

Bruna foram tiveram uma tranquilidade e condutas perfeitas, para que
tudo ocorre-se bem, assim como a da mãe durante o parto. Tivemos uma

energia muito positiva neste dia, fomos abençoados”.
“Foram meus anjos da guarda. Deus me mandou as pessoas certas, na

hora certa. Eles foram atenciosos, carinhosos e cuidadosos. O trabalho foi
maravilhoso e me passaram uma segurança muito forte”, comenta Erica.

SENTIDO À VIDA
A jovem mãe de quatro filhos
reconhece que hoje a rotina é muito
mais corrida. “Minha vida está bem
diferente e muito mais corridas com
duas bebês. O trabalho é dobrado
para dar banho, amamentar e trocar
fraldas. Quase não sobra tempo só para
mim”, diz ela.  Apesar de todo o
esforço Erica se diz grata por tudo que
conquistou na vida.  “Fui mãe muito
nova, mas nunca me arrependi disso e
foi a melhor coisa na minha vida. E a
gratidão por ter gêmeas é dobrada”.
Ter auxiliado no nascimento das bebês
é gratificante também para a
enfermeira Bruna Boni. “No dia do
parto era aniversário do meu filho.
Revivi todo meu parto no dela. Foi
um presente para mim. Proporcionamos
a ela um parto que eu gostaria de ter
tido. Será algo marcante em nossos
corações para sempre”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Divulgação

se ocorrer em casa. Ela começou a
sentir dores que em um curto pas-
sar de tempo aumentaram.

Foi no banho que percebeu a bol-
sa estourar e a partir daí, familiares
que estavam com ela solicitaram
apoio da equipe do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência).

“Quando deitei na minha cama
um cordão umbilical já estava para
fora. Fiquei com um pouco de medo
de elas nascerem e o Samu não
chegar”, recorda a mãe.

Essa foi a cena que o médico res-
ponsável pelo par to, Leonardo
Ebrahim, se deparou ao chegar ao
local. Diante da ansiedade e nervo-
sismo da família, ele solicitou apoio
da equipe de socorristas já confian-
te de que ali seria realizado o parto.

“Solicitei ao socorrista André e
enfermeira Bruna para que pegas-
sem o material que iríamos reali-
zar o parto ali mesmo devido às
contrações efetivas”, diz ele.

O parto de gêmeos foi algo novo
para a equipe que foi surpreendida
ainda pela forma que a primeira bebê
nasceu. “Após alguns minutos de tra-
balho de parto aparece a primeira
menina em posição pélvica, outra no-
vidade para todos nós da equipe, mas
tudo ocorreu bem”, lembra Ebrahim.

Poucos minutos depois do nasci-
mento da primeira filha que recebeu
o nome de Yasmin, chegou a segun-
da bebê. “Passaram-se 15 minuto e
logo iniciou a saída da Yngrid, mas
esta na posição cefálica, sem inter-
corrência”, explica o médico.

“Foi uma sensação maravilhosa,
um parto super natural e extrema-
mente emocionante”, comenta a
mãe. Logo na sequência, mães e
filha foram encaminhadas ao HU.

 PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Anderson Damario, pais das gêmeas que hoje estão

completam um mês e 18 dias de vida, embora não tenha
conseguido acompanhar o parto das filhas, foi presenteado

com o nascimento delas no dia do seu aniversário.
“Obrigado meu Deus por minhas pequenas virem com

muita saúde. Que presentão bem no dia do meu
aniversário”, disse ele ao ver as meninas.

duplicado

 Anjos da Guarda
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duplicado

 Anjos da Guarda
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Pré-candidato à Presidência quarta na Acic
O empresário e o CEO da Riachuelo,
Flávio Rocha, estará em Cascavel na
quarta-feira, 16 de maio. Ele terá
encontro com empresários,
profissionais autônomos e
autoridades às 9h30, na Sala
Paraná, na Acic. Flávio Rocha é um dos
pré-candidatos à sucessão do
presidente Michel Temer. Todos são
convidados a participar. Outras
informações podem ser conseguidas
pelos telefones 3321-1431 e 3321-1432.

Inverno Solidário
Já é possível fazer doações à edição

de 2018 do Inverno Solidário,
campanha organizada pelo Núcleo

Acic Mulher e parceiros. Há pontos de
coleta na associação comercial,

Sicoob e nas empresas das
empresárias ligadas ao núcleo.

Maio amarelo
A Associação Comercial e Industrial

de Cascavel é uma das entidades
locais que apoiam mais uma edição

do Maio Amarelo. Durante todo o mês
são realizadas ações, mobilizações e
palestras pela conscientização dos

motoristas. O objetivo é orientar
sobre atitudes e medidas que podem

ser adotadas por motoristas, ciclistas
e pedestres para reduzir as

ocorrências e a violência no trânsito.

Coaching em vendas
A Uniacic informa sobre mudança de

datas na realização do curso de
Coaching em vendas. Elas são as

seguintes: 16, 17, 18, 23 e 24 de maio,
na associação comercial. O valor do
investimento por participante é de R$

1,5 mil (pode ser parcelado em até
cinco vezes na mensalidade ou no

cartão). O instrutor será Adelar
Siqueira Júnior, máster coach com

diversas certificações internacionais.
Outras informações pelos telefones

3321-1400 e 3321-1452.

Oratória
Estão abertas inscrições para curso Oratória com o
instrutor Guilherme Prado. O treinamento será 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.

