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Guarda Municipal
passa ser armada

Preparando
o Território
Durante todo o dia de ontem
servidores da Prefeitura de
Cascavel prepararam o
espaço para abrigar o
5º Território Cidadão, inaugu-
rado à noite pelo prefeito
Leonaldo Paranhos no Bairro
Morumbi. Desta vez, será
um Território itinerante e
estará também nos bairros
Cataratas e Periolo.

 Pág. 06

AÍLTON SANTOS

Cascavel registra 25 casos de dengue
 Pág. 08

A partir de hoje, 43 dos 44 agentes da Guarda Municipal de Cascavel passam
a usar armas de fogo durante os patrulhamentos pela cidade. A entrega do
armamento acontece durante a inauguração da nova sede da corporação.

Apenas um dos agentes continuará sem arma, por responder a um processo
administrativo e devido suas condições psicológicas.

 Pág. 03
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Jogão na Neva
 Local acostumado a grandes

disputas, o Ginásio da Neva será
palco de um jogão de futsal nes-
te sábado, entre Cascavel e Pato
Branco. O duelo é válido pela 4ª
rodada da Liga Nacional e está
marcado para as 19h15. Os in-
gressos promocionais custam
R$ 20 até às 12h30 deste sába-
do mediante a doação de 1 kg de
arroz, feijão e macarrão ou 1 li-
tro de leite de caixinha ou óleo
de soja (ou similar). Depois, as
entradas custarão R$ 40 (intei-
ra) e R$ 20 (meia).

No último jogo no local, o time
cascavelense se apresentou bem
diante de sua torcida e venceu o
clássico com o Marechal por 5 a 3.
Aquela, aliás, foi a única partida da
Serpente dentro de casa na tempo-
rada regular. E como visitante os
comandados do técnico Nei Victor
não foram tão bem.

Pela Liga, o Cascavel foi derro-
tado em Joinville e Santa Catarina,
e pelo Paranaense foi abatido em
Palmas e pelo Matelândia (em Me-
dianeira). A única vitória longe do
Caldeirão da Neva foi em São José

dos Pinhais, em triunfo apertado,
por 3 a 2, pelo Estadual.

A expectativa de uma boa par-
tida contra o Pato passa pelo
fato de o adversário ser a princi-
pal força do Paraná na tempora-
da e de as equipe se conhece-
rem muito bem. O atual cam-
peão da Série Ouro e o penta-
campeão paranaense já se en-
frentaram duas vezes neste ano,
de forma amistosa, e o Pato le-
vou a melhor em ambas: 3 a 1
em casa e 4 a 0 como visitante.
O Pato Futsal é o time a ser ba-
tido no Paraná em 2018.

O 8º Campeonato Chácara Fardoski de Futebol Suíço terá
outro sábado de decisões neste fim de semana, com a roda-
da única das quartas de final. Serão oito jogos, sendo quatro

pela Chave A, que premiará o campeão com R$ 10 mil, e
outros quatro pela Chave B, que premiará o campeão um jogo
de uniforme. A rodada começará às 14h30 e seguirá durante

toda a tarde. Pela Chave A os confrontos são Marquinhos
Veículos x Fercaus (14h30), Barão AP x Lolla/Pão Doce

(15h30), Cascavel AP x SE Villa Norte (16h30) e União x Auto
Elétrica SA (17h30). Já pela Chave B os duelos são LA Cordei-

ro x Hospital Gênesis (14h30), Brunetto/Fardoski x Radio
Capital/Oral Sin (15h30), Amigos do Guarujá x Clube 2000

(16h30) e Oxxiar x Sedentários (17h30). A arbitragem ficará a
cargo de Franciele, no campo 2, e Jhonatan, no campo 3.

Chácara Fardoski

As principais equipes de handebol do
Estado disputam a 1ª etapa do
Campeonato Paranaense da Categoria
Livre - Adulto neste fim de semana,
em Toledo. A competição será
desenvolvida sábado e domingo nos
ginásios Alcides Pan, Aldanir Ângelo
Rossoni (CCR), Laurí José Simon
(Panorama) e do Yara Country Club.
As disputas envolverão 50 equipes de
38 municípios nas categorias Ouro,
Prata e Bronze. Atual vice-campeão no
feminino, o FAG/Cascavel/O2 Saúde
enfrenta o time de São José dos
Pinhais às 11h de sábado e o de
Astorga às 8h30 de domingo, ambos
no Alcides Pan. pelo masculino, o
ACH/Lanalli/02 SAÚDE/Cascavel,
quinto colocado em 2017, enfrenta o
time de Jussara às 15h de sábado e o
de Maringá às 10h de domingo,
ambos no Aldanir Rossoni.

O pato
Além de ter boa parte do elenco

campeão em 2017, o time do
Sudoeste se reforçou com atletas
de renome do esporte. Destaque

para a contratação dos pivôs
Hernanes (ex-Cascavel) e Well (ex-

Intelli/SP), artilheiros da Série
Ouro do Paranaense e da Liga
Nacional, respectivamente, na

última temporada.

FÁBIO DONEGÁ
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A Associação Atlética Comerci-
al terá uma intensa programação
esportiva neste fim de semana,
todos como parte das comemora-
ções do aniversário de 54 anos do
clube. A começar nesta sexta-feira,
com dois jogos decisivos pela re-
pescagem da categoria Sênior do
26º Caico: Gilmax x Schiffer/Con-
sorcio Fipal (às 19h15) e AGV Ou-
tdoor x Cattani Sul (20h30). A com-
petição terá sequência amanhã
com outro duelo eliminatório da
repescagem, mas pela categoria
Super Sênior: Embalagens Novo
Mundo x Buenão (16h15). Os de-
mais oito jogos pela competição
serão segunda-feira, pela categoria
Livre, todos na sede campestre.

Já no domingo a programação
estará a cargo de disputas pela
Comercial Runners e pelos cam-
peonatos regionais de Sinuca e
de Natação, todos marcados
para iniciar às 8h.

Na piscina térmica do clube, a
partir das 8h, competidores de Foz

Iguaçu, Toledo, Campo Mourão e
até de Curitiba disputarão o Cam-
peonato Regional de Natação, que
deve atrair ainda competidores de
outras cidades da região por ser a
última chance para conseguir índi-
ce para o Brasileiro.

Na sala de jogos do Comercial,
a 3ª etapa do Regional de Sinuca
também está marcada para iniciar
às 8h de domingo. São esperados

Caratê
A cidade de Cascavel receberá
caratecas de todo o Estado
neste sábado, a partir das 8h,
para as disputas do
Campeonato Paranaense de
Karatê Tradicional, no ginásio
do Colégio Marista - a
cerimônia de abertura oficial
será às 17h. A competição deve
reunir cerca de 300 praticantes
com idade de 4 a 70 anos e é
seletiva para o Campeonato
Brasileiro, que será realizado em
Belém (PA) no mês de julho.

 Amador
O Campeonato Amador Municipal de
Cascavel tem novas decisões neste sábado
pelas oitavas de final. No Ninho da Cobra
os confrontos são: Santa Cruz x Cascavel
AP (14h) e Nossa Senhora da Salete x
Associação Esportiva Santa Cruz (16h).
Já no São Cristóvão os embates são:
Pankeka x ABA (14h) e Resenha x São
Cristóvão (16h). As partidas são
eliminatórias, em caso de empate o
vencedor será definido nos pênaltis.
Quem passar se juntará a D’Napolli,
Operário, Espaço Bier e Jada, Meninos
do Jauri nas quartas de final.

 Segundona
Líder do Grupo B da 2ª fase da
Segunda Divisão do Paranaense de
Futebol com quatro pontos, fruto de
uma vitória sobre o Paranavaí e um
empate com o Independente São
Joseense, o Cascavel CR coloca a
primeira posição da chave em jogo
com o Rolândia neste domingo, no
Estádio Érich Georg, às 15h30. O
adversário da Serpente também tem
quatro pontos na chave, mas em
desvantagem nos critérios de
desempate. O REC venceu o
Independente e empatou com o ACP.

NOTAS

80 jogadores das cidades de Cam-
po Mourão, Marialva, Umuarama,
Cianorte, Maringá, Toledo, Foz Igua-
çu, Guarapuava e também do clu-
be Tuiuti, aqui de Cascavel.

