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JOGOS ESCOLARES COMEÇAM HOJE EM CASCAVEL

Membros de vários segmentos da sociedade civil organizada que trabalham
na revisão da legislação tributária, concluíram ontem que o Município de Cas-
cavel não é obrigado a manter o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, função
para o Estado. Por isso, a revisão que será encaminhada ao Legislativo prevê

a exclusão da Taxa de Proteção a Desastres já a partir do próximo ano.
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Revisão propõe fim
da Taxa de Desastres
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MÃO NA
GRAXA
Ela tem apenas 16
anos, mas já auxilia na
manutenção e conserto
de motores de ônibus
em uma tradicional em-
presa de Cascavel. Rena-
ta Silva Ribas faz história
por ser a primeira mu-
lher contratada para
atuar neste setor.
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A fase municipal de Cascavel
dos Jogos Escolares da 65ª edição
dos Jeps (Jogos Escolares do Para-
ná) começa nesta sexta-feira com
17 partidas de futsal, todas pelo
naipe masculino da divisão A (15 a
17 anos). O futsal é a modalidade
que mais registrou participantes na
competição, com 82 equipes ins-
critas, sendo 63 masculinas (37 na
divisão A e 26 na B) e 19 femininas
(12 na A e 7 na B). A divisão B reú-
ne atletas de 12 a 14 anos.

Pelo elevado número de times
na disputa, o futsal terá início an-

O fim de semana também será de muito futsal pelos Jogos Escolares em
Cascavel. Os ginásios Francisco Pian (São Cristóvão), Odilon
Reinhardt (Neva), Sérgio Mauro Festugatto e Eduardo Luvison
receberão 34 partidas neste sábado, das 8h às 17h30, e outras 34
no domingo. A única modalidade a concorrer na programação com o
futsal nestes primeiros dias de Jeps é o vôlei, que terá duelos nas
canchas de areia do Ciro Nardi no sábado, durante todo o dia, e nas
quadras dos ginásios Sérgio Mauro Festugatto (manhã) e do Sesi
(manhã e tarde) no domingo.

O ginásio da Unidade do Lago da
Unopar recebe oito jogos neste fim de
semana pela 5ª rodada da 3ª Liga de
Basquete Adulto, todos pelo naipe
masculino. Serão quatro jogos no
sábado: Const.S & F/Acad.Nova
Meta x  ACB/Mal. Rondon (14h),
Galizé’s /Guaraniaçu x APB/Pérola
D’Oeste (15h05), Ecocentauro/
Honda x UTFPR/Medianeira
(16h10) e Hoop’S x Corbélia
(17h15); e outros quatro no
domingo: Colégio Cristo Rei x
AlfaCon (14h), FisioCenter/
FastGourmet x Assis Chateaubriand
(15h05), Javali’s /Toledo x
Cafelândia (16h10) e Praça Wilson
Joffre x Cascavel 8’ers (17h15).

Jogos Escolares
começam hoje

tes mesmo da cerimônia oficial de
abertura dos Jogos, marcada para
as 19h no Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto.

A programação do futsal nos Jo-
gos Escolares em Cascavel terá iní-
cio às 8h com confrontos nos giná-
sios Francisco Pian (São Cristóvão),
Odilon Reinhardt (Neva) e Sérgio
Mauro Festugatto. Nos dois primei-
ros, os duelos seguirão até às
15h30, enquanto no ginásio que
receberá a solenidade de abertura
os embates serão apenas no perí-
odo da manhã.

Arrancada
O Autódromo Zilmar Beux
recebe neste fim de
semana as disputas pela
abertura do Campeonato
Metropolitano de
Arrancada 2018. No
sábado a programação
será para competição entre
motos, das 12h às 18h, e
para o Racha Noturno, a
partir das 19h. Já no
domingo a programação
será toda voltada aos
carros, das 9h às 18h.

Veteranos
O campo do São Cristóvão recebe
a decisão do 10º Campeonato de
Veteranos, organizado pela
Sociedade Esportiva Nogueira. O
duelo final opõe o Barão AP/
Fercaus/Arena Buenão e o São
Cristóvão/Frutaria Moura, às 16h.
O Barão AP, segunda melhor
campanha na fase classificatória,
busca o primeiro título logo em
sua primeira participação na
competição. Já o São Cristóvão,
quarta melhor campanha, busca o
tetracampeonato.

ARQUIVO

Fim de semana
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Após duas partidas seguidas
como visitante na 2ª fase da Segun-
da Divisão do Paranaense de Fute-
bol, o Cascavel Clube Recreativo
volta a contar com o fator casa nes-
te domingo, quando recebe o Inde-
pendente São Joseense às 15h30,
no Estádio Olímpico Regional. Os
ingressos custam R$ 20, para qual-
quer setor, mediante a doação de
um quilo de alimento.

O duelo abre o returno do Grupo
B, no qual a Serpente é líder com 7
pontos em três jogos, após vitóri-
as sobre Paranavaí (2 a 1) e Rolân-
dia (1 a 1) e empate com o adver-
sário deste fim de semana (1 a 1,
em São José dos Pinhais).

Para este jogo, o técnico Luiz
Carlos não conta com meia Fabi-
nho, que saiu do banco de reser-
vas para marcar o gol da vitória no
último domingo em Rolândia. Em
contrapartida, o camisa 10 Rone
volta a ser opção após ter cumpri-
do suspensão na última rodada.
Já a dúvida fica por conta do ata-
cante Kanu, que sexta-feira à noi-

Decisão no Estádio Olímpico
te teve julgado o pedido de efeito
suspensivo pedido pela diretoria
cascavelense na Justiça.

O certo mesmo é que o jogo
deste domingo vale mais do que
os três pontos para ambas as
equipes. Para o Cascavel CR vale
colocar um pé na Primeira Divisão,
pois se vencer só precisará de
mais um ponto nos dois jogos res-
tantes; já para o Independente
vale manter vivo o sonho de as-
cender de divisão pelo segundo
ano seguido, já que é o atual cam-
peão da Terceirona e que se per-
der no Olímpico precisará de um
“milagre” pelo acesso.

 AMADOR
O Campeonato Amador Municipal de Futebol de Cascavel terá apenas dois

jogos neste domingo, mas são justamente os confrontos que já foram
marcados duas vezes e que não ocorreram por conta da condição climática.
No dia 25 de março os duelos sequer chegaram a ocorrer. Já no último fim de
semana apenas o primeiro tempo de Pankeka/Barão x ABA foi realizado, no
campo do São Cristóvão. E é justamente a partir daí que o jogo recomeçará,
do segundo tempo, que será realizado a partir das 15h deste domingo. Na
sequência, às 16h, será a vez de Resenha e São Cristóvão medirem forças.

Dessas partidas sairão os últimos classificados às quartas de final, que estão
marcadas para semana que vem - domingo, dia 29. Quem passar de Pankeka

x ABA enfrentará o Espaço Bier/Bichados e quem passar de Resenha x São
Cristóvão enfrentará o D’Napolli. Os outros embates das quartas são Jada,

Meninos do Jauri x Operário e Nossa Senhora Salete x Cascavel AP.

