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Moradores do Distrito de Rio do Salto precisam
conviver com a frequente falta de água distribuída
pela Sanepar. Somente neste mês ocorreram pelo

menos cinco situações de desabastecimentos
provocados por vários motivos. A população
reocorre às minas de água para amenizar o

problema. A Sanepar tem abastecido o
reservatório com um caminhão-pipa.

 Págs. 12 e 13

Violência explode
em uma semana
A última semana foi a mais violenta de 2018 em Cascavel quando se trata de crimes

contra a vida. Dos 11 homicídios registrados na cidade neste ano, cinco ocorreram nos
últimos sete dias. Somente no sábado três pessoas foram mortas, entre elas dois ho-

mens vítimas de um duplo assassinato no Reassentamento São Francisco.
 Pág. 19
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FC Cascavel perde mais uma e jogo contra o Coxa será decisivo
 Pág. 21
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O Futebol Clube Cascavel não
conseguiu mostrar em campo as
mudanças pelas quais passou du-
rante a semana na comissão técni-
ca e acabou derrotado por 3 a 1 pelo
Maringá na tarde de ontem, no Es-
tádio Willie Davids, pela 4ª e penúl-
tima rodada da Taça Caio Júnior.
Com isso, o time cascavelense irá
para a última rodada em clima de
decisão contra o Coritiba, quarta-fei-
ra, às 21h45, no Estádio Olímpico.

Ontem, assim como nas duas
partidas anteriores, diante de Cia-
norte e Paraná Clube, o FC Casca-
vel praticamente foi a campo em
desvantagem no placar, pois o za-
gueiro Alex Fraga fez 1 a 0 para o
Maringá logo a 2min de jogo - contra
o Leão do Vale sofreu um gol tam-
bém aos 2min e contra a Gralha foi
vazado pela primeira vez aos 6min.

Ainda no primeiro tempo em
Maringá, o time da casa ampliou
com Washington aos 15min, mas
antes do intervalo Weverton deu es-
peranças aos cascavelenses com
um gol de cabeça. O problema é que
na segunda etapa a Serpente Auri-

Decisão no Olímpico

negra parece que novamente en-
trou em campo desligada, pois Éver-
ton marcou o terceiro do Maringá
logo aos 6min, concluindo bonita
jogada individual de Carlão.

Com quatro derrotas nos últimos
quatro jogos, o FC Cascavel segue
com 10 pontos na classificação
geral do Campeonato Paranaense
e ameaçado de rebaixamento, ain-
da mais porque Rio Branco (10 pon-
tos) e União (9) venceram na roda-
da. Um desses três descerá à Se-
gundona com o Prudentópolis, que
ontem teve a queda confirmada.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Paraná 10 4 3 1 0 8 3 5
2º Maringá 9 4 3 0 1 8 3 5
3º Cianorte 7 4 2 1 1 6 3 3
4º Foz do Iguaçu 6 4 2 0 2 5 5 0
5º Coritiba 3 4 1 0 3 2 8 -6
6º FC Cascavel 0 4 0 0 4 2 9 -7

Coritiba 1x0 Cianorte
Foz do Iguaçu 0x2 Paraná

Maringá 3x1 FC Cascavel
Rio Branco 3x1 Prudentópolis

União 2x0 Toledo
Atlético x Londrina

PARANAENSE - TAÇA CAIO JÚNIOR

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 10 4 3 1 0 10 2 8
2º Toledo 7 4 2 1 1 5 4 1
3º União 6 4 2 0 2 6 3 3
4º Londrina 5 4 1 2 1 3 2 1
5º Rio Branco 3 4 1 0 3 6 16 -10
6º Prudentópolis 2 4 0 2 2 3 6 -3

GRUPO B

4ª RODADA

QUARTA-FEIRA
21h45 FC Cascavel x Coritiba
21h45 Prudentópolis x União
21h45 Londrina x Rio Branco
21h45 Paraná Clube x Maringá
21h45 Cianorte x Foz do Iguaçu
21h45 Toledo x Atlético

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Operário 22 8 7 1 0 21 5 16
4º Paranavaí 16 8 5 1 2 11 6 5
2º PSTC 15 8 4 3 1 15 6 9
3º Independente 15 8 4 3 1 13 7 6
5º Cascavel CR 11 8 3 2 3 9 11 -2
6º Iraty 8 7 2 2 3 12 13 -1
7º Batel 8 7 2 2 3 10 5 5
8º Rolândia 7 8 1 4 3 10 14 -4
9º Andraus 4 8 1 1 6 7 17 -10
10º P. Londrinense -5 8 0 1 7 4 28 -24

perário 3x1 Independente
Andraus 0x3 Iraty

Batel 0x1 Cascavel CR
PSTC 1x1 Rolândia

Paranavaí 2x0 P. Londrinense

8ª RODADA

DOMINGO (25)
15h30 Cascavel CR x Rolândia
15h30 Operário x Batel
15h30 P. Londrinense x Andraus
15h30 Iraty x PSTC
15h30 Independente x Paranavaí

9ª RODADA (ÚLTIMA)

Cascavel CR avança
na Segunda Divisão

A Segunda Divisão do
Paranaense de Futebol tam-
bém teve sua penúltima
rodada da fase classificatória
realizada ontem. Destaque
para a vitória do Cascavel CR
sobre o Batel, em Guarapuava.
O atacante Linik marcou o gol
do jogo aos 41min do primeiro
tempo. Com o triunfo, a Ser-
pente subiu para a quinta
posição na classificação e se
garantiu na próxima fase.

SEGUNDA DIVISÃO

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 24 10 7 3 0 17 3 14
2º Foz 18 10 5 3 2 11 8 3
3º Maringá 17 10 5 2 3 14 9 5
4º Cianorte 17 10 4 5 1 14 8 6
5º Paraná Clube 15 10 4 3 3 13 11 2
6º Coritiba 14 10 4 2 4 10 11 -1
7º Toledo 12 10 3 3 4 8 10 -2
8º Londrina 11 10 2 5 3 10 11 -1
9º FC Cascavel 10 10 3 1 6 10 14 -4
10º Rio Branco 10 10 2 4 4 15 24 -9
11º União 9 10 3 0 7 8 11 -3
12º Prudentópolis 5 10 0 5 5 5 11 -6

ASSESSORIA
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Agora é oitavas de final

GRUPO A
JMS/Mundial 1x1 Ass. Mor. Jd. Mª Luiza

N. Sra. da Salete 5x2 Resenha
GRUPO B

Policia Militar PR/PC 0x13 D’Napolli
Santa Cruz 11x0 Ponte Preta

GRUPO C
AE Santa Cruz 2x4 Operário

Riviera 1x9 ABA
GRUPO D

200 Ano 2x2 Maximus/BIG
Espaço Bier 2x1 Clarito

GRUPO E
São Cristóvão 6x2 Consolata

GRUPO F
Estrela Dourada 0x6 Jada, Meninos do Jauri

DOMINGO (25)
N. Sª da Salete x AE Santa Cruz

Santa Cruz x Cascavel AP
Pankeka x ABA

Espaço Bier x Ponte Preta
D’Napoli x Maximus/BIG
Resenha x São Cristóvão

Jada/Meninos do Jauri x 200 ano
Operário x Ass. Mor. Jd Mª Luiza

3ª RODADA

OITAVAS DE FINAL

A primeira fase do Amador Mu-
nicipal terminou com duas equipes
com 100% de aproveitamento:
D’Napolli e Operário. O tradicional
e um dos maiores vencedores do
futebol amador da cidade fez 22
gols e sofreu apenas um em três
jogos. Já o alvinegro que tem seu
nome atrelado à equipe homônima
de Campo Grande (MS), apesar de
confundido com o Fantasma de Pon-
ta Grossa, marcou 15 gols e sofreu
apenas três em três jogos. Essas
são as melhores campanhas da
fase de grupos do Amadorzão
2018 e agora têm o peso do favori-
tismo diante de Maximus/BIG e
Associação de Moradores do Jardim
Maria Luiza, respectivamente. Os
locais e horários dos jogos das oi-
tavas de final serão divulgados nos
próximos dias. Vale lembrar que os
jogos agora são eliminatórios. Em
caso de empate o vencedor será
definido nos pênaltis.