Já a 2ª edição do Comercial
Runners do lado de fora da AAC.
Terá a largada e a chegada na Rua
Juscelino Kubitschek e deve con-
tar com a participação de cerca
de 800 pessoas.

Fim de semana
cheio na AAC
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Megasena
Concurso: 2030

06 15 18 33 37 40

Dupla sena
Concurso: 1775

03 04 06 08 26 411º sorteio

08 13 37 43 45 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1648

04 09 10 11 12 13 15 16
17 19 21 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4652

04 27 38 40 58 59

Timemania
Concurso: 1167

09 21 37 60 67 71 76
TIME DO RORAIMA-RR

Lotomania
Concurso: 1856

03 08 09 12 17 24 30
32 35 38 42 45 51 79

80 82 83 85 96 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5274

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

27.533
49.594
13.019
54.342
24.498

Principal competição do País por
movimentar atletas e equipes por
mais tempo na temporada, o Cam-
peonato Brasileiro começa nesta
sexta-feira com quatro jogos pela
Série B. Já as Séries A e C terão
início no sábado, enquanto a Série
D começará próximo fim de sema-
na, no dia 21 (sábado).

Na 1ª rodada da Série B, des-
taque para o compromisso do

A espera finalmente está terminando e, a partir deste sábado, às 16h, começa um dos
principais torneios de futebol do mundo: a Série A do Campeonato Brasileiro.

Novamente, como no ano passado, alguns times despontam como grandes favoritos
ao título por conta do respeitável poder financeiro ou pela manutenção da espinha

dorsal do elenco. Um caso emblemático é o do surpreendente campeão Corinthians,
apontado como a quarta força paulista em 2017 e atual campeão nacional. Mesmo
não empolgando a torcida no início do ano, o Timão se sagrou bicampeão Paulista
neste ano, contra o Palmeiras. O Verdão, aliás, foi também vice do Brasileirão no

ano passado e deve vir com tudo para conquistar o certame em 2018.
O Flamengo, apesar de ainda buscar um treinador de peso, manteve bons

jogadores, como Éverton Ribeiro e Diego, o que deve dar fôlego para disputar o
torneio com afinco. Campeão da Libertadores do ano passado, o Grêmio,

obviamente, não poderia ser deixado de fora da lista. A equipe começou o ano
dando susto no Gauchão, mas conquistou a competição com certa facilidade,

inclusive vencendo o Internacional por 3 a 0 nas quartas de final.

Série B abre
o Brasileiro

vice-campeão paranaense Coriti-
ba, rebaixado da Série A 2017,
que desafiará, em São Luís do Ma-
ranhão, às 19h, o Sampaio Cor-
rêa, ascendente da Série C como
terceiro colocado.

Outro representante do Paraná
na Série B, o Londrina estreará em
sua terceira participação na compe-
tição contra o Boa Esporte, às
16h30 no Estádio do Café, também
no sábado. O Tubarão foi 5º coloca-
do em 2017 e 6º em 2016. Os de-
mais jogos de amanhã são: Vila Nova
x Avaí, CSA x Goiás, Brasil de Pelo-
tas x São Bento, todos às 16h30; e
Ponte Preta x Paysandu, às 21h.

Série A começa com quatro times favoritos

SÁBADO
16h Cruzeiro x Grêmio
19h Vitória x Flamengo
21h Santos x Ceará

DOMINGO
11h América-MG x Sport
16h Vasco x Atlético-MG
16h Corinthians x Fluminense
16h Internacional x Bahia
19h Atlético-PR x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Palmeiras
20h São Paulo x Paraná

SÉRIE A

SEXTA-FEIRA
19h15 Fortaleza x Guarani
20h30 Oeste x CRB
20h30 Atlético-GO x Criciúma
21h30 Figueirense x Juventude

SÁBADO
16h30 Brasil de Pelotas x São Bento
16h30 Vila Nova x Avaí
16h30 CSA x Goiás
16h30 Londrina x Boa Esporte
19h Sampaio Corrêa x Coritiba
21h Ponte Preta x Paysandu

SÉRIE B

DIVULGAÇÃO
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L AMIGOS
Hoje quero contar para vocês minha experiência com a saúde de
Cascavel. Durante essa semana tive um episódio de intoxicação

medicamentosa, tomei vários remédios que associados me fizeram
sofrer com o efeito colateral, e por tudo isso precisei ser atendido pelo

Samu e pela equipe da UPA Brasília. Profissionais dedicados, e
trabalham bravamente com os recursos que possuem para salvar vidas.

A dificuldade que existe do outro lado do balcão são tantas, e esses
profissionais fazem o possível e o impossível para o bem estar do

paciente. Que o sistema tem problemas, todos sabemos, mais temos
que louvar os profissionais que tentam diuturnamente ressuscitá-lo.

É a vez do Morumbi
A inauguração do Território Ci-

dadão V no Bairro Morumbi, na
noite de ontem, marca uma nova
fase no programa implantado pela
Prefeitura de Cascavel e que se-
gue de forma itinerante. As ações
na estrutura montada ao pátio da
igreja católica Santa Rita de Cás-
sia serão disponibilizadas aos mo-
radores entre os dias 13 e 16 de
abril e depois serão levadas a bair-
ros próximos.

Antes mesmo do lançamento
do programa, quem passava pelo
bairro já via mudanças, como a pin-
tura de sinalização nas ruas e
meios fios. Os trabalhos do muti-
rão da iluminação e poda de árvo-
res também são intensificados.

A partir de hoje, moradores te-
rão a oportunidade de aproveitar
de inúmeros serviços. “Na área
da saúde teremos testes de afe-
rição de pressão, avaliação clíni-
ca e agendamento de consultas
e exames. Haverá ainda ativida-
des de espor te, de recreação
para as crianças, e apresenta-
ções culturais com ar tistas lo-
cais”, cita o gerente de Divisão
Territorial, Ailton Lima.

Morador do Bairro Morumbi há
38 anos, Geraldino Rocha, avalia de
maneira positiva a chegada do pro-
jeto. “Trará muitas melhorias e até
mesmo um ânimo a mais para a co-
munidade”, cita. Para Eliane Fátima
da Luz, a expectativa é de que Terri-
tório Cidadão fortaleça a área da
saúde. “Isso é o mais importante
para o nosso bairro”, resume.

A estrutura montada no Morum-
bi contará com apoio da Secreta-
ria de Finanças para informações
sobre o IPTU, inclusive impressão
de segunda via de carnês. O ôni-
bus do programa Crack É Possível
vencer também está estacionado
e a equipe da Guarda Municipal
contribuirá com a segurança.

Nos dias 17 e 18 de abril a estrutura temporária do Morumbi e depois,
nos dias 19 e 20, ao Bairro Cataratas para prestar atendimentos à
população.Mesmo sem instalação fixa, o Território continuará com a
missão de levantar demandas da comunidade em todas as localidades.

Próximas paradas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Ações no Bairro Morumbi serão realizadas até a
próxima segunda-feira
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Moradores da comunidade de Rio
do Oeste, localizada no Distrito de
Rio do Salto, serão beneficiados
com a implantação do sistema de
saneamento rural. A notícia e a
forma como os serviços serão
executados foram detalhados em
reunião realizada pela Secretaria de
Agricultura, junto com
representantes da Sanepar. Na
ocasião foram repassadas
informações referentes às ações de
início das obras de implantação do
sistema, cuja previsão inicial é de
atender 42 famílias moradoras na
comunidade de Rio do Oeste.

 DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

25 casos de dengue
Boletim da dengue, di-

vulgado pela Sesa (Se-
cretaria Estadual da Saú-
de), confirma 25 casos
de dengue em Cascavel
desde agosto do ano pas-
sado, quando iniciou o
novo período epidemioló-
gico da doença.

O informe mostra que
do total de casos, 22 são
autóctones – aqueles con-

traídos dentro do próprio
município – e três impor-
tados. Além disso, foram
registradas 353 notifica-
ções no período, e destas
226 foram descartadas.

A incidência de dengue
em Cascavel é de 7,03
casos a cada 100 mil ha-
bitantes, índice considera-
do baixo conforme o Minis-
tério da Saúde.

Na regional
O boletim estadual traz ainda a circulação

da dengue nos 25 municípios da 10ª Regional
de Saúde. Ao todo, foram confirmados 64

casos – 60 autóctones e quatro importados.
As notificações chegam a 773.