Cascavel Futsal
Sem vencer há três jogos, sendo
dois pela Liga e um pelo
Paranaense, o Cascavel Futsal tenta
a reabilitação na temporada nesta
sexta-feira, quando desafia o
Tubarão no Ginásio Estener
Soratto, em Santa Catarina. O
duelo está marcado para as
20h15, válido pela 5ª rodada da
Liga Nacional. Na classificação, o
Cascavel é o 15º com 3 pontos e
o Tubarão é o 16º com 2. Depois
desse jogo, o time cascavelense
retornará sua atenção à Série Ouro,
pela qual receberá o Toledo na
terça-feira, às 20h, na Neva.

AÍLTON SANTOS
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SÉRIE C
15h Ypiranga x Operário

SÉRIE D
16h Maringá x Caldense-MG
16h Tubarão x Cianorte
17h Prudentópolis x Mogi Mirim

COPA DA INGLATERRA
11h Chelsea x Southampton

INGLÊS
12h30 Man. City x Swansea

ITALIANO
15h45 Juventus x Napoli

FRANCÊS
16h Bordeaux x PSG

JOGOS DE DOMINGO

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 São Paulo 3 1 1 0 0 1 0 1
8º Grêmio 3 1 1 0 0 1 0 1
9º Vitória 1 1 0 1 0 2 2 0
10º Flamengo 1 1 0 1 0 2 2 0
11º Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
12º Palmeiras 1 1 0 1 0 1 1 0
13º Fluminense 0 1 0 0 1 1 2 -1
14º Atlético-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1
15º Paraná 0 1 0 0 1 0 1 -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 Sport 0 1 0 0 1 0 3 -3
20º Chapecoense 0 1 0 0 1 1 5 -4

SÁBADO
16h Bahia x Santos
19h Flamengo x América-MG

DOMINGO
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
20h Sport x Botafogo

SÉRIE A

2ª RODADA

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

TERÇA-FEIRA
Boa Esporte 0x2 Fortaleza

Coritiba 1x0 Atlético-GO
HOJE

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

SÉRIE B

2ª RODADA

 A 2ª rodada do Brasileirão co-
meça neste sábado com Bahia x
Santos e Flamengo x América-MG.
Entretanto, um dos jogos mais
aguardados é o que abrirá a pro-
gramação de domingo: Paraná
Clube x Corinthians, às 11h, na
Vila Capanema.

O duelo marcará a estreia em
casa na Série A para o time para-
naense após dez anos. A última vez
que a Gralha mandou um jogo na
elite do futebol nacional foi no dia
25 de novembro de 2007. Na oca-
sião, perdeu por 3 a 2 para o San-
tos. Naquele ano, o Paraná Clube
começou a temporada empolgado,
com sua primeira participação na
Libertadores, mas encerrou o ano
lamentando o rebaixamento, as-
sim como o Corinthians. A última
vitória paranista como mandante
na Série A foi no dia 3 de novem-
bro, por 1 a 0 sobre o Goiás, com
um gol de Josiel.

Na Série A, o último duelo en-
tre paranistas e corintianos teve

Dia de festa na
Vila Capanema

vitória tricolor por 1 a 0, em Curi-
tiba. Já na Série B de 2008 o time
paulista levou a melhor duas ve-
zes, por 2 a 0 e 2 a 1.

Nesta edição do Brasileirão, o
Tricolor paranaense começou a
caminhada com derrota por 1 a 0
para o São Paulo, na última se-
gunda-feira, no Morumbi. Na oca-
sião, a Gralha abdicou do jogo no
primeiro tempo e só se defendeu,
mas na segunda etapa foi mais
ofensiva em busca do empate e
empolgou seu torcedor.

Para esta estreia em casa a ex-
pectativa é de casa cheia na Vila
Capanema, onde o Paraná Clube fez
a diferença atuando na Série B em
2017. A partida é encarada em cli-
ma de festa e teve ingressos a par-
tir de R$ 60. As arquibancadas de-
vem estar lotadas
para o jogo.

FRANCÊS
14h30 Nantes x Rennes
16h Dijon x Lyon

ESPANHOL
16h Leganés x La Coru ña

ALEMÃO
15h30 B. M’gladbach x Wolfsburg

JOGAM HOJE

COPA DA INGLATERRA
13h15 Man. United x Tottenham

ALEMÃO
13h30 B. Dortmund x B. Leverkusen

COPA DO REI
16h30 Barcelona x Sevilla

JOGOS DE SÁBADO
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EM CEM imóveis
vistoriados foram
encontradas larvas do
mosquito Aedes aegypti

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Dados divulgados ontem
pelo setor de Controle de En-
demias, da Secretaria de Saú-
de de Cascavel, apontam que
o LIRAa (Levantamento Rápido
de Índice de Infestação do Ae-
des aegypti) chegou a 2%. O nú-
mero é resultado de vistoria
em 4.352 imóveis e represen-
ta queda de 65,5% em relação
ao índice anterior, de 5,8%.

Conforme a Secretaria de
Saúde, o índice registrado apre-
senta risco médio de infesta-
ção, diferentemente do levanta-
mento anterior, quando o resul-
tado apontou alto risco. Segun-
do o Ministério da Saúde, é con-
siderado risco baixo quando se
atinge índice de até 1%.

Os bairros que possuem
os maiores índices de infesta-
ção do mosquito transmissor
da dengue, febre chikungunya
e zika são Santos Dumont, Es-
meralda, 14 de Novembro e
Quebec, de 3%. Já os bairros
Neva, Parque São Paulo, Itama-
raty e Maria Luiza detêm os
menores índices, de 0,2%.

De acordo com a coordena-
dora do setor de Endemias, Ana
Paula Barbosa, a redução se
deu por conta de ações em bair-
ros específicos, principalmente
na região Sul da cidade, que no
primeiro LIRAa do ano, em janei-
ro, apresentaram índices de até
14%. “Agora, nestes mesmos
locais o índice de infestação caiu
para 2,9%”, comenta.

 Larvas e lixo nos imóveis
Do total de imóveis visitados, em cem deles foram

encontradas larvas do Aedes aegypti. Nestes casos,
apesar das orientações, Ana Paula comenta que lixos

são depositados em quintais. Estes resíduos, no
entanto, podem ser descartados pelo município. “O

que intriga é que mesmo diante das orientações
percebemos que ainda tem lixo nos imóveis”, lamenta.

Até o fim do ano outros dois levantamentos serão
feitos. O próximo está marcado para julho.

De acordo com o boletim epidemiológico da Sesa (Secretaria
Estadual da Saúde) Cascavel possui 25 casos confirmados de den-
gue, 22 deles autóctones e três importados. O município registrou
ainda 368 notificações.

Já na área de abrangência da 10ª Regional de Saúde, que envol-
ve 25 cidades, são 66 casos da doença – 61 autóctones e cinco
importados, além das 802 suspeitas.

Números

LIRAa cai
e índice
chega a 2%
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A EFICIÊNCIA DO SAMU
Amigos, todos sabemos que a Saúde de nosso Município anda um

verdadeiro caos. E no meio dessa grande bagunça, existe o SAMU e
suas equipes, que agem sempre com prestatividade e rapidez,

salvando vidas, e uma delas foi a minha.
Então, hoje, neste espaço nossos elogios e votos de congratulações
vão para as equipes do SAMU, que com maca ou sem maca faz seu
melhor sempre. O que é bom tem que ser valorizado, parabéns a

todos, um abraço do  Vereador Parra.