Competição de tiro curto que
tem movimentado e agradado aos
atletas e dirigentes, o Campeona-
to Amador Municipal de Cascavel
teve uma tarde decisiva ontem, com
os últimos jogos pela fase classifi-
catória. Das 20 equipes que tive-
ram compromisso na quente tarde
desse domingo, nove se garantiram
nas oitavas de final, juntando-se às
sete que já haviam obtido a classi-
ficação no último fim de semana.

Destaque coletivo novamente
para a alta média de gols. Foram
70 em dez partidas, média de sete
por jogo, a maior até aqui. Na pri-
meira rodada haviam 50 gols e na
segunda 55. Ontem, cinco golea-
das contribuíram para o recorde
nos registros: Policia Militar PR/
PC 0x13 D’Napolli, Santa Cruz
11x0 Ponte Preta, Riviera 1x9 ABA,
Estrela Dourada 0x6 Jada, Meni-
nos do Jauri e São Cristóvão 6x2
Consolata.

Individualmente, destaque para
Eric Henrique da Silva, que marcou

cinco gols na goleada do D’Napolli e
saltou da 39ª para a segunda posição
na lista de artilheiros do campeonato,
agora com seis gols. Já seu companhei-
ro de equipe Fábio Vinícius Gonçalves
foi às redes quatro vezes e agora é o
principal goleador do Amadorzão 2018.
Já Daniel Martins, do Maximus/BIG
entrou ontem para a lista de artilhei-
ros. Ele tem apenas dois gols, mas
foram os que classificaram seu time
às oitavas de final.

F avoritos?

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Operário AC 9 3 3 0 0 15 2 13
2º Aba FC 6 3 2 0 1 14 7 7
3º A. E. Santa Cruz 3 3 1 0 2 5 10 -5
4º Riviera FC 0 3 0 0 3 2 17 -15

GRUPO C

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Esp. Bier/ Bichados 5 3 1 0 2 7 6 1
2º 200 Ano 6 3 2 1 0 6 5 1
3º Maximus/BIG 4 3 1 0 1 12 5 7
4º Clarito 1 3 0 1 1 4 13 -9

GRUPO D

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pankeka/Barão 4 2 1 1 0 6 5 1
2º São Cristóvão 3 2 1 0 1 9 6 3
3º SE Consolata 1 2 0 1 1 4 8 -4

GRUPO E

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Jada, Meninos do Jauri 4 2 1 1 0 10 4 6
2º Cascavel Auto Peças 4 2 1 1 0 8 4 4
3º Estrela Dourada 0 2 0 0 2 0 10 -10

GRUPO F

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º D’Napolli/R. Diesel 9 3 3 0 0 22 1 21
2º Santa Cruz FC 6 3 2 0 1 15 8 7
3º Ponte Preta Cascavel 3 3 1 0 2 5 18 -13
4º Polícia Militar PR PC 0 3 0 0 3 6 21 -15

GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º N. Sra. Salete 7 3 2 1 0 1 3 7
2º Resenha FC 6 3 2 0 1 8 9 -1
3º Jd. Mª Luiza/CSW 2 3 0 2 1 4 5 -1
4º JMS/Mundial AC 1 3 0 0 2 3 8 -5

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

CAMISA 7 do Jada, Jean não
desperdiçou contra-ataque no

qual saiu cara a cara com o
goleiro do Estrela Dourada, no

campo do Santa Cruz
SÃO CRISTÓVÃO
goleou o Consolata no
campo do Maria Luíza
e avançou de fase
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Em uma atuação de gala na tar-
de de ontem, em sua arena, o Grê-
mio venceu o Internacional por 3 a
0 no Grenal 414, válido pela roda-
da de ida das quartas de final do
Campeonato gaúcho, e encaminhou
a vaga à semifinal do Estadual.

Após um primeiro tempo mais
disputado, mas que acabou com
gol de Everton nos acréscimos,
os donos da casa foram muito su-
periores o maior rival na segun-
da etapa e construíram mais
dois gols em jogadas de elevada
técnica, com Jael, destaque da
partida, e Arthur.

O “Cruel”, como é chamado o
atacante gremista, era pedido no
time titular pelos torcedores gre-
mistas desde o fim do ano pas-
sado e nesta temporada foi ga-
nhando a oportunidade aos pou-
cos. Entrou apenas nos últi-

Grêmio na semi?
mos jogos, no lugar de Cícero, e
tornou mais difícil a disputa pela
vaga também dos reforços Her-
nane e André. Ontem começou
entre o 11 inicia e mostrou qua-
lidade ao marcar um gol de falta
com per feição no ângulo de Mar-
celo Lomba. Para fechar sua atu-
ação, ainda deu uma assistência
de ombro para o volante Arthur
marcar o terceiro.

Com o resultado, o Grêmio co-
loca um pé na semifinal, pois o
Inter precisa vencer o jogo de vol-
ta por quatro gols de diferença na
quarta-feira, no Beira-Rio. Caso o
Tricolor faça gols, os placares que
servem ao Colorado
são 5 a 1, 6 a 2 e
assim por diante.

São Paulo e Corinthians
derrotados no jogo de ida

Costumeiramente chamada de
“campeonato à parte”, a fase mata-
mata do Paulistão começou no fim
de semana com tropeços de São
Paulo e Corinthians fora de casa.

O Tricolor foi derrotado por 1 a 0
pelo São Caetano e agora precisa
vencer o Azulão por dois gols de
diferença no Morumbi, amanhã,

para avançar à semifinal.
Já o Alvinegro do Parque São Jorge

perdeu por 3 a 2 para um
Bragantino que apostou no fator

casa e se deu bem ao mandar o jogo
em Bragança Paulista ao invés do
Pacaembu, onde teria uma renda

maior. O jogo da volta será na
quinta-feira, em Itaquera, e o
Corinthians precisa vencer por
dois gols de diferença. Não há

critério de gol fora de casa como
forma de desempate.

Quem está tranquilo para o jogo de
volta das quartas é o Palmeiras, que
venceu o Novorizontino fora de casa

por 3 a 0 e agora pode perder por
até dois gols de diferença no Allianz
Parque, na quarta-feira. Já o duelo
entre Botafogo e Santos terminou

empatado por 0 a 0.

O Campeonato Carioca teve ontem a última
rodada da Taça Rio, a segunda metade do
Estadual do Rio de Janeiro. E ao contrário da
primeira metade, quando Boavista e Bangu
foram os “intrusos” na semifinal, desta vez os
quatro grandes do Estado garantiram vaga na
semi. Ontem, o Vasco venceu o Botafogo por
3 a 2 no Engenhão e garantiu a liderança do
Grupo B com 13 pontos. Mesmo derrotado,
o Fogão também avançou, mas para isso contou
com a goleada do Flamengo sobre a
Portuguesa, por 4 a 0. Botafogo e Portuguesa
terminaram com 10 pontos no Grupo C, mas a
Lusa deixou a vice-liderança com o tropeço
diante do Fla, que terminou em segundo no
Grupo B com 12 pontos. A liderança do
Grupo C ficou com o Fluminense, que empatou
por 1 a 1 com o Cabofriense e chegou os 14
pontos. Pela semi, Vasco e Botafogo jogam
quarta e Fluminense e Flamengo na quinta-feira,
todos no Engenhão.