BRDE
O BRDE é um dos bancos mais importantes em incentivos e liberações de

recursos para projetos de desenvolvimento de empresas e outros negócios no
Sul do País. O banco é antigo parceiro da Acic, entidade com mais de 13 mil

empresas associadas. Para fortalecer ainda mais essa parceria, o consultor do
BRDE, Paulo Marques Ferreira, vai estar na associação comercial no dia 23 de

maio, a partir das 13h30. A finalidade é atender empresários que queiram
saber mais sobre as linhas de crédito que a instituição oferece. O atendimento
será feito mediante agendamento prévio com Matheus pelo telefone 3321-1415.

Auditores
A Uniacic informa que estão abertas inscrições ao

curso de Formação de auditores internos. O
treinamento será dias 24 e 25 de maio, das 8h às 18h,

na associação comercial. Os conteúdos vão ser
repassados pelo leader assessor José Atílio Fistarol

Araújo. No conteúdo, informações sobre NBR ISO
9001:2015 e NBR ISO. O investimento para associados

e estudantes é de R$ 400 e de R$ 500 aos outros
interessados em participar. Informações adicionais

podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1408.

Rodada de
negócios
Programa

Empreender e Acic
promovem, no dia 22
de maio, mais uma

edição da Rodada de
Negócios. Será a

terceira edição do
ano de 2018, com

início às 18h45, com
credenciamento.

Outras informações
podem ser

conseguidas no
folder abaixo ou

ainda pelo telefone
3321-1410.

DIVULGAÇÃO
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O Dia D da Campanha de Vaci-
nação contra a Influenza será reali-
zado em todo o Brasil amanhã (12).
E em Cascavel 38 pontos de vaci-
nação estarão disponíveis para o
acesso da população-alvo. Das 8 às
17 horas e sem intervalo para o
almoço, várias unidades de saúde
e o posto de vacinação central es-
tarão à disposição das pessoas
que têm dificuldades de desloca-
mento durante a semana.

Pessoas com 60 anos ou mais;
crianças de seis meses a cinco anos
incompletos (quatro anos, 11 meses
e 29 dias) de idade; gestantes; pu-
érperas (mulheres em até 45 dias
depois do parto); profissionais de
saúde; indígenas; portadores de do-
enças crônicas; população privada
de liberdade; funcionários do siste-
ma prisional e professores das ins-
tituições públicas e privadas (com
declaração) têm direito à dose da

“Dia D” contra a gripe
 Até ontem mais de 25

mil pessoas haviam
sido imunizadas

DIVULGAÇÃO/SECOM

 COBERTURAS
As maiores coberturas dos grupos vacinais estão entre os idosos

(55%) e professores (47%). No entanto, ainda é muito baixa a
vacinação entre crianças com faixa etária compreendida entre seis

meses e cinco anos (18%), gestantes (26%) e puérperas (37%).

25 mil imunizados
Até esta ontem, Cascavel havia vacinado
mais de 25 mil pessoas, “porém cabe
ressaltar que a meta é de
aproximadamente 88 mil pessoas”,
lembra a coordenadora do Programa de
Imunização da Secretaria de Saúde,
Cristina Carnaval. Esses números,
segundo ela, são um sinal de alerta para
o público-alvo, uma vez que falta menos
de um mês para o término da campanha
de vacinação, que segue até o dia 1 de
junho, “e grande parte das pessoas que
podem receber a dose ainda não
compareceu às unidades de saúde”.

vacina, que é efetiva contra os três
tipos de vírus da gripe que mais cir-
culam no País: influenza A (H3N2),
influenza A (H1N1) e influenza B,
sendo apenas contraindicada para
pessoas que possuem histórico de
reação alérgica grave ao ovo.
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A Prefeitura de Cascavel deu con-
tinuidade ontem às negociações sa-
lariais com a diretoria do Siprovel
(Sindicato dos Professores da Rede
Pública Municipal de Ensino de Cas-
cavel), no mesmo dia em que os edu-
cadores realizaram assembleia para
discutir as propostas. Na contrapro-
posta do Município às reivindicações,
que foi discutida na manhã de on-
tem em reunião com os secretários
Edson Zorek (Planejamento e Gestão),
Márcia Baldini (Educação) e a diretora
do Departamento de Gestão de Pes-
soas, Vanilse Silva Schenfert, e forma-
lizada nesta tarde por escrito.

O secretário Edson Zorek (Plane-
jamento e Gestão) detalhou ao sindi-
cato que a proposta de reajuste para
todo funcionalismo - já discutida em
reuniões anteriores e encaminhada

Reajuste aos professores
para aprovação na Câmara - é de 1,7%
- resultado da soma de 1,48% (acu-
mulado de maio de 2017 a março
de 2018, com 0,22% -projeção para
abril de 2018, com base na média
mensal de outubro de 2017 a mar-
ço de 2018 - INPC). O índice será
incorporado na folha de maio (pa-
gamento em 1º de junho).

PISO NACIONAL
Como o prefeito Paranhos também
deseja cumprir o percentual de
reajuste deste ano do piso
nacional do magistério, que foi de
6,81%, o Município propõe
repor a diferença de 5,11% de
forma parcelada.