PARANÁ
Em todo o Estado foram

confirmados 587 casos de
dengue – 561 autóctones e 26

importados. De agosto de 2017
até esta semana foram notificados

16.153 casos suspeitos.

 Se você tem
vasos de

plantas ou
pneus no

jardim,
mantenha-os
preenchidos

com areia
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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, 13 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Loai Haidor e Gislaine Oliveira Maia
2- Diego Luiz Pinheiro e Kátia Granetto
3- Diego Eduardo de Oliveira da Silva e Laila Cynthia Rodrigues da Silva
4- Paulo Sergio Gonçalves e Anabel Barbosa Soares
5- Fabio Jair Bach e Elisandra Rucker
6- Bruno Lajanoski e Fernanda Novais Mota
7- Ederson Rodrigues de Oliveira e Tatiane Camila Ruscheweyh
8- Éderson Prestes e Adriana Carla Morosini
9- Rodrigo Grad e Cristiane da Silva
10-Alexsandro Czepanhuk de Carvalho e Carla Diniz Pereira
11- Jackson de Sousa Caetano e Fernanda Marafigo
12- Joelmir Caigar Lolle e Patricia dos Santos Thome

Formação continuada
Na manhã de ontem, agentes de

Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-
to) participaram do Curso de Forma-
ção Continuada que visou ao desen-
volvimento ético profissional, por
meio da reflexão dos valores indivi-
duais, do grupo e da instituição.

O curso foi realizado na Escola
de Trânsito Pedrinho e Rafa e foi
ministrado pelo policial rodoviário
federal Félix Ribeiro da Silva. O ob-
jetivo foi trabalhar a ética no ambi-
ente de trabalho.

Segundo a educadora de Trânsi-
to Luciane de Moura, “vivemos e
convivemos em comunidade, então
precisamos estar atentos às con-
sequências de nossas escolhas e
ações, porque cada uma delas afe-
ta outros semelhantes. Cada esco-
lha que fazemos no dia a dia não
impacta somente as nossas vidas,
mas as de outras pessoas também.
Assim, trabalhamos a ética”.

Durante o curso foram repassa-
dos temas voltadas ao o que é
moral e legal em termos de ética
profissional; resgate de valores
humanos nas relações de trabalho;
diálogo sobre empatia; simulação
de situações cotidianas de aborda-
gem e esclarecimento de dúvidas
sobre o etilômetro, de acordo com
a legislação de trânsito.

Atividades
“A Cettrans como órgão público de
trânsito procura proporcionar aos
trabalhadores a formação visando ao
melhor desenvolvimento de suas
atividades e também levando o
conhecimento, o qual será aplicado no
cotidiano de trabalho, resultando em
positivas as atitudes tomadas”, explica o
diretor de Trânsito, Ademir Sampaio.

CURSO foi ministrado pelo policial rodoviário federal Félix Ribeiro da Silva

DIVULGAÇÃO
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Great Place to Work
Um evento na manhã de quinta-feira, 12, vai apresentar a metodologia de um dos mais importantes

instrumentos de melhoria de ambientes de trabalho disseminados no mundo. A apresentação do GPTW
será durante café da manhã, às 8h, na Sala Paraná, na Acic. O convite é estendido a todas as

empresas filiadas à associação comercial interessadas em conhecer mais sobre a certificação e sobre
os benefícios que um ambiente sadio de trabalho proporciona.

 Mais informações pelo 3321-1400 com César.

 Doação de sangue
Corretores e colaboradores de imobiliárias ligadas ao
Núcleo Rede Imóveis Cascavel vão realizar uma

ação inédita nesta quinta-feira, 12. Eles farão doação
coletiva de sangue ao Hemocentro para ajudar quem
precisa de transfusões. O trabalho de sensibilização
já começou e a expectativa é que pelo menos 60

pessoas participem da doação.

1º Encontro de RHs
A Câmara Técnica de Relações do Trabalho da Acic
promove seu primeiro evento na próxima segunda-
feira, 16. É o 1º Encontro de RHs com o tema Os
desafios da nova reforma trabalhista e a legislação

SST. O evento será coordenado pelo engenheiro de
Segurança no Trabalho Agnaldo Mantovani. Terá

início às 8h40, na Sala Paraná. Todos são
convidados a participar. Outras informações pelos

telefones 3321-1445 e 99907-1747.

Garantioeste
A Acic é parceira da Garantioeste, a maior

Sociedade de Garantia de Crédito em atividade
no Brasil. A SGC fornece cartas de aval que

facilitam acesso a créditos para capital de giro e
investimentos. Ligue para a Garantioeste e saiba

mais - informações adicionais podem ser
conseguidas no telefone 3321-1465.

Inverno Solidário
Começa no domingo, dia 15, a coleta de

donativos para o Inverno Solidário, campanha
organizada pelo Núcleo Acic Mulher e parceiros.

Haverá pontos de arrecadação nas empresas das
empresárias do núcleo, na Acic, Sicoob

Credicapital e também no Sebrae.

Sucessão familiar
A Uniacic informa que estão abertas inscrições aos que queiram participar do Ciclo Acic/FDC de
Capitação, com foco em Programa de Desenvolvimento de Acionistas. O curso vai ter início em

maio. Para inscrições confirmadas até este mês de abril há valores diferenciados. Filiados da
associação comercial também têm condições especiais para participar. O PDA é da J. Valério,

associada à Fundação Dom Cabral. Outras informações pelos telefones 3321-1408 e 9 9913-0263.

NR23
Estão abertas até 19 de abril inscrições para

treinamento ofertado em parceria pela Acic e T-
Protege sobre Brigada de Incêndio. O curso será
nas modalidades presencial e semipresencial. Os
encontros serão dias 24 e 25 de abril das 19h às

23h, na associação comercial. Informações
adicionais pelo telefone 3321-1452 ou ainda pelo

endereço de e-mail uniacic@acicvel.com.br .

Certificado e Issat
A Acic informa que retornaram os atendimentos do
Certificado Digital, diariamente das 8h às 12 e das
13h30 às 18h. A associação comercial, por meio
do Departamento Comercial, também firmou nova
parceria com o Issat para a prestação de serviços
e procedimentos na área da medicina do trabalho.

Mais informações pelo telefone 3321-1400.

 Escritório de compras
Cascavel conta com um escritório de compras
públicas que funciona em horário comercial na
Acic. Por meio dele, empresas são informadas

sobre licitações na prefeitura e em órgãos públicos
locais e empresários têm a chance de participar
de cursos e de treinamentos para conhecer mais

sobre licitações. Outras informações com Ana
Paula pelo telefone 3321-1400.

Seleção de talentos
Estão abertas as inscrições para o curso de

Recrutamento e seleção de talentos agendado
para os dias 14, 16 e 18 de maio. A capacitação

se destina a psicólogos, recrutadores,
administradores, empresários e acadêmicos.

Vagas limitadas. Mais informações pelo telefone
(45) 3321-1452 com Maria Jecila ou Juliana e

também pelo email uniacic04@acicvel.com.br .

Treinamentos
Cursos, palestras, treinamentos e workshops são organizados pela
Uniacic para manter empresários e seus colaboradores atentos a

mudanças e a novidades do mercado. A agenda de cursos pode ser
vista no site da associação comercial (www.acicvel.com.br – link

cursos), obtida pelo telefone 3321-1415 ou ainda informada pela Uniacic
na própria entidade, na rua Pernambuco 1.800.

Produtos e serviços da Acic
A Acic conta com um amplo portfólio de produtos e serviços à disposição

dos seus mais de 13 mil associados. São convênios de saúde,
odontológico, vales-alimentação e refeição e acesso a linhas de crédito,

para capital de giro e investimento, com os melhores prazos e as
menores taxas do mercado. Informações adicionais podem ser

conseguidas pelo telefone 3321-1400.
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Investimentos na pista
A pista que revela atletas e pro-

jeta o Município de Cascavel em
competições de destaque na área
do atletismo ganhará melhorias. A
princípio houve discussões para
que o percurso recebesse piso sin-
tético, no entanto, essa possibili-
dade não é mais cogitada.

Segundo o treinador de atletis-
mo no município, Wanderley
Wyzykowski, caso houvesse essa
mudança, um grande volume de
pessoas seria prejudicado.

“Com o uso de piso sintético a
pista ficaria limitada, pois há uma
série de exigências para utiliza-la,
incluindo calçados especiais, e
isso comprometeria um grande nú-
mero de pessoas que treinam no
espaço”, afirma.

