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Fim do esqueleto
Finalmente, depois de quase dois anos paralisadas, as obras do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) serão retomadas. A assinatura do convênio
com o Estado, primeiro passo para a abertura de licitação, foi firmada ontem. O Cisop é
responsável pelo atendimento de especialidades médicas em 25 municípios da região.
z Págs. 12 e 13
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Comandada pelos professores
Marquinhos Gois e Paulo Heitor,
a equipe da Adaf (Associação
Desportiva Atletas do Futuro)
Cascavel acumulou duas vitórias,
um empate e uma derrota na 1ª
etapa da 1ª fase da categoria
sub-11 da Liga NFP (Novo
Futsal Paraná), em Foz do Iguaçu.
A equipe cascavelense agora
concentra esforços agora para
estrear nas categorias sub-7 e
sub-9 da Liga NFP, que será
realizada em Toledo nos dias 23
e 24 deste mês.

3ª e penúltima rodada
Os fins de semana de chuva que
fizeram algumas rodadas da 8ª
Copa Chácara Fardoski de Futebol
Suíço serem adiadas fazem com
que a competição siga uma lógica
de jogos que pode até confundir os
atletas, mas não a organização do
campeonato. Para este sábado estão marcados 12 jogos, todos válidos pela 3ª rodada, mas que equivalem à penúltima rodada de disputas da primeira fase.
Para o campo 1 estão marcados
Barão Auto Peças x Status (14h),
Marquinho Veículos x Auto Elétrica
AS (15h), SE Villa Norte x Distribuidora Bebidas Valtão (16h) e Hospital Gênesis x União (17h).
No campo 2 a programação
prevê Sedentários x Clube 2000
(14h), Capital/Oral Sin x Independentes (15h), LA Cordeiro x Ami-

gos do Lucão (16h) e Sindvel s Demônios da Garoa (17h).
Já os jogos no campo 3 serão:
14 Bis x Roberto Diesel/D’Napoli

(14h), Brunetto/Fardoski x Lolla/
Pão Doce (15h), Madeireira Lino x
Fercaus (16h) e Amigos do Guarujá
x Vip/Marcão (17h).
AOPTKD

A equipe da AOPTKD (Associação Oeste Paranaense de Taekwondo)
comemorou no fim de semana o vice-campeonato na Copa Oeste e Sudoeste
de Taekwondo. O título ficou com a equipe ACDR/Marechal Cândido
Rondon e em terceiro lugar terminou a equipe anfitriã, de Umuarama.
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Cianorte x Inter

Derrotado por 2 a 0 no jogo de
ida da terceira fase da Copa do Brasil, na única partida que perdeu em
12 jogos disputadas este ano, o
Cianorte volta a encontrar o Internacional nesta quarta-feira, quando recebe o adversário para o confronto derradeiro por uma vaga nas
oitavas de final, às 19h30, no Estádio Albino Turbay.
Pelo resultado do primeiro
jogo, o Colorado garante classificação até com uma derrota por
um gol de diferença. Já o Leão do

SÃO PAULO FC

Vale precisa superar os gaúchos
por pelo menos três de diferença.
Em campo, o técnico Marcelo Caranhato conta com reforços impor tantes que foram ausência no jogo de ida: o volante
Rafael Carrilho volta de suspensão, enquanto o volante Formiga e os meias Xavier e Filipe
Ramón estão recuperados de
lesão. No Inter, Nico López pode
ser opção para Odair Hellmann
depois de ter cumprido suspensão no jogo de ida.

Segundona tem rodada completa
Competição que esteve perto de ser paralisada na noite de
segunda-feira, a Segunda Divisão do Paranaense de Futebol tem
prosseguimento nesta quarta-feira com cinco jogos pela 7ª e antepenúltima rodada da fase classificatória. Destaque para o duelo
entre o vice-líder Paranavaí e o líder invicto Operário, às 15h30 no
Estádio Waldemiro Wagner.
O time de Ponta Grossa tem seis vitórias em seis jogos (18 pontos) e já está garantido na próxima fase. Já o Vermelhinho tem 12
pontos e se garantiu matematicamente na fase seguinte sem precisar entrar em campo, pois foi beneficiado com a punição da Portuguesa Londrinense no Pleno do TJD-PR (Tribunal de Justiça Desportiva do
Paraná) na noite de segunda-feira. A Lusinha teve confirmada a perda
de três pontos por utilizar jogador com pendência judicial e está matematicamente rebaixada. Durante o julgamento de segunda-feira, a Portuguesa tentou sem sucesso paralisar o campeonato.

Coxa

Sem vencer há quatro jogos, numa
sequência negativa que começou
justamente contra o adversário
desta noite, o Coritiba recebe o
Goiás às 19h30 desta quartafeira, no Couto Pereira, pela
partida de volta da terceira fase
da Copa do Brasil. O Coxa foi
derrotado por 1 a 0 em Goiânia
no jogo de ida e precisa vencer
por dois gols de diferença hoje.
O time visitante tem a vantagem
do empate.

SEGUNDA DIVISÃO
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Time
Operário
Paranavaí
Independente
PSTC
Batel
Cascavel CR
Rolândia
Iraty
Andraus
P. Londrinense

PG
18
12
12
11
8
8
6
5
1
-2

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
6
4
3
3
2
2
1
1
0
0

E
0
0
3
2
2
2
3
2
1
1

D
0
2
0
1
2
2
2
3
5
5

GP
17
8
9
9
10
7
7
9
3
4

GC
3
5
4
4
4
6
9
13
12
23

7ª RODADA
15h30
15h30
15h30
20h
20h

Paranavaí
Independente
Iraty
PSTC
Rolândia

HOJE
x Operário
x P. Londrinense
x Batel
x Cascavel CR
x Andraus

SG
14
3
5
5
6
1
-2
-4
-9
-19

O São Paulo conta com reforços
para a partida desta quarta-feira
contra o CRB, às 19h30, no
Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL),
pela 3ª fase da Copa do Brasil. O
técnico interino André Jardine, que
dirige a equipe enquanto Diego
Aguirre (foto) regulariza a sua
condição de trabalho no País,
poderá utilizar o volante Jucilei e o
zagueiro Anderson Martins. Por
lesão, o volante ficou longe do time
por cinco partidas, enquanto o
defensor volta a ter condição de
atuar depois de sete jogos afastado.
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Barça x Chelsea

O Barcelona recebe o Chelsea
nesta quarta-feira, às 16h45 (de
Brasília), pela segunda rodada das
oitavas de final da Liga dos
Campeões. Em Londres, no
primeiro jogo, houve um empate
por 1 a 1. Assim, os espanhóis têm
ligeira vantagem: avançam com um
empate sem gols, pelo gol marcado
fora de casa. Empate com dois ou
mais gols dá a classificação
aos ingleses.
Esta é a terceira vez que as duas
equipes lutam nas oitavas de final.
No total de todos os confrontos
entre Barcelona e Chelsea, os
ingleses lideram com quatro triunfos
contra três dos catalães. Houve
ainda seis empates.
No jogo de ida, Willian teve
grande atuação e colocou a turma
de Antônio Conte na frente, mas
Lionel Messi quebrou a maldição
de não marcar contra os Blues e
assinou a igualdade. Desta vez o
brasileiro, que marcou cinco gols
nos últimos cinco jogos do Chelsea,
pede atenção redobrada ao
argentino aos contra-ataques
do Barcelona.
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O técnico Paulo César Carpegiani não fará mudanças drásticas no Flamengo para a partida contra o
Emelec, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em Guayaquil (EQU), pela segunda rodada do
Grupo 4 da Libertadores: Jonas entra na equipe e será o único volante do time. Com isso, Éverton
Ribeiro (foto), que poderia dar vaga a Willian Arão, segue como titular. O Flamengo é o segundo
colocado do Grupo 4 com um ponto em um jogo. O time estreou com empate por 2 a 2 com River
Plate, no Engenhão. Já o Emelec, que é favorito no jogo de hoje nas casas de apostas, estreou na
Libertadores com empate por 1 a 1 com o Santa Fé, na Colômbia.