REPRESENTANTES da Prefeitura e do Siprovel se reuniram ontem

DIVULGAÇÃO/SECOM
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Aula Magna Integrada apresenta
documentário de 47 anos da APAE

Produção foi inciativa do curso de
História e traz a ‘memória viva’ de
diversos personagens exponenciais
dessa história.
A Universidade Paranaense – Unipar
realizou uma Aula Magna Integrada
para os cursos da graduação. O evento
foi uma iniciativa do curso de
História, a partir do documentário
‘Inclusão e Cidadania: A trajetória da
APAE em Cascavel’, produzido em um
projeto de extensão. São 10 horas de
gravação, transformadas em 47
minutos de vídeo que contam os 47
anos da APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais). Uma
parceria com a Universal Filmes.
O coordenador do curso, professor
Fausto Irschlinger, explica que a ideia
do projeto de extensão Memória Viva
é retratar, por meio de pesquisas e
documentários, a história da região, e
o documentário exibido nessa noite,
em especial, é um presente para a
APAE, resgatando sua trajetória no
Brasil, com recorte para Cascavel.
A APAE passou por lutas, anos difíceis,
contudo, sua história se firma pelo
sentimento de amor em cada
atendimento oferecido às pessoas com
necessidades especiais. “Esse é um
momento importante de uma bonita
história, contada por várias pessoas.
Posso afirmar que o envolvimento dos
acadêmicos e professores da Unipar foi
fundamental para contar essa

história”, agradece o presidente da
entidade, Evilasio Schmitz.
Cerca de mil pessoas prestigiaram o
evento de lançamento do
documentário, realizado no anfiteatro
da Unipar, entre eles, professores,
acadêmicos, comunidade, autoridades
municipais e diretoria da APAE e da
Unipar.  Presente no evento, o diretor
da Unipar, Unidade de Cascavel,
professor Gelson Uecker, destaca que
essa produção vem confirmar o
trabalho de responsabilidade social

desenvolvido pela Universidade e seu
compromisso com a sociedade,
homenageando uma entidade tão
importante em seu trabalho específico
e na inclusão.
Na oportunidade, a professora Ivanilda
Tibola, voluntária da APAE, fez uso da
palavra, contextualizando a pessoa com
deficiência até chegar na inclusão e
cidadania, ressaltando, historicamente,
como eram vistas e como o Brasil
caminhou neste contexto, como se
deram os atendimento.

 Unipar presenteia APAE com documentário de 47 anos DIVULGAÇÃO
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01 - Marco Aurélio Guarnieri e Jéssica Jennifer Gonçalves
02 - Celso Soares de Oliveira E Maria Aparecida Lechinski
03 – Jailson Eleutério da Cunha e Vanessa Chaves da Silva
04- Gerson Henrique da Silva e Carmem Ozana de Melo
05- Aldeir da Silva Arruda e Nadir da Silva França
06 – Eduardo Borges Lied e Ana Paula Trevisan
07 – Adelar Gonçalves Farias e Izabel de Oliveira
08 – Jonathan Mendonça Barbosa e Simone Cordeiro dos Santos
09 – Jonas Rafael Pinto de Moura e Anna Caroline Araldi
10 – Jorge Idemar Gonçalves e Ivanilde Alves de Souza
11 – Vanderlei Antonio Pinheiro e Rosa Maria Nogueira
12 – Valderi Nunes de Figueiredo e Noeli Fatima Alexandre
13 – José Peixoto da Silva Neto e Valdete Terezinha Pereira
14 – Joel Silva Santana e Maria de Lourdes dos Santos
15 – Fabricio Roberto Meireles Molina e Juliana Custodio Duarte
16 – Marcos Tulio da Conceição Lessa e Debora Bruna Silveira
17 – Daniel Rodrigues de Aquino e Eli Sebastiana Monteiro
18 – Lucas Francisco da Silva e Juliane Pereira de Lima
19 - Genildo Lino da Silva e Neide Boehm

Cascavel, 11 de maio 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

O Supremo Tribunal Federal (STF)
recebeu ontem mais um recurso do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, no qual seus advogados pedem
para ele ser solto. O caso deve ser
encaminhado para análise inicial
do ministro Edson Fachin.

Trata-se de um recurso contra
um primeiro habeas corpus pre-
ventivo de Lula, que foi negado
em março, por unanimidade, pela
Quinta Turma do Superior Tribu-

STF JULGA
RESTRIÇÕES
À REFORMA

O ministro do Supremo Tribunal
Federal Luís Roberto Barroso
votou ontem em plenário por
impor restrições a dois artigos da
reforma trabalhista que tratam do
pagamento dos custos de ações na
Justiça do Trabalho. Os
dispositivos tiveram sua
constitucionalidade questionada
pela Procuradoria-Geral da
República (PGR).
Em seguida, o ministro
Edson Fachin votou por revogar
ambos os artigos que, em seu
entendimento, podem “conter em
si a aniquilação do único caminho
que dispõe o cidadão para ver
garantido seus direitos sociais
trabalhistas”.
O julgamento foi suspenso por um
pedido de vista do ministro Luiz
Fux que indicou, durante a sessão,
ser a favor dos dispositivos
questionados. Para Fux,
 os artigos podem contribuir para
lidar com “aventuras judiciais que
abarrotam os tribunais”.
Não há prazo para que o assunto
volte a ser julgado em plenário.

Recurso contra prisão de Lula
nal de Justiça (STJ).

A defesa de Lula recorreu
dessa decisão, mas tal recurso
ainda não foi julgado, tendo sido
enviado ao STF no último dia 19
pelo ministro Humber to Mar-
tins, vice-presidente do STJ. En-
tretanto, somente nesta quinta-
feira esse processo foi protoco-
lado no sistema do Supremo.

Um outro habeas corpus preven-
tivo, paralelo àquele que tramitou

no STJ, já foi negado, por 6 a 5, pelo
plenário do STF, em 4 de abril.

O ex-presidente está preso na
Superintendência da Polícia Fe-
deral em Curitiba desde o dia 7
de abril, por determinação do
juiz Sérgio Moro, que ordenou a
execução provisória da pena de
12 anos e um mês de prisão
pelo crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro, no caso do trí-
plex em Guarujá (SP).
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 14

16 bombeiros envolvidos, de
Cascavel e de Toledo, e todo um apa-
rato de segurança montado: dois
caminhões de combate a incêndio,
uma ambulância, e equipamentos
de segurança utilizados especifica-
mente para atendimento a aciden-
tes em que ocorre vazamento de
produtos perigosos.