Atualmente o município conta
com 60 atletas em seis diferentes

categorias e investimentos serão
garantidos para que todos tenham
condições de seguir com treinos.

 EXPECTATIVA
Uma das mudanças aguardadas pelo treinador, que, no entanto, não serão

atendidas neste momento, é com espaços para guardar equipamentos. “Hoje
nossas barreiras ficam embaixo do ginásio e isso dificulta os treinos”, afirma

ele.  O treinador também espera por obras de banheiros, vestiários,
almoxarifado e de nova casa para controle de marcação. “São benefícios
essenciais não só para atletas, como também para o público em geral”.

MELHORIAS da pista de
atletismo serão feitas por etapas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

MELHORIAS
Conforme edital publicado no órgão
oficial do Município, empresa será
contratada para execução de reforma
e modernização da pista de atletismo.
A Secretaria de Esportes afirma que
as melhorias ocorrerão por etapas.
Nesta primeira fase investimentos
serão direcionados à limpeza, pintura
e novo piso em arquibancadas; além
de pintura de vagas para cadeirantes
e substituição de luminárias para uso
de lâmpadas led. O preço máximo
previsto para o pagamento dos
serviços é de R$ 81.712,56 e as
propostas devem ser apresentadas
até o dia 26 de abril. Após
assinatura, o contrato deve ser
cumprido no prazo de quatro meses.
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 Mais de 30 milhões de brasilei-
ros moram de aluguel, de acordo com
o último censo do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísticas).
Por isso, a casa própria ainda é o prin-
cipal sonho de muitos. Para atender
a esta demanda bancos e construto-
ras facilitam, cada vez mais, financi-
amentos e linhas de crédito voltadas
para a aquisição de imóveis. Mas é
preciso muito cuidado ao assumir um
financiamento de longo prazo, pois a
chance de perdê-lo para o banco por
causa do desequilíbrio econômico, ca-
pitalização de juros (juros que rendem
juros), cumulado com atualização
monetária da dívida, é muito grande.
Outro caso em que é possível perder
o imóvel para o banco se refere ao
dar um imóvel como garantia de um
empréstimo. Esta modalidade ainda
é pouco praticada no Brasil, mas
cada vez mais os bancos vêm ampli-
ando a oferta deste tipo de crédito.

Optar pela conhecida “hipoteca”
de um apartamento, casa, ou terreno
como garantia para tomada de um em-
préstimo tem a vantagem de a dívida
ter que ser discutida perante o Poder
Judiciário. Porém, também há o ris-
co de perder o imóvel para o banco

caso não consiga pagar as parcelas.
De acordo com o advogado especi-

alista em Direito Bancário, Donato Sou-
za, em ambas as situações, a perca do
imóvel está sujeita ao contrato feito
entre as partes. “Os bancos têm por
praxe utilizar a alienação fiduciária. Se
o imóvel foi financiado e com contrato
de longo prazo, ocorrerá o que chama-
mos de dívida ad eternum, devido a não
quitação da dívida ao final do contrato.
Isto ocorre porque o valor de capital
amortizado na parcela acaba sendo
consumido pela atualização monetária
da dívida”, explica.

O grande equívoco das pessoas está
em achar que o valor pago da parcela é

totalmente abatido do saldo devedor
emprestado. Todavia, não é assim.

A depender da tabela de amorti-
zação utilizada, o valor de capital de-
volvido na parcela se aproxima de
zero, tendo em vista serem contratos
na sua maioria, de longo prazo.

Se o imóvel foi entregue como
garantia de um empréstimo, o peri-
go está na não quitação da dívida.
Neste caso o banco leva o imóvel a
leilão, porém por pouco mais de
50% do valor real que o imóvel tem
no mercado.  Nos dois casos, finan-
ciado ou ofertado em garantia, a si-
tuação pode ser revertida, confor-
me explica o advogado.

Qual a chance de eu perder
meu imóvel para o banco?

 PALAVRA DO ESPECIALISTA
“Trata-se de contratos que nascem com desequilíbrio econômico financeiro.

Comparando quem financia pelo Minha Casa Minha Vida e o grande empresário
que financia seu próprio imóvel, observa-se que a única diferença entre os dois
está nos juros remuneratórios ofertados, sendo maior para este, mas ambos
terão saldo residual a pagar no final do financiamento de longa duração. Em
imóveis ofertados em garantia de dívida bancária, o grande problema muitas

vezes está no passado de onde as supostas dívidas se originaram. Porém se estas
dívidas forem devidamente contestadas é possível produzir a prova que dará
respaldo para conquistar o impedimento da tomada do bem. O risco é muito
maior, claro, para as pessoas que não buscam a defesa de seus direitos, o que

cumulado com o não pagamento da parcela da maneira que o banco estipulou,
resulta na tomada do imóvel via cartório de imóveis.”

Advogado
Donato
Souza

FOTOS: DIVULGAÇÃO



LOCAL12 HOJE NEWS, 13 DE ABRIL DE 2018 LOCAL 13CASCAVEL, 13 DE ABRIL DE 2018

 Mais de 30 milhões de brasilei-
ros moram de aluguel, de acordo com
o último censo do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísticas).
Por isso, a casa própria ainda é o prin-
cipal sonho de muitos. Para atender
a esta demanda bancos e construto-
ras facilitam, cada vez mais, financi-
amentos e linhas de crédito voltadas
para a aquisição de imóveis. Mas é
preciso muito cuidado ao assumir um
financiamento de longo prazo, pois a
chance de perdê-lo para o banco por
causa do desequilíbrio econômico, ca-
pitalização de juros (juros que rendem
juros), cumulado com atualização
monetária da dívida, é muito grande.
Outro caso em que é possível perder
o imóvel para o banco se refere ao
dar um imóvel como garantia de um
empréstimo. Esta modalidade ainda
é pouco praticada no Brasil, mas
cada vez mais os bancos vêm ampli-
ando a oferta deste tipo de crédito.

Optar pela conhecida “hipoteca”
de um apartamento, casa, ou terreno
como garantia para tomada de um em-
préstimo tem a vantagem de a dívida
ter que ser discutida perante o Poder
Judiciário. Porém, também há o ris-
co de perder o imóvel para o banco

caso não consiga pagar as parcelas.
De acordo com o advogado especi-

alista em Direito Bancário, Donato Sou-
za, em ambas as situações, a perca do
imóvel está sujeita ao contrato feito
entre as partes. “Os bancos têm por
praxe utilizar a alienação fiduciária. Se
o imóvel foi financiado e com contrato
de longo prazo, ocorrerá o que chama-
mos de dívida ad eternum, devido a não
quitação da dívida ao final do contrato.
Isto ocorre porque o valor de capital
amortizado na parcela acaba sendo
consumido pela atualização monetária
da dívida”, explica.

O grande equívoco das pessoas está
em achar que o valor pago da parcela é

totalmente abatido do saldo devedor
emprestado. Todavia, não é assim.

A depender da tabela de amorti-
zação utilizada, o valor de capital de-
volvido na parcela se aproxima de
zero, tendo em vista serem contratos
na sua maioria, de longo prazo.

Se o imóvel foi entregue como
garantia de um empréstimo, o peri-
go está na não quitação da dívida.
Neste caso o banco leva o imóvel a
leilão, porém por pouco mais de
50% do valor real que o imóvel tem
no mercado.  Nos dois casos, finan-
ciado ou ofertado em garantia, a si-
tuação pode ser revertida, confor-
me explica o advogado.

Qual a chance de eu perder
meu imóvel para o banco?

 PALAVRA DO ESPECIALISTA
“Trata-se de contratos que nascem com desequilíbrio econômico financeiro.

Comparando quem financia pelo Minha Casa Minha Vida e o grande empresário
que financia seu próprio imóvel, observa-se que a única diferença entre os dois
está nos juros remuneratórios ofertados, sendo maior para este, mas ambos
terão saldo residual a pagar no final do financiamento de longa duração. Em
imóveis ofertados em garantia de dívida bancária, o grande problema muitas

vezes está no passado de onde as supostas dívidas se originaram. Porém se estas
dívidas forem devidamente contestadas é possível produzir a prova que dará
respaldo para conquistar o impedimento da tomada do bem. O risco é muito
maior, claro, para as pessoas que não buscam a defesa de seus direitos, o que

cumulado com o não pagamento da parcela da maneira que o banco estipulou,
resulta na tomada do imóvel via cartório de imóveis.”