Sinal digital para todos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Desligamento do sinal analógico
da TV ocorrerá em novembro

A população de baixa renda tem direito a um
kit com antena e conversor para acesso ao si-
nal digital nos televisores, que é repassado pelo
Governo Federal. A partir do mês de novembro
deste ano, aparelhos que são mais antigos so-
mente irão funcionar por meio desse equipa-
mento, já que não haverá sinal analógico.

Em Cascavel as pessoas que constam
no Cadastro Único podem conseguir o be-
nefício. “Nosso papel é manter atualização
do Cadastro Único em dia e auxiliar as fa-
mílias para que conquistem o benefício”,
ressalta o secretário de Assistência Soci-
al, Hudson Moreschi Junior.

O repasse do kit, no entanto, só é feito me-
diante cadastro no site www.sejadigital.com.br.
“O próprio beneficiário acessa o site, informa
o número do NIS [Número de Inscrição Social]
e dados pessoais para agendamento da en-
trega do kit”, orienta o secretário.

Conforme dados do Município, há aproxi-
madamente 32 mil famílias no Cadastro Úni-
co e em situação de extrema vulnerabilidade
social, ou seja, que têm renda de somente
R$ 85 ao mês, são 1.500.

A Secretaria de Assistência Social não
tem acesso ao número de beneficiários que
já conseguiu o kit digital. “O Governo Fede-
ral não disponibiliza a informação de quan-
tos kits foram solicitados e entregues até
o momento”, afirma Junior.

SEJA DIGITAL
Conforme o portal, a lista de beneficiários é fornecida pelo

Ministério do Desenvolvimento Social para que a Seja Digital
informe ao público por meio de cartas e campanhas de
comunicação a forma de agendamento e retirada dos

equipamentos. O beneficiário pode acompanhar os trâmites
pelo site ou pelo 147 com número de CPF e NIS em mãos.
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Último mês para inscrições na pós-graduação
em Direito e Processo do Trabalho

Curso tem como direcionamento a
Reforma Trabalhista – cálculos, crimes,
contrato, falência, negociação, entre ou-
tras situações.

Uma nova pós-graduação é lançada em
Cascavel - Direito e Processo do Trabalho
sob as diretrizes da Reforma Trabalhista.
Sempre atualizada, a Universidade Parana-
ense – Unipar investe nas demandas de mer-
cado e essa, em específico, visa o aperfeiço-
amento do operador do Direito, por meio da
análise específica das contemporaneidades
do Direito e Processo do Trabalho.

 O curso terá como base as repercus-
sões materiais e processuais das alterações
da Legislação Trabalhista, possibilitando a
visão sistemática do Direito material e pro-
cessual do trabalho e análise dos principais

institutos materiais e processuais trabalhistas.
O público-alvo abrange profissionais gra-

duados em Direito - advogados, juízes, mem-
bros do Ministério Público e demais profissio-
nais da área jurídica. O curso está programado
para iniciar neste mês.

Na composição da grade curricular estão
as disciplinas de Fundamentação da Sentença
Trabalhista; Aspectos Previdenciários; Cálcu-
los Trabalhistas; Crimes da Relação de Tra-
balho; Das Provas no Processo do Trabalho,
Nulidades e Audiência; Direito Coletivo do Tra-
balho; Direito do Trabalho e Relações Inter-
nacionais; Do Contrato de Trabalho; Efeitos
do Contrato; Falência e Reflexos na Relação
laboral; Formas de Extinção Contratual; Intro-
dução ao Direito Individual do Trabalho; Intro-
dução ao Processo de Trabalho; Liquidação

e Execução Trabalhista; Litigância de Má-
Fé, Assédio Processual e Ato Atentatório à
Dignidade da Justiça; Metodologia da Pes-
quisa Científica; Negociação Coletiva; Peti-
ção Inicial, Resposta do Réu – Intervenção
de Terceiro; Procedimentos Especiais em
espécies; Recursos Trabalhistas; Respon-
sabilidade Civil e Dano Extrapatrimonial;
Saúde e Segurança do Trabalhador – Aci-
dente de Trabalho e Dano Existencial; e
Tutela Constitucional do Trabalhador.

As aulas estão previstas para iniciar nes-
te mês e acontecerão em regime quinzenal,
às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sá-
bados, das 8h às 12h, sob a coordenação a
professora Juliane Bublitz Ferreira. As inscri-
ções estão disponíveis no site www.unipar.br.
Mais informações, ligue (45) 3321-1300.

Inscrições estão
encerrando;
aulas iniciam
agora em abril
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Logo cedo, Renata Silva Ribas,
de 16 anos, arruma os materiais
na mochila e segue para o colégio
onde frequenta o terceiro ano do
curso técnico em Eletromecânica,
que lhe incentivou a procurar um
estágio na área e ter a primeira ex-
periência profissional.

À tarde ela segue para a empre-
sa que abriu um espaço até então
ocupado somente por homens. Re-
nata faz parte de equipe responsá-
vel pela manutenção de ônibus. No
trabalho auxilia, sempre com o apor-
te de outro profissional, no conser-
to de motores e ares-condiciona-
dos. “Ajudo a consertar toda a par-
te mecânica e elétrica dos ônibus”,
diz a estudante.

Renata faz história por ser a pri-
meira mulher contratada para atu-
ar neste setor. Como pioneira, o

Uma jovem que
faz história

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

RENATA Silva Ribas, de 16 anos,
é a primeira mulher a trabalhar na
manutenção de ônibus em uma
empresa de Cascavel

 “Somos capazes de tudo”
Mesmo com pouca idade, Renata já tem ideias bem estabelecidas quanto o

papel da mulher na sociedade. Segundo ela, ingressar em setores
profissionais dominados por homens não significa impedimento, mas sim,

desafio. “As mulheres precisam ir atrás do que desejam. Já estamos no
século 21 e temos que dominar este mundo. Não há mais essa separação do
que homem ou mulher podem fazer. Se você tem interesse, tem que buscar,

fazer. Somos capazes de tudo”, reforça a estudante.
Em pouco mais de um ano Renata terá concluído o ensino profissionalizante.

A aluna não pensa em parar por aí e tem planos bem traçados para o
futuro. “Quero entrar em uma faculdade de Engenharia Mecânica e depois

me dedicar a concursos públicos. Meu sonho é trabalhar na Copel ou na
Itaipu como engenheira”, conta.

Uma jovem que
faz história

encarregado de manutenção, Luan
Tobias dos Santos, diz que esta
contratação, mesmo que por um
período curto por conta do estágio,
abre precedentes para que outras
mulheres se interessem pela vaga
ou por outras similares. Até a ad-
missão de Renata, 40 homens exe-
cutavam o serviço, hoje já com um
toque mais feminino.

“Nunca tivemos uma mulher
para ajudar no conserto dos ônibus.
É um fato inusitado, algo novo e até
mesmo uma coisa rara de se en-
contrar”, afirma Santos. Ele lem-
bra que durante o processo sele-
tivo ficou surpreso com a iniciati-
va de Renata e resolveu dar uma
chance à aluna, que pretende se-
guir carreira na área.

RENATA Silva Ribas, de 16 anos,
é a primeira mulher a trabalhar na
manutenção de ônibus em uma
empresa de Cascavel
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 20 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Bruno Lejanoski e Fernanda Novais Mota
2- Willyan da Silva e Viviana da Silva
3- Adair Rodrigues Barbosa e Maria Lucia de Menezes
4- Guilherme Ribeiro de Moura e Ivania Skura
5- Rafael de Lima Crepaldi e Thais Borges de Souza
6- Juliano Fontin e Franciéle Oliveira Camilo

Território
Cidadão no
Cataratas

Dando continuidade ao perío-
do de sensibilização do Território
Cidadão V, a estrutura itinerante
chegou na noite de ontem ao Bair-
ro Cataratas. A abertura oficial
aconteceu às 19 horas, na Rua
Acelino de Almeida com a Rua
Carlos Cavalcanti, no pátio da
Igreja Católica.

As atividades no Cataratas co-
meçaram cedinho ontem. Equipes
do Meio Ambiente, da Acesc, da
Secretaria de Serviços e Obras
Públicas, da Casa Civil, da Ouvi-
doria 156 e Particity, do Território
Cidadão e da Secretaria de Cultu-
ra e Esportes, da Assistência So-
cial, com apoio de várias outras
secretarias envolvidas na implan-
tação, já estão atendendo a po-
pulação e realizando serviços pe-
las ruas do bairro, onde a estru-
tura fica instalada até hoje.

Uma academia da terceira ida-
de foi instalada no pátio do salão
comunitário, podas de árvores fo-
ram executadas, assim como pin-
tura de sinalização viária, meio-
fio, além de limpeza de bueiros.
Também durante todo o dia de
ontem ocorreram atividades cul-
turais, espor tivas e educacio-
nais, realizadas com a comunida-
de, assim como encaminhamen-
tos relacionados à saúde, vagas
de emprego e agendamento para
confecção de car teira de identi-
dade e emissão da segunda via
do documento.

Periolo e Morumbi

ESPAÇO foi
preparado para

atender a
demanda do

bairro

DIVULGAÇÃO/SECOM

Implantado no dia 12 de abril no Morumbi, o Território V envolve os Bairros
Morumbi, Cataratas e Periolo e embora a estrutura física seja itinerante, as

equipes do Território e demais secretarias de apoio permanecem
atendendo as comunidades até que as demandas levantadas sejam

atendidas, assim como as novas que surjam durante a presença nos locais,
que são devidamente encaminhadas para apreciação das secretarias.



LOCAL10 HOJE NEWS, 20 DE ABRIL DE 2018

 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.

Acic labs promove 1º Hackathon
O Acic Labs promove o seu 1º Hackathon nos dias 5 e 6 de maio (dia 5 com início às 9h e no

dia 6 com início dos trabalhos às 17h), na associação comercial. O valor da inscrição não
contempla custos com alimentação, hospedagem e deslocamentos. Conforme os

organizadores, as melhores propostas do 1º Workshop de Inovação e Varejo vão ser
apresentadas e a melhor terá acompanhamento da aceleradora para se transformar em

solução de negócio. Outras informações no www.aciclabs.com.br ou pelo telefone 3321-1400.

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 esta quinta-feira, 19, as
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 .

Linkedin
Alexandre Minghini será o instrutor do curso sobre Linkedin, uma ferramenta que, utilizada

de forma profissional, pode ser geradora de novos negócios. O treinamento vai ser realizado
das 19h às 23h dos dias 26 e 27 de abril, na associação comercial. Atualmente, o Linkedin

tem 380 milhões de usuários, desses 22 milhões estão no Brasil. O investimento para
participar do curso é de R$ 130 a associados e a estudantes e de R$ 260 aos outros

interessados. Outras informações pelo telefone (45) 3321-1452.

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. Lei trabalhista

Estão abertas inscrições para treinamento sobre
mudanças com a nova lei trabalhista, que entrou
em vigor no fim do ano passado. O evento será
realizado no dia 23 de maio, durante todo o dia.
Informações adicionais no folder abaixo ou pelos

telefones 3321 1452 ou (45) 3321 1408 ou
ainda pelos emails: uniacic@acicvel.com.br e

uniacic04@acicvel.com.br .
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Problemas nos mupis, estrutu-
ras com relógio, termômetro e pu-
blicidade em diversos pontos da
cidade, têm sido questionados por
parte da população. Um dos leito-
res do Hoje News afirma que há
equipamentos a exemplo do que foi
instalado no cruzamento das ruas
Paraná e Pio XII, que simplesmen-
te não funcionam.

Desde que a Prefeitura de Cas-
cavel cancelou o contrato com a
empresa responsável pelos mu-
pis, eles passaram a ser aprovei-
tados para divulgação de campa-
nhas do Município, como a do pa-
gamento do IPTU (Imposto Predi-
al e Territorial Urbano).

“Atualmente, os mupis são uti-
lizados para campanhas institucio-
nais do Município ampliando os
canais de informação e serviços ao
cidadão. Até que estudos estejam
concluídos, as estruturas continu-
arão sendo utilizadas pela adminis-
tração municipal, sem prazo deter-
minado”, afirma a Prefeitura.

Apesar das falhas verificadas na
parte elétrica, a Prefeitura afirma

que a manutenção é garantida.
“Desde que os mupis foram repas-
sados para administração munici-
pal, os trabalhos de manutenção
dos equipamentos estão sendo fei-
tos pelo próprio Município”.

MUPI no cruzamento das ruas Paraná e
 Pio XII apresentou problemas no relógio

NOVA LICITAÇÃO
A possibilidade de que outra empresa seja responsável pela manutenção dos
equipamentos ainda é analisada. “Já foi determinada a realização de estudos

de viabilidade técnica e financeira para realização de licitação para
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Falhas nos Mupis
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Troca de figurinhas na feira
Visando atingir mais um de seus

objetivos, que é o encontro e o con-
vívio intergeracional, a partir deste
domingo (22) a Feira do Teatro ofe-
recerá um ponto de encontro de
colecionadores de figurinhas. Com
início às 9h30, em local específico
para esta atividade, a ação está
programada para ocorrer até o fim
da Copa do Mundo.

A troca de figurinhas é uma gran-
de oportunidade para os coleciona-
dores - desde os apaixonados por
este hobby até iniciantes na práti-
ca - completarem seus álbuns.
Além disso, a atividade promove
interação entre várias gerações.

Também neste domingo (22) a
Feira reserva espaço para apresen-
tação dos trabalhos do Projeto Cri-
ar – Criatividade e Robótica Educa-

cional, que é um modelo pedagógi-
co para a aplicação do Ensino de
Programação e Robótica para os
anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, desenvolvido pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) em parce-
ria com a Secretaria de Educação
do Município de Cascavel.

FEIRA do Teatro acontece
todos os domingos
das 8 às 13 horas

A FEIRA
A Feira do Teatro é realizada todos os
domingos, das 8 às 13 horas, no
estacionamento do Teatro Municipal e
do Centro Cultura Gilberto Mayer, na
Rua Duque de Caxias, entre as ruas Rio
de Janeiro e Santa Catarina. Todos os
domingos centenas de pessoas
frequentam o espaço que já entrou na
rotina da população de Cascavel.

 DIVULGAÇÃO/SECOM
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- FAGNER MENDONÇA AVELAR E ANA CAROLINE BANDEIRA
02- CARLOS EDUARDO BRAZ DOS SANTOS E AMANDA CARLA TSCHÁ
03- JHONNY WILLIAM LIMAS E ELISAMA TALITA JAHNS CARVALHO
04- MARCIEL JOSÉ DE OLIVEIRA E MICHELLI MARQUES DAS NEVES
05- CRISTIAN MAICON CASTAGNOLI E VIVIANI BOSIO
06- ANESTOR TOMBINI E MARLENE MARIA CAPELARI
07- NERI BERTOL E DAGUIA APARECIDA DE LIMA
08- CASIANO MARQUES PEREIRA E FRANCIELE FREIRE DO NASCIMENTO MACIEL
09- NEOLMIR GREIN E DIVA PEREIRA DOS SANTOS
10- CLEVERSON BONAMIGO E CLAUDIA GOMES DA CRUZ
11- DIOGO VIEIRA GOMES E SUELLEN CRISTINA CAVALHEIRO
12- TALYSON LEMOS SANTOS E ANABELLY SOARES DOS SANTOS
13- LUIZ CARLOS DOS SANTOS E ADRIANE BASSO
14- LUIS FERNANDO KREMP E ADAIR DE CASSIA CORDEIRO STROZZI
15- AGOSTINHO MARQUES GALVÃO E LIDIA SPECIA
16- ADNILSON FRANK E SONIA APARECIDA DE LIMA
17- MARCO ANTÔNIO FERREIRA MACIEL JÚNIOR E JOCASTA PAOLA WEBER
18- FELIPE LANGNER DOS SANTOS E KAREN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
19- ALCEMAR RODRIGO BERNDT E VANESSA DEMINSKI
20- WELINGTON ANGELO DE SOUZA E MARINA DE FÁTIMA FILIPPSEN
21- LEANDRO MEDEIROS E SUZAMAR ANTUNES FERREIRA
22- THIAGO GILCEU HOTZ HALSCHNE E JOSIANE MARIA DE LIMA
23- GABRIEL SCHNEIDER PALUDO E NAGILA GABRIELA DALFERTH

Cascavel, 20 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

O Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu ontem que o deputado fede-
ral Paulo Maluf (PP-SP) não pode re-
correr em liberdade da condenação
de sete anos e nove meses de prisão
pelo crime de lavagem de dinheiro.

Por 6 votos a 5, a Corte entendeu
que o acusado não tem direito a mais
um recurso, os embargos infringentes.
Os advogados de Maluf defenderam o
recurso por entender que a votação
na Primeira Turma que condenou o
ex-deputado não foi unânime.

Os ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz
Fux, Celso de Mello e Cármen Lúcia
votaram contra a concessão do re-
curso. Dias Toffoli, Ricardo Lewando-
wski, Alexandre de Moraes, Gilmar

STF nega recurso de Maluf
Mendes e Marco Aurélio divergiram e
entenderam que o deputado ainda
tem direito a mais um recurso.

Conforme a decisão, os embar-
gos só seriam possíveis no caso de
dois votos a favor da absolvição. No
julgamento, Maluf obteve apenas um

voto, mas pela prescrição da pena.
Se a decisão fosse favorável ao

parlamentar, a execução da conde-
nação, determinada em dezembro
do ano passado pelo ministro Ed-
son Fachin, relator do caso, seria
anulada.

Doença
Maluf chegou a ficar preso no
presídio da Papuda, em Brasília,
mas está internado no Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo. De
acordo com o último boletim
médico, divulgado na terça-
feira (17), ele faz tratamento
contra um câncer de próstata,
que está em estágio evoluído,
com metástase.

Condenação
Maluf foi acusado pelo
Ministério Público Federal
(MPF) de ter recebido propina
em contratos públicos com as
empreiteiras Mendes Júnior e
OAS quando era prefeito de
São Paulo (1993-1996). De
acordo com a denúncia, os
recursos foram desviados da
construção da Avenida Água
Espraiada, hoje chamada
Avenida Roberto Marinho. O
custo total da obra foi cerca de
R$ 800 milhões.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

Uma pequena mesa com quatro
cadeiras. Livros infantis, brinque-
dos. Tudo colorido e que nem dá a
entender que se trata de uma sala
de audiência. E é justamente essa
a intenção. O espaço é uma sala
de depoimento especial, que será
usada para ouvir crianças e adoles-
centes, vítimas de violência.

Nenhuma audiência foi realiza-
da, ainda, no espaço, mas a inten-
ção é usá-lo em breve. A intenção é
de que a vítima de violência fique
em uma sala lúdica, sem qualquer
contato com juízes e promotores
para que não fique constrangida.

Na sala, a criança fica acompa-
nhada de psicóloga e assistente
social e é assegurada a livre narrati-
va da vítima a respeito dos fatos:
não são feitas perguntas diretas da
sala de audiência para a criança. Os
questionamentos são repassados
à equipe de apoio, que vai adaptar
as perguntas à linguagem das víti-
mas. Além de outra garantia: se, a
qualquer momento, a vítima resol-
ver que não quer contar sobre os
fatos, a audiência termina.

“Essa sistemática apresenta
vantagens na garantia de dignida-
de da criança, assegurando que ela

Depoimento com dignidade

A sala foi montada no Fórum de Cascavel depois de diversos pedidos da
Vara especializada em casos de violência contra crianças e adolescentes.
Ainda em 2013, o juiz Carlos Stella pediu providências para a
estruturação do local, conforme recomendação do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça). Segundo o CNJ, 24 salas de depoimentos
especiais já foram instaladas em comarcas de todo o Estado, e estão de
acordo com a Lei Nº 13.431, de abril de 2017. “Sempre tive a
preocupação de resguardar as supostas vítimas de constrangimentos. É
evidente que um ambiente com juiz, advogados e o próprio réu não pode
ser considerado ideal para uma criança, muitas delas vítimas de crimes
sexuais, principalmente porque elas já estão fragilizadas pela própria
circunstância do processo”, reforça Stella Alves.

opte por não reviver e não se mani-
festar a respeito da violência sofri-
da. A criança não pode ser obriga-
da a relatar os fatos que lhe cau-
sam sofrimento”, explica o juiz Car-
los Stella Alves, que responde pelo
Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher, Vara de
Crimes Contra Crianças e Adoles-
centes e Idosos e Execução de Pe-
nas Alternativas.

NÚMEROS
O Juizado de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher, Vara
de Crimes Contra Crianças e
Adolescentes e Idosos e Execução
de Penas acumula mais de seis mil
processos no Fórum Estadual de
Cascavel. No Paraná, de acordo
com o CNJ, são 24.047
processos de crimes previstos no
Estatuto da Criança e do
Adolescente.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

O pedido

Sala de audiência foi montada para receber
crianças e adolescentes vítimas de violência
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Giro da
Violência

Criança ferida
Uma menina de sete anos ficou
ferida em um acidente que ocorreu
na tarde de ontem, na Rua Recife,
esquina com a Rua Manoel Ribas,
no Centro de Cascavel. Um Stilo
seguia pela Recife quando freou, e
os dois veículos que estavam atrás
se envolveram na batida. Os carros
envolvidos no engavetamento
ficaram parcialmente destruídos e
a criança foi levada pelo Siate
para atendimento hospitalar.

Mandado de prisão
Um rapaz de 20 anos foi preso
mediante mandado de prisão na
tarde de ontem, em Cascavel. Foi
no Fórum de Justiça Estadual da
cidade. O jovem foi até o Fórum
para assinar um documento e foi
constatado que havia um
mandado de prisão em aberto
contra ele, que é suspeito de
roubo. O rapaz foi preso e levado
pela Polícia Militar à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

21 anos de prisão
Foi condenada a 21 anos e dois
meses de prisão Thainara Cristina
de Ramos. Presa, ela foi julgada
ontem no Fórum Estadual de
Cascavel. A condenação é pela
acusação de homicídio
qualificado, do qual foi vítima
Maysa Nascimento Fisher, de
apenas 15 anos. O crime ocorreu
em junho do ano passado, no
Bairro Universitário em Cascavel.

Quase 2 mil
ocorrências

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Abril ainda não terminou,
mas o número de ocorrências
atendidas pelo Corpo de Bombei-
ros até ontem, por volta das 15h,
de acordo com o relatório onli-
ne da corporação, já superou a
quantidade de atendimentos rea-
lizados pelo grupamento se con-
siderados os primeiros quatro
meses do ano passado.

Só na quarta-feira, 26 atendi-
mentos foram realizados. Em
2018, até ontem, foram 1.898 ocor-
rências, enquanto que até o fim de
abril de 2017 foram registrados
1.820 atendimentos.

O que lidera a demanda de tra-
balho dos bombeiros é a quantida-

de de acidentes de trânsito, que
também aumentou neste ano, em
Cascavel. Foram 810 até ontem. A
maioria, envolvendo motocicletas.
Na tarde de ontem, uma motociclis-
ta ficou ferida na Rua Mato Grosso,
no Centro de Cascavel.

VÍTIMA foi atendida
com ferimentos leves,
em acidente na Rua
Mato Grosso

Considerando o mesmo período de
2017, até dia 19 de abril, foram
743 acidentes de trânsito.
Ações de busca e salvamento
totalizaram 166 ocorrências e
combate a incêndio 166. As
quedas de mesmo nível vêm em
sequência: 273 atendimentos,
seguidas das quedas de altura,
com 118 ocorrências.

Comparação
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Desafetos do “rei”
Pré-candidato a reeleição, o deputado estadual Requião

Filho (MDB) esteve ontem na redação do Hoje News e fez
críticas a Richa. Citou obras inacabadas, inauguradas até

cinco vezes, além de sete investigações contra o ex-
governador. “É muito escândalo para pouco governo”.

Entre famílias
Os rumos eleitorais estão
praticamente definidos:
Roberto Requião (MDB)
tende ser candidato a
reeleição ao Senado,
apoiando Osmar Dias
(PDT) ao governo do
Estado. Ele disputa o
Palácio ao lado pré-
candidatos Cida Borghetti
(PP) e Ratinho Júnior
(PSC) – considerados
nomes mais fortes até o
momento.

Comissões
O texto novo – que
sobrepõe o de 1975 – vai
para apreciação de todos
os parlamentares. Após
avaliação individual, o
Regimento Interno ainda
vai para as comissões.
Após novas sugestões ele

segue para votação. Isso
tudo até o fim do primeiro
semestre deste ano.

Cobranças
O vereador Fernando
Hallberg (PPL) deve seguir
hoje a Toledo. Ele tenta – a
todo custo – falar com a
governadora Cida Borghetti
(PP). Ele pretende alertar
sobre o caos que se instaura
novamente na saúde
pública de Cascavel.

Promotoria
De olho em toda situação,
Ângelo Mazzuchi – promotor
público de Saúde – alertou
que não ficará sem ação,
principalmente diante das
possíveis paralisações de
obras do Estado no Hospital
Universitário: motivo de
superlotação das Upas

PRONTO-SOCORRO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Cida Borghetti esteve ontem em Toledo para dar posse
a Dilceu Sperafico (PP) como chefe da Casa Civil do
Paraná.

 Foi a primeira viagem de Cida à região Oeste após se
tornar governadora do Paraná.

Para se ter uma ideia, apenas três trabalhadores estão no
canteiro de obras do Pronto-Socorro do HU. A obra
ficaria pronta em maio, mas agora a própria empreiteira
alegou que vai empregar ritmo lento, devido descaso do
ex-governador Beto Richa (PSDB).

Definida ontem a posi-
ção de membros da Soci-
edade Civil Organizada
que revisam a legislação
tributária de Cascavel a
respeito da Taxa de Prote-
ção a Desastres: é consi-
derada inconstitucional.
“Não é obrigação do Mu-
nicípio repassar esse re-
curso para o Bombeiro e
Defesa Civil. A obrigação
é do Estado”, diz Jovane
Borges, presidente do
CRC (Conselho Regional
de Contabilidade).

Na proposta que será
encaminhada ao Legisla-
tivo e ao Executivo, será
excluída a cobrança já a
partir de 2019. Ela vai ao
mesmo entendimento re-
cente da Justiça, que con-
cedeu liminar judicial e
beneficiou dois mil em-
presários ligados ao Sin-
dilojas (Sindicato dos Lo-
jistas e do Comércio Va-
rejista de Cascavel e re-
gião Oeste do Paraná).
Eles não receberam a co-
brança nos boletos de
IPTU e lixo deste ano. Em
encontro na Câmara de Ve-
readores, a Subseção da
Ordem dos Advogados do
Brasil de Cascavel tam-
bém manifestou contrari-
edade à taxa.

A Taxa de Proteção a

Sem Taxa de
Desastres

Desastres – em vigor des-
de o ano passado – subs-
titui a Taxa de Sinistro,
julgada inconstitucional
em 2014 pelo Tribunal de
Justiça. Em Cascavel ano
passado a Prefeitura reco-
lheu quase R$ 3 milhões
– 70% dos recursos são
destinados aos bombei-
ros e 30% à Defesa Civil.

A legislação tributária
cascavelense passa por
uma ampla revisão e deve
ser concluída em maio.
Para que entre em vigor,
ela depende de parecer
favorável da maioria dos
vereadores e ainda ser
sancionada pelo prefeito.

OUTRAS TAXAS
Como é formado na maioria por empresários, o grupo pede a
exclusão também de taxas de Alvará e Vigilância Sanitária. “Essa
cobrança da Vigilância começa em julho. Entendemos que para
ser cobrada, a vistoria deve existir. Então, a Prefeitura deverá
comprovar que fez as vistorias, caso contrário, não serão pagas
ambas taxas: Alvará e Vigilância”, afirma Borges, que relembra
uma decisão judicial que já beneficiou em anos anteriores
associados da Associação Comercial, que entraram na Justiça
contra a cobrança: a decisão foi favorável.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

Jovane diz que não é obrigação do
Município manter os bombeiros
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Sem luz nos postes de ruas e
avenidas, o vereador Roberto Par-
ra (MDB) questiona a Prefeitura
sobre a destinação da taxa de ilu-
minação pública cobrada dos con-
tribuintes. Em caixa, a Secretaria
de Finanças alega que existem R$
14.301.346,03, saldo bancário
destinado exclusivamente para o
custeio do serviço, como a insta-
lação, a manutenção, o melhora-
mento e a expansão da rede de
iluminação pública.

Desde que a gestão atual assu-
miu a Prefeitura, o rendimento cres-
ceu R$ 2 milhões – isso em um ano
e quatro meses. “Se existe esse
recurso, por qual motivo existem
tantas ruas no escuro? Temos regi-
ões em situação complicada, como
no Loteamento Barcelona – 30%
das ruas sem iluminação nos pos-
tes”, diz Parra.

A taxa obedece uma tabela na-

R$ 14 milhões
à iluminação

cional da Cosip (Contribuição para
Custeio do Serviço de Iluminação
Pública) e varia conforme o gasto
de energia: vai de R$ 3,21 até
R$ 146,84. Quem consome menos
de 80 KWH mês é isento, assim
como estabelecimentos religiosos.
A contribuição tem por finalidade o
custeio do serviço de iluminação
pública do município, que compre-
ende a iluminação de vias, logra-
douros e demais bens públicos.

Em levantamento recente, a Pre-
feitura aponta que são 600 postes
que necessitam de adequações.
Um mutirão está em andamento na
cidade para suprir as necessidades
e foi iniciado pelo Bairro Morumbi.
Os moradores podem cobrar o ser-
viço pelo Ouvindo Cidadão (156) e
também pelo aplicativo de celular
Particity, que tem mais de dois mil
registros de reclamações de falta
de iluminação pública.

PPP CADA VEZ
MAIS DISTANTE
Após deixar o cargo de secretário
de Obras, Jorge Lange (PSD)
admite que a proposta de fazer uma
PPP (Parceria Público-Privada)
para manutenção da iluminação
pública tem ficado distante. Em
janeiro, o vice-prefeito havia
anunciado a ideia de privatizar o
sistema e obrigar a futura empresa a
trocar todas as lâmpadas por LEDs
(Light Emitting Diode – para o
Português: Diodo Emissor de Luz).
Essa alteração reduzia pela metade
o custo com iluminação pública. O
custo de manutenção é de R$ 1
milhão/mês, e conforme balanço
apresentado em janeiro, são 34 mil
postes em Cascavel. Em nota, a
Secretaria de Obras informa que “a
administração está estudando a
hipótese [da PPP], porém, não há
nada definido até o momento”.

Vereador Parra questiona o fato de ainda ter
ruas no escuro

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Tatiane Bertolino

O programa Amor Exigente organiza
um encontro regional para este
sábado, dia 21 de abril, em
Cascavel. O evento acontece a partir
das 8h15 na Igreja Batista Pioneira,
localizada na Rua General Osório,
2200. O programa é destinado a
familiares de dependentes de drogas
psicoativas e auxilia na recuperação
das pessoas que possuem problemas
com dependência.
Desde 1984, a ONG Amor-
Exigente (AE) atua como apoio e
orientação aos familiares de
dependentes químicos e às pessoas

Amor Exigente
com comportamentos inadequados.
Através de um eficiente programa de
auto e mútua ajuda, o Amor-Exigente
desenvolve preceitos para a reorganização
familiar, sensibilizando as pessoas e
levando-as a perceber a necessidade de
mudar o rumo de suas vidas a partir de si
mesmas, proporcionando equilíbrio e
melhor qualidade de vida.
A palestra terá como tema “Desafios e
estratégias para crescermos”. O
encontro tem previsão de encerramento
para as 17h10. Informações podem
ser obtidas pelo telefone
(45) 9-9933-8970, com Eva.



RADAR02 HOJE NEWS, 20 DE ABRIL DE 2018

No versículo 15 do capítulo 2 do livro do Gêne-
sis, Deus, quando coloca o homem no jardim do
Éden lhe dá a incumbência de cultivá-lo e guardá-
lo. Ou seja, cabe ao ser humano o cuidado de
retirar da terra o seu sustento de forma sustentá-
vel, mantendo-a em condições adequadas para
que as futuras gerações também possam usufruir
das maravilhas da natureza.

É possível contribuir para a manutenção do
meio ambiente a partir de dentro do próprio lar,
como por exemplo, com o armazenamento do óleo
de cozinha usado, que poderá ser reciclado e
empregado na fabricação de sabão. Apenas 1 li-
tro de óleo de frituras jogado fora de maneira ina-
dequada, como pelo ralo da pia da cozinha, é ca-
paz de contaminar cerca de 1 milhão de litros de
água. Portanto o descarte apropriado do óleo de
cozinha é de extrema importância.

Igualmente o reaproveitamento da água da
chuva ou mesmo a separação de materiais reci-
cláveis são medidas simples, fáceis de serem rea-
lizadas. Importante também é incentivar medidas
que visem diminuir o uso dos recursos naturais,
principalmente evitando o desperdício.

Todos nós podemos colaborar, fazendo cada
um a sua parte e incentivando outras pessoas a
adotarem posturas que contribuam com a preser-
vação do meio ambiente.
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“Para quem não vai
frequentar ambientes

públicos, órgãos
públicos, quem não dá
entrevista, quem leva
uma vida pacata, tá

muito bom, né?”

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

A nova legislação
de trânsito
que pune
com mais rigor
os motoristas
flagrados
dirigindo
bêbado.

O abandono do
Parque Salto
Portão, que
recebe dezenas
de visitantes
na chamada
Ponte
Molhada.

Joaquim Barbosa, sobre
seu desempenho na
pesquisa Datafolha.
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 Agropecuária
Acontece hoje o
Encontro Paranaense de
Assistência Técnica
Agropecuária, com
palestras a partir das
13h30 na sede da
Associação Regional dos
Engenheiros Agrônomos
de Cascavel (Areac). O
evento é promovido
pela Associação
Paranaense de
Planejamento
Agropecuário (Apepa). A
primeira palestra terá
como tema “Seguro
Agro” e será ministrada
por André Luiz Barberá.

 IPTU/Lixo
O secretário de
Finanças, Renato
Segalla, reforça à
população de Cascavel
que os vencimentos da
cota única e da primeira
parcela do IPTU, Taxa de
Lixo e Taxa de Desastres,
foram prorrogados para
pagamento até o dia 26
de abril, sem juros e
multas moratórias,
inclusive mantendo-se o
desconto de 10% para os
contribuintes que
optarem pelo
pagamento a vista da
cota única do IPTU.

  ARQUIVO

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em

Cultura Teológica
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No palco
Os grupos Durdana e
Grupo Teatral Plano
A, vão ministrar o

workshop Respiração
e condicionamento
físico para atores,
com participação
especial de Gisele

Elias. O evento será
dia 22 de abril, das

16h, às 18h, no
Teatro Municipal
Sefrin Filho. o

evento é gratuito.

 Giovana Ludovico e o filho Gabriel de
seis meses. A foto é de Michelle Galvão

Melhor amigo
Amanhã tem o 1º Encontro SRD -
animais de estimação sem raça

definida. À frente do evento estão o
Irpa (Instituto de Resgate e Proteção
Animal) a ONG Sou Amigo e a Clínica

Veterinária VidaPets. Haverá concurso
para eleger o vira-lata mais parecido

com o dono, o menor vira-lata e
sorteio de um voo panorâmico sobre
as Cataratas do Iguaçu. O evento será
das 15h30 às 18h, Rua Pernambuco,

nº 225. A entrada é gratuita.