Tudo isso fez parte de uma si-
mulação do Corpo de Bombeiros,
visando a capacitação dos socor-
ristas de Cascavel, de Toledo e tam-
bém de outros subgrupamentos.

“Simulamos um vazamento de
amônia anidro, que é um produto
muito usado pelos frigoríficos e o
flúor 18, usado por transporte em
serviços de saúde. Nossa região é
cortada por rodovias, e é importan-
te que o Corpo de Bombeiros e tam-
bém outras instituições estejam
preparados para acidentes e inci-
dentes deste tipo”, explica o Major
Araújo, que coordenou a ação.

Na simulação, primeiro os bom-
beiros fizeram socorro à vítima e,
depois, a contenção ao produto
perigoso, com roupas de proteção
nível A, na qual os profissionais não
têm contato com a atmosfera e pre-

Combate a
produtos
perigosos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

cisam, inclusive, usar um tubo de
oxigênio por dentro da roupa. De-
pois do trabalho concluído, a rou-
pa é higienizada e todo o material
usado para a limpeza é isolado,
para evitar contaminação. O traba-
lho dura aproximadamente uma
hora em todo o procedimento.

APARATO de segurança foi montado
para mostrar como é feito o combate de

vazamento de produtos perigosos

 A fumaça tomou conta do ar na BR-467 na manhã de ontem, na divisa de
Cascavel e Toledo. Tudo isso por conta do incêndio registrado às margens

da rodovia.  Um mato seco pegou fogo, provavelmente em decorrência de
uma butuca de cigarro jogada. Segundo agricultores, as chamas

começaram de manhã, porém, por conta do vento, o incêndio se espalhou
rapidamente e se agravou por conta do mato seco.

Com isso, a fumaça também se espalhou rapidamente e atrapalhava a
visão de motoristas, que precisaram ter muita atenção no trecho.

FUMAÇA tomou conta da rodovia e
dificultou visão dos motoristas

Fumaça na rodovia
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Giro da
Violência

Abuso descartado I
A Polícia Civil descartou a
denúncia de suposto abuso,
recebida e verificada pelo
Conselho Tutelar Leste, em
Cascavel. É que o relatório,
entregue pelo Conselho
Tutelar com o relato da família e
das adolescentes não dá conta da
prática de crime de abuso.
Apenas relato de que o
motorista do ônibus teria pegado
no braço das garotas e as
levado para sentar no ônibus,
porque estavam
falando alto.

Abuso descartado II
A denúncia chegou ao Conselho de
forma anônima, de que um
motorista de um ônibus teria,
supostamente, abusado de duas
garotas no Reassentamento São
Francisco, em Cascavel.
O caso foi averiguado e um
relatório entregue ao Nucria, que
relata que neste caso, nem mesmo
o fato de o motorista pegar a
menina pelo braço configura
crime. Isso porque o
Nucria investiga apenas agressão
intrafamiliar e não houve lesão.

Suspeito de tentativa estupro
A Polícia Militar prendeu, na tarde
de ontem, um suspeito de tentar
abusar de uma adolescente no dia
4 deste mês. O caso ocorreu na
Rua Paraná, no Centro de
Cascavel. Uma câmera de
segurança registrou o ataque,
segundo a polícia.
O homem fugiu, mas pelas
imagens foi identificado. Outras
vítimas reclamaram do ataque do
suspeito, de 38 anos, que foi
encaminhado à carceragem
da 15ª SDP.

Era uma noite de trabalho nor-
mal quando a equipe do Pelotão de
Choque, da Polícia Militar, fazia
abordagens no Bairro Santa Cruz.
As “forças” responsáveis pelo so-
corro, normalmente, são o Samu e
o Siate. Mas dessa vez foi a polícia
que, em um ato de amor, conseguiu
reanimar um bebê.

Um ato de amor
Um morador, que viu a polícia em

ação, desesperado, pediu ajuda para
o filho, que estava engasgado, os
policiais conseguiram reanimar a cri-
ança, para alívio dos pais.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Equipe do Pelotão de Choque conseguiu reanimar bebê, que estava engasgado

Uma das vítimas de queimadura
durante produção de sabão, ocorrida
na tarde de quarta-feira, foi transferi-
da pelo helicóptero do Consamu para
o Centro de Queimados de Londrina.

Ela foi levada para o Centro na
manhã de ontem. A vítima teve quei-

Paciente transferida

maduras de terceiro grau em Cas-
cavel, durante produção caseira de
sabão de álcool no Bairro Canadá.
A mulher estava no HU (Hospital
Universitário) em Cascavel e preci-
sou de cuidados especiais por con-
ta da gravidade do ferimento

AÍLTON SANTOS

Helicóptero levou vítima de queimaduras para Londrina na manhã de ontem
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Vereadores no Paço
Hoje os vereadores tomarão um café na sala de reuniões

do terceiro piso do Paço com o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC). O encontro seria uma estratégia para

aprofundar o relacionamento entre os parlamentares e o
Executivo. Partiu de Alécio Espínola (PSC) e do

presidente, Gugu Bueno (PR) a iniciativa da visita
a “casa do vizinho”.

Viajando
Paranhos estava ontem na
Capital do Estado. Embora
o diálogo seja para aparar
arestas, um dos grandes
opositores da atual
gestão, Fernando Hallberg
(PPL), não teria recebido
o tal convite – pelo
menos não com tanta
antecedência como
os demais.

Diálogo
Essa seria uma tentativa
de esclarecer algumas
dúvidas dos parlamentares e
evitar tantas críticas em
plenário. Nas últimas sessões,
apesar de forte apoio da
base, alguns setores
tornaram-se alvos frequentes:
educação e saúde estão no
topo da lista.