FERJ
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Imagine pedalar 187 km em meio
a muito verde, contato direto com a
natureza passando por propriedades
rurais, belas cachoeiras e lugares exó-
ticos. Cascavel saiu na frente do pro-
jeto que reúne vários municípios do
oeste do Paraná e lançou, no último
sábado (17), o “Marco Zero” do Ca-
minho do Iguaçu-Rota Beira Parque.

O projeto de cicloturismo que prevê
trilhas para os amantes da bike prati-
carem o esporte com saída de Casca-
vel, podendo se deslocar até Foz do Igua-
çu, num trecho de 187 km entre a natu-
reza, começa a se concretizar. O prefei-
to de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
enfatiza que este sonho é acalentado
por tanta gente há muitos anos.

 “Agora estamos dando o primeiro
passo, numa parceria importante com
a Itaipu Binacional, que tem sido uma
alavanca importante para muitos pro-
jetos do nosso governo”, afirmou ao
dar a largada do primeiro passeio de
quatro quilômetros, que atraiu ciclis-
tas de toda a região e também um
grupo adepto de cavalgadas da Comi-
tiva Rancho Cavalgueiro, de Alto Bom
Retiro, todos vestidos a caráter.

Atualmente, somente em Cascavel, segundo a ACC, são pelo menos 10 mil
ciclistas adeptos desta prática de atividade física. “E se temos um número tão
expressivo de pessoas fazendo ciclismo numa cidade de 320 mil habitantes, a
cidade precisa andar no mesmo ritmo. E eu gosto de desafios, então vamos caminhar
para sermos referência também nesta modalidade, incentivando e dando condições
para ela ser uma opção de qualidade de vida”, acrescentou Paranhos.
O “Marco Zero”, entre a BR-277 e a PR-180 começa bem em frente à Agrotec, à
direita, na estrada que dá acesso ao Assentamento Valmir da Motta e segue em
direção à Ferroeste. Vai passar por Santa Tereza, depois Céu Azul seguindo pelos
demais municípios até Foz do Iguaçu. O trecho de 44,6 quilômetros que pertence
ao Município de Cascavel leva o nome do ex-presidente da Associação Comercial e
Industrial de Cascavel, José Torres Sobrinho, falecido em acidente aéreo.

Dezenas de ciclistas
participaram do

lançamento da primeira
fase do projeto

Ciclovia com
muito verde

10 mil ciclistas
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Longa espera
“São pelo menos dez anos de
espera até que hoje este sonho
começa a se concretizar”,
comemorou o presidente da
ACC (Associação dos
Ciclistas de Cascavel), Newton
Rodrigues, que citou também as
associações dos ciclistas de
Matelândia e Foz do Iguaçu,
que participaram do encontro.
O projeto envolve oito
municípios da região, a Adetur,
que segundo Flavio de
Gasparini “foi uma satisfação
participar da parceria e
contribuir na elaboração do
projeto que tira as pessoas do
sedentarismo e estimula à
qualidade de vida.
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Em menos de uma hora, as for-
tes chuvas e rajadas de vento re-
gistradas na tarde de quinta-feira
(15) arrancaram parte da estrutura
do Centro de Educação Infantil Anjo
da Guarda, no Bairro Santa Cruz. Ao
todo, 37 crianças de um a quatro
anos estavam em sala de aula
quando o temporal começou. Por
sorte, nenhuma ficou ferida.

“Foi tudo muito rápido. Começou
aquela ventania, ouvimos um baru-
lho alto e de repente a água molhou
tudo”, lembra a diretora Fernanda
Martins. Em seguida, os pais foram
acionados para buscarem os filhos,
já que não havia mais condições de
permanecerem no local.

Na sexta-feira (16) as aulas fo-
ram suspensas e seguem assim
até que os estragos sejam repa-
rados. No local, lonas doadas
pela Defesa Civil cobriam mó-
veis, televisores, carteiras e ma-
teriais escolares.

Apesar do susto, o que preocu-
pa Fernanda e os demais funcioná-
rios da instituição é a falta de re-
cursos para consertar o que a chu-
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Aulas suspensas
após temporal
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ter uma ideia, até o aluguel e os
salários dos colaboradores são
pagos com dinheiro doado pela po-
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da pela prefeitura em parceria com
a Agricultura Familiar.

APOIO DA
COMUNIDADE
Por isso, a diretora pede mais uma
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que precisamos com mais urgência
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

TEMPORAL
danificou telhas e
escola ficou alagada

REFEITÓRIO é utilizado
para guardar materiais enquanto
a reforma não é finalizada

PARTE DO TELHADO foi destruída e
aulas precisaram ser suspensas
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UPAs no limite
leito hospitalar via central de leitos
e 13 via fluxo de ortopedia.

“A despeito dos esforços das
equipes em agilizar transferência
de pacientes, como já é de conhe-
cimento de todos, a transferência
para leitos hospitalares é de res-
ponsabilidade do Estado do Para-
ná”, informou a secretaria em nota.

PROVIDÊNCIAS
Como estratégia para enfrentamento
da situação, o Município solicitou à
Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná que providencie a imediata
abertura da enfermaria G2, com 30
leitos, já discutido e pactuado como
estratégia durante a reforma do
Pronto-Socorro do Hospital
Universitário. A secretaria solicitou
ainda ao Estado o pagamento de
leito na rede privada para os
pacientes que aguardam vaga
hospitalar nas UPAs, possibilitando
o restabelecimento das atividades.

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Cascavel divulgou nota infor-
mando que as Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs), serviço de
referência para atendimentos dos
casos de urgência, encontram-se
no seu limite.

Na sexta-feira, por exemplo, não
havia mais macas disponíveis em
nenhum destes serviços. As unida-
des possuem, cada uma, um total
de 20 vagas para leitos de observa-
ção, onde os pacientes devem per-
manecer para estabilização e três
leitos de suporte para os pacientes
de maior gravidade. Na UPA Brasí-
lia, estavam 35 pacientes em obser-
vação e, destes, 18 aguardavam lei-
to hospitalar, sendo três em leitos
de suporte. Na UPA Tancredo, havia
23 em observação, dos quais nove
aguardando leito hospitalar. Na UPA
Veneza: 4 pacientes no suporte;  37
pacientes em observação, sen-
do que 22 estão aguardando

UPAs estão atendendo no limite e
internando vários pacientes que

deveriam estar em hospitais
 FÁBIO DONEGÁ
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Pedro Sebastião Poronhak e Annelise Ferreira dos Santos Machado
2- Nathan Machado Pereira e Patricia Danielli Francisco
3- Douglas Pedro Pamocene e Ketelly Caroline Felix da Silva
4- Dione Marques da Costa e Jéssica Cristina Ferreira
5- Fabricio Flavio Silveira e Leiliane Morais da Silva
6- Moisés Oliveira Pereira e Camila Alves da Silva
7- Leonardo Francisco Citon e Tatiele de Fatima Mariano
8-Uesley Lucas Gozdecki e Andre Felipe Hilbert
9- Eurico Barboza Viana e Tayla Lalesca dos Santos de Araujo
10- Claudecir Roberto França e Keli Adriana Guerra
11- Marcelo Francisco da Silva e Letícia França de Souza

O desenvolvimento do Bairro Guaru-
já, em Cascavel, é algo que traz orgulho
para Leone José de Oliveira, presiden-
te da associação de moradores há seis
anos. Ele esteve à frente de muitas das
conquistas da comunidade e tem von-
tade de permanecer por mais tempo no
cargo para o qual foi eleito.

