
 , 16/04/2018
Edição 7999 - Ano XLI

Fundação terá mais
peso que secretaria
A Secretaria de Esportes e Cultura de Cascavel tende a desaparecer aos pou-
cos para dar lugar a Fundação Municipal de Esporte e Cultura (FMEC). A pro-
posta é colocar em prática as funções reais da Fundação, inicialmente para

comandar repartições públicas que obtêm lucros, como o estádio, teatro, kar-
tódromo e autódromo. A principal função da Fundação será captar recursos.

 Pág. 04

Prefeitura
regularizará
área invadida

PÁGINA

03
Cascavel vai
imunizar 87 mil
contra a gripe

PÁGINA

08
CCR está mais
perto da elite
do futebol

PÁGINA

21

AÍLTON SANTOS

 ALAGADOS!
A forte chuva que caiu na tarde de ontem

provocou alagamentos e transtornos em vários
bairros da cidade, principalmente na região do

Brasília. Casas foram invadidas por muita água e
lama e até parte da BR-467 ficou alagada.
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A chuva torrencial que atingiu Cascavel na tarde de ontem foi responsável por
alagar também o campo do São Cristóvão, onde Pankeka e ABA realizam duelo
decisivo pelas oitavas de final, mas que teve que ser interrompido ainda
durante o primeiro tempo. Já a partida entre Resenha e São Cristóvão, que
estava marcada para a sequência, sequer foi realizada. Já no Ninho da Cobra os
confrontos ocorreram normalmente e os vencedores avançaram às quartas de
final. O Cascavel AP venceu o Santa Cruz por 1 a 0 e o time da comunidade
Nossa Senhora da Salete venceu o da Associação Esportiva Santa Cruz por 3 a 1.
Uma reunião hoje, às 19h, vai definir a sequência do campeonato. O inusitado
é que foi a segunda vez que Pankeka x ABA e Resenha x São Cristóvão não
ocorreram por questão climática. Esses jogos deveriam ter sido realizados no
dia 25 de março, mas foram remarcados devido às chuvas daquele dia.

O Cascavel Clube Recreativo
deu um importante passo rumo ao
retorno à elite do Campeonato Pa-
ranaense na tarde de ontem, ao
vencer o Rolândia por 1 a 0 em ple-
no Estádio Erich George, casa do
adversário no Norte do Estado.

O único gol do jogo foi marcado
pelo meia Fabinho aos 21 minutos
do segundo tempo, pouco antes de
ele ser expulso de campo, aos 29min.

Com o resultado, a Serpente
foi aos 7 pontos e se isolou na
liderança do Grupo B da Segun-
dona. Já o Rolândia ficou esta-
cionado nos 4 pontos e ainda ga-
nhou a companhia do Indepen-
dente São Joseense, que venceu

CCR mais perto da elite
o Paranavaí por 1 a 0.

Com esses resultados, o Para-
navaí praticamente dá adeus ao
sonho de retornar à elite do Esta-
dual. Já o Cascavel CR, que nas
duas últimas rodadas atuou como
visitante, poderá comemorar o
acesso em casa, pois terá dois jo-
gos seguidos na sequência da com-
petição, contra Independente e Ro-
lândia. O próximo compromisso
será domingo, às 15h30, pela 1ª
rodada do returno.

No Grupo A, a liderança perten-
ce ao Operário, que venceu o PSTC
por 2 a 0 na última quarta-feira e
chegou aos 9 pontos. Ontem, o Ira-
ty venceu o Batel por 1 a 0.

CASCAVEL
FUTSAL
O Cascavel Futsal não conseguiu
fazer valer o fator casa e acabou
derrotado por 4 a 2 pelo Pato
Branco no duelo paranaense pela 4ª
rodada da Liga Nacional, sábado, no
Ginásio da Neva. O time visitante
abriu dois gols de vantagem nos
minutos finais do primeiro com Danilo
Baron, que aproveitou contra-ataque
rápido para marcar o primeiro após
erro cascavelense no setor ofensivo e
depois aproveitou erro cascavelense
na saída de bola na defesa para
marcar o segundo. Na segunda etapa
a Serpente empatou logo no reinício
do jogo com gols de Ronaldo e Rafael
em jogadas ensaiadas de bola parada.
Entretanto, novamente nos minutos
finais, o Pato foi às redes outras duas
vezes, ambas com Neguinho - um
chute forte de média distância e um
chutão de sua quadra quando o
Cascavel estava com linha-gol. O
próximo compromisso do Cascavel
Futsal será novamente pela Liga, na
sexta-feira, em Tubarão (SC).

AÍLTON SANTOS

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Operário 9 3 3 0 0 6 1 5
2° PSTC 4 3 1 1 1 2 3 -1
3° Iraty 3 3 1 0 2 2 3 -1
4° Batel 1 3 0 1 2 1 4 -3

PSTC 0 x 2 Operário
Iraty 1 x 0 Batel

Rolândia 0 x 1 Cascavel CR
Paranavaí 1 x 2 Independente

1ª RODADA (returno)

QUARTA-FEIRA
15h30 Batel x Operário

Domingo
15h30 Iraty x PSTC
15h30 Cascavel CR x  Independente
15h30 Rolândia x Paranavaí

SEGUNDONA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Cascavel CR 7 3 2 1 0 4 2 2
2° Rolândia 4 3 1 1 1 2 2 0
3° Independente 4 3 1 1 1 3 3 0
4° Paranavaí 1 3 0 1 2 3 5 -2

GRUPO B

3ª RODADA (turno)
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Uma exibição de gala, combinada
com uma estratégia certeira. Assim,
Daniel Ricciardo quebrou o início de
hegemonia da Ferrari em 2018 e con-
quistou, ontem, a vitória no Grande
Prêmio da China de Fórmula 1. Em
uma corrida movimentada e com ma-
nobras polêmicas, especialmente de
Max Verstappen, o piloto australiano
da Red Bull sobrou com pneus novos
na parte final da prova, ultrapassou
Valtteri Bottas e triunfou na terceira
etapa da temporada. Kimi Raikkonen,
da Ferrari, fechou o pódio.

Quando a corrida ultrapassava a

30ª volta de um total de 56, os dois
carros da Toro Rosso (Pierre Gasly e
Brendon Artley) se chocaram, o que
gerou imediatamente a entrada do
Safety Car. A Red Bull promoveu nova
troca de pneus com Ricciardo e Vers-
tappen, que melhoraram o ritmo, in-
comodaram Ferrari e Mercedes e
terminaram com os melhores de-
sempenhos na parte final da prova.

Vítima de um toque de Verstappen
na 44ª volta da corrida em Xangai,
Vettel, ainda líder do campeonato
com 54 pontos, finalizou o GP da
China somente em oitavo; Lewis Ha-

milton, vice-líder com 45, acabou em
quarto, beneficiado pela punição de
10s ao holandês da Red Bull.

Agora embalado pela sexta vitó-
ria na carreira dentro da categoria
máxima do automobilismo, o aus-
traliano Daniel Ricciardo tenta se
estabelecer de vez na briga por
mais vitórias, cenário hoje previsto
para Ferrari e Mercedes.

A próxima etapa da Fórmula 1 está
agendada para 29 de abril, nas ruas
de Baku, no Azerbaijão - justamente
palco da última conquista de Ricciar-
do na F1 antes da corrida de ontem.

Fim da hegemonia na F1

SÉRIE C
O Operário fez jus ao fator casa e
estreou com vitória, ontem, na Série
C do Campeonato Brasileiro. Diante
de pouco mais de 2.400 pessoas no
Estádio Gernamo Kruger, em Ponta
Grossa, o Fantasma venceu o Volta
Redonda por 1 a 0, em partida
válida pela 1ª rodada do Grupo B. O
único gol do duelo foi marcado por
Gil Paraíba, de rebote, aos 32min do
primeiro tempo. O duelo foi marcado
por um lance inusitado. Uma falha
grotesca da arbitragem beneficiou o
time paranaense, que teve o
atacante Jean Carlo advertido com
o segundo cartão amarelo aos
41min do segundo tempo e não o
perdeu por expulsão. O jogador
continuou em campo até o fim do
jogo. Na 2ª rodada o Operário
visitará, no domingo, o Ypiranga,
que ontem foi derrotado por 1 a 0
pelo Joinville em Santa Catarina.

A expectativa para as principais lutas do
UFC Glendale era grande e os
protagonistas do evento realizado sábado
no deserto do Arizona (EUA) não
decepcionaram. No duelo co-principal,
o brasileiro Alex Cowboy (foto) travou
uma verdadeira guerra contra o ex-
campeão interino dos meio-médios
Carlos Condit. Após várias alternâncias
no domínio da disputa, o atleta de Três
Rios, interior do Rio de Janeiro, finalizou
o norte-americano com uma bela
guilhotina no segundo assalto. Na luta
principal da noite, os pesos leves Dustin
Poirier e Justin Gaethje travaram a melhor
luta do ano até aqui. No duelo que
pode ter definido o próximo desafiante
ao cinturão de Khabib Nurmagomedov,
Poirier levou a melhor, nocauteou o rival
e pediu a chance pelo título.

Ontem o dia de comemoração para as torcidas de Paris Saint-Germain e
Manchester City, que conquistaram antecipadamente os títulos nacionais em
seus países. Na França, o time de Neymar, que se recupera de cirurgia,
goleou o arquirrival Mônaco por 7 a 1 para se consagrar. Já na Inglaterra o
City de Guardiola, Gabriel Jesus e companhia foi beneficiado pela vitória de
ontem do lanterninha West Bromwich Albion sobre o vice-líder Manchester
United, por 1 a 0, em pleno Old Trafford, para comemorar o título com cinco
rodadas de antecedência, pois o United não pode mais alcançar o City.

UFC

C ampeões
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A comissão de arbitragem da
CBF decidiu pelo afastamento do
trio de arbitragem que comandou
o empate entre Vitória e Flamengo
por 2 a 2, no sábado, em Salva-
dor. O árbitro Wagner Reway e os
auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e
Marcelo Grando farão uma recicla-
gem após os erros considerados
graves. Eles estão fora das próxi-
mas três rodadas da Série A do
Campeonato Brasileiro.

O trio receberá os lances em ví-

Fortaleza 2x1 Guarani
Oeste 2x0 CRB

Atlético-GO 3x2 Criciúma
Figueirense 2x1 Juventude

Brasil de Pelotas 1x1 São Bento
Vila Nova 1x0 Avaí

CSA 2x1 Goiás
Londrina 1x0 Boa Esporte

Sampaio Corrêa 2x0 Coritiba
Ponte Preta 0x1 Paysandu

1ª RODADA

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

SÉRIE B

AMANHÃ
19h15 Boa Esporte x Fortaleza
21h30 Coritiba x Atlético-GO

SEXTA-FEIRA
19h15 Juventude x Oeste
20h30 São Bento x CSA
21h30 Paysandu x Londrina

SÁBADO
16h30 Guarani x Sampaio Corrêa
16h30 Avaí x Brasil de Pelotas
16h30 Goiás x Figueirense
16h30 CRB x Vila Nova
19h Criciúma x Ponte Preta

2ª RODADA

deo para que relatórios sejam con-
feccionados com avaliações. Caso
se mostrem aptos, voltarão a apitar
no Brasileirão. Enquanto isso, eles
só podem dirigir jogos na Série B.

Na visão da comissão de arbi-
tragem, o erro no segundo gol do
Flamengo foi mais grave do que o
polêmico lance que resultou na ex-
pulsão de Everton Ribeiro. O posi-

cionamento equivocado do auxiliar
acabou por definir a jogada.

Já na ocasião em que o meia do
Flamengo foi expulso, a comissão
de arbitragem entendeu que a velo-
cidade fez a diferença no lance. Em
bate-rebate dentro da área, a bola
bateu no rosto do meia, mas o ár-
bitro Wagner Reway assinalou pê-
nalti e ainda o expulsou.

Arbitragem na geladeira

A estrela de Dagoberto brilhou e o Londrina começou com vitória sua caminhada
na Série B do Campeonato Brasileiro 2018. O Tubarão venceu o Boa Esporte
por 1 a 0, sábado, no Estádio do Café, com um gol marcado pelo
pentacampeão brasileiro (Atlético-PR em 2001, São Paulo em 2007 e 2008,
Cruzeiro em 2013 e 2014) logo em seu primeiro toque na bola, em sua estreia
com a camisa do LEC, aos 10min do segundo tempo. Na próxima rodada o
Londrina desafiará Paysandu no Estádio Mangueirão, na sexta-feira. Já o Boa
Esporte terá pela frente o Fortaleza, amanhã, em Varginha (MG).

A derrota na estreia da Série B, por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, ascendente da
Série C, desagradou aos torcedores e à diretoria do Coritiba, que horas após o revés
de sábado, no Maranhão, anunciou a demissão do técnico Sandro Forner, que no fim

de semana anterior havia encerrado o Campeonato Paranaense como vice-
campeão ao perder a final para o arquirrival Atlético. O Coxa, lanterninha da Série B,
anunciou que o auxiliar técnico Tcheco assume a equipe para o jogo de amanhã contra
o Atlético-GO, no Couto Pereira. Com a missão de reconduzir a equipe de volta para a

Série A, Forner esteve à frente do Coritiba por 20 jogos, sendo 15 pelo Paranaense,
quatro pela Copa do Brasil e um pela Série B do Brasileiro. Foram sete vitórias, cinco

empates e oito derrotas, um aproveitamento de 43% dos pontos disputados.

GUSTAVO OLIVEIRA/LEC

Forner demitido
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SÁBADO (21/7)
16h Bahia x Santos
19h Flamengo x América-MG

DOMINGO (22/4)
11h Paraná x Corinthians
16h Atlético-MG x Vitória
16h Chapecoense x Vasco
16h Fluminense x Cruzeiro
16h Ceará x São Paulo
16h Palmeiras x Internacional
19h Grêmio x Atlético-PR

SEGUNDA-FEIRA (23/4)
20h Sport x Botafogo

2ª RODADA

Cruzeiro 0x1 Grêmio
Vitória 2x2 Flamengo

Santos 2x0 Ceará
América-MG 3x0 Sport

Vasco 2x1 Atlético-MG
Corinthians 2x1 Fluminense

Internacional 2x0 Bahia
Atlético-PR 5x1 Chapecoense

HOJE
20h Botafogo x Palmeiras
20h São Paulo x Paraná

1ª RODADA

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

SÉRIE A

BRASILEIRÃO
20h São Paulo x Paraná Clube
20h Botafogo x Palmeiras

SÉRIE C
21h15 Atlético-AC x Remo

INGLÊS
16h West Ham x Stoke City

ALEMÃO
15h30 Mainz 05 x Freiburg

JOGAM HOJE

A 1ª rodada do Brasileirão será
encerrada nesta segunda-feira com
Botafogo x Palmeiras e o duelo en-
tre os tricolores São Paulo e Para-
ná Clube. Ambos os jogos estão
marcados para as 20h.

Para o torcedor da Gralha para-
naense, de volta à Série A após dez
anos, a espera pelo retorno é uma
mistura de expectativa e apreen-
são. O time paranista que conquis-
tou o acesso na Série B foi todo
desmanchado. Apenas o goleiro
Richard, o lateral-esquerdo Igor e o
volante Leandro Vilela dos titulares
permaneceram.

Duelo de tricolores
Além disso, o desempenho

até aqui na temporada não foi
dos melhores, com eliminações
na Copa do Brasil e no Parana-
ense e saída do técnico Wagner
Lopes para a chegada de Rogé-
rio Micale, que faz mistério na
escalação da equipe. A única
pista dada pelo treinador é que
haverá estreia de alguns jogado-
res contratados. Entre eles, o
meia Caio Henrique, que veio do
Atlético de Madrid no pacotão de
sete jogadores contratados en-
tre o fim do Paranaense e o iní-
cio do Brasileiro.

FEMININO
Após encerrar a fase classificatória com quatro vitórias em quatro jogos e a

melhor defesa e o melhor ataque da competição, a seleção brasileira de futebol
feminino inicia hoje as disputas pelo quadrangular final da Copa América do Chile.

O desafio é contra a seleção anfitriã do torneio, às 19h no Estádio La Portada,
em La Serena. Além de Brasil e Chile, seguem em busca do título as seleções de

Colômbia e Argentina. A ordem dos confrontos da equipe comandada pelo
técnico Vadão será: Chile, hoje; Argentina, na quinta-feira (19); e Colômbia, no

domingo (22) – todos os jogos serão em La Serena. As duas primeiras se
classificarão diretamente para a Copa do Mundo da França em 2019, e a

terceira disputará a repescagem com a representante da Concacaf.

A Série A do Campeonato
Brasileiro 2018 foi aberta
oficialmente com uma grande festa
em Itaquera, casa do atual
campeão, na tarde de ontem. E
quando a bola rolou o Corinthians
mostrou que entra forte na briga
pela defesa do título, ao vencer o
Fluminense por 2 a 1, com dois
gols de Rodriguinho (foto).
Quem também venceu por este
mesmo placar foi o Vasco. O
Cruzmaltino recebeu o Atlético-
MG e virou o placar aos 52
minutos da etapa final para
garantir os três pontos. No outro
duelo da tarde de ontem, o
Internacional derrotou o Bahia por
2 a 0. Já no jogo que fechou a
programação de domingo pela 1ª
rodada, o Atlético-PR goleou a
Chapecoense por 5 a 1, de
virada, na Arena da Baixada. Os
gols saíram todos no 2º tempo:
Wellington Paulista (cabeça) para
a Chape, e Pablo (cabeça),
Nikão, Carleto (de falta),
Matheus Rosseto e Éderson
para o Furacão.

AGÊNCIA CORINTHIANS
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Alagamentos e transtornos
A chuva que chegou no meio da

tarde de ontem provocou alagamen-
tos e muito transtornos em diferen-
tes pontos de Cascavel, principalmen-
te na região do Bairro Brasília. Vári-
as residências foram invadidas pela
água e lama. Em algumas regiões,
chegou a cair granizo e a enxurrada
provocou entupimento de bueiros.

Por causa da chuva, um trecho
da BR-467, que liga Cascavel a To-
ledo, também ficou alagada e cheia
de lama. Alguns motoristas preferi-
ram evitar o percurso para não ter
problemas com os veículos. Tam-
bém houve queda de um muro.

O Corpo de Bombeiros atendeu
vários chamados, mas não houve
feridos. A Defesa Civil do Paraná
havia alertado para possibilidade
de chuvas fortes com raios, cerca

de 3 horas antes de começar o tem-
poral. Às 18h20 um novo alerta cha-
mava a atenção para mais chuvas.

De acordo com o Sistema Mete-
orológico Simepar, a temperatura
deve cair nos próximos dias. Para
a próxima quarta-feira (18), a míni-
ma prevista é de 14 °C.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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A partir da próxima segunda-fei-
ra (23) começa a campanha nacio-
nal de vacinação contra a gripe, que
segue até 1º de junho. Em Casca-
vel, a expectativa é de que 87.961
pessoas sejam imunizadas neste
período. Já entre os 25 municípios
que integram a 10ª Regional de Saú-
de 154.940 pessoas devem receber
a vacina durante a campanha.

Todos os anos o Ministério da
Saúde define grupos prioritários para
imunização. Por conta disso, nesta
campanha poderão ser vacinadas
crianças entre seis meses até qua-
tro anos, 11 meses e 29 dias, ido-
sos com 60 anos ou mais, pessoas
com doenças crônicas, gestantes, pu-
érperas, profissionais da saúde (pú-
blica e privada), professores, indíge-
nas, população carcerária e funcio-
nários do sistema prisional e adoles-
centes e jovens entre 12 e 21 anos
sob medidas socioeducativas.

mil cascavelenses

Antes mesmo do início da campanha, o Paraná já registra 21 casos
de Influenza, e quatro mortes por gripe desde janeiro, a mais recente delas
ocorrida em Curitiba, na segunda-feira (9). A vítima foi um homem, que
faleceu em decorrência do vírus H1N1. Este óbito, no entanto, ainda não
consta nas estatísticas oficiais da Sesa (Secretaria Estadual da Saúde).
Os outros três óbitos ocorreram em Santa Izabel d’Oeste (1),
Foz do Iguaçu (1) e Ampére (1). Em Cascavel, foi confirmado
um caso de Influenza B, e nenhuma morte.

N úmeros

87 imunes à gripe

Imunizações começam
 segunda-feira (23) em

todas as Unidades
Básicas de Saúde

GRUPOS PRIORITÁRIOS

 Crianças entre seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias;
Idosos com 60 anos ou mais;
Pessoas com doenças crônicas;
 Gestantes;
Puérperas, até 45 dias após o nascimento do bebê;
 Profissionais de saúde da rede pública ou privada;
 Professores de escolas públicas ou privadas;
 População indígena;
 População carcerária e funcionários do sistema prisional;
 Adolescentes e jovens entre com 12 e 21 anos sob medidas

    socioeducativas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News
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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, 16 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

Audiência pública municipal foi
realizada da Unipar na sexta-feira
para o debate sobre deliberação de
Normas Complementares para a
Modalidade da Educação Especial e
da Organização do Atendimento Edu-
cacional Especializado para alunos
matriculados na Educação Infantil,
no Ensino Fundamental – Anos Inici-
ais e na EJA (Educação de Jovens e
Adultos) Fase I do sistema munici-
pal de Ensino de Cascavel.

O encontro reuniu representan-
tes da rede de educação de Casca-
vel, do Legislativo, Ministério Públi-
co e outras entidades para os de-
bates e palestras. A deliberação
deve atender alunos com deficiên-
cia, transtorno global no desenvol-
vimento e altas habilidades ou su-
perdotação. Os serviços especiali-
zados visam eliminar as barreiras
que possam obstruir o processo de
escolarização desses estudantes.

O assunto é discutido há três
anos e a audiência pública ocorre
como parte do processo para di-
vulgar o assunto e normatizar os
atendimentos. “Além desses de-
bates da audiência, todas as es-
colas e Cmeis receberam o docu-
mento para análise e apresenta-
ção de sugestões”, afirma o con-
selheiro municipal de Educação e
um dos relatores da deliberação,
José César Sagrilo.

Educação em debate

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

SUGESTÕES
A expectativa é de que as
sugestões sejam encaminhadas até
o mês de maio, para então o
Conselho Municipal de Educação,
dar continuidade aos trâmites. “De
7 a 11 de maio faremos um
alinhamento final e acreditamos
que o documento será levado à
plenária para deliberação até julho.
É importante que a deliberação
seja constituída por meio de vários
segmentos e normatize aquilo que é
necessário para o momento”,
destaca Sagrilo.
A minuta de deliberação inclui 20
páginas com esclarecimentos sobre
todas as fases e setores que
envolvem a educação especial.

AUDIÊNCIA PÚBLICA foi realizada para
debate de deliberação sobre Atendimento
Educacional Especializado em Cascavel
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Mudança social
O Promover, Programa de Trans-

ferência de Subsídio Financeiro,
criado pelo Município de Cascavel
e que começa a ser analisado ama-
nhã por comissões da Câmara de
Vereadores, gradativamente vai
substituir as cestas básicas que
Secretaria de Ação Social distribui
mensalmente para famílias em vul-
nerabilidade social.

De acordo com o secretário
Hudson Moreschi (Assistência
Social), famílias com renda per
capita de até R$ 170 terão di-
reito ao recurso, por meio de um
cartão. Mensalmente elas rece-
berão um valor de R$ 100 que

poderá ser utilizado em super-
mercados cadastrados.

Diferente do Bolsa Família, o
valor depositado no cartão não po-
derá ser sacado, mas também será
usado para a compra de botijão de
gás. “Traz mais dignidade poder es-
colher o que está precisando. Às
vezes a família tem o alimento, mas
não tem dinheiro para comprar
gás”, exemplifica Hudson.

A meta inicial é atender até mil
famílias. Isso daria um custo de
R$ 1,2 milhão ao ano. Atualmen-
te o Município gasta aproximada-
mente R$ 900 mil por ano com
cestas básicas.

 TRAMITAÇÃO
Após os trâmites na Câmara de Vereadores, a Prefeitura fará uma licitação
para escolher a empresa que irá gerenciar o cartão. A expectativa com isso
é zerar os valores com licitações. Em cidades que adotaram esse modelo, as

prefeituras deixaram de ter gastos já que a empresa responsável pela
administração negociou diretamente com as credenciadas para ter um

percentual de ganho sobre o valor inserido no cartão.

 FÁBIO DONEGÁ

O PSOL realizou na manhã de ontem o Congresso Municipal em Cascavel e indicou alguns nomes do partido para disputar as
eleições de outubro. A reunião, que teve participação do pré-candidato ao governo do Paraná, Professor Piva, também serviu
para eleger delegados que participarão da Plenária Estadual Eleitoral do PSOL em Curitiba, no dia 28 de abril.

AÍLTON SANTOS
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A extensão do Parque Ecológico
Paulo Gorski logo abaixo do Lago
Municipal de Cascavel poderia ser
uma opção a mais de lugar para a
população praticar exercícios físi-
cos e curtir momentos de lazer em
meio à natureza.

Ao contrário disso, o espaço
tem sido alvo de vandalismo des-
de a inauguração e afastado os
visitantes. Mesmo no fim da tar-
de em um dia agradável para um
passeio, poucas pessoas são vis-
tas por lá.

E quando encontramos um visi-
tante, o que ouvimos são críticas
do parque. “O lugar está abando-
nado e poucas pessoas veem ca-
minhar aqui somente à tarde, já que
durante a noite não há iluminação”,
comenta Cristiano de Freitas.

O município teve prejuízos du-
rante as obras de revitalização em
2015, com o furto de fios de pos-
tes e após a instalação das estru-
turas de iluminação, contabilizou
um gasto ainda maior. Somente em
2016 a prefeitura precisou pagar
R$ 60 mil para substituição de 12
postes vandalizados.

Sem luz e visitantes

Atualmente há uma estrutura
danificada e praticamente todo o
restante, apesar de não apresen-
tar estragos, está sem a fiação. Por
enquanto não há previsão para re-
paros na rede elétrica e estudos
ainda deverão ser feitos para ou-
tras melhorias.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PISTAS ficam vazias principalmente à noite pela
falta de iluminação

Sem manutenção
Pela pista construída para a caminhada
serviços de manutenção como corte de
grama parecem deixados de lado. A
Secretaria de Meio Ambiente, no
entanto, afirma que a limpeza total do
local é feita uma vez ao mês e conforme
demanda e que a próxima está
programada para a semana que vem.
O que tem sido comum na extensão
no “Lago II” é encontrar pessoas
pescando, o que segundo a Secretaria
de Meio Ambiente é proibido. “Só é
permitida durante o evento “Pesca no
Lago”, que ainda não têm definida a
data para a realização neste ano”.
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 Vera Lucia dos Santos mora há
mais de duas décadas no Bairro
Santa Felicidade e nunca viu o as-
falto chegar à Rua Antônio Victor.
“É um sonho muito antigo ver esta
rua asfaltada, mas pelo jeito é algo
difícil de acontecer”, diz.

A moradora conta ainda que,
além do asfalto, caminhar à noite
pela Antônio Victor já se tornou
algo perigoso, por conta da preca-
riedade da iluminação pública.
“Está bem escura, quase nada ilu-
minada”, ressalta.

LIXO
Como se não bastasse a ne-

cessidade de asfaltamento e a
falta de iluminação, os morado-
res ainda contam que a Antônio
Victor serve como depósito de
lixo, já que é cercada pelo mato

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Outro projeto que tem criado expectativas entre os moradores do Santa
Felicidade é a implantação de um parque ambiental, assim como é feito hoje no

Morumbi, com a construção do Ecopark.  Neves lembra que o projeto possui
recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e tem maquete

pronta e já apresentada à população local. Porém, o presidente do bairro
lembra que depois do início das obras no Morumbi, o parque ambiental do Santa

Felicidade não saiu do papel.  “Houve uma conversa de que como a prefeitura
está fazendo o [parque] do Morumbi, aqui não ia mais sair. Infelizmente, até

agora não saiu nada mesmo, e a gente segue esperando”, afirma.

 USF mais próxima
No Santa Felicidade, Neves
comenta que a Unidade Básica de
Saúde funciona muito bem. Tem
médico, enfermeiro e equipes
preparadas para atender os
pacientes. Porém, a possibilidade
de implantar uma USF (Unidade
Saúde da Família) está cada vez
mais próxima, o que deve
contribuir ainda mais à saúde da
população. “Estou tratando com os
responsáveis na Secretaria da
Saúde para que nosso bairro seja
contemplado com uma USF. Se
isso ocorrer, toda a família será
beneficiada”, reitera.

alto. “Pessoal vem aqui e joga
lixo na rua, no mato com muita
frequência. É feio de ver”, lamen-
ta Vera Lucia.

Copos descartáveis, garrafas de
plástico, embalagens e até inertes
que são despejados em local pú-
blico e próximo a residências. Todo
esse acumulado de resíduos sóli-
dos tem provocado outro problema:
ratos, baratas e muitos insetos
dentro das casas.

Os problemas apontados por
Vera Lucia já estão na lista do pre-
sidente do bairro, Valmir Neves,

mais conhecido como Paçoca.
Ele comenta que há anos a luta
por mais infraestrutura na Antô-
nio Victor é motivo de cobrança
frente ao poder público. “É um
sonho do povo”, relata.

ASFALTO na Rua Antônio Victor
é um sonho dos moradores do
Bairro Santa Felicidade

Mais infraestrutura ao Santa Felicidade

Parque ambiental

ASFALTO na Rua Antônio Victor
é um sonho dos moradores do
Bairro Santa Felicidade

NEVES lembra que a sinalização em
boas condições, inclusive nas
tradicionais torres do bairro, é fruto de
cobrança e trabalho constantes

 SINALIZAÇÃO
Cinco anos à frente da Associação de Moradores do Santa Felicidade,

Neves também sabe reconhecer as conquistas. Uma delas é a
sinalização das ruas, que segundo ele, estão sempre em boas

condições. “Quando vejo qualquer coisa faltando, uma pintura a ser
feita, já vou atrás da solução”, pontua.

A instalação de uma ATI (Academia da Terceira Idade) e de uma quadra de
gramado sintético são outros projetos já finalizados e que tem garantido o
bem-estar e qualidade de vida dos moradores. “Toda noite tem crianças e

adolescentes jogando lá na quadra. Isso é muito bom”, diz Neves.

 FALTA
SANEAMENTO

O presidente do Bairro Santa
Felicidade, Valmir Neves, explica que

não são todos os moradores que
possuem saneamento básico dentro de

casa. Muitos ainda aguardam a
ligação do imóvel à rede coletora de
esgoto, o quer permite um tratamento

individual da água.
“Praticamente a metade do bairro
não tem esgoto. É uma situação
bem tensa, mas estamos sempre

lutando por isso”, garante Neves.

 O PRESIDENTE
do bairro, Valmir
Neves, o Paçoca
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LIDUINO DAL PONT BURIGO
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Alegria

Popular e querido Bidu

Por conta de uma parada cardíaca, ele morreu no dia 9
de abril aos 68 anos. O sepultamento ocorreu no

Cemitério do Bairro Guarujá.
Bidu deixa a esposa Bernadete,

duas filhas e quatro netos.

Liduino Dal Pont Burigo era co-
nhecido por todos como Bidu e cer-
tamente você já ouviu falar dele ou
dos deliciosos salgados da fábrica
que ajudou a construir há 15 anos
e que conquistou o merecido reco-
nhecimento na cidade.

Antes do trabalho como entre-
gador da Grazi Salgados, empresa
familiar que recebe o nome de uma
de suas filhas, Bidu se dedicava a
serviços de chapeador. “Era o me-

Sempre
otimista

Trabalhador, tem como
marca registrada o

otimismo pela vida. “Era
uma pessoa ativa,

positiva e sempre foi
muito incentivador”,
lembra a filha Talita.

Quem o conheceu sabe
também qual era o maior
hobby que tinha na vida.

Nas horas vagas,
engatava o barco no

carro e seguia para Boa
Vista da Aparecida.
Na imensidão do rio

tinha o prazer pela
pescaria e passava a

madrugada ao lado de
bons amigos.
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L A todos que tiveram a oportunidade de estar em sua
companhia, não faltarão lembranças de momentos

agradáveis e de alegria. Mesmo longe do carro para a
entrega diária dos salgados por todos os lados da cidade

e do barco que tanto o fazia bem, Bidu permanecerá
presente na memória de familiares e tantos amigos.

lhor chapeador de Cascavel”, enaltece
a filha Talita Burigo.

Ele conquistou muitos clientes e
amigos em ambos os trabalhos, diante
da determinação, do carisma e da sim-
patia com que atendia a todos.

Nascido na cidade de Turno, em San-
ta Catarina, no dia 30 de novembro de
1949, se casou com Bernadete em Ve-
ranapólis, no Rio Grande do Sul, e em
1985 seguiu a Cascavel, com a esposa
e três filhas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 12
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Três capotamentos
O trânsito foi violento em

Cascavel neste domingo.
Três capotamentos foram re-
gistrados na cidade, com ví-
timas feridas.

No Centro, na Rua Pre-
sidente Bernardes, esqui-
na com a Rua Rio de Ja-
neiro, cinco pessoas fica-
ram feridas em um aciden-
te, que envolveu um Fiat
Tipo e um Fox.

O motorista do Fox seguia
pela Rua Rio de Janeiro e o
condutor do Tipo pela Presi-
dente Bernardes que furou
a preferencial. Os dois veícu-
los colidiram e, com o impac-
to da batida, o Tipo capotou.

Duas ambulâncias do Si-
ate e dois caminhões de
combate a incêndio, além
do oficial do Corpo de Bom-
beiros, foram atender a
ocorrência. Cinco pessoas ti-
veram ferimentos leves, mas
apenas duas aceitaram en-
caminhamento hospitalar.

CINCO pessoas ficaram feridas em acidente no Centro

 Um motorista foi preso em
flagrante na tarde de ontem, ao

capotar um veículo Ônix na
Avenida Brasil, perto de uma

instituição de ensino superior.
Ele capotou o veículo e tentou
fugir, se escondendo em um

posto de combustíveis. Porém, a
Polícia Militar perseguiu o rapaz,
que foi submetido ao teste do
bafômetro, estava visivelmente
embriagado de acordo com a
PM, e foi preso em flagrante.

AUTOMÓVEL foi encontrado
dentro da mata fechada

Um veículo Fiat Línea saiu da pista da BR-277 na tarde de ontem, em
Cascavel, próximo a Santa Tereza do Oeste. Um casal de idosos seguia

pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e o
veículo saiu da pista. O automóvel entrou cerca de 200 metros na mata

fechada e foi localizado com dificuldade pelos socorristas, que
atenderam as duas vítimas com ferimentos leves.

 SAÍDA DE PISTA

E mbriagado

 SAÍDA DE PISTA

CARRO capotou na Avenida Brasil;
motorista foi preso em flagrante
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Giro da
Violência

Acidente na BR-467
Um acidente envolvendo um carro
e um caminhão foi registrado na
tarde de ontem, na BR-467. Com a
chuva, a pista ficou cheia de lama.
Por conta do barro, um veículo
Space Fox derrapou na pista e
bateu na lateral de um caminhão.
Um veículo ABTR do Corpo de
Bombeiros foi acionado para fazer
a limpeza da pista e evitar outros
acidentes. Ninguém se feriu.

Aquaplanou na rodovia
Um Mercedes Bens C300, com
placas de Cascavel, aquaplanou na
BR-277, em São Miguel do Iguaçu
na tarde de ontem. A motorista
conduzia o veículo no sentido Foz
a Cascavel quando o veículo
perdeu o contato com a pista por
conta do excesso de água. Apesar
do susto, ninguém se feriu.

Criança ferida
Um menino de quatro anos ficou
ferido ao ser atingido por um
portão na tarde de ontem. O
acidente ocorreu na Rua Públio
Pimentel, Bairro Alto Alegre em
Cascavel, quando o portão caiu em
cima da criança. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para
atender a vítima. Com ferimentos
leves, a criança foi levada para
atendimento hospitalar.

Um casal ficou ferido em um aci-
dente registrado na noite de sábado,
em Cascavel. A batida ocorreu na Ave-
nida Piquiri, região Norte da cidade.

O motorista do veículo Kadet
seguia na Avenida sentido bairro
quando perdeu o controle da di-
reção e bateu na mureta de con-
tenção do viaduto da BR-467. O
veículo ficou destruído.

Uma adolescente de 17 anos teve

Sem cinto de
segurança

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

ferimentos considerados graves e foi
encaminhada para atendimento no
HU (Hospital Universitário) em Casca-
vel. Segundo os socorristas, ela não
usava cinto de segurança.

Outro rapaz de 19 anos teve feri-
mentos leves e foi encaminhado à
UPA Veneza.

CARRO BATEU na
mureta de

proteção do
viaduto da BR-467

POLÍCIA MILITAR e
Corpo de Bombeiros

foram acionados e
montaram um aparato

para atender a ocorrência
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De férias
De férias, Agassiz Linhares, secretário de Agricultura, está

sendo substituído pelo secretário Municipal de
Planejamento e Gestão, Edson Zorek. O período de
descanso termina dia 26 deste mês. As cobranças
continuam: Mauro Seibert (PP) tem representado

agricultores e segundo recentes visitas ao departamento a
resposta é que não serão recuperadas as estradas rurais

“nem nesta e nem na próxima gestão”.

De saída?
Embora tenha negado
anteriormente – durante
crise da ponte do EcoPark,
Agassiz tende a ser o
próximo a pedir
exoneração da pasta. Ele
foi nomeado por meio de
indicação do pré-
candidato a deputado
estadual Jorge Lange
(PSD), vice-prefeito.

Já é o sétimo
Se confirmada a saída,
Agassiz será o sétimo a
deixar Paranhos. Já
deixaram o primeiro
escalão: Jorge Lange
(Obras), Juarez Berté (Meio
Ambiente), Fernando
Dillemburg (IPC), Nadir
Lovera (Procon), Walter
Parcianello (Cultura e
Esportes) e Ivan Zuchi
(Comunicação). E tem mais
pela frente...

Horas extras
Confirmada uma das suspeitas
da Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga o
gasto com horas extras na
Prefeitura de Cascavel:
motoristas trabalhavam
exaustivamente acumulando
horas extras e em seguida
precisavam de afastamentos
médicos – atestados.

As entidades
Embora o apelo seja
grande, as entidades estão
recebendo um aporte
significativo da Prefeitura.
Nos próximos três anos, a
Guarda Mirim recebe R$
369 mil, para adolescentes
de 14 a 18 anos e o Cemic
R$ 1 milhão para crianças
e adolescentes entre seis e
15 anos. Acadevi, Adefica,
Apae, Apofilab e Acas
recebem cada uma R$
119,5 mil por um ano.

TROCA DE FIGURINHA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Comitê de acompanhamento do Programa de Uniformes
realiza reunião hoje, às 9h, na Secretaria de Educação.

 Eles analisam a versão final do edital para 2019,
abastecendo a nova leva de estudantes da rede pública.

A partir do próximo domingo, a Feira do Teatro de
Cascavel terá uma novidade. Haverá uma barraca
exclusiva para troca de figurinhas da Copa da Rússia
2018. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Leonaldo
Paranhos durante transmissão ao vivo feita pelo
Facebook. Uma ideia sensacional!

Invasores
do Tropical
Previstas nos mapas

do Município, alguns lote-
amentos do Bairro Recan-
to Tropical deveriam ter
pequenas travessias divi-
dindo as quadras ao
meio. Mas sem a devida
fiscalização essas faixas
foram ocupadas irregular-
mente pelos moradores.
Agora, após décadas de
“invasão”, a Prefeitura
pretende cobrar dos pro-
prietários de imóveis pró-
ximos a utilização desse
bem público. “Constavam
pequenas travessias, dan-
do acesso pelos fundos
dos terrenos. Porém, de-
vido a insegurança causa-
da pelo acesso, muitos
moradores decidiram ocu-
par essa travessia”, expli-
ca Adir Tormes, diretor do
IPC (Instituto de Planeja-
mento de Cascavel).

Ao todo são 27 lotes
medindo entre 87,99m² e
105 m². São faixas de três
metros de servidão de
passagem para pedes-
tres. Técnicos do IPC fize-
ram uma avaliação – com
base no mercado imobili-
ário – e definiram que o
valor médio do metro qua-
drado fica em torno de R$
650. Em projeto encami-
nhado à Câmara, a Prefei-

tura pede autorização
para desafetar os imóveis
públicos, transformando-
os a condição de bem pú-
blico dominical – que pos-
sibilita a cobrança e regu-
larização das áreas. A
soma de todos os peque-
nos imóveis resuta em
2,5 mil metros quadra-
dos: um montante equiva-
lente a R$ 1.579.500 –
dinheiro da Prefeitura que
está dentro dos portões
de moradores de uma
das regiões mais nobres
da cidade.

AQUISIÇÃO LEGAL
Se passar pela votação da Câmara, hoje e amanhã, os
moradores que já ocupam os terrenos poderão adquirir de
maneira legal a faixa de terra. Aqueles que não ocuparam estão
autorizados então para comprar o imóvel e construir. “Quem já
ocupou a faixa será notificado para que desocupe ou pague
pela área. No entanto, quem ainda não ocupou, não podemos
obrigá-lo a comprar. Ele está autorizado”, diz Tormes.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

 Adir Tormes diz que quem ocupou o
espaço será notificado, mas poderão
comprar a área
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Aos poucos o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) atua no fortaleci-
mento da FMEC (Fundação Munici-
pal de Esporte e Cultura). Em breve
a proposta é colocar em prática as
funções reais dela, que a princípio
serão comandar repartições públi-
cas que de certa forma rendem lu-
cros, como o estádio, teatro, kartó-
dromo e autódromo. Ação confirma-
da por Paranhos. “Estamos ajus-
tando essa questão. A principal fun-
ção da Fundação será captar recur-
sos, mas estamos definindo mais
ações também de execuções”, diz.

Com essa medida, a Secretaria
de Esportes e Cultura passaria a
ter uma atribuição secundária, ape-
nas zelando dos espaços despor-
tivos e organizando as questões
burocráticas. Entre as ações desta
pasta estariam as 150 praças pú-
blicas, ginásios, Biblioteca Pública
e Centro Cultural. Porém, essa divi-
são ainda é estudada pelo prefei-
to. Criado de maneira legal em de-

Fundação fortalecida
zembro do ano passado, após apro-
vação na Câmara de Vereadores, a
FMEC teve em janeiro deste ano a
nomeação de Léo Mion para o co-
mando, deixando a diretoria de Ges-
tão de Espaços Desportivos. A ex-
tinção da Secretaria seria um pro-
cesso natural – após autossusten-
tação da Fundação.

Essa verba obtida por meio de
estruturas já existentes é conside-
rada de fundamental importância
para manter a Fundação, que depen-
de de recursos próprios e hoje en-
frenta dificuldades pela falta de
equipamentos e servidores. A ideia
é fazer um processo de transferên-
cia gradativa, para que sejam avali-
adas as experiências. “Com o re-
passe de algumas estruturas pode-
mos ter uma receita para manuten-
ção e infraestrutura. Podemos rea-
lizar eventos e vender espaços pu-
blicitários, dentro do Estádio, por
exemplo”, diz Léo, que garante que
existem projetos para não inviabili-
zar os Fundos Municipais – de Cul-
tura e Esporte, que hoje recebem
esse recurso.

Essa alteração está sendo possível devido reforma administrativa, que teve
parecer favorável da Câmara, por meio do pedido de fusão das secretarias
de Cultura e Esportes. No mesmo dia, 4 de dezembro, foi criada a
FMEC. Embora seja recente, a legislação da Fundação terá que passar
novamente pelo plenário. Em vez de só planejar – como estabelecido em
Lei, a Fundação deve executar também as ações. “Da forma que está, a lei
não permite a busca de verbas. Ela consta com caráter apenas planejador e
não executor. Desta maneira, não conseguimos efetivar o que estava
estabelecido”, explica Léo Mion.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

Reforma administrativa

MUDANÇAS
Um dos passos dados semana
passada para executar essa
mudança foi a transferência do
popular “Chimia” à Fundação.
Daniel Fernando Scalco, o
“Chimia”, saiu do cargo de
comissão como diretor de
Departamento e Promoção do
Esporte e passou a integrar a
Fundação Municipal de Esporte,
com cargo de diretor de Políticas
de Esportes e Lazer. Luciano
Biaggi, que cuidava da pasta de
Cultura no primeiro ano da gestão
Paranhos, já atua desde janeiro no
Departamento de Promoção da
Cultura, dentro da Fundação
Municipal de Esportes.

Paranhos diz que principal
função da Fundação será

captar recursos
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Kaefer indicado
para 3 comissões

As 25 comissões permanentes
da Câmara dos Deputados já es-
tão instaladas conforme reunião de
líderes que definiu a preferência
dos par tidos para as presidên-
cias desses colegiados, e como
vem acontecendo ao longo de
seus três mandatos, o deputa-
do federal Alfredo Kaefer faz par-
te de três impor tantes Comis-
sões Permanentes.

 “A atividade parlamentar é ex-
tensa. Na maioria das vezes, o de-

putado precisa defender um proje-
to muito antes que ele entre na
pauta de votações. Como temos
trabalhado fortemente na melho-
ria de alguns setores da economia,
reforma tributária e mais investi-
mentos para a educação e saúde,
tudo exige muita discussão nos
bastidores, e é nas comissões que
os assuntos são debatidos e en-
caminhados com parecer favorá-
vel”, explica o deputado federal
Alfredo Kaefer (PP).

CFFC
Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara  é responsável
pelo controle das ações do governo
e dos demais poderes da União. O
foco do trabalho é a fiscalização dos
programas governamentais e a
aplicação dos recursos públicos.
Diferente das demais comissões, que
exercem o controle dos atos da
administração pública apenas em sua
área de atuação – por exemplo, a
Comissão do Esporte fiscaliza ações
voltadas ao desporto nacional –, a
CFFC possui competência mais
ampla, abrangendo o controle de
toda a gestão orçamentária,
financeira, contábil e patrimonial dos
órgãos da administração direta e
indireta do poder público.

CMO
A Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), órgão
legislativo do Congresso Nacional,
composta por Deputados e
Senadores que entre as atribuições,
tem a responsabilidade de analisar
projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual
e aos créditos adicionais
propostos pelo Governo Federal,
além de examinar e emitir parecer
sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Presidente
da República.

CFT
Comissão de Finanças e Tributação
que atualmente é uma das comissões
permanentes do Departamento de
Comissões da Câmara dos
Deputados, à qual compete proferir
parecer acerca da compatibilidade
e/ou adequação financeira e
orçamentária das proposições a ela
distribuídas e, quando for o caso, a
respeito do mérito.

Ao longo de seus 3 mandatos em Brasília, Kaefer tem atuado em várias
comissões permanentes - Comissão de Finanças e Tributação; Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;
Fiscalização Financeira e Controle, além das comissões especiais que
tratam de Projetos de Lei e Projetos de Emendas Constitucionais.

Outras participações

DIVULGAÇÃO

KAEFER participa de três comissões
desde o primeiro mandato
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Quando não fazemos reflexões profundas so-
bre determinados fatos, invariavelmente comete-
mos erros de julgamento. Erros de julgamento sem-
pre trazem prejuízos, de uma forma ou de outra...

Li nesta semana que há pessoas prometendo
se matar, caso a justiça não libertar o homem que
é a maior desgraça que aconteceu a este país: Luiz
Inácio Lula da Silva!

Se as pessoas aquilatassem o quanto este in-
sano, que agora julga-se uma ideia, tirou de seus
bolsos e esvaziou suas despensas, certamente
desmistificariam este maluco que tem como único
deus, Mamom!

É certo que o homem comete erros. Também é
certo que o homem repete os mesmos erros ao
longo da história... Agora, insistir em pensar de for-
ma errônea, é de amargar! E quando alguém quer
se suicidar em prol de um safado, aí chegamos ao
cúmulo da burrice e da insensatez.

Cada um de nós existe porque Deus assim o quis.
Cada um de nós tem livre arbítrio porque Deus assim
o quis. Deus ama apaixonadamente cada criatura
porque Deus é assim: Um poço de amor e bonda-
de... De justiça e de benignidade... Deus é muito bom!

Mas, Deus nada pode fazer por aqueles que tri-
lham caminhos errados e não se arrependem e
nem se redimem. Estes terão uma eternidade para
se arrepender... E será em vão!

O QUE AS PESSOAS VÊEM... E
O QUE VÊEM, E NÃO É REAL!

NOTAS
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“Não fossem os apoios da
opinião pública e da

mídia, certamente ela
[Operação Lava Jato]não

existiria mais. Não há
dúvidas de que ela tem

sido fundamental no
combate à corrupção”.

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

O Hoje News
que amanhã irá
circular a edição
número 8.000
nestas mais de
quatro décadas
levando
informação.

A falta de
atenção com
alguns bairros de
Cascavel que
enfrentam sempre
os mesmos
problemas a cada
nova chuva.

Marco Smith, delegado-
chefe da Polícia Federal
em Cascavel durante a

reunião semanal da Acic.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Segunda

Curitiba

18 25
Terça

25
Segunda
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Terça
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Fases da lua
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1415

NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 DIVULGAÇÃO

João Antonio Pagliosa
Engenheiro agrônomo

 Vira-latas
No próximo dia 21 de
abril, Cascavel vai sediar
o 1º Encontro SRD, sigla
que se refere aos
animais de estimação
sem raça definida. O
evento é organizado
pelo IRPA (Instituto de
Resgate e Proteção
Animal), ONG Sou Amigo
e Clínica Veterinária
VidaPets. São várias as
atrações confirmadas
para o encontro, tais
como concursos que vão
eleger o vira-lata mais
parecido com o dono.

 Capacitação
Com o objetivo de
aprimorar a Feira do
Teatro, a Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento
Econômico inicia uma
capacitação com os
artesãos hoje, às 19 horas,
no miniauditório anexo
ao Centro de Convenções
e Eventos. O curso que
será realizado até o dia 20
de abril abordará “Custos
e Formação do Preço de
Venda”, com uma carga
horária de 15 horas.  Ao
todo são 30 vagas.
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A bela EDUARDA
BERTOL FLORES,
capa Viver Cascavel.
O registro é de
Adílio Santana

CESAR PILATTIFelicidades!

Bernadete Fernandes Mar-
chewicz, Jhulyene Dos Santos
Barbosa, Marcelo Gasparovic,
Roberto Silva, Wesley Almeida
Alves, Maria Lúcia Dosi, Paulo

Augusto Forim e
Paulo César Melani.

Palestra
Fazendo as Pazes com Você é a palestra que será
ministrada por Daiana Garbin, dia 26 de abril,

às 20h, no anfiteatro da Univel.
Entre os assuntos, Daiana fala sobre o sucesso, o fracasso
e a vergonha na busca obsessiva pela perfeição e mostra
como evitar a sensação de insegurança, incapacidade,

fracasso e inadequação, trabalhando o transtorno
alimentar, a aceitação do corpo e a saúde mental.

Música no feriado
Dia 1º de maio, o músico Teco Martins estará lançando

o álbum “Solar”,  em Cascavel. O evento será na
Casanóz, às 16h, Rua Presidente Kennedy, 2.396.

Xeque!
Todas as terças e sextas-feiras tem treinamento de

xadrez. As aulas ocorrem na Sala do Clube de Xadrez,
no Centro Esportivo Ciro Nardi, das 9h às 11h30 e das

14h às 17h30. Mais informações pelos telefones
(45) 3902-1348 e 3902-1346.

 Jesus Viegas e J. J. Durán, durante o lançamento
do livro “J.J Durán e os livres do mundo

respondem”, lançado quinta-feira,
na Associação Médica de Cascavel

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nunca ande pelo caminho traçado,
pois ele conduz somente até onde os

outros já foram.

Alexander Graham Bell



Le
ão

Aproveite para correr atrás dos seus
interesses, já que não falta energia e
foco. A vida amorosa fica mais interes-
sante se você assumir as rédeas e
mostrar seu lado sedutor. Cor: creme.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje, Mercúrio e Júpiter dão uma for-
ça para você conquistar uma grana
extra. Mas nada cai do céu, portanto,
faça um sacrifício se quiser alcançar a
recompensa. Cor: dourado.

To
ur

o Você fará o possível para estreitar os
laços com os familiares. Bom momen-
to para quem trabalha com produtos
ou serviços voltados para o lar. Cor:
prata.

G
êm

eo
s Seu signo gosta de conversar e conhe-

cer pessoas novas, e isso se torna mais
evidente agora. Aproveite para mostrar
o que pensa e ouvir pontos de vista dife-
rentes dos seus. Cor: turquesa.

C
ân

ce
r Concentre-se nas finanças, corte o que

for possível e aproveite qualquer opor-
tunidade de engordar sua renda. Con-
verse mais com a cara-metade e con-
trole o ciúme. Cor: cinza.

V
ir

ge
m Bom dia para cuidar de assuntos que

exigem discrição. Para alcançar o su-
cesso, melhor esconder seus interes-
ses e não confiar tanto nas pessoas.
Cor: azul.

Li
br

a

 Se contar com uma ajuda dos ami-
gos, vai dobrar a sua chance de ter
sucesso. No trabalho, mudanças ines-
peradas não estão descartadas. Cor:
lavanda.

E
sc

or
pi

ão A Lua estimula sua ambição e você
fará o possível para conquistar seu
lugar ao sol. Agarre a chance  e apro-
veite para impressionar favoravelmen-
te os superiores. Cor: marrom.

Sa
gi

tá
ri

o Se depender dos astros, você pode
colocar as tarefas em dia e, de que-
bra, melhorar sua imagem profissio-
nal. Mas terá que mergulhar de cabe-
ça no serviço. Cor: pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Seu signo não gosta muito de mudan-

ças, mas, às vezes, elas são necessá-
rias. Aproveite para fazer isso agora e
se livrar de algumas coisas. Cor: la-
ranja.

A
qu

ár
io

Quem anda pensando em mudar de
casa pode comemorar! As estrelas
mandam boas vibrações também para
quem deseja se desapegar de uma
relação antiga. Cor: pérola.

 P
ei

xe
s Sua dedicação ao trabalho não vai pas-

sar despercebida. Você poderá fazer sa-
crifícios e socorrer um colega que precisa
de ajuda, se ele pedir. Só não deixe os
cuidados com a saúde de lado. Cor: roxo.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO  •  ORGULHO E PAIXÃO

 • REDE GLOBO

 • SBT

MALHAÇÃO
Talíssia explica a situação de Jorge

para Rafael. Leandro pede uma chance
a Maria Alice. Alex e Pérola ficam jun-
tos. Verena, Michael e Érico ajudam
Talíssia com a recuperação da casa de
Simone. Isadora sofre com a demora
para inaugurar sua loja. Tito comenta
com Flora sobre o conserto do piano
de Heitor. Rosália teme pela saúde de
Isadora. Paulo tem uma paquera virtual
e Marli o alerta. Brigitte e Gabriela veem
Rafael com Larissa.

DEUS SALVE O REI
Amália tenta convencer o caçador

de que Afonso e Levi não oferecem pe-
rigo. Saulo estranha quando Selena lhe
diz que Agnes é sua prima. Brumela se

irrita com o elogio que Rodolfo faz a
Ulisses e decide pedir demissão. Ca-
tarina se preocupa ao perceber que Di-
ana a viu beijando Virgílio. Lucrécia de-
siste de fugir do convento. Catarina
dá um anel para Diana. Selena vai
atrás de Afonso, depois que Agnes
afirma saber onde ele está. Catarina
reforça com Delano que Amália deve
ser capturada.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
A Grande Mãe do quilombo cuida

de Mariano e garante que ele irá se re-
cuperar. Juvenal se apaixona perdida-
mente por Desirée, que agradece as
dicas de Caetana. Patrick afirma a Cla-
ra que ela vencerá o processo contra
Fabiana. Suzy volta ao trabalho no hos-
pital e acaba cedendo às investidas de
Helder. Melissa e Diego se casam no-

vamente. Gustavo e Nádia dormem jun-
tos. Zé Victor extorque Sophia e Gael
desconfia. Lívia confirma a Sophia que
está grávida de Mariano. Amaro faz nova
operação para tentar recuperar a visão.
Clara incentiva Raquel a procurar Bru-
no. Bruno e Raquel trocam juras de
amor. Cleo aprimora seu dom de ouvir
as vozes. Mercedes adverte Xodó para
redobrar o cuidado.

CARINHA DE ANJO
 Zeca chega na festa e Juju se ani-

ma. Rosana consente o pedido da ami-
ga e autoriza a presença de Cassandra
no aniversário. Estefânia sente que pode
se arrepender. Emílio, Zé e Miguel
saem em busca do baú do pirata. Na
capela as freiras rezam e Fabiana, an-
gustiada, tenta ligar para o Padre Ga-
briel. Os super-heróis encontram uma
pista e continuam atrás de Jack Cao-
lho quando Zé Felipe faz xixi na roupa
com medo do que podem encontrar.
Théo chega na festa com Rogério e a
namorada, e são observados malicio-
samente por Cassandra.

AMOR PROIBIDO
Os empregados conseguem contro-

lar o princípio de incêndio na casa de
Adnan. Besir envia um DVD para Ad-
nan com a gravação que fez de Bihter e
Behlul juntos. Besir se inscreve para
trabalhar em embarcação. Peyker dis-
cute com Hilmi, passa mal e vai parar
no hospital.

APOCALIPSE
Durante a inauguração da Nova Ba-

bilônia, a Cidade do Futuro criada por
Ricardo, toda a imprensa se volta para
Zoe. O vilão tenta disfarçar a raiva e ful-
mina Ariela com o olhar. Bárbara e Chi-
co abraçam Zoe, emocionados. Débo-
ra se incomoda com a presença da
moça. Ricardo ameaça Ariela e André.
Débora tenta jogar Isabela contra Ben-
jamin. Alan questiona Susana.

 • RECORD

 • BAND

Elisabeta se surpreende
com a atitude de Olegário

Jorge leva Aurélio ao baile de
máscaras promovido por Camilo.
Olegário chega com Elisabeta ao
baile e Darcy não gosta. Fani con-
ta para Tibúrcio sobre as intenções
de Rômulo. Camilo confunde Jane
com Ludmila. Olegário pede para
dançar com Elisabeta e Darcy tem
ciúmes. Tibúrcio manda Rômulo
convidar Cecília para jantar na man-
são. Ema e Elisabeta se desespe-
ram ao ver Julieta se aproximar de
Jane. Lídia descobre que Mariana
se encontrará com Uirapuru. Auré-
lio aceita conversar com Julieta.
Ema se decepciona com Jorge.
Julieta e Aurélio se beijam. Petúlia
vê Camilo e Jane juntos no baile e
conta para Susana. Agatha conven-
ce Brandão a jantar com ela. Rô-
mulo se afasta para falar com Er-
nesto e Cecília se desespera ao fi-
car sozinha com Tibúrcio.

DIVULGAÇÃO
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QUER VER  SEU
 FILHO OU FILHA
AQUI NA COLUNA?

ENVIE UMA FOTO PARA:

diagramanews@jhoje.com.br

LAURA PINELLI GIOMBELLI, comemorando aniversário

FOTOGRAFADA POR VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

GIOVANA, fotografada por Michelle Galvão

Muito fofo, o gatinho VITOR

MICHELLE GALVÃO

 BEATRIZ DOCHWAT GENGUINI, curtindo a brincadeira

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

PINTE O
DESENHO.