Força total
A expectativa é que R$ 10
milhões em vendas sejam
movimentados durante
Feirão de Imóveis 2018.
Ontem houve o lançamento
com empresários do setor. O
evento será entre 1, 2 e 3
de junho. Com a redução
nas vendas, o estoque está
atrativo e em todas as
linhas há possibilidade de
financiamento.

Investigação
Promotoria do Patrimônio
Público andou requerendo
documentos da prestação de
contas da Câmara de
Vereadores. O processo de
investigação está nas mãos
do promotor, Sérgio Machado,
que por enquanto não se
pronuncia sobre o caso.

PROXIMIDADE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Segalla, com a experiência durante carreira no Banco
do Brasil, compreende que saber ouvir é um papel
importante do gestor.

 Por isso, atender essas reivindicações demonstra um
governo comprometido com a população.

O Território Cidadão aproxima os moradores dos
secretários. Deu tão certo que Renato Segalla, secretário
de Finanças, analisa nova sugestão: ampliar o contato da
Prefeitura de maneira permanente para receber demandas:
desde pequenos consertos até obras mais impactantes.

Paredes sem textura,
apenas com reboco bru-
to, janelas e portas sem
grades de proteção. As-
sim estava previsto o
Centro de Convivência
Intergeracional no Bairro
Morumbi, no EcoPark,
pela gestão anterior.

Com a obra em anda-
mento, a falta dos serviços
de finalização foi apontada
pelo Município e o montan-
te requerido agora pela Se-
cretaria de Assistência
Social é de R$ 214 mil
para entregar a estrutura
pronta para uso. “Precisa-
mos desses serviços de

Sem textura
e nem grades

finalização para que os mo-
radores possam usar o
Centro de Convivência. Pre-
cisamos abrir esse recur-
so suplementar para ga-
rantir a textura acrílica nas
paredes, grades para ga-
rantir segurança ao pré-
dio público, além de te-
las de mosquiteiros e pra-
teleiras em granito na dis-
pensa, de acordo com as
normas da Vigilância Sa-
nitária”, diz Hudson Mo-
reschi, secretário de As-
sistência Social.

CUSTOS DA OBRA
A obra vai custar R$ 3,2 milhões, sem o aditivo de R$
214 mil. A previsão do Município é concluir o serviço
ainda em outubro. Até novembro a Prefeitura pretende
entregar ainda o Centro de Convivência no Bairro Cascavel
Velho. Ele ficará em uma antiga estrutura de lazer atrás da
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim
Veneza. Neste espaço serão recuperados os banheiros,
quadras e parques infantis. Serão R$ 1,6 milhão ao
espaço, custeado com recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

OBRAS do Centro de Convivência estão em andamento
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O vereador Roberto Parra
(PMDB) e o prefeito Leonaldo
Paranhos se reuniram nesta
semana com a governadora do
Paraná, Cida Borghetti, em
Curitiba, para solicitar a atenção
dos gestores estaduais para a
situação da saúde pública em
Cascavel, especialmente em
relação ao atendimento do
Hospital Universitário e a 10ª
Regional de Saúde.

Infiltrações, fiações expostas e
rachaduras. Essa é a situação do
Autódromo Zilmar Beux, constatada
pela Comissão de Cultura e Despor-
to, composta pelo presidente, Carli-
nhos Oliveira (PSC), secretário Sergi-
nho Ribeiro (PPL) e membro Pedro
Sampaio (PSDB). “Em espaços sem
cobertura existe muita infiltração. Ve-
rificamos ainda fiações expostas nas
tomadas nos boxes e rachaduras em
paredes e no piso onde estão os pré-
moldados”, explica Carlinhos.

Além desses problemas, os por-
tões dos boxes estão instalados
com cordas e ameaçam cair sobre
os frequentadores do Autódromo.
O acesso da BR-277 ainda é consi-
derado precário. Na segunda-feira,
às 14h, a Comissão de Cultura e
Desporto estará reunida para de-
bater essa situação e propor um
pedido de reparos ao poder públi-
co. Também haverá inclusão de re-

 DIVULGAÇÃO

Autódromo e
 estádio com
problemas

querimentos em plenário para apre-
ciação dos demais parlamentares.

Além do Autódromo, os vereado-
res também visitaram o Estádio
Regional Arnaldo Busatto. Mesmo
com as obras de R$ 8 milhões, eles
constataram irregularidades: falta
de tampas em galerias pluviais e
vazamentos de água. Os parlamen-
tares encontraram ainda as quase
seis mil cadeiras compradas pelo
Município, da Arena da Baixada.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Marcelino Duarte

ALÉM do autódromo, os
vereadores estiveram no
Estádio Arnaldo Busatto

 TERCEIRIZAÇÃO
DOS ESPAÇOS

Carlinhos Oliveira acredita que a
terceirização desses espaços, como

Autódromo, Kartódromo e Estádio seria
uma estratégia de se evitar a danos.
“Eles devem ser terceirizados ou no
caso do Autódromo, que fosse feita

uma parceria com o Automóvel Clube.
São áreas muito grandes e o poder

público não tem condições de cuidá-
los”, diz o presidente da Comissão.
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NOTAS

O texto-base da proposta que
torna obrigatória a inclusão de con-
sumidores e empresas no cadas-
tro positivo foi aprovado na Câma-
ra dos Deputados. Para o deputa-
do federal Alfredo Kaefer (Progres-
sistas), a divulgação de dados po-
sitivos vai auxiliar na retomada da
economia.

“É um ingrediente importante
para que consigamos diminuir as

Apoio às Apaes
A governadora Cida Borghetti
anunciou ontem no Palácio Iguaçu,
em Curitiba, ações para fortalecer a
rede de atenção à pessoa com
deficiência. A partir de agora, 86
Apaes do Paraná que nunca foram
contempladas com repasses de
recursos da saúde passam a ter acesso
ao piso mínimo de R$ 5 mil por mês e
outras 23, que recebiam abaixo do
piso, tiveram o valor elevado. Dessa
forma, todas as instituições do Estado
passam a receber o montante mínimo.