“Isso vai depender dos projetos em
andamento. Como teremos a constru-
ção da nova USF [Unidade de Saúde
da Família] quero acompanhar a obra
para que não caia no esquecimento”,
diz ele ao lembrar que essa é uma rei-
vindicação antiga da população.

O presidente da associação de mo-
radores destaca que a mudança na for-
ma dos atendimentos na unidade de
saúde trouxe melhorias. “A equipe tra-
balha mais no sentido da prevenção e
as reclamações diminuíram bastante”.

Entre as melhorias no Guarujá, ele
destaca ainda a construção de marginais
na BR 277, que amenizou o tráfego de
veículos no bairro, quadras esportivas,
academia ao ar livre, entre outras.

“O bairro cresceu bastante, tem
um comércio fortalecido e tudo o que
a população necessita”, ressalta.
Entretanto, existem ainda demandas
que precisam ser atendidas. Durante
a última semana, vários estragos fo-
ram registrados no Guarujá por conta
do temporal e equipes da Defesa Ci-
vil e Copel realizaram serviços para
os reparos necessários.

Visões de um
bairro em pleno

crescimento

 Às margens de um córrego no fim da
Rua das Petúnias no Bairro Guarujá em
Cascavel, a quantidade de entulhos
descartados ofusca a beleza da natureza
e preocupa moradores da região.
Há inúmeros móveis, telhas, latas e lixo.
O pedido para que o espaço fosse
limpo já foi feito a fiscais da Secretaria
de Meio Ambiente, porém o problema
ainda precisa ser resolvido.

 SEGURANÇA
O lugar tranquilo com o passar do tempo trouxe preocupações a algumas

famílias que temem pela falta de segurança. “Já vimos uma pessoa suspeita
pulando o muro de casa. Por sorte nada foi levado, mas é preciso que a polícia

faça mais rondas”, comenta Rosalina Machado, moradora do bairro há 34 anos.

Rosalina comenta que o atendimento
com clínico geral na USF (Unidade de
Saúde da Família) é bom, mas pede
que o município agilize consultas com
especialistas. “Essa é a nossa maior
dificuldade, pois precisamos esperar
muito tempo”.  Outra reivindicação é
com relação à antiga estrutura onde
funciona a unidade. A prefeitura de
Cascavel garantiu que a USF será
reformada e há também previsão de
que uma nova unidade seja construída
para atender a demanda dos bairros
Guarujá e 14 de Novembro.

TERRITÓRIO
CIDADÃO
O programa do poder público
que prevê o diagnóstico das
diferentes regiões da cidade,
além da oferta de serviços de
saúde e informações a população
foi levado ao Guarujá.
A ação segundo Anita Hutt,
que faz parte da associação de
moradores, é importante para
que as demandas da população
sejam atendidas.  Algumas delas,
segundo a moradora, já foram
iniciadas. “Pedimos a drenagem
na praça onde muita água ficava
acumulada com as chuvas, além
disso, já iniciaram as obras da
quadra sintética”, comemora ela
que agora está na expectativa
para ver as obras na antiga USF.

Iluminação
Anita comenta que outra
reivindicação da comunidade é
para as melhorias na iluminação
pública. “Já fizemos um
levantamento e mais de 70
lâmpadas estão queimadas.
Esperamos que sejam
substituídas o mais rápido
possível”. Moradora do Guarujá
há mais de 40 anos, ela
acrescenta que gosta do bairro
escolhido para viver. “Para mim
é um bom lugar e tranquilo”.

MORADORES pedem a retirada de entulhos acumulados no fim da Rua das Petúnias

S aúde
EXPECTATIVA é para que

obra de nova USF seja iniciada

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

 PROGRAMA levantou demandas do Bairro Guarujá

E ntulhos
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Um momento de celebrar a vida, a mor-
te e a ressurreição de Jesus marca a
Sexta-feira Santa (30) em Cascavel. Pa-
róquias organizam a tradicional Via Sa-
cra, que todos os anos reúne milha-
res de pessoas.

Na Catedral Nossa Senhora Aparecida,
as celebrações da Semana Santa come-
çam na quarta-feira (28), às 19h, com a
Missa dos Santos Óleos e da Renovação
do Sacerdócio. Na quinta-feira (29) haverá
a Missa de Lava Pés. Já na Sexta-feira
Santa (30), a programação começa logo
cedo, às 7h30 com a Adoração ao Santís-
simo, que segue até às 15h. Em seguida,
haverá a Missa da Paixão e às 19h inici-
am as encenações da Via Sacra. No Sába-

do de Aleluia (31) está marcada a Vigília
Pascal, a partir das 20h.

A paróquia Rainha dos Apóstolos, do
Bairro Nova Cidade, também finaliza os pre-
parativos para a Via Sacra, marcada para
as 20h. De acordo com o coordenador Val-
ter Barcelos, participam das encenações
mais de 150 pessoas, a maioria delas jo-
vens que frequentam o Grupo Pastoral Ju-
venil. “As encenações vão mostrar os mo-
mentos mais marcantes da vida de Jesus
até a ressurreição”, diz. A Via Sacra ocor-
re no Salão Paroquial.

A coordenação lembra que, apesar de
não ser obrigatória, é solicitada a doação
de um quilo de alimento não perecível a
quem for prestigiar a apresentação.

Mais no interior
Na comunidade de Rio do Salto a programação da Semana Santa será especial. Conforme o
organizador Volter Carlos Milioransa serão apresentadas 14 estações durante a Via Sacra, com o
apoio de 150 pessoas. Neste ano, além da comunidade de Rio do Salto participam as linhas
São Luiz, Colônia Esperança, Nossa Senhora de Lurdes, São João da Linha Velha e Rio do
Oeste. Grupos de oração, do dízimo, da catequese, da família e de outros movimentos da Igreja
Católica também reforçam a programação. Milioransa comenta que os preparativos iniciaram há
30 dias, e seguem até a véspera. Na comunidade, a Via Sacra será feita em procissão, a partir
das 19h30, e deve reunir em torno de mil espectadores.

NO ANO PASSADO, Via
Sacra na comunidade de Rio do

Salto reuniu cerca de 800 pessoas

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News
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Já tradicional, o Rocão teve mais
uma edição realizada ontem, em
Cascavel. Desta vez, além das tra-
dicionais bandas houve a apresen-
tação da Orquestra Sinfônica de
Cascavel que deu um charme es-
pecial ao evento.

Uma multidão se aglomerou na
Praça Parigot de Souza, no Bairro
Country, para curtir um bom e ve-
lho rock ‘n’ roll. O evento reúne fa-
mílias inteiras que costumam levar
seus cães e outros animais de es-
timação para o local.

O Rocão é um evento que tem
como finalidade ajudar organiza-
ções que cuidam de animais em
situação de abandono. Os partici-
pantes levam ao espaço rações
como uma espécie de “ingresso”
para o evento. Ontem, dezenas de
quilos foram arrecadadas.

Na edição de ontem, uma caixa
com vários filhotes de gato foi aban-
donada no evento. “Mais uma vez
o ser humano surpreendendo”, pos-
tou uma internauta indignada que
faz parte de uma entidade proteto-
ra de animais.