Estreia em Itaquera

Depois de um empate na Colômbia, o Corinthians faz sua estreia em
casa na Libertadores nesta quartafeira, às 21h45, quando recebe o
Deportivo Lara, em Itaquera, pela
segunda rodada do Grupo 7.
No primeiro jogo, o time paulista ficou no empate sem gols
com o Millionarios, em Bogotá
(COL), enquanto o Lara surpreendeu e bateu o Independiente, por
1 a 0, em casa.
Com isso, o time venezuelano é
o líder isolado da chave, com três
pontos, enquanto Corinthians e
Millionarios vêm na sequência, am-

bos com um, e o Independiente é o
lanterna ainda sem pontuar.
O outro jogo da 2ª rodada, com
o Independiente recebendo o Millionários em Avellaneda (ARG), será
amanhã, às 21h30 (de Brasília).
Assim, uma vitória brasileira significa a liderança do grupo.
Em busca dela, o técnico Fábio
Carille conta com força, com os
retornos de Jadson, Blabuena,
Clayson, Rodriguinho e Fagner,
que também foram poupados da
vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na última rodada da primeira
fase do Campeonato Paulista.

JOGAM HOJE
19h15
19h15
21h45
21h45
21h45
19h30
19h30
19h30
21h45
21h45
14h
16h45
20h
20h
21h45
21h45
13h
14h

LIBERTADORES
Bolívar x Colo-Colo
Estudiantes x Real Garcilaso
Emelec x Flamengo
Corinthians x Dep. Lara
At. Nacional x Delfín
COPA DO BRASIL
Cianorte x Internacional
Coritiba x Goiás
CRB x São Paulo
Atlético-MG x Figueirense
Cuiabá x Náutico
LIGA DOS CAMPEÕES
Besiktas x B. de Munique
Barcelona x Chelsea
PERNAMBUCANO
Central x América
Salgueiro x Vitória
Sport x Santa Cruz
CEARENSE
Floresta x Fortaleza
FRANCÊS
PSG x Angers
ITALIANO
Juventus x Atalanta

LOCAL

CASCAVEL, 14 DE MARÇO DE 2018

05

Casos de dengue
sobem 28%
Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Sesa (Secretaria
Estadual da Saúde) mostra que os
casos de dengue em Cascavel subiram 28% em apenas uma semana. Agora, são 23 confirmações –
20 casos autóctones e três importados. Além disso, o município possui 317 notificações da doença.
Os índices entre os 25 municípios que integram a 10ª Regional
de Saúde de Cascavel também são
alarmantes. Em sete dias houve um
acréscimo de 15% no total de confirmações, que passaram das 55
da semana passada para 61. Neste caso, 57 são autóctones e quatro importados. A regional tem ainda outras 692 suspeitas, que
aguardam ainda resultados de exames. Em todo o Paraná, a Sesa confirmou 520 casos de dengue e
14.595 notificações.

ZIKA E
CHIKUNGUNYA
O informe estadual traz
ainda números sobre a
circulação da febre chikungunya e do vírus da zika em
Cascavel. De agosto do
ano passado até ontem
foram registradas apenas
notificações em ambos os
casos. Respectivamente,
são 46 e 50 suspeitas e
nenhuma confirmação.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

LIXO acumulado em locais inadequados
pode contribuir para a proliferação do
mosquito Aedes aegypti

Avaliação ouro
Os agentes dos Correios que distribuem correspondências na Região Leste
foram reconhecidos pela excelência do trabalho prestado à comunidade. A
avaliação do desempenho da equipe foi a mais alta do Estado e ficou com a
avaliação ouro. O mérito foi concedido pelos legisladores na tarde de ontem. A
indicação é do vereador Olavo dos Santos (PHS).
De acordo com o diretor regional do ECT, Paulo Kremer, a valorosa equipe
enfrentou muitas dificuldades para que a qualidade fosse reconhecida.
“Comparo essa equipe com um coração forte e valente, que às vezes enfrenta
dificuldades para manter o ritmo, mas que
nunca desiste de servir com qualidade a vida  Reportagem: Edna Nunes
das pessoas”, resume.
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Intérpretes pela Justiça
Até a sexta-feira (16), a Surdovel (Associação dos Surdos de Cascavel) e o Sinteoeste (Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do
Paraná) vão solicitar à Vara da Fazenda Pública de Cascavel um mandado de segurança contra o Governo do Paraná e a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) para que se exija, por meio da
lei, a contratação de intérpretes de
Libras (Língua Brasileira de Sinais)
na universidade. Os detalhes da decisão foram acertados ontem, em
reunião na sede do
sindicato, e prevê
contratação em caráter de urgência.
Com o mandado
de segurança, a
Justiça tem até 48
horas para expedir
liminar favorável
ou contrária da denúncia. Caso haja o
acolhimento, o Estado
e a Unioeste devem seguir um prazo legal para
as contratações. Se
houver descum-
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Horas canceladas
Já o professor de Libras dos cursos de Medicina, Matemática, Ciências Biológicas,
Enfermagem, Letras e Pedagogia, Heloir Montanher, conta que sem o intérprete
precisa cancelar os horários das aulas. O remanejamento dos conteúdos só ocorre
depois que as contratações forem efetivadas. “A falta de intérpretes é um problema
que se estende há oito anos, principalmente por se tratar de contratos temporários, por
meio de PSS [Processo Seletivo Simplificado]”, diz. Vale lembrar que nas graduações
de Pedagogia e Letras a disciplina de Libras é obrigatória e sem ela o aluno não
consegue conclui o curso. Montanher conta ainda que, pela falta do intérprete de
Libras, uma acadêmica surda de Mestrado, em Foz do Iguaçu, precisa se comunicar por
meio de bilhetes com os demais alunos na tentativa de compreender o conteúdo.

Reunião entre
Surdovel e Sinteoeste
definiu estratégias
para a contratação
de intérpretes de
Libras na Unioeste
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

primento, o governo e a instituição
podem ser multados.
De acordo com o advogado do Sinteoeste, Elcir Glicerio Guimarães Zen,
cinco professores da Unioeste atuam hoje sem o intérprete em sala de
aula, o que dificulta, por exemplo, no
momento de esclarecer uma dúvida

do aluno que não sabe se comunicar por meio da Libras. Além disso,
outros cinco acadêmicos frequentam
as aulas sem o profissional. Um deles é o estudante do segundo ano
do curso de Ciência da Computação,
Antonio Luiz Souta, que já sofreu prejuízos pedagógicos incalculáveis devido a falta do intérprete.
“Tive o intérprete durante o primeiro semestre do ano passado e
a partir do segundo [semestre] não
tinha mais. De lá para cá acumulei
algumas disciplinas ainda do primeiro ano, pois sem este profissional
não consigo concluí-las”, relata.

Concurso é a garantia
Conforme o diretor social e cultural da Surdovel, Julio Marcos
Souza, uma forma de garantir a presença do intérprete na sala
de aula é a realização de concurso público, ainda sem previsão.
Souza comenta que o intérprete de Libras é um direito
constitucional e que vem sendo descumprido pelo
Estado. A Unioeste possui autonomia jurídica para
levantar a demanda de contratações. Já o
governo estadual deve dar garantia orçamentária
para a admissão desses profissionais.
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J ustificativas
Por meio da Assessoria de Comunicação,
a Unioeste disse que vai se pronunciar
sobre o assunto somente na sexta-feira
(16), em coletiva de imprensa marcada
com o reitor Paulo Sérgio Wolff. Já a
Seti (Secretaria Estadual da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior) não
retornou até o fechamento desta edição.
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Dia D para divulgação da EJA
A Secretaria Municipal de Educação promove hoje o “Dia D” de Divulgação da EJA (Educação de Jovens e
Adultos) com ações nos terminais rodoviários, empresas, bairros e território cidadão com intuito de atrair o público para a conclusão dos estudos.
A panfletagem nos terminais ocorrerá das 7h às 8h e das 18h às 19h. Também haverá divulgação na Globoaves e
na Coopavel, às 13h30, e na Mascarello, às 11h, além disso, no Território Cidadão do Guarujá, às 13h.
Paralelo a essa ação serão realizados testes de classificação para a
faixa etária a partir dos 15 anos que
deseja terminar os estudos de 1º ao
5º ano. Para atender todas as regiões, foram escolhidas escolas que
serão polos de aplicação do teste no
idas dia 5 de abril, às 19h. Já no dia
7 de abril o mesmo teste também
será aplicado no Ceavel, às 14h.

LOCAIS DE
TESTES

Os interessados poderão conferir a
lista de locais de testes e se
inscrever no site
www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/semed, ou
presencialmente na prefeitura, na
Semed e nas escolas municipais
que serão polo de aplicação do
Teste de Classificação, no horário
das 8h às 11h30 e das 13h30
às 17h.

ARQUIVO

CAMPANHA
PRETENDE atrair
jovens e adultos às
salas de aula

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

1- Ivo Augusto Tagliari e Jaine Belloni de Assis
2-Luan Augusto Alexandre de Souza e Natielly Wagner Arpino
3-Saulo José da Silva e Marisete Pereira
4-Jhone Santos de Alencar e Pâmela Eleodoro dos Santos
5- Cleber Augusto de Lima Evangelista e Ana Paula Vieira Sobral
6- Cleber Luiz Almeida Bugs e Andréia Macanhão
7- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
8- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
9- José Paulo Bernardi e Jéssica Teles Garcia
10- Newton Lucas Lubacheski e Talita Rocha da Silva
11- Douglas Frutuoso Oliveira e Rosilian Jeane Maceio Alves
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 14 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Mudança de hábito
O pagamento de tarifas de energia elétrica em lotéricas e correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal foi interrompido desde
ontem. O principal motivo segundo
a Caixa é a inviabilidade econômica
para a manutenção do serviço.
A partir de agora a população
que antes tinha por hábito quitar a
tarifa nesses locais deve procurar
outros pontos de atendimento
como bancos, farmácias e outros
estabelecimentos.
Foi o que ocorreu com a dona
de casa Cristiane França. Acostumada a ir até a lotérica mais próxima de casa, ontem ficou surpresa
com a informação de que a conta
da luz não poderia ser paga.
“Sempre aproveitei para fazer o
pagamento das contas de água e
luz nas lotéricas. Hoje [ontem] tive
que pagar cada uma em um lugar”,
comenta ela que precisou ir até
uma rede bancária na Avenida Brasil, próximo à Praça da Bíblia.
Volmir Antonio Balbinot também
aguardava por atendimento. Ele critica o fato dessa mudança não ter
sido divulgada com antecedência
para evitar transtornos aos consumidores.

REDE
BANCÁRIA na
Avenida Brasil foi
um dos locais
procurados para o
pagamento da conta
de luz
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Justificativa
A Caixa informa que em 2017
iniciou negociações com
diversos clientes
arrecadadores, como a Copel,
para realinhamento de tarifas
de arrecadação, por meio dos
referidos canais e que apesar
disso, não houve acordo.
“Apesar de todos os esforços
empreendidos pela Caixa para
a manutenção do serviço, a
Copel não consentiu com a
proposta de realinhamento das
tarifas e optou pela via judicial
para tentar compelir a
manutenção dos serviços, no
que não logrou êxito”.
A Caixa orienta aos clientes que
o pagamento das faturas segue
nas salas de autoatendimento,
no internet banking e por
débito em conta.

“

“Agora vou ter
que esperar a fila e ver
se aqui consigo pagar
a conta de luz os outros
compromissos”.
Volmir Antonio Balbinot

Centro: Avenida Brasil, 7331 Sicredi
Centro: Avenida Brasil, 6205 - Sicredi
Centro: Avenida Brasil, 5241- Naffer Farmácia Preço Justo
Centro: Avenida Tancredo Neves, 1656- Farmácia Farmaniva
Centro: Rua Paraná, 2277 - Unidade De Atendimento Sicredi
Centro: Rua Paraná, 3184 - A Bric Brac Santander
Centro: Rua Carlos Gomes,3311 - Ac Tarobá Banco Postal
Centro: Rua Souza Naves, 3613 - Cascavel Banco Postal
Centro: Avenida Brasil, 8096, Rede Enterpag
14 De Novembro: Rua Jose Joaquim Fermino, 734 - Sicredi
Cancelli: Jorge Lacerda, 1232 - Farmárcia Medicinal/Farmácia Cascavel
Cascavel Velho: Rua Estocolmo, 633 - Sergio Della Pasqua Mercado
Pascoal Agente Arrecadador Alternativo
Cascavel Velho: Rua Itália 149 - G C Tominc & Cia Ltda Santander
Rua Cuiabá 2925 Farmacia Vanzin Ltda Sicredi
Floresta: Avenida dos Papagaios, 1764 - Sicredi
Jardim Santos Dumont: Rua João Modesto Braga, 384 - Sicredi
Jardim Maria Luiza: Av. Jaime Duarte Leal, 797 - Unidade De
Atendimento De Cascavel Carlos Gomes Sicredi
Loteamento Trevo: Rua Rio Da Paz, 86 - Deon Comércio De Materiais
Morumbi: Rua Europa, 509 - J. Martins Materiais De Construção Agente
Arrecadador Alternativo
Morumbi: RUA Europa, 509 - Tomin & Tominc Ltda Santander
Santa Cruz: Avenida Tito Muffato, 2725 - Confianca Pharma
Santa Felicidade: Rua Cabo Fidelis Batista De Aguiar, 564- Mercado
Araponga Agente Arrecadador Alternativo
São Cristóvão: Rua Domiciano Theobaldo Bresolin, 352- Farm. Morifarma
- São Cristóvao Agente Arrecadador Alternativo
São Cristóvão: Av. Brasil, 3721 - São Cristóvão Sicredi
Universitário: Avenida Carlos Gomes, 783-Farmácia Farmautil
Universitário: Rua Ciências Sociais, 859- Mercado Cisne
Vila Tolentino: Rua Visconde Do Rio Branco, 83 - Mercado Nava