Advogado
Donato
Souza

FOTOS: DIVULGAÇÃO



GERAL14 HOJE NEWS, 13 DE ABRIL DE 2018

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- JÁDER AUGUSTO KOPS E SÔNIA REGINA FABRICIO
02- JULLIAN LUIS STÜLP E JÉSSICA RÉGIA PORTILHO REZENDE
03- RAFAEL DOMINGOS ANDREOLLA E ELIZA BEATRIZ ZANELLA
04- RONALDO DE PAULA CORDEIRO E SIMONE SOZO CARDOSO
05- GLENY LUAN KAEFER E JAMILE ALVES LOPES
06- GELSON VIEIRA E ELZA APARECIDA MOREIRA
07- DAVI MACIEL E MARISTELA TOMAS DE OLIVEIRA
08- LEONARDO BERTHA BELONI E LETICIA PARIS
09- MARCOS COSTA VIEIRA E SUELLEN DE RAMOS BONZANINO
10- CLAUDEMIR JOSÉ SINHORIN E ELIZETE SANDRA FESTNER
11- JOSÉ FERREIRA ANTUNES E DERLI FERREIRA BRAGA
12- MARCELO LUIZ FERREIRA ACOSTA E ROSELI CRISTINA DE MORAIS
13- LUIS FERNANDO KREMP E ADAIR DE CASSIA CORDEIRO STROZZI
14- ADNILSON FRANK E SONIA APARECIDA DE LIMA
15- FELIPE LANGNER DOS SANTOS E KAREN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
16- MARCOS VINICIUS LEITE E LARISSA KAREN CORBARI

Cascavel, 13 de abril de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Temer minimiza críticas
O presidente Michel Temer apre-

sentou ontem à sua nova equipe mi-
nisterial um balanço das atividades
desenvolvidas por seu governo. Após
determinar que os dez novos minis-
tros mantenham o trabalho que já
vinha sendo desenvolvido pelas
pastas,Temer fez um relato sobre as
ações na área econômica, citando
como exemplo a queda da inflação e
da taxa de juros, bem como a me-
lhora na bolsa de valores.

“Quando aqui chegamos o pico
[da bolsa] estava em 42 mil pontos e
atingiu picos de 87 mil pontos, tudo
isso num prazo de menos de dois anos
de governo. A significar que nesses
próximos nove meses nós ainda po-
deremos realizar, repetindo, mas rei-
tero com muita ênfase, tudo aquilo
que poderá ser feito”.

Temer disse que a nova equipe
não deve se incomodar com as críti-
cas e que, apesar dos protestos, o
governo deve continuar seguindo a
mesma equação do trabalho que já
vinha sendo desenvolvido. “Enquan-
to as pessoas protestam, a caravana
do governo vai trabalhando”.

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Conquistas
Ele reiterou que as conquistas foram
alcançadas em meio a dificuldades políticas
enfrentadas pelo governo, mas que há
ainda muito por fazer nos nove meses
restantes. “Isto [as conquistas], sabem os
senhores, [obtidas pelo governo] sem
embargo das dificuldades. Dificuldades que
são naturais: oposição, que é natural no
regime democrático; e tantas outras
situações que poderiam vir a embaraçar o
governo. Ao contrário, porque isso serviu
de combustível para que nós fizéssemos o
que foi feito”, disse o presidente durante a
primeira reunião ministerial com a nova
equipe de seu governo.

 REUNIÃO de Temer com os novos ministros
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 12
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

Trânsito sangrento
Mais uma morte foi registrada

em decorrência de acidente de trân-
sito, em Cascavel. Ivonete Correia,
45 anos, estava internada no Hos-
pital Universitário. Ela foi atropela-
da no dia 6 deste mês, no Bairro
Interlagos, foi levada para uma UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) e
depois transferida para o HU. De-
pois de dias internada, não resis-
tiu aos ferimentos e foi encaminha-
da ao IML (Instituto Médico Legal)
na manhã de ontem. Ela é a 12ª ví-
tima de morte no trânsito em Cas-
cavel neste ano.

Neste ano, 749 acidentes já foram
registrados até ontem, de acordo com
relatório online do Corpo de Bombei-
ros. Média de mais de 7 por dia.

Ontem de manhã, diversas ocor-
rências foram registradas. Um aci-

dente envolvendo um carro e uma
motocicleta é registrado na Rua
Teobaldo Bresolin, em cima do via-
duto da marginal da BR-467.

A colisão envolveu um Focus e um
Pálio, em um local em que a visibilida-
de é comprometida para motoristas.
Duas pessoas foram atendidas com
ferimentos leves pelo Siate.

Mais ocorrências
Outra batida foi registrada na Rua Pernambuco,
esquina com a Rua Presidente Bernardes. Uma
moto bateu em um Escort e o motociclista
sofreu uma fratura na perna. Na noite de
quarta-feira, uma queda de moto ocorreu na
BR-277, perto do Trevo da Carelli, por que a
pista estava cheia de óleo. O motoqueiro foi
atendido com ferimentos leves.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

VEÍCULO ficou destruído em batida na Rua
Teobaldo Bresolin

MOTOCICLISTA se feriu em acidente na Rua
Pernambuco

   FOTOS: FÁBIO DONEGÁ



 FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência

Colégio arrombado
Um arrombamento foi registrado na
madrugada de ontem, no Colégio
Consolata em Cascavel. A ação foi
percebida apenas durante a manhã,
quando os funcionários do colégio
chegaram para trabalhar. Os ladrões
arrombaram uma porta de ferro para
ter acesso à sala de informática da
escola. Três computadores e dois
monitores foram furtados do local. A
Polícia Militar foi acionada para
registrar a ocorrência. A Polícia Civil
investiga o caso.

Cerca de 20 minutos. Foi esse o
tempo que durou o socorro de um
motociclista na noite de quarta-feira,
na Avenida Tancredo Neves, em Cas-
cavel. Socorristas do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência)
foram acionados para atender o ho-
mem, já que havia muitas ocorrênci-
as ao mesmo tempo ao Siate, e o in-
cidente foi registrado perto da base
do Consamu em Cascavel.

Por todo o tempo, os socorristas
se revezavam em uma incansável
massagem cardíaca, tentando salvar
o homem, que não resistiu.

Segundo o Samu, provavelmen-
te a vítima teve um infarto agudo do
miocárdio fulminante.

Socorro incansável
De acordo com o diretor-técni-

co do Consamu, Rodrigo Nicácio, o
tempo de tentativa de reanimação
varia de acordo com o caso. “Meu
tempo máximo já foi de 100 minu-
tos. O tempo depende de um con-
junto de fatores, que avaliamos du-
rante o atendimento. Às vezes, nem
iniciamos as manobras. Por outras,
insistimos até a exaustão. Isso por-
que analisamos o ritmo cardíaco,
atividade elétrica do coração, para
definir se há indicação de fornecer
choques ou não. Quando não há
essa atividade elétrica, o retorno dos
batimentos é mais difícil”, explica.

Acidente de moto
Duas pessoas ficaram feridas em um
acidente de moto registrado na tarde
de ontem, no Bairro Presidente em
Cascavel. A moto seguia pela Rua Delfin
Moreira quando foi atingida por um
Fiat Uno, que seguia pela Rua Emilio
Médice. Os dois ocupantes do veículo
tiveram ferimentos leves e foram
encaminhados para a UPA do Veneza.

Carregado com contrabando
Um Honda Civic, carregado com
eletrônicos contrabandeados, foi
apreendido na manhã de ontem, pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal) em
Cascavel. Os eletrônicos estavam sem
documentação fiscal, o que é
considerado crime de descaminho,
segundo a polícia. O veículo foi levado
para a Receita Federal de Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

MASSAGEM CARDÍACA
Enquanto o paciente atendido pelo socorro apresentar a atividade elétrica no coração,
a massagem cardíaca é mantida. “Fazemos compressões em uma frequência de 100 a
120 por minuto. Sem parar, só para trocar o massageador. Essa troca é feita a cada
dois minutos, porque cansa muito”, comenta. Qualquer pessoa pode fazer uma massagem
cardíaca. Se não souber como o procedimento funciona, basta ligar no Samu e seguir as
orientações do socorrista, até que a ambulância chegue ao local.
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Irredutível
O secretário de Comunicação Social Ivan Zuchi, que teve
uma discussão acalorada com o prefeito Paranhos em um

grupo de whatsapp de funcionários da prefeitura entregou
o cargo e embarcou para Curitiba. Na manhã de ontem,

Paranhos tentava convencer Zuchi a mudar de ideia, mas
ele estava irredutível.