Enquanto a grande maioria dos participantes vai ao local para se divertir,
um pequeno grupo tenta manchar a imagem de um dos mais importantes
eventos artísticos de Cascavel. Ontem, 27 pessoas foram detidas pelo
Pelotão de Choque da Polícia Militar por consumo de maconha.
Segundo informações da PM, os adultos foram encaminhados ao Fórum
da Comarca de Cascavel para lavratura de Termo Circunstanciado e cinco
adolescentes levados para a Delegacia da Polícia Civil.

Abordagens
EVENTO costuma reunir uma multidão na Praça do Country

FÁBIO DONEGÁ

Rock sinfônicoRock sinfônico
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Sem água nas torneiras
Justificativas

Investimentos
De acordo com a assessoria de
imprensa da Sanepar existem

projetos para novos
investimentos para ampliação
do sistema de abastecimento,
porém, “ainda não há previsão

de início das obras”.

Enfrentar dias quentes como
os que têm sido registrados não
é nada fácil, imagina sem ter uma
gota de água em casa. Isso é o
que os moradores do Distrito do
Rio do Salto sofrem diante de
quedas constantes no abasteci-
mento das moradias.

Com as altas temperaturas,
os temporais também são fre-
quentes, a exemplo da última
quarta-feira, e esse é o principal
motivo para que a água encana-
da não chegue até as torneiras.
Sem luz, o sistema da Sanepar
fica comprometido.

A interrupção é prolongada até
mesmo por 24 horas como relata-
do por moradores do distrito na tar-
de de sexta-feira (16). A informação
é de que por volta das 14h da quin-
ta-feira houve queda de energia e
com isso o abastecimento da água
só voltou a ser normalizado neste
mesmo horário do dia seguinte.

Não por acaso, a equipe en-
controu o caminhão da Sanepar
completando o reservatório de
água para que a distribuição
pela rede de água ocorresse de
forma mais rápida.

“Essa dificuldade já vem de tem-
pos. Melhorou por um curto perío-
do e agora voltou. Sempre que cai
a energia, ficamos sem luz e sem
água”, comenta Suzana Bueno.

A alternativa para amenizar o
problema das famílias é a água
de minas. “Isso é o que a maio-
ria dos moradores têm feito”, diz
Suzana ao acrescentar que con-
ta com mina na casa da irmã,
não muito longe de onde mora.

Em grande parte das casas do distrito, moradores não contam com caixa d’água externa. A
Sanepar deixa um alerta baseado em normas técnicas: “A orientação é para que os clientes
instalem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo
menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.

Caixas d’água

Maratona
Já o abastecimento da casa de

Nivaldo Santos exige um
esforço maior. “Precisamos

andar uns quatro quilômetros
até a mina”, afirma.

O morador lamenta que
nenhum investimento tenha
sido feito para acabar de vez

com o transtorno da
comunidade e fato de que um

dos reservatórios está sem
funcionamento há dois anos.

“A gente precisa de água para
tudo e ficar mais que um dia

sem nada na torneira
é muito ruim”.

MORADORES dizem que falta
de ÁGUA é problema recorrente

A Sanepar reconhece as dificuldades do distrito, sobretudo, neste mês.
“Infelizmente neste mês de março tivemos pelo menos cinco ocorrências
que causaram algum transtorno no abastecimento do distrito”, afirma em
nota a assessoria. Os problemas na operação do sistema, esclarece a
assessoria, são distintos, sem relação um com o outro.  A primeira
situação do registro da falta de água ocorreu no dia 2 e segundo a
assessoria da Sanepar, por um rompimento de rede. Já no dia  6 a
justificativa é de que houve problema elétrico e no dia 8, no sistema de
bombeamento. “Esses dois casos foram sim na mesma estação
reservatória”, acrescenta a nota.   Em relação à interrupção no dia 9, a
assessoria esclarece que “o problema foi registrado na linha física de
transmissão de dados da operadora OI na área do poço”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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instalem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo
menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.

Caixas d’água

Maratona
Já o abastecimento da casa de

Nivaldo Santos exige um
esforço maior. “Precisamos

andar uns quatro quilômetros
até a mina”, afirma.

O morador lamenta que
nenhum investimento tenha
sido feito para acabar de vez

com o transtorno da
comunidade e fato de que um

dos reservatórios está sem
funcionamento há dois anos.

“A gente precisa de água para
tudo e ficar mais que um dia

sem nada na torneira
é muito ruim”.

MORADORES dizem que falta
de ÁGUA é problema recorrente

A Sanepar reconhece as dificuldades do distrito, sobretudo, neste mês.
“Infelizmente neste mês de março tivemos pelo menos cinco ocorrências
que causaram algum transtorno no abastecimento do distrito”, afirma em
nota a assessoria. Os problemas na operação do sistema, esclarece a
assessoria, são distintos, sem relação um com o outro.  A primeira
situação do registro da falta de água ocorreu no dia 2 e segundo a
assessoria da Sanepar, por um rompimento de rede. Já no dia  6 a
justificativa é de que houve problema elétrico e no dia 8, no sistema de
bombeamento. “Esses dois casos foram sim na mesma estação
reservatória”, acrescenta a nota.   Em relação à interrupção no dia 9, a
assessoria esclarece que “o problema foi registrado na linha física de
transmissão de dados da operadora OI na área do poço”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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Tripla jornada de amor e vida

Trabalho na
pecuária

Depois de um período
ele, sempre ao lado de

Antonia, se dedicou
ao trabalho na

pecuária. “Sempre
contou com minha mãe

ao seu lado para o
trabalho e todos os

cuidados que
precisava”, lembra o

filho Nilo Ghiggi Junior,
que enaltece as

qualidades da mãe.
“Uma mulher dedicada,
tinha uma jornada tripla:

trabalhava, ajudava
o esposo e a

nossa família”.

Família
Além de Nilo, o casal teve outros quatro filhos, Francisco Luiz, Ari, Janete Maria e

Jaqueline.  O amor que Antonia sempre demonstrou pelos filhos, foi retribuído
por todos eles. Nos últimos anos, eles se revezavam aos cuidados

 dela em casa e permaneceram muito unidos.
Antonia havia sido comprometida pelo Alzheimer e a doença

 trouxe limitações de forma lenta e progressiva.

Uma UTI precisou ser instalada na casa onde morava, na Rua Mato Grosso,
mas ela não resistiu aos problemas decorrentes da doença e faleceu no dia 11

de março aos 94 anos. “O último suspiro foi ao lado de todos os filhos”, comenta
Junior.  O sepultamento ocorreu no Cemitério Central de Cascavel. Amigos e

famílias participaram da celebração de missa de sétimo dia no sábado na
Igreja São João Batista e ontem à noite na

Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Mulher de garra, determinada e
dedicada ao esposo e aos filhos. Essas
são virtudes de Antonia Spessoto
Ghiggi, uma das pioneiras de Cascavel.
Nascida em Vista Alegre do Prata, Rio
Grande do Sul, em 1923, era neta de
italianos que imigraram e se
fortaleceram no estado gaúcho.
Com o passar do tempo, viveu também
em Joaçaba, Santa Catarina, e foi aqui
em Cascavel onde construiu a família.
O esposo, Nilo Ghiggi, também gaúcho e
com a mesma descendência, já vivia

aqui na cidade e ao se fortalecer no
trabalho foi ao encontro de
Antonia, em Joaçaba, e após o
casamento em 1954 a trouxe para
Cascavel onde começaram juntos
uma linda história de amor e
companheirismo.
Ghiggi foi o primeiro motorista de
táxi em Cascavel. Nem mesmo o uso
de prótese, por conta de uma perna
que precisou ser amputada, o
impediu de seguir a profissão que o
tornou conhecido e respeitado.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

O fim de semana foi violento, mais
uma vez em Cascavel. Nos últimos
sete dias foram registrados na cida-
de cinco homicídios, de um total de
11 contabilizados desde o início do
ano. Isso significa que a violência
armada deixou quase metade dos
assassinatos deste ano somente
nos últimos dias e pelo menos qua-
tro deles mortos a facadas.