Sistema prisional
A governadora Cida Borghetti afirmou
ontem, durante a terceira reunião das
forças de segurança pública do
Estado, a abertura de novas vagas no
sistema prisional do Paraná. Entram
em funcionamento as primeiras 11
celas modulares, com capacidade
para 132 pessoas. No total serão 57
unidades para todo o Estado, que
abrigarão 684 presos. “A
determinação do nosso governo é
manter o diálogo e dar respostas
rápidas à sociedade”, disse.

Legisladores
O deputado estadual Adelino
Ribeiro (PRP) foi um dos
participantes da abertura 22ª
Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos
Estaduais, que aconteceu em
Gramado. O presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná, Ademar
Traiano (PSDB), também esteve
presente. Com o tema “Os desafios de
um novo Brasil”, a conferência deve
reunir mais de 1,5 mil participantes
nos três dias de palestras e debates.

Cadastro ajuda a economia
taxas de juros do país, por conta
do sistema que é adotado como
meio de dar segurança às institui-
ções que dão crédito. As pessoas
precisam entender que não se tra-
ta de quebra de sigilo, mas sim de
algo essencial para o desenvolvi-
mento econômico do país”, asse-
gurou o deputado Alfredo Kaefer,
lembrando que as informações hoje
estão bastante abertas na internet.

DIFERENÇA DE
VALORES
O exemplo citado pelo deputado
paranaense em plenário é a
diferença entre os valores da Taxa
Selic e da inflação.
“Hoje, temos uma inflação na casa
dos 3%, e uma taxa Selic que é
praticamente o dobro disso. Isso
não poderia acontecer, por mais
que ainda se tenha o ingrediente
dos impostos que precisam ser
reduzidos do chamado ‘custo
financeiro’. O cadastro positivo
vai ajudar na diminuição da
inadimplência e na redução dos
juros”, avaliou.

CADASTRO
O cadastro positivo já existe
desde 2011, com participação
voluntária. Os dados sobre
pagamentos dos consumidores são
repassados a empresas que
formulam uma nota com base na
adimplência e inadimplência. O
objetivo é permitir que bons
pagadores acessem juros menores a
partir da sua nota.KAEFER diz que diferença entre inflação e taxa selic deveria ser menor

ARQUIVO
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“Foro especial por
prerrogativa de função

previsto na Constituição
Federal em relação às

infrações penais comuns não
é extensível a atos de

improbidade administrativa,
que têm natureza civil.”

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

O aquecimento
do comércio na

semana que
antecede ao

Dias das Mães,
comemorado no

próximo
domingo.

A perigosa
concentração de

jovens no meio da
pista de rolamento
na Rua Paraná em

frente a casas
noturnas no centro

de Cascavel.

Luís Roberto
Barroso, ministro

do STF
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com pancadas

de chuva
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NOVA
15/05 - 08h49
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22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
07/05 - 23h11
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nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Raul Seixas, o pai do rock brasileiro, cantava:
“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante ‘do
que’ ter aquela velha opinião formada sobre tudo.”

Renovar a mente, mudar a maneira de
pensar, concordar hoje e discordar do mes-
mo fato amanhã é uma virtude daqueles que
agem com sabedoria e não têm medo de
mudar quando não é possível continuar in-
sistindo na mesma opinião.

Em tempos de redes sociais, no entanto,
a metamorfose ambulante sugerida por
Raulzito parece que desapareceu. Todos
têm uma opinião formada sobre tudo. Seja
política, religião, esporte, sociedade ou qual-
quer outro assunto as redes sociais estão
repletas de “especialistas” em cada tema.

E assim, o mundo virtual está se tornando
cada vez mais chato. Plataformas que pode-
riam ser palco de debates saudáveis de idei-
as se transformaram em ringues de comba-
tes de opiniões. Ninguém quer abrir mão da
sua maneira de pensar e ai daquele que ou-
sar discordar de sua opinião.

Não basta ter opinião formada sobre tudo,
os especialistas do mundo virtual sempre es-
tão certos, pelo menos ao seu modo de pen-
sar. Não há mais espaços para ideias com con-
trapontos, mas sim imposição de opiniões. O
bom senso deu espaço aos extremos e isso é
perigoso. É preciso ouvir mais!

 Marcha Para Jesus
Igrejas evangélicas de
Cascavel estão
preparando os últimos
detalhes da Marcha Para
Jesus, edição 2018.
Neste ano, a marcha
será no dia 26 de maio
com a concentração na
Praça da Bíblia, que terá
o novo monumento
inaugurado. Os fieis
seguirão pela Avenida
Brasil até a Praça Wilson
Joffre onde acontecerá
um show gospel com o
cantor Eli Soares.

 Luto político
Militante político e
defensor de causas
sociais, o aposentado José
Alvanir Quevedo morreu
na tarde de ontem em
função de complicações
decorrentes de uma
cirurgia. Sempre de bom
humor, o líder comunitário
participava de conselhos
como o de Saúde e criou o
termo “baixo clero”
para se referir ao grupo
que tinha menos
voz dentro da
sua agremiação política.

 ARQUIVO
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Para o Dia das Mães
Tem sorteio ao vivo, no

palco da Feira do
Teatro, às 11h.

São mais de 50 chances
de ganhar para quem

comprar nas barracas
da feira.

oOo
O Rotary Club de Cascavel

Primavera promove o 13°
Festival de Massas no Salão

Social do Tuiuti Esporte
Clube, a partir das 12h. O
ingresso custa  R$ 50 por

pessoa (crianças até 10 anos
não pagam).