Show e espetáculo
Amanhã, às 21h, tem o show e espetáculo  Tupisco

Papipaquígrafo. O ingresso custa R$ 10 e R$ 7 para quem
chegar até às 20h20. Será na Cazanóz.

Sábado
Feira Agroecológica  em frente à Catedral,

das 9h às 13h.
Às 20h tem jantar dançante na Estância Colorada. Mais

informações pelo telefone (45) 9 9971-5118.

Domingo
Feira do Teatro, das 8h às 13h.

À tarde: Domingão Calçadão

AGENDA

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

 As flores e os
parabéns são

para
DANIELE

MAIER, que
apaga mais
uma velinha

domingo.
Felicidades!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Le
ão

Você está convincente e terá enorme facili-
dade para se entrosar com as pessoas no
trabalho. Use isso para trocar ideias com
colegas, divulgar seus projetos para um chefe
e vender seu peixe! Cor: verde-claro.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O céu favorece o companheirismo e você
deve aliar-se aos colegas para ter me-
lhores resultados no trabalho. O amor
também merece atenção. Quem namora
pode falar em casamento. Cor: azul-vivo.

To
ur

o

Você terá facilidade para organizar
suas coisas, agilizar o trabalho, resol-
ver pendências e deixar tudo em dia.
Momento favorável também para
aprender coisas novas. Cor: bege.

G
êm

eo
s Use e abuse da sua criatividade hoje.

Além de contar com ótimas ideias, você
terá entusiasmo de sobra para envol-
ver as pessoas em seus projetos. Cor:
azul-marinho.

C
ân

ce
r Negócio de família ou projeto em parceria

com parentes pode ser muito produtivo
nesta fase. Você também vai se destacar
no emprego ao usar a experiência que
teve em um serviço anterior. Cor: verde.

V
ir

ge
m   A sorte está a favor, então, arrisque

uns palpites em jogos e sorteios. Fora
isso, fique de olho nas oportunidades,
pois você pode perceber um negócio
lucrativo antes dos outros. Cor: preto.

Li
br

a

O trabalho vai exigir mais atitude e ini-
ciativa de você. Não se deixe influen-
ciar tanto pelos colegas nem deixe de
expor as suas opiniões por receio de
desagradar alguém. Cor: pink.

E
sc

or
pi

ão A Lua vai deixar seu signo mais emoti-
vo e você pode ter a sensação de que
tudo que os outros falam é uma indireta
para você. Tente não levar tudo pelo
lado pessoal, relaxe! Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o A Lua estimula seu idealismo e traz bons
estímulos para você correr atrás do
que quer para o seu futuro. O astral é
positivo para buscar novos meios de
ganhar dinheiro. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o  Use toda sua determinação e perse-

verança para progredir na carreira,
melhorar de vida e conquistar o que
deseja. A Lua deixa seu signo ainda
mais ambicioso do que já é.Cor: roxo.

A
qu

ár
io

A fase pede reflexão. Bom momento para
fazer um balanço da sua vida, celebrar
suas conquistas e avaliar o que realmen-
te quer para o futuro. Dedique um tempo
para estudos e orações. Cor: branco.

 P
ei

xe
s A Lua incentiva você a se desligar de tudo

que não serve mais. Faça uma faxina nos
armários, descarte o que não usa e abra
espaço para o que é importante. Há risco
de atrito com amigos à noite. Cor: preto.
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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  •  DEUS SALVE O REI

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

MALHAÇÃO
Érico tenta despistar Jade. Flora

hesita em responder ao pedido de na-
moro de Tito. Paulo e Lúcia se encon-
tram e acabam se beijando. Getúlio
impede Érico de se livrar do dinheiro
roubado. Leandro percebe que perdeu
a hora do encontro com Maria Alice e
se desculpa com a menina. Pérola co-
menta com Jade sobre o roubo ocorri-
do em sua casa.

ORGULHO E PAIXÃO
Jorge desmente o que está escrito

em seu diário e Ema fica transtornada.
Darcy e Elisabeta discutem e Susana
comemora. Tibúrcio acerta com Felis-

berto e Ofélia os detalhes do casamen-
to de Rômulo e Cecília. O fazendeiro
que teve as terras queimadas por Xavi-
er conta a Brandão sobre a conversa
que teve com o vilão. Ema pede que
Darcy se case com Elisabeta. Julieta e
Aurélio se enfrentam. Camilo avisa a
Ludmila sobre o jantar em sua casa e
Jane implora que Elisabeta compare-
ça. Fani ajuda Cecília a tomar banho.
Brandão conta para Luccino sobre sua
conversa com o fazendeiro, e o mecâ-
nico se preocupa com Virgílio.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Mercedes insiste que Clara aproxi-

me Adriana de Beth. Cido volta para a
casa de Samuel e Adinéia lamenta.
Adinéia se emociona quando Cido afir-

ma que gosta da sogra. Samuel diz que
resolverá a situação de Suzy. Miro rea-
parece para ver Leandra e Caetana a
orienta a conquistar o homem. Juvenal
visita Desirée no bordel e os dois ficam
juntos. Tônia pensa em comprar o
consultório de Renato em Pedra San-
ta e pede mais dinheiro a Zé Victor.
Nádia anuncia que retomou o casa-
mento com Gustavo. Clara pede a
Renan que acelere o processo de aber-
tura da grife de vestidos de luxo, na
tentativa de animar Beth.

CARINHA DE ANJO
Dulce Maria sai preocupada do co-

légio atrás de Lulu. Miguel e Zé Felipe
revelam que Madre Superiora está in-
ternada no hospital e Dulce logo perce-
be que Lulu descobriu tudo o que está
acontecendo. Os três saem a procura
da amiga. Leonardo vê Silvana mexen-
do em suas coisas na Rey Café. A se-
cretária tenta desconversar, mas tenta
descobrir quem é Flávio. Irmã Rita fica
preocupada ao saber que Lulu sumiu
do colégio. O advogado de Adolfo aler-
ta Gustavo a tomar cuidado, pois pode
haver alguém que esteja interessado em
ficar perto do homem para conseguir
prejudicá-lo.

APOCALIPSE
Arthur cobra produtividade dos fun-

cionários. Zoe diz que Ricardo engana-
rá a todos. Bárbara inicia a transmis-
são do funeral. Ricardo, inerte sobre o
caixão, é velado por familiares e autori-
dades mundiais. Stefano e o Satanás
olham o corpo do Anticristo, fingindo
estar morto.

AMOR PROIBIDO
Behlul confirma seus sentimentos

por Nilay para Adnan. Behlul invade o
quarto de Bihter para conversarem. Ad-
nan vê o carro Hilmi estacionado na frente
de sua casa. Bihter diz para Nilay que
Behlul não é a pessoa certa para ela.

 Diana facilita a entrada de Virgílio no quarto de Catarina, e o comerciante
descobre uma carta sobre a prisão de Augusto. Virgílio entrega a Elói uma
carta para ele entregar ao remetente, caso lhe aconteça algo. Olegário dá

razão a Lupércio e decide terminar o namoro com Matilda. O rei Otávio oferece
a Rodolfo informações sobre o paradeiro de Afonso em troca de um melhor

acordo comercial entre o reino de Montemor e Lastrilha.

 • BAND

O rei Otávio promete
marcar um encontro com

os outros reis de Cália
DIVULGAÇÃO
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