Entrevero
As conversas foram
vazadas e ontem
publicadas em grupos de
debates políticos pelo
jornalista Miguel Dias, o
que irritou Zuchi. Após a
publicação, o secretário
escreveu um “textão” e fez
uma série de críticas a
Dias. O assunto dominou
os debates políticos.

Finalmente
Publicada a alteração de
credenciamento de pessoas
físicas e jurídicas para
contratar técnico de
Enfermagem para a prestação
de serviços no Hospital
Universitário. Serão 7.610
horas a um valor de R$ 21.
Antes eram R$ 18. Por 40
horas, o profissional pode
receber R$ 3.360. Essa média
de horas é possível contratar
em média 50 técnicos.

Supersecretário!
Cletírio Feistler está entre os
últimos a apagar as luzes na
Prefeitura. Também pudera: é
secretário da Casa Civil, Obras,
Meio Ambiente e presidente
do IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel).
Ele confessa: “Se puder
escolher, fico só no IPC”.
Preferência ligada a profissão:
ele é engenheiro civil.

Fora da CUT
Está marcada para dia 21 de
abril assembleia do Sindicato
dos Empregados em Empresas
de Segurança em Cascavel.
Entre os assuntos, a desfiliação
com a CUT (Central Única dos
Trabalhadores). “A CUT é
entidade que prega que o
trabalhador não precisa pagar
contribuição sindical. Então
por que vamos manter essa
filiação?”, diz o presidente,
Jose Carlos Antunes Ferreira.

TRÂNSITO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Prefeitura abriu licitação de R$ 299,6 mil em divisórias
para todos os departamentos, marcada para 25 de abril.

 Giacobo confirmou presença em Cascavel hoje, em
evento para entrega de armas aos guardas municipais.

O IPC deve pedir em breve desapropriação de uma área
para expandir a Rua Manaus até a Avenida Piquiri, no
Bairro Country. A área pertence a Pedro Muffato. Essa
ligação vai facilitar o trânsito dos ônibus até o novo
terminal em construção.

Guarda Municipal
recebe armas

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Prestes a ampliar a
Guarda Municipal, hoje o
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) entrega as armas de
fogo a todo efetivo, que
atua na cidade há um ano
e dois meses. Desde janei-
ro, apenas oito guardas
municipais da Patrulha Ru-
ral estavam armados. Ago-
ra, dos 44 servidores, 43
usarão armas de fogo –
um responde a processo
administrativo e não pode-
rá usar devido as condi-
ções psicológicas avalia-
das pelo Município.

A entrega está marca-
da para 14h, na inaugura-
ção da Secretaria de Polí-
tica sobre Drogas e Pro-
teção à Comunidade. On-
tem mesmo a Prefeitura
havia legalizado outra atu-
ação da Guarda Munici-
pal, no perímetro rural. O

trabalho era feito, mas
sem uma legislação ade-
quada. Pela redação, ago-
ra foi criado o setor de
Patrulhamento Rural, com
atribuição de vigilância
rural para preservar or-
dem pública; realizar pa-
trulhamento preventivo e
ostensivo nos distritos,
zelando bens, serviços e
instalações municipais;
contatos com a popula-
ção para verificar as ne-
cessidades de segurança
pública e encaminhar ao
delegado os criminosos
diante flagrante, além de
verificar danos ao meio
ambiente. “É uma com-
plementação dentro da
atividade”, diz o diretor de
Proteção à Comunidade,
José Avelino Novakoski.

Hoje são 44 servidores na Guarda, com 43 em atividades nas ruas e
sete viaturas. Quatro equipes – formadas por oito agentes e duas
viaturas – fazem o trabalho na área rural. Até o próximo mês a
expectativa é que mais 76 guardas sejam chamados. “Estamos no
processo final do concurso, com investigação social: uma etapa
eliminatória que apura a vida egressa do candidato”, diz Novakoski.

 Em números

PREFEITURA pretende ampliar o número de agentes da Guarda Municipal
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PDI: Cascavel pede prazo
Oficialmente encerra dia 27 de

dezembro o prazo para execução
total das obras do PDI (Programa
de Desenvolvimento Integrado) de
Cascavel. Em encontro com os téc-
nicos do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), a Prefeitu-
ra obteve uma flexibilidade para
executar o contrato integralmente
sem risco de punições. Já está pre-
visto em contrato um adicional de
30 dias a partir do encerramento
para a prestação de contas das
obras – situação que acalma os
envolvidos nas obras.

O contrato de operação de cré-
dito externo com o BID foi assina-
do em Brasília no dia 27 de de-
zembro de 2013. Ele prevê o em-
préstimo no valor de 28,7 milhões
de dólares, com juros de 1,2% ao
ano (variação com base na tabela
Libor), cinco anos de carência e

 CPI das horas extras
Hoje os vereadores da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das horas

extras realizarão oitivas com os motoristas da Secretaria de Educação, Cleber
Luiz de Oliveira, às 9h, Marcelo Marcos Goncalves, às 9h20, Carlos Bomfilho

Beltrame, às 9h40, Jacir Maximino, às 10h e Marcelo dos Santos Vaz, às
10h20. Será ouvido ainda o motorista da Secretaria de Saúde, Marcos Antonio

da Silva Lima, às 10h40.
A CPI tem como presidente o vereador Carlinhos Oliveira (PSC), Olavo Santos

(PHS) na relatoria e Josué de Souza(PTC) como secretário.
A CPI no Legislativo investiga possíveis irregularidades existentes na execução
e pagamentos de horas extras para os motoristas lotados nas secretarias de

Educação e Saúde do município no período de janeiro de 2013 a julho de 2017.

mais 25 anos para o pagamento.
O recurso, mais uma contraparti-
da de igual valor do Município,
financiará o PDI.

O motivo de preocupação
é ainda a execução de obras
que sequer foram licitadas
– entre elas aberturas de
vias urbanas, como a Rua
José de Sá Cavalcanti,
Rua Ipanema e Rua Kenne-
dy/Recife e a Rua Jacare-
zinho – onde hoje está o
Terminal Leste. “Pre-

tendemos finalizar todo o proces-
so de licitação o mais rápido pos-

sível para a execução
dessas obras. Em

cinco meses fare-
mos as desapro-
priações neces-
sárias, licitações
e autorizações
para o início dos
serviços”, diz o pre-
sidente do IPC, Cle-

tírio Feistler.

Plano de ações
Agora, a pedido do BID, a

Prefeitura elabora um plano de ações
do balanço de encerramento para

pontuar exatamente o que foi
executado no projeto. “Os técnicos
buscam saber se o projeto cumpriu

com o que estava estabelecido, que
era mobilidade urbana, qualidade de

vida aos moradores e auxílio no
desenvolvimento urbano”,

diz Feistler.
As obras que restam serão licitadas

separadamente para agilizar a
entrega. “Se fizéssemos como sugeriu
o BID, uma só licitação, acreditamos

que o serviço demoraria mais. Por
isso, as três obras serão executadas

por empresas diferentes”,
diz o presidente do IPC.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

CLETÍRIO diz
que em cinco
meses haverá
desapropriações
para abertura
de vias
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Centro de Endoscopia
pronto em 60 dias

Em até 60 dias os mais de
três mil pacientes que aguardam
por exames de endoscopia e co-
lonoscopia em Cascavel serão
atendidos no novo Centro de En-
doscopia Digestiva do Huop (Hos-
pital Universitário do Oeste do
Paraná). Com a publicação de edi-
tal de licitação para a compra do
sistema de videoendoscopia, em
11 de abril, no site da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste
do Paraná), a espera por este tipo
de atendimento especializado fica
cada vez menor.

Conforme o hospital, as pro-
postas são recebidas desde às
8h de quarta-feira (11), no www.
comprasnet. gov.br.  A abertura
das propostas e recebimento dos
lances ocorre em 24 de abril, a
partir das 8h30. A licitação é rea-
lizada via pregão eletrônico, do
tipo menor preço. De acordo com
a direção do Huop, o aparelho que
compõe o sistema de videoendos-
copia deve custar R$ 800 mil.