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

Outro lado
De acordo com a Copel, o contrato com a Caixa Econômica foi renovado em janeiro com reajuste baseado no
INPC, conforme previsto em cláusula contratual e que possui vigência até janeiro de 2019 e que ainda assim
o banco reivindicou rejuste de 47% nesta taxa. “Para a Copel analisar este aumento na taxa é essencial que o
banco forneça documentos que comprovem esta necessidade. No entanto, a Caixa Econômica ainda não os
forneceu. Assim, visando a defesa dos seus clientes, a Copel está adotando as medidas possíveis para
resolver este impasse”, explica a Companhia em nota. A Copel ressalta ainda que conta com rede
arrecadadora em todo o Paraná, composta por bancos, mercados, farmácias, grandes lojas varejistas, entre
outras. A lista completa está disponível no site www.copel.com.
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Mudança de hábito
O pagamento de tarifas de energia elétrica em lotéricas e correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal foi interrompido desde
ontem. O principal motivo segundo
a Caixa é a inviabilidade econômica
para a manutenção do serviço.
A partir de agora a população
que antes tinha por hábito quitar a
tarifa nesses locais deve procurar
outros pontos de atendimento
como bancos, farmácias e outros
estabelecimentos.
Foi o que ocorreu com a dona
de casa Cristiane França. Acostumada a ir até a lotérica mais próxima de casa, ontem ficou surpresa
com a informação de que a conta
da luz não poderia ser paga.
“Sempre aproveitei para fazer o
pagamento das contas de água e
luz nas lotéricas. Hoje [ontem] tive
que pagar cada uma em um lugar”,
comenta ela que precisou ir até
uma rede bancária na Avenida Brasil, próximo à Praça da Bíblia.
Volmir Antonio Balbinot também
aguardava por atendimento. Ele critica o fato dessa mudança não ter
sido divulgada com antecedência
para evitar transtornos aos consumidores.
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Enfim, obras do Cisop serão retomadas
DIVULGAÇÃO

Quase dois anos
após a paralisação, as
obras do Cisop (Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do
Paraná) serão retomadas
nas próximas semanas.
O primeiro passo para
isso aconteceu na
manhã de ontem com a
assinatura de um convênio entre o Município de
Cascavel e a Secretaria
de Estado da Saúde. O
consórcio atende municípios de toda a região,
mas Cascavel tem 58%
de participação.
As obras foram
paralisadas após a
empresa vencedora da
licitação abandonar a
construção com apenas
25% dos serviços realizados. Foram executados
apenas os serviços de
aterro, fundação e
edificação dos pilares.
O prefeito Leonaldo
Paranhos comemorou a
retomada da construção
da sede própria do
consórcio. “Parece um
sonho, mas agora será
realidade”, disse.
A assinatura do
convênio era a última
etapa que faltava para
poder iniciar o novo
processo licitatório no
Departamento de Gestão de Compras da
Prefeitura de Cascavel
para retomar a obra, um
anseio da população de
Cascavel e mais 24
municípios consorciados. Cascavel detém
58% de participação no
Consórcio.

LOCAL
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ASSINATURA aconteceu na manhã de ontem no gabinete do prefeito Paranhos

“Foi uma luta grande
para retomarmos
esta obra e, graças
a Deus, não a
perdemos por nossa
insistência, mas
arcamos com
prejuízos devido
a essa demora no
avanço das
resoluções.”
Leonaldo Paranhos

MAIS DE 4 MIL M²

A construção da sede própria do Cisop foi
licitada em 28 de fevereiro de 2014,
quando foi firmado contrato com a empresa
Nicol Nakazima Ltda, que venceu a licitação
com proposta de R$ 6.385.872,0. Como
a construtora abandonou a obra, o contrato
foi rescindido em 28 de julho de 2016.
A obra conta com recursos das três esferas. Do
Governo Federal o convênio prevê recursos da
ordem R$ 3,9 milhões, do qual já foram utilizados
apenas R$ 411.843,71, com um saldo de R$
3.488.156,29. Neste caso, o convênio foi
prorrogado ainda em 2017, com novo aditivo de
prazo com a Caixa Econômica Federal.

Novo convênio
Em relação ao Estado foi necessário firmar este novo convênio, uma vez que o
anterior foi prorrogado duas vezes e uma nova prorrogação não seria possível. O
projeto para a obra de 4.676 metros quadrados teve as planilhas atualizadas e os
valores corrigidos. “Esperamos que em até 15 dias possamos lançar o edital de
licitação e em até dois meses estar com o processo licitatório pronto e retomar a
obra, com prazo de 18 meses a partir da licitação”, previu o secretário de Saúde,
Ruben Griep. Segundo Rubens, grande parte dos equipamentos já haviam sido
comprados no convênio anterior, com emendas parlamentares, e estão armazenados
no SIM-PR aguardando a conclusão da obra. Além dos representantes do Estado, do
Cisop e da Prefeitura, participaram do ato do gabiente o presidente da Câmara de
Vereadores, Aldino “Gugu” Bueno, e o vereador Roberto Parra.

AÍLTON SANTOS

12

LUTA

“Foi uma luta grande para retomarmos
esta obra e, graças a Deus, não a
perdemos por nossa insistência, mas
arcamos com prejuízos devido a essa
demora no avanço das resoluções”,
destacou o prefeito. Ele agradeceu
publicamente o empenho de toda a
equipe que trabalhou para agilizar a
desburocratização e os entraves do
processo. Sabe-se que quando uma
obra está parada, a Caixa interrompe
as negociações de futuras ordens de
serviço. Um dos processos parados por
conta disso na Prefeitura de Cascavel
diz respeito à implantação de pedras
irregulares, que deve ser liberado
agora, com a assinatura deste convênio
e o andamento dessa obra.

R$ 3,2 MILHÕES
O convênio celebrado ontem com o Governo do Estado do
Paraná - representado no ato no gabinete pelo chefe da 10ª Regional de Saúde, Miroslau Bailak -, prevê um total de R$
3.290.679,33, sendo um repasse de R$ 3.126.145,36 por meio
da Secretaria de Estado da Saúde, em 12 parcelas, e uma contrapartida da prefeitura de Cascavel no valor de R$ 164.533,97,
igualmente em 12 vezes, que completa o convênio federal no
valor de R$ 4.722.704,04 firmado com o Cisop, por meio do qual
o repasse da União será de R$ 3.488.156,29 e a contrapartida
dos municípios de 1.234.547,75. O valor total previsto para a
obra é de R$ 8 milhões.

OBRAS estão paradas há quase dois
anos, desde que a construtora
abandou os trabalhos

Papel fundamental

“O Paranhos teve papel
fundamental nesse processo de
retomada da obra [do Cisop].
Assim que assumiu o mandato logo
nos recebeu em seu gabinete e já
iniciou os procedimentos para
agilizar a retomada dessa
construção com o governo do
Estado, assim como o Miroslau
[Bailak, chefe da 10ª Regional de
Saúde], que não mediu esforços
junto com sua equipe, para buscar
apoio dos Estado e agora irá levar
o documento em mãos para o
Michele [Caputo Neto, secretário
de Estado, que já assinou o
convênio] agilizar a tramitação”,
disse o presidente do Cisop e
prefeito de Boa Vista da
Aparecida, Leonir dos Santos.

18 meses
meses é o prazo
para a conclusão
das obras
após a licitação
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Sem corrupção

Jucá vira réu

Meningite

A maioria dos brasileiros espera
que o futuro presidente do Brasil
seja honesto e não tenha se
envolvido em casos de corrupção.
Essas foram as prioridades
apontadas pelos entrevistados
pela pesquisa Retratos da
Sociedade Brasileira - Perspectivas
para as eleições de 2018, feita pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) em parceria com o
Ibope, divulgada ontem.

A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) aceitou
ontem, por unanimidade,
denúncia do Ministério Público
Federal (MPF) contra o senador
Romero Jucá (MDB-RR) pelos
crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, em um desdobramento
da Operação Lava Jato. Com isso,
será aberta uma ação penal, e o
senador passa, pela primeira vez,
a figurar como réu no STF.

O Ministério da Saúde lançou ontem
a Campanha de Mobilização e
Comunicação para a Vacinação do
Adolescente contra HPV e
Meningites. Cerca de 10 milhões de
jovens estão sendo convocados a
comparecer aos postos de saúde para
serem imunizados. Devem receber a
dose contra o HPV meninas de 9 a 14
anos e meninos de 11 a 14 anos. Já a
faixa etária de imunização contra a
meningite C é de 11 a 14 anos.

STF sem pressão

Cármen Lúcia diz
que o STF não se
submete a pressões

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse ontem, em São Paulo, que “não se
submete a pressões”, ao ser questionada sobre a ação de políticos em relação à tramitação de processos em segunda instância.
Ela deu a declaração ao participar
do encontro Mulheres no Poder: A Questão do Gênero na Justiça Brasileira, promovido pelo jornal Folha de São Paulo.
Enquanto era aplaudida, uma mulher
da plateia gritou “Lula na cadeia”.
Em relação às críticas feitas pela
presidente nacional do PT, senadora
Gleisi Hoffmann, contra o STF, a ministra reagiu dizendo que sempre lutou pela democracia e que todos têm
o direito de se manifestar, porque,
caso não pensasse dessa maneira,
estaria contrariando o que sempre
defendeu: a liberdade de expressão.
“Lutei a minha vida inteira pela liberdade de expressão e pela democracia; não é agora que, quando sou o
sujeito que recebe a crítica, que eu
iria mudar” disse. Segundo a presidente
do STF, “as críticas às vezes mais contundentes, às vezes mais ácidas” resultam dessa luta democrática.

AGÊNCIA BRASIL

INDULTO DE NATAL

Sobre a decisão de anteontem do ministro Luís Roberto Barroso, do STF,
sobre o indulto de Natal, a ministra Cármem Lúcia disse que - por uma
questão ética por ser parte votante no processo - não poderia se
pronunciar. Do encontro de ontem também participaram a ministra da
Advogacia Geral da União (AGU), Grace Mendonça, e a ministra do
Supremo Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha. Elas e a
ministra Cármen Lúcia disseram que o papel da mulher na sociedade
avançou muito, mas que ainda carece de luta para vencer obstáculos,
principalmente, no que se refere à desigualdade no mercado de trabalho.

POLÍCIA
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INCÊNDIO
CRIMINOSO
Uma casa ficou destruída pelo
fogo em Santa Tereza do Oeste.
Foi na tarde de ontem. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para
controlar o incêndio, que tomou
grandes proporções e destruiu a
residência de alvenaria.
De acordo com populares, o
incêndio foi criminoso. O exmarido da dona da casa é o
suspeito de ter colocado fogo no
local. Ele veio à casa e discutiu
com uma criança, que é filha do
casal. A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito saiu. Depois,
voltou ao endereço, entrou na
casa, cortou a mangueira do gás
com um canivete e ateou fogo.
A dona da residência ficou
muito nervosa e agrediu um dos
socorristas que foi ao local para
apagar o fogo. O caso deve ser
investigado pela Polícia Civil.

CASA ficou destruída
após incêndio

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

Juiz federal preso
O juiz federal aposentado Jail
Benitez foi preso no início da tarde
de ontem pela Polícia Federal de
Campo Grande, com o auxílio da PF
de Cascavel, que inclusive atuou na
investigação do caso. Ele estava na
capital do Mato Grosso do Sul,
onde tem residência fixa, e não resistiu às ordens dos policiais.
O magistrado aposentado, acuVIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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sado de tentar matar o ex-juiz federal e atual desembargador do TRF4
Luiz Carlos Canalli, poderá ser trazido ao Exército em Cascavel, ainda nesta manhã. A informação é do
delegado-chefe da PF de Cascavel,
Marco Smith, que conversou com
exclusividade à reportagem dos jornais Hoje News/O Paraná. A entrevista completa pode ser conferida na fanpage dos jornais.
Apesar da prisão, o magistrado
ainda pode usufruir das prerrogativas legais da profissão.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
e Juliet Manfrin

JULGAMENTO

O agravante é que Jail Benitez
Azambuja não compareceu ao próprio
julgamento, onde foi condenado a seis
anos e dez dias de prisão por falsidade
ideológica de documentos públicos e
por denunciação caluniosa pela 1ª Vara
da Justiça Federal de Umuarama, onde
ele foi titular da Subseção Judiciária.
Ele não era considerado foragido.
Azambuja era suspeito de ter forjado
um atentado contra si mesmo, no fim
de fevereiro de 2008, além de
também ser investigado sob a acusação
de envolvimento num atentado contra a
casa do juiz federal Luiz Carlos
Canalli, fato registrado em setembro de
2008 em Umuarama. Desde então
eram realizadas as investigações e o
processo corria em segredo de justiça.
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UPS sai ou não sai?

Giro da
Violência
Ferimento por faca

FÁBIO DONEGÁ

Dados
Apesar de a informação oficial do
Comando Geral da Polícia Militar ser de
que a instalação de uma nova UPS
(Unidade Paraná Seguro) em Cascavel estar em estudo, e não haver
nada de concreto a respeito da instalação ou não da unidade, a comunidade continua se mobilizando e até
pretende marcar uma data para inauguração da unidade.
A “nova” UPS vai funcionar em uma
casa, cedida por um morador do Bairro
Tropical, em Cascavel. E a expectativa é
que a inauguração oficial seja dia 23.
Mas, de acordo com o presidente
da associação de moradores do Bairro Tropical, Alessandro Lucca, a data
ainda não foi definida, só deve ocorrer até o fim deste mês. Ele diz que
todo o processo é tratado direto com
o Comando-Geral, o mesmo coman-

O COMANDO

Assim como o Comando-Geral
não respondeu às insistentes
questões da nossa reportagem,
formalizadas por email, o 6º BPM
(Batalhão de Polícia Militar) não
fala mais sobre o assunto. Para
ontem, estava marcada uma
coletiva com o comandante do 5º
CRPM, coronel Washington Lee,
mas não ocorreu por compromissos
do coronel em Curitiba. Uma nova
data não foi marcada até o
fechamento desta edição.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Uma das prerrogativas para
instalação de uma UPS é que a
região seja de alto índice de
criminalidade. De acordo com
relatório divulgado pela
Delegacia de Homicídios, só de
assassinatos, por exemplo, em
2017, a região Oeste é a terceira
colocada. Com 13,11% dos
crimes. À frente, está a região
Norte, com 42,62% e, em
segundo lugar, a região Sul, com
32,79% dos crimes de 2017.
do que afirma que não é certa a vinda da nova UPS para a cidade. “São
em torno de 16 policiais, de uma turma que estaria se formando, e que
vão atuar aqui. A instalação foi anunciada pelo chefe da Casa Civil [Valdir
Rossoni] e, posteriormente, tratamos
tudo direto com o Comando Geral da
PM”, explica Alessandro.

BAIRROS
ATENDIDOS

A UPS Oeste atenderia aos bairros
Tropical, Parque Verde, Paulo
Godói, Santa Cruz, e toda a região.
A instalação de uma nova Unidade
Paraná Seguro, mesmo com o projeto do
governo do Estado “morto”,
rendeu briga de bairros. “Era para ir para
o nosso bairro, aí por uma questão
política, a sede ficou no Bairro Tropical.
Porém, vai atender toda a região
Oeste”, explica o vereador Alécio
Espínola, um dos
representantes do Bairro
Paulo Godói.

Um homem foi ferido por uma
faca na manhã de ontem, no
Bairro Cascavel Velho, em
Cascavel. O irmão dele teria
causado os ferimentos durante
uma briga. A informação é de que
a vítima, de 32 anos, tem
deficiência. O homem foi atendido
na UBS (Unidade Básica de Saúde)
e levou três pontos no braço. A
Polícia Militar e a Polícia Civil
foram até o local registrar a
ocorrência.

Queda de altura
Um trabalhador caiu de um
telhado na manhã de ontem, no
Bairro Cancelli em Cascavel. A
queda foi de dois metros de
altura. O homem fazia a limpeza
do telhado da casa, na Rua Odilon
Cirilo Barbosa, esquina com a Rua
Pio XII, quando sofreu o acidente.
Ele foi levado ao hospital com
ferimentos leves.
FÁBIO DONEGÁ
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Expectativa marca
depoimento de Berté
Assim como o ex-secretário de Meio Ambiente,
Juarez Berté, que procurou
a Comissão de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo da Câmara de Cascavel, a expectativa é que os
demais também optem
pelo depoimento voluntário, sem convocação.
Berté será ouvido amanhã, às 9h30, no plenário
da Câmara. “Ele nos procurou, ele tem uma natuFLÁVIO ULSENHEIMER

ROMULO QUINTINO,
presidente da Comissão de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo

ral abertura, assim como
todos que querem falar a
respeito da ponte do Morumbi. Naturalmente nós
vamos ouvi-lo”, diz o presidente da Comissão, vereador Romulo Quintino.
A crise que derrubou
três secretários do prefeito Leonaldo Paranhos se
deve a polêmica troca de
materiais para baratear o
custo da construção de
uma ponte do Morumbi
EcoPark, que integra as
obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado). O prefeito Paranhos
diz que a empresa responsável trocou o material por
conta. Já Berté afirma que
o então secretário de
Obras Públicas, Jorge Lange, autorizou a troca de tubos de aço por concreto.
Quintino mostrou preocupação com o fato de
três importantes secretarias estarem descobertas, sem secretários, no
momento em que a cidade passa por importantes
obras. “Isso preocupa,
naturalmente, mas cremos que isso vai se resolver logo”, afirma.

CPI da Ponte
Uma eventual CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
para investigar o caso chegou a ser cogitada nos
corredores do Legislativo de Cascavel, mas está distante
de acontecer. O presidente da comissão, no entanto, diz
que não há nada oficial. “Para abrir uma CPI são
necessárias sete assinaturas. É claro que a CPI tem muito
mais instrumentos para investigar do que a nossa
comissão permanente”, diz Quintino. Na semana que vem
a comissão irá ouvir o engenheiro que projetou a obra.
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Ponte da discórdia

Os ex-secretários Jorge Lange (Obras Públicas) e
Fernando Dillenburg (IPC) estiveram ontem em um
famoso escritório de advocacia em Curitiba. Com prints
de conversas de WhatsApp e outros documentos, eles
decidiram processar pessoas que fizeram acusações
levianas referentes às obras do Morumbi EcoPark.

De braçadas

Sem reconhecimento

O episódio da ponte
parece não ter sequer
arranhado a imagem do
prefeito Leonaldo
Paranhos diante da
população. Sua
popularidade continua
em alta. Muita gente
aplaudiu o afastamento
dos três secretários
após a polêmica.

Madril voltou a falar da
desvalorização dos
policiais militares.
Muitos seguem em
outras carreiras e
deixam a corporação.
Muitos dos agentes
penitenciários que
foram homenageados
ontem na Câmara saíram
dos quadros da PM.

Sem plateia

Audiência

O vereador Policial
Madril (PMB)
questionou a
fiscalização popular na
Câmara de Vereadores.
Segundo Madril, nem
nas transmissões os
cidadãos acompanham
as votações do
Legislativo.

Uma audiência pública
na noite de hoje vai
debater o horário de
atendimento do
comércio, indústria e
prestação de serviços
em Cascavel. O evento,
proposto pelo vereador
Serginho Ribeiro (PPL)
está marcado às 19h.

DISCUSSÕES
Sindicatos, empregados e empregadores, além de
líderes políticos devem discutir propostas de
flexibilização dos horários do comércio e definir
propostas de mudança legislativa que permitam
ampliar vagas de trabalho e aumentar a renda do
comércio sem prejudicar funcionários.
z O jornalista Diogo Tamoio não responde mais
pela chefia da Comunicação da Unioeste.
z A partir de agora a Assessoria de Comunicação
está sob responsabilidade de Luane Noronha.
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ARMADOS E TREINADOS

Os agentes penitenciários que atuam em Cascavel foram homenageados ontem na sessão ordinária da Câmara de
Vereadores. O requerimento proposto pelo vereador Policial Madril (PMB), reconheceu com louvor a atuação do
grupo que foi criado em 2012. Fardados eles assistiram a sessão e receberam a placa de mérito. Antes da homenagem,
foram exibidos vídeos da atuação do grupo em treinamento e também em combate, como foi o caso da primeira rebelião
na Penitenciária Estadual de Cascavel, em confronto direto para o reestabelecimento da ordem.
Seção de Operações Especiais (SOE) representou os demais profissionais que também foram lembrados durante a
homenagem. Madril, lembrou que as forças de segurança trabalham em sintonia em Cascavel e que isso reflete nos
resultados das ações, inclusive dentro das prisões.

Novos convocados
A primeira etapa de audição da
CPI das Horas Extras em Cascavel foi produtiva e elucidou pontos que vão permitir um entendimento sobre o alto número de
horas extras, todas pagas pela
Prefeitura de Cascavel para alguns motoristas da Educação e
Saúde. A Comissão foi proposta
pelo vereador Celso Dal Molin (PR)
e acatada pelos demais pares. O
próximo passo será ouvir ex e atuais secretários das pastas citadas. A nova oitiva está marcada
para quinta-feira, dia 15.

A primeira ouvida foi Vanilse da
Silva diretora do Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura de
Cascavel. Respondendo um questionamento do relator da CPI, vereador Olavo dos Santos, a servidora
afirmou que toda vez que percebia
alguma suspeita de irregularidade ela notificava imediatamente
seus superiores. Vanilse negou
ter conhecimento sobre a utilização das horas extras como com-

plemento de salário.
Os ex-secretários de Educação e Saúde, Valdecir Nath e Roberto Andrade e os atuais gestores das pastas Rubens Griep e
Márcia Baldini serão ouvidos. A
Comissão também quer saber se
o problema foi corrigido na gestão de
Leonaldo Paranhos
(PSC).
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MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“Lutei a minha vida
inteira pela liberdade
de expressão e pela
democracia; não é
agora que, quando
sou o sujeito que
recebe a crítica, que
eu iria mudar.”

CONFLITOS DE GERAÇÕES
A edição de ontem do jornal O Paraná trouxe
uma matéria que deve de servir de alerta a todas
as famílias. Crianças e adolescentes estão se
mutilando e compartilhando nas redes sociais as
marcas que podem ser de desespero. Um grupo
de WhatsApp com discussões sobre as mutilações tem a participação de 200 jovens, todos de
um mesmo colégio da cidade de Toledo.
Mas o que está acontecendo com a nossa juventude? Parece que o mundo está rodando ao
contrário e não nos demos conta. Nos perdemos
nos afazeres do dia a dia e não encontramos um
remédio para sarar a dor que afeta a alma dos
nossos adolescentes.
Pesquisas apontam que 20% dos jovens brasileiros se automutilam. O problema não é de
hoje, mas vem se acentuando nos últimos anos.
E não é um jogo, como o da Baleia Azul, por
exemplo. São jovens que buscam na dor carnal um alívio para a dor da alma. Onde estamos errando como adultos?
Nossos jovens precisam de mais atenção,
mais carinho e dedicação. Ser amigo da juventude sem reprovar comportamentos que são típicos de adolescentes talvez seja um dos caminhos para ajudá-los a mandar embora a angústia. Mesmo com 40, 50 ou 60 anos de idade, precisamos aprender a ser adolescentes, falar a linguagem da juventude e deixar de lado os conflitos de gerações.

Cármen Lúcia,
presidente do Supremo
Tribunal Federal.

NOTAS
Acic Labs

Agrotóxicos

O especialista em varejo
Fred Rocha estará hoje
em Cascavel. Ele virá à
cidade a convite do Acic
Labs, aceleradora
tecnológica da
Associação Comercial e
Industrial de Cascavel.
Fred fará a terceira
palestra do ciclo
Trimestre do Varejo,
sobre Tecnologia do
Varejo, que será às 19h
no Anfiteatro Emir Sfair,
no Centro de Convenções
e Eventos de Cascavel.

Entre os dias 13 e 15 de
março, acontecerá em
Curitiba, nos auditórios da
UTFPR, o II Seminário
Internacional:
Fortalecimento da
agroecologia,
consequências dos
agrotóxicos à saúde
humana e à natureza. O
vereador Paulo Porto
(PCdoB), foi convidado a
contribuir na temática “A
questão legal. Batalhas
judiciais. Regulação dos
agrotóxicos e transgênicos”.

A assinatura
do convênio
para a
retomada das
obras do
Consórcio
Intermunicipal
de Saúde.

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

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

O abandono do
Parque Salto
Portão, ponto de
lazer de
Cascavel
conhecido como
Ponte Molhada.
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Fases da lua
MINGUANTE
09/03 - 08h19

NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

CHEIA
31/03 - 09h36

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Som de primeira
Dia 24 de março tem Jota Quest Acústico.
O show será no Black Cap Eventos.

gente@jhoje.com.br
ALINE ROCKENBACH
fotografada por VERA E
GRASI FOTOGRAFIAS

Feliz Idade

Cinema

Amanhã tem o evento
FeliCidade do Idoso, das 9h
às 17h, na Expovel. Os
convites devem ser
retirados no CRAS/UBS/UFS
mais próximos.
A entrada só será permitida
até as 10h.

O CineSesc apresenta
nesta quinta-feira,
às 19h30, o filme italiano
La Sapienza,
com direção de
Eugene Green.
A entrada é gratuita.
DIVULGAÇÃO

Felicidades!

Indomáveis Motors

Maria Luíza Santos, João
Pedro Melo, Luana Bori
Coimbra e Sérgio Luiz Lozzi.

De 19 a 22 de abril tem o
3°Encontro Internacional
de Motociclismo
Indomáveis Motors. O
evento será no Centro de
Convenções. Mais de 10
bandas de rock, praça de
alimentação e área de
camping coberta e ao ar
livre são algumas das
atrações.
Ingressos e mais
informações pelo telefone
(45) 9 9988-4941.

Virginia Monastier, Alonso Tomaz e Simone Sarolli Preisner
Braga Côrtes, em evento recente

Sonhos
Nesta quinta-feira, o Instituto do Ser promove o Curso Interpretação Dos Sonhos - Parte 1, com o Dr. Anderson
Dias, filósofo e psicanalista da PUC - Campinas. O evento
será 15 de março, às 19h, na Unioeste. Mais informações
pelo telefone (45) 9 9974-5451.

As pessoas tendem a
colocar palavras onde
faltam ideias.
Johann Goethe
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Acolhimento a
venezuelanos

REUNIÃO em Brasília discutiu o
acolhimento a refugiados venezuelanos
A crise humanitária da Venezuela e o acolhimento dos imigrantes
foram pautas de uma audiência que
o secretário de Estado da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Junior, teve em Brasília, ontem.
O encontro foi no Ministério a Justiça. O secretário se reuniu com o
secretário Nacional de Justiça, Luiz
Pontel, e o diretor do departamento de migrações, André Furquim.
“Tratamos da questão dos venezuelanos, das perspectivas que estão sendo trabalhadas pelo governo federal. Os governos estaduais,

em breve, serão chamados para
uma reunião cujo intuito será ajustar a metodologia de trabalho”, disse Artagão Júnior. Neste primeiro
momento, o Ministério da Justiça
está fazendo o cadastramento dos
venezuelanos que estão entrando
pela fronteira de Roraima. “Este trabalho consiste em identificar se são
casados ou solteiros, se tem filhos,
qual idade, formação, e demais informações pessoais. Baseada nesses levantamentos, será feita a programação de interiorização pelo
país”, explicou o secretário.

Contato permanente
Ainda de acordo com Artagão, o Ministério de Desenvolvimento Social está em
contato permanente com prefeituras. “Mesmo não tendo nada definido ainda , o
ministério está tratando diretamente com prefeituras que possuem abrigos e que
possam eventualmente receber os imigrantes que estão chegando. Há também,
paralelamente, grupos de trabalho que estão definindo como será conduzido todo o
processo”, complementou. No norte do Brasil, cerca de 40 mil refugiados
venezuelanos estão em Boa Vista, número que representa cerca de 10% da população
da capital de Roraima. Estima-se que de 600 a 800 pessoas entrem no país
diariamente, o que levou o governo a declarar estado de emergência na fronteira.

PIONEIRO

O Paraná foi o primeiro Estado a
criar um conselho estadual específico
para pensar soluções e melhorias para
a situação dos migrantes. O estado
também criou, em 2016, o Centro
Estadual de Informação para
Migrantes, Refugiados e Apátridas. O
serviço reúne informações sobre serviços
e políticas públicas a esses grupos.
Por se destacar na política para
migrantes e refugiados, o Paraná foi o
primeiro estado do Brasil a receber
um convite da ONU para integrar
um centro mundial de dados, com
informações específicas para
migrantes, desenvolvido pela Acnur
e pelo Banco Mundial e que deve
começar a operar em português a
partir de meados deste ano.
Em outubro de 2017 a Seju recebeu
a representante da Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR),
Isabel Marquez. Durante o encontro,
o secretário Artagão Júnior se
colocou à disposição para colaborar
com o repasse de informações, para a
criação do banco de dados.
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Áries

Marte domiciliado ganha mais força, deixando você capaz de manobrar as coisas a seu favor. É hora de mostrar aos
outros que você tem atitude, podendo
iniciar várias atividades. Cor: laranja.

Touro

Lua e Marte estão na última casa do seu
Horóscopo, daí o porquê das coisas estarem mais lentas. Profissões que exijam
anonimato, recolhimento e introspecção
serão as mais favorecidas. Cor: bege.

Gêmos

Marte revela que você saberá como
contagiar os colegas e amigos. É um
bom dia para trabalhar em equipe e
colocar mais energia e velocidade em
seus projetos profissionais. Cor: azul.

Câncer

Marte acentua o seu espírito competitivo. Não convém pensar pequeno, por
isso não tenha receio de investir em
projetos ambiciosos. Cor: marrom.

Leão

Seu otimismo e sua segurança para
expressar o que pensa vai surpreender muita gente. Marte e a Lua transitam pela Casa da Fé deixando você
mais confiante. Cor: vermelho.

Virgem

Chegou a hora de fechar um ciclo para
que outro possa ser iniciado. É o momento certo de chegar à raiz dos problemas ao invés de tentar soluções
superficiais. Cor: vinho.