Os últimos três casos foram nes-
te fim de semana, todos com ferimen-
tos de faca. O primeiro foi no início da
manhã de sábado (17) no Bairro São
Cristóvão. O crime teria uma relação
direta com uma tentativa de roubo,
registrada pouco antes do homicídio.

No sábado à noite a Delegacia de
Homicídios divulgou uma nota afirman-
do que, graças a parceria com a Guar-
da Municipal, o suspeito foi preso.

11 mortos: 5 só
na última semana

HOMEM morto a facadas foi encontrado na manhã de sábado

O segundo caso resultou em um
duplo homicídio a facadas e ao que
tudo indica, praticado por um guar-
da patrimonial, lotado na Prefeitu-
ra de Cascavel. Os corpos estavam
em frente a igreja do Reassenta-
mento São Francisco e foram loca-
lizados no fim da noite de sábado.
A tragédia só não foi maior porque
um terceiro ferido foi socorrido e

O que pode ter
acontecido

A Patrulha Rural da Polícia Militar
esteve no local onde estavam os dois
corpos, mas a suspeita indica que eles
possam ter sido assassinados em outro
local e os corpos apenas haviam sido

deixados ali, possivelmente jogados de
algum veículo.  O homem que teria
confessado o duplo homicídio é um

guarda patrimonial lotado na
Prefeitura de Cascavel que foi

localizado pela PM horas após o
ocorrido, em uma casa de shows no

Bairro São Cristóvão. Sua roupa estava
suja de sangue e ele disse aos policiais
que fez isso em legítima defesa, já que

o rapaz ferido encaminhado ao
hospital é seu amigo e estava sendo

agredido pelos dois rapazes que
acabaram mortos. A justiça decretou

a prisão preventiva dele.
Um homem que se apresentou como
testemunha do caso também ficou

preso porque estava com um veículo
cujas placas foram clonadas de outro

carro de Santa Catarina.

Mais dois mortos

está hospitalizado. Ele teve fratu-
ras pelo rosto e dois ferimentos
feitos possivelmente por faca. Após
os primeiros socorros realizados
pelo Siate, ele foi encaminhado ao
HU, mas não há detalhes sobre seu
quadro clínico.

Quanto aos outros dois, o mé-
dico do Siate apenas pode cons-
tatar o óbito.

DUPLO HOMICÍDIO Foi registrado na noite de sábado

FÁBIO DONEGÁ

FÁBIO DONEGÁ

Mais dois mortos
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Uma casa na Rua Serra das Fur-
nas, no Bairro Morumbi, ficou destru-
ída pelas chamas neste fim de sema-
na. A residência é a mesma onde foi
registrado um homicídio no fim de
semana passado. Há suspeita de que
o incêndio seja criminoso e a polícia
passa então a investigar o caso.

Segundo relato de testemunhas,
alguém já teria tentado atear fogo à
residência no dia 10, mas sem suces-
so na ocasião e resolveu retornar nes-
te fim de semana.

Os Bombeiros foram aciona-
dos, contiveram as chamas, mas
muito se perdeu.

Já o homicídio foi registrado no
sábado (10) quando Alisson de Olivei-
ra, de 34 anos, teria se envolvido em
uma confusão e foi morto. O suspei-
to já foi identificado e continua sendo
procurado pela polícia.

Incêndio criminoso destrói casa

 POLÍCIA investiga se incêndio foi criminoso

Um acidente na BR 277, em Cascavel,
no viaduto com a Avenida Tancredo
Neves envolveu um
carro e um caminhão.
As imagens foram flagradas pelas
câmeras de videomonitoramento
da rodovia.
Um Escort acessava a BR-277 na
contramão quando foi atingindo por um
caminhão que seguia no sentido
contrário. No carro de passeio estavam
duas pessoas, a condutora e um
passageiro. O passageiro teve
ferimento e foi encaminhado para o
Hospital Universitário.
O motorista do caminhão não se
feriu. A condutora do Escort foi
submetida ao teste do bafômetro que
acusou a ingestão de bebida alcoólica:
0,47 miligramas por litro de ar
expelido, caracterizando crime de
dirigir embriagada. A mulher foi presa.

FÁBIO DONEGÁ

FÁBIO DONEGÁ
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Eles vão falar
Em silêncio quase que absoluto até o momento, o vice-
prefeito de Cascavel Jorge Lange e o ex-secretário de
Planejamento, Fernando Dillenburg, vão falar sobre a

“Ponte da Discórdia” e todos os detalhes que envolveram
a exoneração de ambos há pouco mais de uma semana.

EM BUSCA DE VOTOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A morte da vereadora carioca, Marielle Franco, deu o
tom de como será o comportamento das redes sociais nas
eleições deste ano.

 O trágico assassinato revelou a face cruel e fria de boa parte
dos internautas que compartilharam uma série de fake news.

Pré-candidato a deputado estadual, o vereador Misael
Junior (PSC) tem se antecipado à campanha e visitado
várias cidades do Paraná. Durante o fim de semana ele
esteve em cidades do Noroeste do Paraná. Junior tem
apoio oficial da Convenção das Igrejas Evangélicas
Assembleia de Deus no Estado do Paraná (Cieadep).

Depois do falatório
Jorge Lange ligou
pessoalmente para a
imprensa para convidar para
a entrevista coletiva que
será realizada na Câmara de
Vereadores. Jorge adiantou
que esperou que todos
falassem exaustivamente
sobre o fato. As respostas
devem diminuir as
suposições e tensões
geradas pelas várias
informações de bastidor.

Homem forte
O deputado estadual
Adelino Ribeiro assume
nesta semana o diretório
estadual do PRP (Partido
Republicano Progressista) e
será o homem forte da
legenda no Sul do Brasil.
Assim como fez com o PSL,
ele vai aplicar suas forças
para levantar a legenda.

Sessão de hoje
A sessão da manhã de hoje
da Câmara de Vereadores de
Cascavel terá cinco projetos
para serem votados pelos
vereadores. Desse total,
quatro são de autoria do
Executivo. O único projeto
a ser apreciado hoje e que
foi apresentado pelo
Legislativo é o que institui
a Semana Municipal da
Consciência do Autismo no
Município de Cascavel, de
autoria de Olavo santos.

Trânsito
O vereador Pedro Sampaio
(PSDB) comemorou as
melhorias de sinalização
implantadas na esquina das
ruas Uruguai e Rio de
Janeiro, no centro de
Cascavel. Ele havia
solicitado a  melhoria à
Cettrans no mês passado.

Agentes
simpáticos

Novo diretor de Educa-
ção e Fiscalização de Trân-
sito da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), o te-
nente Ademir Pereira Sam-
paio assumiu a função com
uma missão: fazer com que
os agentes de trânsito con-
quistem a simpatia do cida-
dão cascavelense.

Desde que assumiu a
Prefeitura de Cascavel, o
prefeito Leonaldo Para-
nhos focou na meta de
transformar o trânsito da

cidade em um espaço
mais humano e menos vi-
olento. “O trânsito, hoje,
tem tirado mais vidas do
que qualquer outra causa
de morte e nós estamos
empenhados em mudar
esta realidade em Casca-
vel, por isso apresenta-
mos um novo parceiro
para este desafio, porque
nossos agentes de trân-
sito precisam novamente
conquistar a simpatia do
cidadão”, disse durante a
posse de Sampaio.