Mais tecnologiaPACIENTES
POR MÊS
Os exames de endoscopia e
colonoscopia serão realizados de
forma gratuita e disponibilizados
aos pacientes dos municípios que
integram a 10ª Regional de
Saúde de Cascavel. A
expectativa é de que 200
pessoas sejam atendidas todos os
meses a partir do funcionamento
do Centro.

O edital publicado nesta semana já havia sido divulgado em fevereiro,
porém, os equipamentos ofertados pelas empresas que participaram do
primeiro certame não possuíam tecnologia suficiente ou já estavam
ultrapassados, conforme apontou à época o diretor administrativo
do hospital, Edson de Souza.
Com a republicação e garantia de emenda parlamentar de R$ 1 milhão do
deputado federal Alfredo Kaefer (PP) – R$ 500 mil disponibilizados
antes da primeira licitação, e outros R$ 500 mil provisionados logo após
o processo – e contrapartida de R$ 200 mil do Huop, o Centro de
Endoscopia Digestiva será composto por equipamentos de alta tecnologia,
que garantem, a partir de uma imagem mais nítida, diagnósticos totalmente
assertivos. Vale lembrar que a emenda de Kaefer será utilizada também em
outras demandas do novo espaço.

Centro de Endoscopia é uma
demanda de 20 anos do hospital

DEPUTADO FEDERAL Alfredo Kaefer (PP)
disponibilizou emendas para que
equipamentos fossem adquiridos

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News
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“Realmente, paz no
campo é o que

interessa para nós.
Queremos um

Estado ordeiro, com
paz, harmonia e
avançando nas

políticas públicas.”

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

A decisão do
Supremo
Tribunal Federal
que negou um
pedido de
habeas corpus
para o ex-
ministro
Antonio Palocci.

A campanha
eleitoral antecipada
de alguns pré-
candidatos que
espalharam
outdoors
disfarçados de
publicidade
pela cidade.

Governador Cida
Borghetti, em encontro
com lideranças do MST.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Quando o STF anunciou a data para o julga-
mento do Habeas Corpus de Lula, que tratava da
condenação em segunda instância, houve uma
ampla mobilização de movimentos supostamen-
te “apartidários” para pressionar o Supremo a man-
ter a decisão que autoriza a prisão após a conde-
nação em segunda instância. Por 6 x 5 o STF en-
tendeu que era possível a prisão em segunda ins-
tância e, no dia seguinte, o juiz Sérgio Moro decre-
tou a prisão do ex-presidente petista que está hoje
sob custódia da Polícia Federal em Curitiba.

Quem foi às ruas de verde amarelo dizia que o
protesto era contra a corrupção e, por isso, queri-
am a condenação de Lula. Nos autos da Lava Jato
sobram provas sobre propinas recebidas pelo ex-
presidente em forma de imóveis e outros benefíci-
os. Logo, precisa ser punido, sim.

O que chama a atenção é que não há a mes-
ma indignação no caso de Aécio Neves, citado
várias vezes na Lava Jato. Em maio do ano pas-
sado, executivos da JBS disseram ao Ministério
Público Federal que pagaram ao menos R$ 60
milhões ao tucano mineiro em 2014. E quem não
lembra do caso das malas?

É bem verdade que há um diferencial entre Lula
e Aécio. Lula governou esse País por oito anos e,
por isso, talvez a indignação seja maior.  Aécio ten-
tou ser presidente, mas não conseguiu. Mas, se o
alvo da indignação é, de fato, a corrupção, é preci-
so se manifestar sempre, independente de quem
sejam os supostos corruptos.

DIVULGAÇÃO

 Na Fundação
Daniel Fernando Scalco,
o Chimia, saiu do cargo
de comissão como
diretor de Departamento
e Promoção do Esporte e
passa a integrar a
Fundação Municipal de
Esporte, com cargo de
diretor de Políticas de
Esportes e Lazer. Já o pré-
candidato a deputado
estadual, Gilson Teixeira
dos Santos, o Tikin,
pediu exoneração do
cargo de assessor de
gabinete da Companhia
Municipal de Habitação.

 Palestrantes ilustres
O filósofo e escritor
Mario Sergio Cortella foi
contratado pela
Secretaria de Educação
para ministrar palestra
de formação continuada
para professores e
servidores da rede
pública em 10 setembro
deste ano no valor de R$
28.780. Já a Fundetec
contratou Iberê
Francisco Thenório, do
website Manual do
Mundo, para a 1ª Feira
de Inovação de Cascavel,
no valor de R$ 30 mil.
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Pelas lentes de Vitor Pinheiro, ECLEIA ZANARDINI

Voz e Violão
Dia 25 de maio tem Nando Reis, Voz e Violão. O cantor

vai se apresentar no Tuiuti Esporte Clube. Os ingressos
para cadeiras numeradas e camarotes estão à venda na
Barbearia Bearded, Viaggi Turismo, Leve Sports, Postos

Pegoraro, totens da Alô Ingressos do JL Shopping e Super
Beal ou ainda on line: http://www.aloingressos.com.br/

nando-reis.html. Mais informações
pelo telefone 3225-3983.

Recursos
Nos dias 4 e 5 de maio será realizado o curso para

Elaboração de Projeto para Leis de Incentivos à Cultura.
Será ministrado pela especialista em Gestão e Produção

Cultural e produtora executiva do Festin Cascavel, Bruna
Bayley. O evento será realizado no Centro Cultural Gilberto

Mayer. Mais informações e inscrições pelo
email: contato@festincascavel.com.br e pelo

telefone (11) 9 8709-4360 (whatApp).

Hoje tem:
Café com Artista, promovido

pela Manja Cozinha Saudável.
O evento vai reunir o universo

da música, iconografias,
indústria musical, música e

linguagem, sociedade e sons.
A animação fica por conta de
Thiago Ueda, de São Paulo e

José Antônio Boldrin, de
Curitiba. Será às 15h.
Rua Castro Alves, 1664.

Bazar de brinquedos
Domingo ocorre o Bazar de
Brinquedos. Parte da renda
será revertida à  Escola de

Futsal do Bairro Cancelli. Será
das 13h às 17h, na garagem

do número 4468, Rua
Visconde do Rio Branco. Os

brinquedos custam de R$ 1 a
R$ 60, entre eles bonecos,
quebra-cabeça, carrinhos,

pistas de Hot Wheels, Lego,
livros, jogos da  memórias e

brinquedos pedagógicos.

Felicidades!

Maria Lurdes Panto, Juarez
Focci Nado, Pedro Henrique
Mello e Maria Lúcia Soini.

Arte e vida se misturam.
Fantasia e realidade se

acrescentam.

Affonso Romano de Santana

A sempre
alegre
MARISA
DUPOND

LEILA LANG

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Na próxima terça-feira (17), a Co-
missão de Justiça e Redação da Câ-
mara de Cascavel analisa e emite pa-
recer sobre o Anteprojeto de Lei 36/
2018, encaminhado pela Prefeitura. A
matéria trata da instituição do Progra-
ma de Transferência de Subsídio Finan-
ceiro, denominado Promover, uma
espécie de Bolsa Família municipal.

De acordo com o presidente da
Comissão, Damasceno Júnior
(PSDC), “a proposição está sendo
analisada com muito cuidado pelos
vereadores, que devem julgar sua le-
galidade e sua constitucionalidade”.
Integram ainda a CJR os vereadores
Pedro Sampaio (PSDB) e Fernando
Hallberg (PPL).

Bolsa Família municipal?
O Programa consiste na transfe-

rência de subsídio financeiro não mo-
netário, por meio de concessão tem-
porária de um cartão de benefício com
crédito no valor de R$ 100,00 men-
sais às famílias em situação de vulne-
rabilidade e risco social.

O prazo para permanência no Pro-
grama é de até seis meses, podendo
ser prorrogado por igual período,
mediante a reavaliação da equipe téc-
nica da Gestão de Benefício e Trans-
ferência de Renda em conjunto com
o CRAS/PAIF e CREAS/PAEFI.

Inicialmente a prefeitura tem como
meta atender até mil famílias, haven-
do disponibilidade orçamentária, a
meta poderá ser aumentada.