Libra

O astral de hoje beneficia as parcerias
e as associações. Este é o momento
de deixar a sua individualidade de lado
e somar forças com todos que puder.
Cor: tons claros.

Sagitário Escorpião

Marte dá mais impulso e velocidade aos
seus compromissos de trabalho. É o
momento de mostrar mais interesse por
sua profissão. O dia pede cuidado especial com a saúde. Cor: tons claros.
É o momento de pensar em se dedicar
a uma atividade que traga alegria ao
seu cotidiano. Tudo que diz respeito
ao lazer e ao público infantil será favorecido. Cor: tons escuros.

Capricórnio

Pode surgir um clima de competição
em casa. Cuidado com a falta de paciência com os familiares e com a irritação diante dos afazeres de rotina. Cor: cinza.

Aquário

Aposte alto no seu poder de iniciativa
e mostre que você tem atitude! O dia é
ideal para começar novos empreendimentos e comunicar o que pensa.
Cor: creme.

Peixes

horóscopo

É hora de lutar com unhas e dentes
para defender os seus interesses.
Quem pensa em reivindicar um aumento ou uma promoção, a hora é
essa! Cor: vinho.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Rosália repreende Maria Alice por
querer trabalhar enquanto estuda. Gabriela pede que Flora e Alex a ajudem a
encontrar Kavaco. Mel sente falta da
atenção da mãe. Gabriela encontra
Kavaco e Melissa se irrita com a atitude da professora. Brigitte tenta chamar
a atenção de Breno. Alex convida Maria Alice para sair. Jairo e Melissa estranham o aparecimento de dinheiro em
casa e desconfiam de Kavaco.
TEMPO DE AMAR
Inácio comenta com Maria Vitória
sobre o envolvimento de Lucinda e Fernão. Geraldo e Nicota ajudam Raimundo a conquistar Marineia. Celeste Her-

mínia e Conselheiro visitam Reinaldo e
Eunice. Felícia conta a Lucerne que
Teodoro está falido. Corbet faz uma proposta a Bernardo sobre o diamante roubado. Reinaldo anuncia a todos que
Celeste Hermínia está curada. Delfina
dispensa os serviços de Vasco. Vasco
pede proteção a José Augusto, que o
expulsa de sua quinta. Bernardo registra Pepito como seu filho. Emília e Fernão se beijam.
DEUS SALVE O REI
Levi fica aflito com a presença de
Emídio e revela a Amália que Samara
não gostava do tio. Romero ameaça
expulsar Ulisses de casa se o filho insistir em trabalhar na cozinha do castelo. Rodolfo entra no quarto de Catarina disfarçado. Catarina reclama com
Rodolfo por não ter conseguido se livrar

GLOBO z O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara não acredita nas
afirmações de Lívia sobre o
caráter duvidoso de Renato
DIVULGAÇÃO

Mariano descobre que Johnny não
estudou e se revolta contra o irmão.
Zé Victor aceita fazer um teste com
Johnny no garimpo das esmeraldas.
Mariano desabafa com Lívia. Clara
pede que Elizabeth a registre como filha. Clara se prepara para seu casamento com Renato. Clara não acredita nas afirmações de Lívia sobre o caráter duvidoso de Renato. Isabel conta
a Melissa que Diego se casou com Karina, que está grávida dele. Bruno e
Diego se incomodam com a presença de Odair ao lado de Nádia. Melissa pede que Amaro a ajude a fugir de
casa. Elizabeth percebe que Clara lamenta a partida de Patrick. Gael leva
Tomaz ao casamento de Clara. Na
cerimônia, Clara diz ‘não’ para Renato e todos ficam surpresos. Clara
desiste de se casar com o médico e o
acusa de tentar matá-la.

de Lucrécia. Naná se irrita com a insegurança de Glória. Amália não gosta de
ter que entregar Levi a Emídio. Brumela fica surpresa ao saborear a comida
feita por Ulisses. Lucrécia pede a Osiel
que faça um retrato ousado para presentear Rodolfo. Lucíola avisa a Catarina que Emídio levará Levi para longe de
Montemor. Emídio vai buscar Levi, quando Diana constata que o menino fugiu.
CARINHA DE ANJO
Vitor pergunta para Rogério o motivo dele estar distante no LePf e o rapaz
confessa que Cassandra colocou ele
contra a parede no dia anterior. Rogério
diz ainda que pensa em não trabalhar
mais no food truck, mas Vitor não concorda. Haydee conta todas as coisas
que acontecem em sua casa e pergunta para André o que ele acha. O médico conta que alguém pode estar querendo seu dinheiro e sugere que ela
coloque câmeras escondidas em seu
apartamento. Cassandra diz para Bruna que precisa fazer algo sobre o bebe
que Estefânia está esperando. As duas
se desentendem e Bruna fala que o
mundo não gira no umbigo dela. A vlogueira vai embora.

• BAND
AMOR PROIBIDO
Behlul surpreende Nilay e acaba
acompanhando ela ao baile de formatura e Bihter fica com ciúmes. Bihter
liga para Behlul durante a festa de formatura e se declara.
• RECORD
APOCALIPSE
Dylan agradece a ajuda de Noah e
se surpreende ao ouvir o nome dele.
Benjamin diz que Ricardo é um homem
bom. Joice desfalece e Dylan se desespera. Gideon e Marta estranham a
movimentação na cidade. Glória escreve carta para Vittorio. Muitos israelenses seguem Ricardo e o chamam de
Messias. Glória pede para Adriano entregar a carta para Vittorio caso aconteça algo ruim com ela. Arthur cobra
produtividade dos jornalistas.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

CULINÁRIA

CASCAVEL, 14 DE MARÇO DE 2018

17

Receitas

Bala

de goma de gelatina

z 1/2 kg de açúcar cristal
z 3 envelopes de gelatina sem sabor
z 1 envelope de gelatina do sabor
da sua preferência

z 2 e 1/2 xícaras de água
z Óleo para untar

z PREPARO
Em uma panela alta coloque o açúcar, 2 xícaras de água e leve ao fogo até levantar fervura.
Dissolva a gelatina sem sabor em 1/2 xícara de água e reserve.
Retire a calda fervente do fogo, junte a gelatina sem sabor dissolvida e acrescente a
gelatina com sabor. Volte ao fogo baixo e ferva por 15 minutos, espere a espuma baixar
e o conteúdo ficar todo dissolvido.
Coloque em assadeira untada com óleo e gele de um dia para o outro ou coloque em
forminhas de silicone do formato desejado.
Unte a mão e puxe a goma, corte as balas com a tesoura do tamanho que desejar, ou
desenforme das forminhas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Pudim

Se desejar, passe as
balinhas no açúcar
cristal.
Guarde em vidros
bem fechados fora
da geladeira.

de leite em pó (sem forno)
z 1 lata de leite condensado
z 1 lata de leite (mesma medida do leite condensado)
z 1 copo (americano) de leite em pó
z 1 caixa de creme de leite
z 1 pacote de gelatina sem sabor
z 5 colheres (sopa) bem cheias de açúcar
z 1/2 copo de água

z PREPARO
Em uma forma de furo central derreta em fogo baixo o açúcar;
Em seguida, acrescente a água para fazer a calda;
Mexa até dissolver tudo e vá girando a forma para
caramelizá-la por completo e reserve.
No liquidificador, junte o leite condensado, o creme de
leite, a gelatina (hidratada como indica a embalagem) e o
leite em pó e bata por uns 3 minutos.
Coloque a mistura na forma.
Cubra com plástico filme e leve à geladeira por
aproximadamente 4 horas ou até ficar firme.