PONTO POLÊMICO
A Cettrans quer se livrar da pecha de “indústria da multa” e estar mais
perto do cidadão com ações de mais orientações. Logo após assumir o
cargo, o tenente Sampaio disse que há “infrações e infrações” e sugeriu
que é possível não aplicar multas em casos de infrações leves.
“Aquelas infrações que o cidadão comete e que não venha a comprometer
a segurança, que não atrapalhe a fluidez do trânsito, às vezes você reeduca
o cidadão, você conversa, você admoesta verbalmente o cidadão, não
havendo necessidade específica de fazer a autuação”, disse. O novo
diretor não deixou claro quais seriam as infrações que poderiam ser
transformadas em uma espécie de “pito” ao infrator ao invés de aplicação
da multa como determina a lei. Sampaio tem experiência em trânsito, pois já
atuou na 7ª Ciretran e foi comandante do Pelotão de Policiamento de
Trânsito do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

DESDE sexta-feira o tenente Sampaio é responsável em coordenar a
fiscalização de trânsito
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Ele cumpriu a promessa e nas
próximas horas deve pedir o desli-
gamento do PSL direto no Tribunal
Regional Eleitoral (TER) em Curitiba.
O deputado estadual Adelino Ribei-
ro vai assinar na Câmara de Verea-
dores de Cascavel na quinta-feira
(22) sua ficha no PRP e no mesmo
instante assumir a Executiva Esta-
dual da sigla. Depois de ter milita-
do no PSL durante mais de uma
década, Adelino deixa o partido
motivado pelas ações truculentas
dos defensores da vinda do pré-can-
didato Jair Bolsonaro, que exerce
mandato na Câmara Federal.

Na nova legenda, o deputado

Adeus ao PSL
Adelino Ribeiro e seu grupo de
apoio foram recebidos com muita
expectativa. Os anos de trabalho
que dedicou a antiga legenda e o
poder de agregar novas e importan-
tes lideranças ao processo políti-
co e comunitário foram elementos
fundamentais para que a presidên-
cia nacional oficializasse o convite
ao deputado paranaense. “Fui re-
cebido da melhor maneira possível
e já arregacei as mangas para o tra-
balho de construção que temos pela
frente. Vontade de trabalhar não me
falta e aos meus amigos e apoia-
dores também sobra otimismo e
boas estratégias”, afirma Adelino.

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Fábio Donegá

Total liberdade

CONSTRUTOR
Sobre a antiga legenda, o PSL,
Adelino afirmou que deseja que
o caminho que ele pessoalmente
construiu com a ajuda de muitas
mãos sirva para um objetivo
maior que apenas o eleitoreiro.
“Que possam fazer algo grande
com o que construímos com
muito esforço. Eu, como
construtor de estrada, só posso
desejar que alcance o  sucesso e
que jamais usem o partido para
interesses pessoais e que
não reflitam a vontade
popular”, finaliza.

ADELINO reconstruiu o PSL e
agora será um dos homens
fortes do PRP

O Presidente Nacional do PRP, Ovasco Roma Altimari
Resende, segue em contato direto com o deputado e já
manifestou que dará total liberdade ao novo integrante
a aos aliados que decidiram seguir ao lado de Adelino.
As diretrizes para as eleições próximas já estão em
pauta e a articulação recebeu reforço com a decisão
do deputado estadual.
Os dissidentes do PSL que devem acompanhar o
deputado são muitos, mas outros ainda precisam esperar
uma nova janela para a desincompatibilização da legenda
pelo fato de que possuem mandatos não inseridos na janela
atual. “Creio que 80% dos nossos filiados e líderes vai se
somar a nossa luta e juntos seguiremos por esse caminho
ideológico e de políticas que atendam de forma justa cada
um dos nossos cidadãos”, destaca.
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“É uma satisfação ter
Sampaio para somar a

experiência dele à nossa
vontade de avançar nesta

tarefa de humanizar o
trânsito de Cascavel.

Queremos fazer um trabalho
de referência e que nosso

agente, além de suas
atribuições de fé pública, seja

um agente social”.

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

O rei do Banim,
país africano, que

participa do Fórum
Social Mundial e

ao passar mal
procurou um

hospital público de
Salvador.
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DIVULGAÇÃO

Alsir Pelissaro, presidente
da Cettrans.

QUANTA  MÁSCARA
O assassinato da vereadora Marielle Fran-

co (PSOL), no Rio de Janeiro, derrubou más-
caras e inundou as redes sociais com o ódio,
cada vez mais presente e que parece ter ga-
nhado ares de normalidades, principalmente
entre os usuários das redes sociais.

Sem um pingo de compaixão, pessoas “es-
clarecidas” e “do bem” comemoraram a mor-
te de “mais uma comunista” e “defensora de
bandidos”. Para embasar seus julgamentos,
uma série de fake news (notícias falsas) foi
espalhada ganhando ar de verdade.

De uma hora para a outra, a vereadora se
transformou em mãe aos 16 anos, ex-mulher
do traficante Marcinho VP e condenaram a mu-
lher até por ela ser homossexual, como se isso
fosse crime. Se quem compartilha qualquer coi-
sa sem pesquisar tivesse observado apenas a
idade de Marielle – 38 anos – já descobriria que
era impossível ela ser mãe aos 16 anos já que
sua filha, Luyara Santos, tem 19 anos.

Infelizmente uma morte começou a ser ex-
plorada politicamente por ambos os lados e isso
é uma amostra do tom das eleições que se apro-
ximam. O pleito de 2018 se desenha como o
mais conturbado desde a redemocratização do
Brasil. Tempos difíceis estão por vir!

Show gospel
Um dos maiores nomes
da música gospel do
Brasil, a cantora Gabriela
Rocha, confirmou
presença em Cascavel no
dia 15 de abril. Ela se
apresentará na Igreja
Presbiteriana Renovada
(IPR) a partir das 19 horas
em um evento
denominado “Noite de
Glória”. A entrada é
franca. A IPR está
localizada na Rua Vitória
2340. A entrada é franca.

Sanepar
A Companhia de
Saneamento do Paraná
(Sanepar) está
investindo para
aprimorar seus
processos e fornecer
serviços de excelência
aos consumidores.
Desde janeiro, a
Companhia ampliou sua
rede de arrecadação em
mais de 3.500 pontos
para recebimento de
faturas vencidas a
qualquer tempo.

As críticas
desconstrutivas e

desprovidas de
inteligência que
rolam nas redes

sociais após a morte
da vereadora

carioca.

MINGUANTE
08/04 - 04h17
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Jonathan de Paula, que comemorou
idade nova recentemente

A arte de ouvir é, também,
a ciência de ajudar.
Joanna de Ângelis

Para os pequenos
Estão abertas as inscrições para os

cursos do Projeto Italiano per
Bambini. Interessados devem procurar

o Ceca (Centro de Educação,
Comunicação e Arte),câmpus de

Cascavel, das 9h às 12h e das 14h às
18h. As inscrições podem ser

realizadas até dia 07 de abril. O curso
é gratuito e é ofertado especialmente

a crianças de 6 a 12 anos. Há 20
vagas para alunos iniciantes e 20 para

as turmas em continuação.

Maluquinho
O Grupo teatral Vixe apresentará a
peça teatral O Menino Maluquinho.
Será na Casa de Cultura Zona Norte,

dia 18 de abril às 15h.

Mandala
Dia 24 de março, das 14h às 17h, o

Instituto da Pedra vai realizar o curso
de Mandala Olho de Deus. O custo é

20 reais. Mais informações pelo
telefone (45) 9 914-9456.