CRITÉRIOS

Serão atendidas pelo programa,
famílias ou indivíduos que residem
no município de Cascavel há pelo
menos seis meses, com renda
familiar mensal per capita que
impossibilite arcar, por conta
própria, com o enfrentamento de
contingências sociais que
provoquem riscos e fragilize a
manutenção da unidade familiar, a
sobrevivência de seus membros ou a
manutenção da pessoa. Utiliza-se
como base a renda estabelecida
pelo Governo Federal na concessão
do Programa Bolsa Família, para o
qual são consideradas famílias
extremamente pobres aquelas que
têm renda mensal de até R$ 85,00
por pessoa e famílias pobres têm
renda mensal entre R$ 85,01 e R$
170,00 por pessoa.

PRIORIDADES
São critérios para a priorização na
concessão do benefício a família
chefiada por mulher em situação de
desemprego ou menor renda per
capita; família com maior número de
crianças e adolescentes com idade
inferior a 18 anos e menor renda
per capita; família que tenha
dependente com deficiência e/ou
pessoa incapacitada para a vida
independente e para o trabalho ou
ainda idosos que não possuem o
Benefício de Prestação Continuada;
família com membros no sistema
penitenciário ou em situação de
privação de liberdade sem direito
ao auxílio reclusão e menor renda
per capita e família com situação de
violação de direitos em decorrência
do precário ou nulo acesso a renda.

Utilização
O beneficiário deverá apresentar o
cartão nos mercados credenciados

para aquisição de itens variados como
alimentos, material de higiene

pessoal, material de limpeza, botijão
de gás de cozinha, dando preferência

a produtos que compõem a
 cesta básica.

FLAVIO ULSENHEIMER

COMISSÃO de Justiça vai analisar o novo
programa municipal



Le
ão

Quanto mais envolvido estiver com
seu trabalho, maior será sua produti-
vidade. Dia favorável para contatos
importantes na área profissional. Cor:
amarelo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você conseguirá atingir suas metas se
agir nos bastidores. Não tenha receio
de usar certo mistério na sua tática de
aproximação. Revele sua generosi-
dade. Cor: rosa.

To
ur

o Bom dia para fazer novos amigos e
clientes, inclusive em terras distantes.
Aproveite a chance de estreitar os seus
vínculos. Cor: branco.

G
êm

eo
s Vai conseguir atitudes práticas em re-

lação às coisas que te incomodam. À
noite, convém fazer tudo com a suavi-
dade que lhe é peculiar. Cor: creme.

C
ân

ce
r Bom dia para estreitar seus vínculos

com quem comunga dos mesmos inte-
resses. As associações em geral con-
tam com boas energias. Cor: lilás.

V
ir

ge
m Bom dia para trabalhar em equipe,

principalmente em atividade que se
identifique. Grande sintonia ao se re-
lacionar com pessoas de terras dis-
tantes. Cor: verde.

Li
br

a

O período da manhã promete ser
muito produtivo. No campo sentimen-
tal há uma predisposição a aceitar o
desafio das mudanças mais radicais.
Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão Hoje o dia é favorável para reunir a
família. Boas lembranças vão te fazer
reavivar antigos sentimentos que você
havia esquecido. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o Não perca a chance de receber o
apoio da família, seja ele material ou
afetivo. Você estará muito à vontade
para trabalhar em casa. Cor: rosa.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Mostre firmeza ao defender suas idei-

as e conquistará o respeito dos ou-
tros. Tudo que envolva comunica-
ção e viagem vai fluir com facilidade.
Cor: roxo.

A
qu

ár
io

Bom dia para ganhar dinheiro com ati-
vidades que garantam o seu anoni-
mato. Nos bastidores, será mais fácil
atingir os seus objetivos. Cor: creme.

 P
ei

xe
s Você pode ter aborrecimentos com ati-

vidades que estejam voltadas a comu-
nicação ou assuntos que envolvam
documentos. Cor: vermelho.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO  •  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • REDE GLOBO

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Simone chora ao ver sua casa des-

truída e Talíssia afirma aos amigos que
não se renderá à violência. César acon-
selha Paulo a usar um aplicativo de re-
lacionamento. Rafael e Gabriela mobi-
lizam os alunos para ajudar Simone e
Talíssia. Jade aceita voltar a cantar com
Tito. Leandro se declara para Maria Ali-
ce, e Alex, com ciúmes, beija Pérola.
Isadora anuncia que abrirá uma loja de
roupas.

ORGULHO E PAIXAO
Ema e Jane se incomodam com a

decisão de Elisabeta. Susana perde
perdão a Darcy, mas afirma a si mes-
ma que se vingará de Elisabeta. Cami-
lo mente para Julieta, que desiste de
enviar o filho para a Europa. Mariana

agradece Brandão por tê-la defendido
de Xavier. Fani leva Ernesto até sua
casa e confronta Nicoletta. O Barão
exige que Aurélio vá a São Paulo bus-
car Ema. Acreditando que Camilo te-
nha se afastado de Jane, Julieta deci-
de promover um baile para encontrar
uma noiva para o filho. Rômulo pede
Cecília em casamento e Ofélia e Felis-
berto comemoram. Mariana encontra a
motocicleta do Motoqueiro Vermelho na
oficina de Luccino, e Brandão se es-
conde da moça.

DEUS SALVE O REI
Catarina fala com a mandingueira

sobre o futuro. Virgílio avisa a Martinho
e Constância que Amália deve se en-
tregar para reduzir sua pena. Afonso
decide partir para não prejudicar os so-
gros. Selena aconselha Agnes a não
passear pela cidade. Afonso promete a

Bruno afirma a Gael que ele conseguirá as
provas contra Sophia, mas que ainda não

pode denunciá-la. Samuel autoriza o trans-
plante para Adriana e Beth pede que seu

nome não seja mencionado. Samuel tem um
encontro às escondidas com Cido, e Suzy e
Adinéia desconfiam. Renan apoia Beth. Gael
sai com Clara. Miro volta ao bordel para ver
Leandra e é generoso com ela. A Mãe do

quilombo cuida de uma pessoa misteriosa.
Leandra e Caetana pressionam Desirée a
ser verdadeira com Juvenal. Estela não

aceita o pedido de casamento de Amaro ,
mas diz que vai manter a amizade. Beth faz
os exames para o transplante e Henrique se

emociona. Patrick procura Hermínia no
hospital psiquiátrico em que Clara esteve

internada com Beatriz.

Constância que trará seus filhos de vol-
ta. Betânia não consegue convencer
Brumela a voltar atrás com a demissão
de Ulisses. Selésio diz a Lucrécia que
a ama e os dois acabam se beijando.
Catarina decide engravidar e, para isso,
seduz Virgílio. Amália conta a Afonso
que Catarina visitou a mandingueira.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Maria Alessandra mostra a Otávio

seus documentos provando que não é
Maricruz. Doris diz ao governador que
se ele não a ajudar no casamento com
Otávio, fugirá com ele. Maria Alessan-
dra diz a Otávio que já sabe de seu
casamento com Maricruz. Miguel diz a
Otávio que Maria Alessandra está com
ciúmes pois ele e Doris irão se casar, e
completa afirmando que ela só o pa-
quera para irritar Doris. Maria Alessan-
dra abraça Otávio, diz não suportar a
ideia de que ele se case com Doris, e
diz que o ama.

CARINHA DE ANJO
Fabiana atende ao telefonema de

Cecília e conta que está com Dulce
Maria, mas que promete levar a cari-
nha de anjo de volta o quanto antes.
Cecília e Gustavo já compreendem que
a pequenina está com o avô no hotel.
Dulce entrega para Adolfo o pedaço de
torta de banana que Tereza fazia para
ele. Adolfo grita com Dulce e manda ela
embora. Fabiana entra no quarto para
proteger a carinha de anjo e diz para
deixarem o rabugento sozinho.

APOCALIPSE
Em conversa com Dylan, Uri diz que

Ricardo é a personificação do mal. Ben-
jamin pede para Susana não contar
nada à Isabela. Os militares america-
nos se preparam para invadirem a Lí-
bia. Ricardo não consegue falar com o
general da missão e fica irritado. O exér-
cito americano ataca. Bárbara e Arthur
noticiam a guerra. Benjamin segue para
Jerusalém. Ricardo tenta convencer os
líderes militares a recuarem, mas eles
se recusam. Uma guerra se inicia.

 • SBTMãe do quilombo
cuida de uma

pessoa misteriosa
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