Natureza
Dia 27 de
maio o

Instituto da
Pedra vai

promover um
curso de

Permacultura e
bioconstrução.
Será das 8h às
18h. O curso
será teórico e
prático. Mais
informações
pelo telefone
(45) 9914-
9456, com

Eliane.

 Kelinn Avelar com os filhos Francisco e Maria Julia, por Vera e Grasi Fotografias

 Michelle Galvão e o seu príncipe Guilherme Galvão

Maria Madalena Aleixo Bonin, que recebe
homenagem dos filhos Paulo Henrique,
João Victor, Mayara e Larissa

DIVULGAÇÃO

Felicidades!

Juliana Maria Sidro, Júlio Ferreira, Plabo
Mori Júlio, Carlo Neri, Pedro Maia,

Mayara Doddge, Júlio Fagunde Santos,
Lucas Molina, Paulo César Maia

e Lavito Duvoisin.

Amor
Será lançado hoje, às 9h, na Acic, o Projeto Amor em Fios Kids.

Direcionado às crianças em tratamento de câncer,  fará a confecção de
perucas coloridas, com lãs, lenços e outros materiais.

Escolher o seu
tempo é ganhar

tempo.
Francis Bacon
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você saberá como entreter a sua clientela,
principalmente se trabalha com produtos que
ofereçam diversão. Quanto maior a sua
identificação com o seu trabalho, maior será
a sua produtividade. Cor: rosa.

To
ur

o

Não deixe que o comodismo prejudique a
sua evolução profissional. Marte indica que
este é o momento de ir à luta, marcar o seu
lugar no mundo e conquistar o seu espaço.
Cor: lilás.

G
êm

os

Sua expressão verbal está mais criativa e
bem-humorada. Esta é uma boa fase para
escrever, estudar, pesquisar ou iniciar uma
atividade mental. Não lhe faltará objetivida-
de, nem clareza de ideias. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Medite sobre as coisas que dá valor e veja

se há correções a fazer. A dor do apego
pelo que já não tem mais funcionalidade em
sua vida é algo que deverá tratar neste dia.
Cor: rosa.

Le
ão

Vai ser difícil evitar um conflito entre você e
um parente. O clima é de competição na
vida familiar. Trate as pessoas ao seu re-
dor com gentileza. Cor: vermelho.

V
ir

ge
m Trabalho que exija privacidade, isolamen-

to, concentração e planejamento deve fluir
com maior facilidade. Não convém ficar
em evidência neste dia. Cor: vinho.

Li
br

a

Quem trabalha com criança, lazer, esporte
ou recreação não pode reclamar da sorte.
O dia também pode ser muito excitante
para quem se dedica a uma atividade com
a qual se identifica. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão Há um nítido desejo de se destacar profis-
sionalmente, mas mesmo assim, você não
deve perder o foco de suas necessidades
familiares e emocionais. Procure organizar
melhor a sua agenda. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o Os estudos, bem como as atividades
mentais serão favorecidos. Este é o
momento de dar mais velocidade aos
assuntos que fazem parte da sua rotina.
Cor: tons escuros.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Precisará avaliar o que é realmente impor-

tante e com isso, separar o que não serve
mais para sua vida. Esta pode ser uma
fase crítica sob alguns aspectos, mas tam-
bém libertadora. Cor: preto.

A
qu

ár
io Tudo vai ocorrer bem no decorrer deste

dia. Mas, à noite, o astral pode se revelar
um pouco tenso. Atitudes egoístas ou im-
pulsivas podem gerar mágoas e ressenti-
mentos. Cor: vermelho.

 P
ei

xe
s Bom dia para usar um certo mistério nas

suas estratégias de trabalho. Tarefas que
envolvam concentração, pesquisa, silên-
cio ou fiscalização contam com ajuda es-
pecial das estrelas. Cor: lilás.
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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    DEUS SALVE O REI

 • SBT

 • RECORD

Rodolfo conta a Afonso e Amália que Catarina mantém Augusto prisioneiro
na Torre de Zéria. Agnes aceita voltar com Selena. Afonso decide levar Amália
para Cália em missão oficial. Lupércio constata que Constantino foi envenena-
do. Ulisses e Lupércio se apavoram ao constatar que Saulo está com a peste.
Naná convida Ístvan para jantar em sua casa. Afonso ordena Romero a tomar
todas as providências para conter o avanço da peste. Catarina revela a Amália

que ajudou Afonso fugir da pedreira.

MALHAÇÃO
Gabriela explica a Alex e Flora que

acabou perdendo seu primeiro bebê. Tito
convida Garoto para tocar com sua ban-
da. Michael se incomoda com o dis-
curso de Charlie. Márcio e Pérola se
beijam. Rosália alerta Isadora para as
mudanças de comportamento de Péro-
la. Os meninos vibram com o novo ví-
deo de Úrsula. Gabriela descobre que
Úrsula é a menina misteriosa dos víde-
os. Enzo beija Úrsula, mas se esquiva
de ser visto com a menina.

ORGULHO E PAIXÃO
Darcy pede Elisabeta em namoro,

e afirma que não a pressionará sobre o
casamento. Julieta e Olegário vão ao
encontro de Xavier, sem saber que é
Virgílio quem conduz a charrete. O

Motoqueiro Vermelho segue o rastro de
Julieta. Agatha fica desolada quando
Brandão não chega para o jantar. O
Barão se emociona ao admirar a foto
de Zumira. Rômulo resgata Cecília na
casa de Ofélia e promete cuidar da es-
posa. Ema pensa em voltar ao Vale do
Café, mas Ernesto a convence a per-
manecer em São Paulo ao lado dos
amigos. Jorge e Amélia planejam seu
casamento.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara se desespera com a possibili-

dade de voltar para o hospício. A Gran-
de Mãe procura Clara. Mariano surpre-
ende a todos ao surgir no tribunal. Ma-
riano, durante seu depoimento, diz que
ama Lívia, que também se declara para
ele. Mariano acusa Sophia de ter ten-
tado lhe matar e ter cometido os outros
assassinatos. Sophia confessa seus cri-
mes. Raquel anuncia que Sophia é cul-

pada. A juíza também condena Zé Vic-
tor. Samuel e mais dois psiquiatras ates-
tem que Sophia é psicopata e que por
isso deve ser internada em um hospí-
cio. Clara se sente vingada. Sophia re-
cebe eletrochoques. Lívia conta para
Mariano que está grávida. Elizabeth lan-
ça sua grife em um desfile. Caetana
morre. Mercedes diz a Josafá que quer
ser mulher dele de verdade e os dois
se beijam.

CARINHA DE ANJO
Adolfo vai até o apartamento de

Haydee, diz que os dois são parecidos
e nãodeve ter sido ao acaso que se
encontraram. A mulher afirma que Flá-
vio está enlouquecendo como Nicole e
não sabe do que ele é capaz. Adolfo
insiste em conversarem em outro lugar.
Juju e Emílio querem que a mãe aceite
ser candidata a prefeita de Doce Hori-
zonte. Adolfo revela para Haydee que
quisdestruir Gustavo, mas percebeu que
estava errado.

AMOR PROIBIDO
Hilmi liga para provocar Adnan en-

quanto ele está na casa da praia de
Behlul. Em seguida, ele liga para provo-
car Bihter, e ela acaba desmaiando. Hil-
mi avisa Saït que ele foi descoberto e
pede para ele desaparecer. Behlul vai até
a casa da praia após saber que Adnan
esteve lá e a encontra destruída.

APOCALIPSE
Benjamin é levado preso. Ele vê Gló-

ria detida em outra cela. Ariela diz que
Benjamin teve a ajuda de alguém. Ri-
cardo diz que descobrirá o traidor. Meli-
na encontra Brenda amarrada. César
ataca um soldado e rouba as suas ves-
tes. Adriano tenta descobrir informações
sobre o paradeiro de Vittorio. Guido re-
cebe ordens para não investigar o su-
miço de Glória. Saulo e Noah seguem
para Jerusalém.

 • BAND

Catarina
revela a

Amália que
ajudou

Afonso fugir
da pedreira
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Amor de mãe
O amor de mãe se tornou ain-

da mais intenso na vida da jo-
vem Erica Fernanda Maia da Sil-
va, de 21 anos, moradora do
Bairro Clarito em Cascavel. Aos
16 anos ela teve o primeiro fi-
lho, aos 19, reviveu o sentimen-
to da maternidade e no dia 23
de março deste ano, completou
a família ao dar à luz a gêmeas.

Desde o início da gestação,
Erica desejava ter o parto normal,
mas não imaginava que isso fos-

Para o médico Leonardo Ebrahim, esse certamente é um dos momentos
mais marcantes em sua carreira profissional. “Já realizei outros partos,

mas foi o meu primeiro de gêmeos e que ficou marcado na minha carreira
do Samu e como médico. São raros os partos de gêmeos e com prolapso e

o primeiro pélvico ainda mais”.
Ele agradece o comprometimento da equipe que o acompanhou e destaca
a tranquilidade da mãe durante o parto.  “O socorrista André e enfermeira

Bruna foram tiveram uma tranquilidade e condutas perfeitas, para que
tudo ocorre-se bem, assim como a da mãe durante o parto. Tivemos uma

energia muito positiva neste dia, fomos abençoados”.
“Foram meus anjos da guarda. Deus me mandou as pessoas certas, na

hora certa. Eles foram atenciosos, carinhosos e cuidadosos. O trabalho foi
maravilhoso e me passaram uma segurança muito forte”, comenta Erica.

se ocorrer em casa. Ela começou a
sentir dores que em um curto pas-
sar de tempo aumentaram.

Foi no banho que percebeu a bol-
sa estourar e a partir daí, familiares
que estavam com ela solicitaram
apoio da equipe do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência).

“Quando deitei na minha cama
um cordão umbilical já estava para
fora. Fiquei com um pouco de medo
de elas nascerem e o Samu não
chegar”, recorda a mãe.

Essa foi a cena que o médico res-
ponsável pelo par to, Leonardo
Ebrahim, se deparou ao chegar ao
local. Diante da ansiedade e nervo-
sismo da família, ele solicitou apoio
da equipe de socorristas já confian-
te de que ali seria realizado o parto.

“Solicitei ao socorrista André e
enfermeira Bruna para que pegas-
sem o material que iríamos reali-
zar o parto ali mesmo devido às
contrações efetivas”, diz ele.

O parto de gêmeos foi algo novo
para a equipe que foi surpreendida
ainda pela forma que a primeira bebê
nasceu. “Após alguns minutos de tra-
balho de parto aparece a primeira
menina em posição pélvica, outra no-
vidade para todos nós da equipe, mas
tudo ocorreu bem”, lembra Ebrahim.

Poucos minutos depois do nasci-
mento da primeira filha que recebeu
o nome de Yasmin, chegou a segun-
da bebê. “Passaram-se 15 minuto e
logo iniciou a saída da Yngrid, mas
esta na posição cefálica, sem inter-
corrência”, explica o médico.

“Foi uma sensação maravilhosa,
um parto super natural e extrema-
mente emocionante”, comenta a
mãe. Logo na sequência, mães e
filha foram encaminhadas ao HU.

 Anjos da Guarda