Rejane Dahmer, Janete Cordeiro,
Isoleide Rodrigues, Clayton F. Ost
Carlu, Rosangela Camargo, Carla
Cristina Delanora, Eduarda Araújo
Santos Fernandes e Adri Adriadri.

Felicidades!

Hoje é a vez de Mylena Delay
ganhar muitos beijos e abraços.
Ela completa 15 anos. O registro é
de Vitor Pinheiro
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Sua expressão verbal estará mais cri-
ativa e bem-humorada, de modo que
a sua interatividade com o meio ambi-
ente vai se tornar mais leve.  Cor: rosa.

To
ur

o

Não perca as oportunidades que po-
dem surgir. Você pode receber um
aumento, uma promoção ou descobrir
uma maneira de aumentar os seus
rendimentos. Cor: tons pasteis.

G
êm

os

Júpiter ingressa em seu signo, deixan-
do você mais otimista e independente.
As viagens, os contatos e o desejo de
ampliar os seus conhecimentos devem
aumentar a partir de agora. Cor: azul.

C
ân

ce
r Hoje, você pode ter êxito com tudo

que envolva pesquisa, isolamento, in-
vestigação, sigilo e discrição. Não re-
vele os seus planos por enquanto. Cor:
branco.

Le
ão

É um bom dia para alargar os seus
contatos e abrir novos horizontes no
campo profissional. Poderá conseguir
mais facilmente a ajuda que precisa.
Cor: vinho.

V
ir

ge
m Sua mente vai estar fervilhando. Não é

hora de pensar pequeno, por isso, in-
vista em projetos mais ambiciosos. Há
possibilidade de conquistar algo que
sempre julgou impossível. Cor: cinza.

Li
br

a

Bom dia para viajar e conhecer luga-
res. Hoje, você terá a nítida sensação
de que os seus horizontes estão se
abrindo. Aproveite a chance para
aprender coisas novas. Cor azul.

E
sc

or
pi

ão O dia de hoje favorece o recebimento
de heranças, pensão e presentes.
Tudo o que estava enrolado pode ser
resolvido com mais facilidade, até mes-
mo um assunto judicial. Cor: laranja.

Sa
gi

tá
ri

o Bom momento para deixar a sua indi-
vidualidade de lado e somar forças com
os colegas e colaboradores. O seu
progresso vai estar vinculado às as-
sociações que fizer. Cor: marrom.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Excelente astral para focar a sua atenção

no trabalho de rotina. O dia revela ótimas
oportunidades de crescimento profissio-
nal. O momento estimula a sua caminha-
da para a independência. Cor: preto.

A
qu

ár
io Não perca a chance de fazer as malas e

viajar, mesmo que seja a trabalho. O dia
favorece as atividades prazerosas, com
as quais você se identifica. Cor: rosa.

 P
ei

xe
s É o momento certo para ampliar a sua

área profissional, principalmente para
quem trabalha em casa ou por conta pró-
pria. Assuntos ligados à herança serão
desenrolados facilmente. Cor: amarelo.
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 • REDE GLOBO

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • RECORD

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
Gabriela tenta evitar a emoção de

encontrar Rafael. Rafael permite que Maria
Alice faça a prova para a bolsa de estu-
dos no Sapiência. Tito comemora a apro-
ximação de Flora. Pérola reclama da
atenção de Alex com Maria Alice. Rafael
e Gabriela desabafam com Vinícius e
Brigitte, respectivamente. Kavaco sofre
com a distância da mãe. Os novos alu-
nos bolsistas chegam ao colégio. Pérola
se perde a caminho do Sapiência.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara pede a Patrick que eles man-

tenham o romance em segredo por cau-
sa de Tomaz. Tônia apoia Zé Victor, que
sofre retaliações por seu comportamen-

to na mina. Rosane e Milton, pais de
Karina, chegam à casa de Nádia. Adri-
ana tem alta do hospital. Jô garante a
Adriana que fará com que ela fique com
Patrick. Beth e Clara fazem um exame
de DNA. Juvenal, Mariano e Gael con-
seguem resgatar os garimpeiros. Die-
go e Karina se casam. Amaro teme fi-
car cego para sempre. Mercedes avisa
a Xodó que ela precisará revelar um se-
gredo para ajudar Clara.

AMOR PROIBIDO
Com medo de terem sido flagrados,

Behlul foge para o barco e Bihter se de-
sespera sozinha. Deniz arruma as coi-
sas para se mudar da casa de Adnan,
Besir e Bülent a ajudam. Bihter fica
cada vez mais desconfiada sobre quem

flagrou ela e Behlul. Nihat e Peyker vão
visitar Hilmi. Bihter vai encontrar Behlul
no barco.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
No escritório de Carol, “Maria Ales-

sandra” mostra a ela uma cópia do che-
que que foi entregue ao seu cúmplice e
a executiva alega desconhecer tal ob-
jeto. Otávio recebe uma carta de Lúcia,
pedindo que ele procure Miguel e o
convença de lutar contra sua doença.
“Maria Alessandra” diz à Carol que foi
o próprio ladrão quem lhe enviou o che-
que por e-mail. Doris é criticada por
Isabel e ouve que seu comportamento
em relação a Otávio não é o correto.
Doris então confessa estar apaixonada
por Otávio.

CARINHA DE ANJO
Fabiana leva as fotos que encon-

trou na sala da Madre Superiora de
Inácio e Páscoal com várias mulhe-
res no colégio e entrega para Diana.
A mulher fica enciumada e acha as
fotos uma pouca vergonha. Bruna in-
venta para Zeca que foi na balada para
dar apoio para Cassandra e acabou
vítima de alguma coisa colocada em
seu copo de água. A vlogueira ainda
diz que Juju fez ela virar motivo de pi-
ada na escola. Zeca perdoa a namo-
rada. Fátima mostra para Emílio, Ro-
sana e Juju os doces que preparou
para a nova linha de guloseimas da
empresa dela.

APOCALIPSE
Gideon implora para Dylan não di-

zer nada à Tamar. Gláucia consegue
se aproximar de Henrique. Benjamin diz
não concordar com o projeto do exérci-
to dos robôs. Ricardo se sente contra-
riado. Gláucia finge interesse em Hen-
rique para fazê-lo confessar os crimes.
Gideon pede um tempo para contar a
verdade para a família. Adriano tenta
distrair Stefano. Glória se despede de
Vittorio. André defende Ricardo e aca-
ba discutindo com Benjamin.

Durante sua luta com Afonso, Emídio acaba caindo. Amália encontra um
broche que estava com Emídio e desconfia de que a joia foi dada por Catarina.
Lucíola avisa a Catarina que Emídio morreu e Afonso conseguiu resgatar Levi.
Orlando exerce sua função como patriarca da fé, destituindo Lucrécia do título
de rainha de Montemor. Amália se oferece para cuidar da barraca de Tarcísia.

Lucrécia diz a Rodolfo que entrará para um convento.
Rodolfo anuncia que se casará com Catarina.

Lucrécia diz a
Rodolfo que
entraará para
um convento

Lucrécia diz a
Rodolfo que
entraará para
um convento



CRIANÇA 17CASCAVEL, 19 DE MARÇO DE 2018

 Alice Moreira Almeida fez um ano  recentemente Curtindo o verão,  Valentina Honjo Aproveitando a brincadeira, Laura Pinelli Giombelli

FOTOGRAFADAS VERA E GRASI

Fofucha demais, Valenthina Castilho Herber

 FOTOGRAFADA POR VERA E GRASI  FOTOGRAFADA POR VERA E GRASI

Enzo Pegoraro, em momento de descanso

Encontre
os sete
erros.

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO


