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Novos leitos para
amenizar o caos

CONTRA O
REBAIXAMENTO
O FC Cascavel enfrenta hoje o Coritiba na última

rodada da Taça Caio Junior com o foco voltado em sua
permanência na elite do futebol paranaense. Para isso,
a equipe precisa de uma vitória. Em caso de empate ou

derrota dependerá de combinação de resultados.
 Pág. 22

O caos que se instalou na saúde pública de Cascavel em função da falta de leitos
para internamentos, levou as autoridades de saúde e o Ministério Público a firmarem
um acordo para a abertura de 10 dos 28 leitos da ala G2 da enfermaria inaugurada
ainda em 2017 no Hospital Universitário, mas que está fechada. Os leitos, todos

para pacientes ortopédicos, estarão disponíveis a partir do dia 1º de abril.
 Pág. 06
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O fim de semana foi de distintas
competições para os ciclistas cas-
cavelenses que representam o mu-
nicípio na modalidade. Enquanto o
trio Paulo/Fábio/Walter disputou a
prova de speed comemorativa do
aniversário de Curitiba na capital do
Estado, parte da equipe participou
da 1ª etapa do Campeonato Sudo-
este de Marathon, realizado em Pé-
rola e que reuniu mountain bikers
do Paraná e de Santa Catarina.

Em Curitiba, Paulo Furtado foi
campeão na categoria Master B. Já
no sudoeste paranaense vários ci-
clistas se destacaram.

Aldo Damasio foi vice-campeão
na categoria Master A Sport; Ana
Paula Trentin foi vice-campeã na
Feminino Light; Peterson Santos foi
medalhista de bronze na Sub-30
Sport; e Lincon Trentin foi quinto
colocado na Master A Sport.

Ciclismo em alta

 FOTOS: ARQUIVO ATLETAS E ADRIANA FOTOGRAFIAS

Parabéns aos atletas e suas
equipes, que sempre se dedicam

para levar o nome da nossa cidade
para as competições

“
(de Dario Delai, entusiasta do ciclismo de Cascavel)

“
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1ª FASE
21 de março: Coritiba 3x1 FC Cascavel

QUARTAS DE FINAL
Ida (5/4): FC Cascavel 1x3 Coritiba
Volta (8/4): Coritiba 2x0 FC Cascavel

2016
1ª FASE

30 de janeiro: Coritiba 4x0 FC Cascavel

2017
1ª FASE

1º de fev.: FC Cascavel 0x0 Coritiba
QUARTAS DE FINAL

Ida (2/4): FC Cascavel 0x5 Coritiba
Volta (12/4): Coritiba 4x0 FC Cascavel

2015

FCC

2016

2017

x Coritiba

Segunda metade do Paranaense
de Futebol, a Taça Caio Júnior será
encerrada nesta noite com seis jogos
marcados para iniciar simultaneamen-
te às 21h45. Hoje será definido quem
segue na disputa pelo título e quem
se juntará ao já rebaixado Pruden-
tópolis rumo à Segunda Divisão.
Para o FC Cascavel o desafio é lutar
contra a degola. Para isso, precisa
vencer o Coritiba no Estádio Olím-
pico ou que Rio Branco ou União
não vençam na rodada. Os atuarão
fora de casa, contra Londrina e Pru-
de, respectivamente.

Para o Futebol Clube Cascavel,
vencer significará alcançar um feito
inédito diante do Coxa. O alviverde
do Couto Pereira é o adversário que
a Serpente Aurinegra mais enfrentou

 AÍLTON SANTOS

nos quatros anos em que disputa a
Primeira Divisão. Foram sete confron-
tos desde 2015, sem nenhuma vitó-
ria. Foram seis triunfos do Coritiba e
um empate.

Atual campeão estadual e já garan-
tido na finalíssima deste ano, o Coxa
não tenta reembalar na temporada. No
último domingo impôs a primeira der-
rota ao Cianorte no campeonato e
encerrou a série de cinco jogos sem
vitórias, período em que amargou a
eliminação da Copa do Brasil.

É disposto a não ser rebaixado e
aproveitar o momento instável vivido
pelo adversário que o Futebol Clube
Cascavel entra em campo nesta noi-
te, empurrado por sua torcida, que não
pagará ingresso na arquibancada se
estiver com a camisa da equipe.

As equipes
Em campo, o interino Gustavo Caiche volta a contar com o zagueiro
Júnior Fell, que cumpriu suspensão na derrota em Maringá. Já o
atacante Afonso está fora, por lesão. No Coritiba, que faz seu último
jogo antes de decidir o título estadual, Sandro Forner não conta com
Yan Sasse e Alecsandro, vetados pelos médicos, assim como Iago
Dias, que já havia ficado de fora contra o Cianorte.

INGRESSOS
O FC Cascavel espera contar
com seus torcedores nesta noite,
após duas rodadas atuando como
visitantes. Quem for com a camisa
do time aurinegro ao Estádio
Olímpico não pagará ingresso na
arquibancada. Aos demais, o
valor é R$ 12 mais um quilo de
alimento para o setor descoberto.
Nas cadeiras, o valor é R$ 22
mais um quilo de alimento.

Dia de
vitória
inédita

Dia de
vitória
inédita
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Aberta no fim de semana, a temporada 2018
do Campeonato Metropolitano de Marcas de
Cascavel foi marcada por vitórias de pilotos
de fora da cidade. Das quatro categorias em

disputa, três tiveram os troféus “levados
para fora”. Apenas a dupla Beto Vanzin/
Marcos Cortina, pela categoria Marcas I,
manteve o troféu da etapa em casa - de

Laranjeiras do Sul, Flamarion Zacchi foi o
segundo colocado. Na Turismo C, o atual
campeão Eduardo Weirich levou o troféu

para Marechal Cândido Rondon, no Marcas A
o vencedor Marcel Sedano é de Santa

Catarina e no Marcas B o vencedor Allan
Aquino levou o troféu para Santa Rita, no

Paraguai. A 2ª do Metropolitano de Cascavel
está marcada para o dia 8 de abril.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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A partir do dia 1º de abril, dez
técnicos de enfermagem que atu-
am no Consamu (Consórcio Inter-
municipal Samu Oeste) serão cedi-
dos temporariamente ao HUOP
(Hospital Universitário do Oeste do
Paraná) para que seja possível a
abertura de dez dos 28 leitos hos-
pitalares disponíveis na ala G2 da
enfermaria, inaugurada ainda em
novembro do ano passado, mas que
até então permanece fechada pela
falta destes profissionais. Neste
caso, quem vai pagar a conta é o
Município de Cascavel.

Os técnicos de enfermagem que
passam a trabalhar no hospital ain-
da estão em treinamento, que ter-
mina no fim deste mês.

De acordo com o diretor admi-
nistrativo do HUOP, Edson de Souza,
os novos leitos atenderão exclusiva-
mente pacientes ortopédicos. “Os
dez leitos serão disponibilizados para
atendimentos na área de ortopedia,
que é a maior necessidade neste
momento”, explica. O prazo para o
funcionamento dos outros 18 leitos
é de 90 dias, segundo Souza.

Apesar de inaugurada, a ala G2
da enfermaria não pode ser aberta
antes por conta da falta de profis-
sionais. Já foram contratados mé-
dicos e enfermeiros, porém, mes-
mo com a abertura do chamamen-
to público, em novembro, não hou-
ve interessados em decorrência do

Consamu cede
técnicos para
desafogar UPAs

salário oferecido para a categoria,
considerado baixo. Segundo a as-
sessoria do HUOP, é estudada uma
revisão destes valores para que
assim as contratações se efetivem.

O chefe da 10ª Regional de Saú-
de de Cascavel, Miroslau Bailak, diz
que o governo estadual já disponibi-
lizou recursos para que fossem con-
tratados profissionais e adquiridos
equipamentos. “Já conseguimos
recursos para colocar os equipamen-
tos, além de viabilizados R$ 480 mil
para contratar enfermeiros e técni-
cos de enfermagem. O problema foi
que o hospital não conseguiu efeti-
var essas contratações. [...] Não se
apresentaram interessados, não há
este profissional na região”, pontua.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

ESPERA POR
VAGAS
A decisão tomada em reunião com o
promotor Ângelo Mazucchi, no
Ministério Público, ocorreu
principalmente por conta do caos em
que a saúde pública se encontra.
Todos os dias, a superlotação das
UPAs (Unidades de Pronto
Atendimento) provoca uma longa
espera por uma vaga em um hospital.
Transferências que deveriam
acontecer o mais rapidamente
possível após o clique na Central
Estadual de Leitos, demoram
semanas para serem efetivadas.
Conforme boletim divulgado ontem
pela prefeitura, um dos pacientes
internados na UPA Veneza aguarda
há 17 dias por um leito hospitalar.
O caso de um idoso de 69 anos,
com diagnóstico de pneumonia
também preocupa, já que está há
oito dias esperando por uma vaga
em um hospital.

ABERTURA de dez leitos para ortopedia no HUOP será feita após município emprestar profissionais
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Trânsito mais seguro
Com a proximidade do mês dedica-

do ao Movimento Internacional de Cons-
cientização para Redução de Acidentes
de Trânsito, a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)
realizou ontem na Escola de Trânsito
Pedrinho e Rafa a primeira reunião de
planejamento para definir as ações para
o “Maio Amarelo” 2018, que neste ano
tem como tema “Nós somos o Trânsi-
to”, conforme definiu o Denatran (De-
partamento Nacional de Trânsito).

O objetivo do movimento é mo-
bilizar a sociedade em prol do trân-
sito, estimulando a participação da
população em geral, empresas, go-
vernos e entidades. De acordo com
o presidente da Cettrans, Alsir Pelis-
saro, “a partir do momento em que

a sociedade se engaja num movi-
mento, a mesma sente-se parte e,
com certeza, teremos resultados,
pois as ideias partirão de pessoas que
estão inseridas no trânsito e este é
o objetivo da Cettrans”.

Diversos segmentos da sociedade,

todos interessados em participar do Maio
Amarelo, unindo ideias e opiniões para
ações, prezando pela humanização do
trânsito, participaram do encontro.

 AÇÕES do Maio Amarelo foram
discutidas ontem pela Cettrans
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De acordo com a LDB (Lei de Dire-
trizes e Bases), a Educação é dever
da família e do Estado e o ensino pre-
cisa ser ministrado, entre outros prin-
cípios, pelo da Gestão Democrática.
E como o próprio nome já diz, a Ges-
tão democrática é justamente quan-
do a comunidade escolar, que é for-
mada pelo aluno e sua família e ain-
da pelos professores e funcionários,
fazem parte do processo de gestão de
uma unidade escolar.

Em Cascavel, um exemplo de que
escola e comunidade juntos fazem
mais é o Cmei Drª Zilda Arns Neumann,
do Bairro Santa Cruz. Lá, diversas
ações e parcerias têm resultado em
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mais conforto e qualidade de ensino
para as crianças, além de deixar o
Cmei mais bonito.

 O diretor da unidade, Maxsoel Schi-
midt, conta que gerir o Cmei de forma
democrática é resultado daquilo que
ele mesmo espera dos demais gesto-
res, desde a Presidência da República
até um líder comunitário. “Eu sempre
tive o pensamento de que se nós que-
remos cobrar de um governante, temos
que começar pelas coisas mais sim-
ples e aqui eu tento fazer aquilo que
eu espero que os meus representan-
tes também façam, já que esta comu-
nidade me escolheu para representá-
la”, explica.

Comunicação ativa
Ainda pensando em gestão democrática, o Cmei mantém
comunicação ativa com as famílias dos alunos, de maneira
presencial, por meio da caixinha de sugestões, e até mesmo
online. É que além de manter as portas abertas para o
atendimento às famílias, o Cmei também tem uma página no
Facebook e um site em que as famílias têm acesso a
publicações como atas de assembleias, prestações de contas
e até o Regimento Escolar e o Plano Político Pedagógico do
Cmei. “Tem sempre aquele pais ou aquela mãe que trabalha
às vezes 12 horas corridas no dia, mas quando chega em
casa tem a oportunidade de ter acesso ao que acontece no
Cmei de dentro da sua casa”, conta o diretor.

Apoio da comunidade
De acordo com Maxsoel, com o apoio da
comunidade foi possível vários avanços
estruturais como a instalação de um ar-
condicionado em uma das salas (doação de
um pai), a pintura das paredes do
refeitório, com a aplicação de adesivos
coloridos que remetem à alimentação
saudável, a instalação de toldos no saguão
do Cmei, e ainda a viabilização do corte da
grama, já que em função de problemas no
processo licitatório, a unidade ainda não
havia recebido o serviço que é fornecido
pelo Município.

CMEI
ZILDA
Arns está
localizado
no Bairro
Santa Cruz

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 21 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Reforço na sinalização

 Os recursos, pouco mais de R$ 4,7
milhões, para completa

remodelação da Tito Muffato
foram garantidos pelo prefeito

Paranhos em um amplo trabalho de
articulação e negociação com o
Governo do Estado. Em maio do

ano passado, Paranhos fez o
anúncio dos recursos diretamente
do gabinete do governador Beto

Richa, que afirmou que o governo
fez um “grande esforço para

atender as demandas apresentadas
pelo prefeito Paranhos de

revitalização desta avenida (Tito
Mufatto) que é sobrecarregada,

muitos jovens inclusive se utilizam
dela para irem para as faculdades”.

Na manhã de ontem, o gestor
territorial, José Carlos Costa, o Co-
cão, e o gerente territorial, Ailton
Lima, estiveram no Bairro Santa
Cruz, onde foi implantado em novem-
bro do ano passado o Território Ci-
dadão-III. Eles visitaram as obras de
revitalização da Avenida Tito Muffa-
to, iniciadas em fevereiro deste ano.
“O cronograma está bastante adian-
tado e isso significa que a revitaliza-
ção será concluída dentro do prazo
de 300 dias firmado em contrato
com a empresa vencedora da licita-
ção”, disse Cocão.

A equipe do Território Cidadão tam-
bém verificou que parte da pavimen-
tação da Tito Muffato foi concluída,
mas as calçadas ainda não começa-
ram a ser construídas nestes trechos,
como fora acertado com a empresa.

Além disso constataram tam-
bém falhas na sinalização de trân-
sito. “Queremos garantir o mínimo
de transtorno para os moradores e
estudantes deste bairro”, afirmou
Ailton Lima. De acordo com a equi-
pe do Território Cidadão, faltam pla-
cas e faixas ao longo do trecho que
esta sendo revitalizado. A coloca-
ção destes indicativos de seguran-
ça será solicitado junto às secreta-
rias responsáveis.

Obras do Tito
Muffato estão com

cronograma
adiantado

Recursos

 DIVULGAÇÃO
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Unila e Fundetec
 firmam parceria

“Sempre defendi o conceito de
que o Poder Público não pode es-
tar distante da universidade, uma
vez que ela tem um grande arsenal
de conhecimentos, de pesquisa e
de extensão que precisa ser com-
partilhado com a sociedade, por
isso é tão importante e necessá-
ria esta integração”, disse ontem
o prefeito Leonaldo Paranhos ao re-
ceber o reitor pro tempore da Unila
(Universidade Federal da Integração
Latino-Americana), Gustavo Oliveira
Vieira, que esteve no gabinete jun-
to com o diretor e o vice-diretor do
Ilatit (Instituto Latino-Americano de
Tecnologia), Oswaldo Hideo Ando
Junior e Jiam Pires Frigo, para assi-
nar um Termo de Cooperação com
a Fundação para o Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico, Funda-
ção para o Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico(Fundetec).

FORMAÇÃO
“Temos um campo vasto de
formação relevante para a
sociedade, podemos fomentar
mestrados inclusive para a formação
de professores da rede, formar
parcerias pedagógicas com
pesquisa e extensão, para conectar
e somar estrategicamente, pois a
Unila considera as atividades de
extensão como parte indissolúvel do
ensino e da pesquisa acadêmicas
visando promover a inclusão social,
a diversidade cultural e a produção
de conhecimentos capazes de
promover a integração econômica,
social e política das comunidades
fronteiriças”, enfatizou o reitor.

Propostas de aproximação
São várias as propostas de aproximação com a Unila, que vêm inclusive ao
encontro da recente implantação do Programa de Valorização do Servidor
Público, lançado pelo prefeito Paranhos no Dia Internacional da Mulher e
que prevê, entre as 56 ações, a capacitação e a formação em parceria com
instituições de ensino superior como esta. O primeiro projeto de extensão
com a Unila está em fase de formatação e, segundo Alcione, poderá ser
voltado à educação, ciência e tecnologia. Formalizado o Termo de
Cooperação, o próximo passo será avaliar as demandas na região e as áreas
de interesse, para definir o público-alvo e o formato da proposta.

De acordo com Alcione Tadeu
Gomes, presidente da Fundetec, a
parceria é um avanço em projetos
de desenvolvimento. “Nossa
meta é trazer a universidade para
dentro da Fundação visando ao fo-
mento de cursos de formação, es-
pecializações, EADs, todos volta-
dos à realização de projetos es-
tratégicos que visem ao desenvol-
vimento regional”.

PREFEITO
LEONALDO
PARANHOS recebeu
o reitor da Unila,
Gustavo Vieira, na
manhã de ontem

DIVULGAÇÃO
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Roseli Aparecida Monteiro foi
uma das centenas de mulheres que
agendaram o exame de mamografia
durante ação da Legião Feminina de
Combate ao Câncer, ontem, no ter-
minal de transbordo Leste, em Cas-
cavel. Mais de 200 agendamentos
foram feitos das 7h30 às 18h30.

“Sempre mantenho minha saúde
em dia e quando há este tipo de opor-
tunidade, não deixo passar”, diz Rose-
li, que agendou o exame para 2 de abril.

A voluntária Iria Garmatz lembra
a necessidade da mamografia à
saúde da mulher. “É de suma im-
portância, pois quanto antes se
descobre o tumor, maior a proba-
bilidade de cura. Se a doença é
diagnosticada muito tardiamen-
te, há o risco de perda total da
mama. Descobrindo cedo, isso

pode ser evitado”, explica.
Iria reforça que não é preciso ter

medo ou se sentir insegura quanto
ao exame, que é rápido e causa
apenas um leve desconforto. “Mui-
tas das mulheres que abordamos
durante estas ações querem fazer
a mamografia, porém, sempre há al-
gumas que têm medo”, relata. Após
a ação, a expectativa é de que pelo
menos 80% das mulheres compare-
çam na data marcada para o exame.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto:  Aílton Santos

QUEM DEVE
FAZER
O exame de mamografia é
indicado a mulheres a partir de
40 anos. Vale lembrar que
aquelas que possuem histórico
familiar de câncer de mama
precisam redobrar a atenção.
Segundo o Inca (Instituto
Nacional de Câncer), somente
neste ano serão diagnosticados
3.730 novos casos de câncer de
mama no Paraná, a principal
neoplasia entre mulheres, depois
do câncer de pele não melanoma.

LEGIÃO FEMININA
de Combate ao Câncer
agendou mais de 200
mamografias durante

ação no terminal Leste

Saúde em
primeiro

lugar

Saúde em
primeiro

lugar



LOCAL12 HOJE NEWS, 21 DE MARÇO DE 2018

Cobrança por novo muro
O muro aos fundos da Escola Mu-

nicipal Atílio Destro, no Bairro Casca-
vel Velho, desabou há algumas sema-
nas. O buraco deixado pelo acidente
já foi cercado, mas a cobrança de fa-
miliares de alunos é para que a estru-
tura seja reerguida.

“Deixamos as crianças aqui e o que
mais esperamos é que estejam em um
local seguro, por isso é preciso que o
muro seja reconstruído o mais rápido
possível”, comenta Lurdes Alves, avó
de uma aluna na escola.

A reforma de toda a estrutura faz
parte de planejamento da Secretaria
de Educação que já elabora projeto
para abertura de licitação e contrata-
ção de empresa.

“A empresa deverá executar a parte
do muro que caiu e ainda o reforço do
restante do muro, que segundo análise
de engenheiros, poderia em longo prazo
causar danos na parte nova”, afirma.

Já em relação a outras reformas na
escola, isso não está entre as priorida-
des da Secretaria de Educação. “Para
este ano ainda não está no planejamen-
to da Semed a realização de reforma,
tendo em vista que há outros casos com
maior necessidade de reparos”.

ENTULHOS
O terreno aos fundos da Escola Muncipal Atílio Destro é con-

siderado como de utilidade pública e tem servido para descarte
de entulhos. Ontem mesmo a equipe do Hoje News flagrou o
motorista de um veículo despejando restos de móveis.

Moradores próximos afirma que limpeza são feitas com frequ-
ência, mas que no entanto a população não respeita o espaço.

A Secretaria de Meio Ambiente afirmou que faria vistoria na
área e que o responsável por descartes irregulares, se identifi-
cado, pode ser multado.

SECRETARIA de Educação afirma que projeto é elaborado para reerguer o muro

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegpa
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

 Já se passaram nove meses
desde que as famílias que viviam
em área de invasão no Jardim Gra-
mado, e após reintegração de pos-
se foram realocadas no Ginásio
do Bairro São Cristóvão, se mu-
daram para moradias em terreno
cedido pelo Município no Bairro
Santa Felicidade.

Algumas das simples casas
de madeira receberam pintura e
cercado por contra própria dos
moradores. Por outro lado, há
queixas de moradias que ainda
não contam com padrão de ener-
gia individual. “Por enquanto pu-
xamos a energia do poste do vi-
zinho”, conta Claudemir Antônio
de Aguiar ao acrescentar que
esse ser viço seria prestado
pela Cohavel (Companhia Habi-
tacional de Cascavel).

Desempregado, ele vive com
a esposa e dois filhos na casa
provisória e gostaria de poder

Lar provisório
planejar uma vida melhor. “In-
felizmente não consigo nem di-
nheiro para a comida e preci-
samos nos adaptar a esse pe-
queno espaço”.

 De acordo com o gerente territorial
do Programa Território Cidadão,
José Carlos Costa, o Município
prestou apoio necessário para as
famílias. “Auxiliou na mudança,
construiu as casas, forneceu água e
luz para as moradias”.
Ele esclarece que as famílias que se
mudaram para os terrenos em duas
regiões da cidade são atendidas com
padrão provisório de energia
fornecido pelo Município. “A Cohavel
está licitando padrões individuais para
atender cada família”, explica Cocão.
O aviso de licitação para contratação
de serviços para instalação dos
equipamentos foi publicado no órgão
oficial e a escolha da empresa
ocorrerá no dia 02 de abril.

No terreno cedido pela prefeitura no Jardim Turisparque, algu-
mas melhorias também são visíveis.

Na casa de José Ferreira, inclusive, são realizadas obras para
ampliação. “A prefeitura falou que poderíamos ampliar, pois prati-
camente vivemos enjaulados em casa”, diz ele que fará outros três
cômodos para dar mais conforto à família.

Em frente à moradia postes foram deixados e segundo o mora-
dor, a previsão é de que a prefeitura de condições adequadas para
a rede de energia. “Hoje toda a rede está ligada a um poste e de vez
em quando cai a energia”, afirma Ferreira.

Além de suprir essa demanda, o gerente territorial afirma que
há projeto para construir calçada no terreno para auxiliar à acessi-
bilidade de um morador cadeirante. “Estamos aguardando a aqui-
sição do material para realizar o serviço”.

Amparo

Turisparque

PROVISÓRIA
Apesar de esforços de famílias
para ampliar ou mesmo melhorar
a estrutura das casas construídas
pelo Município, futuramente elas
deverão deixá-las.
“A permanência das famílias nos
locais é provisória. A intenção
do Município é encaminhar os
moradores para imóveis em
futuro empreendimento do
programa Minha Casa Minha
Vida”, ressalta Cocão.

PERMANÊNCIA de famílias em
terrenos cedidos pelo município
será provisória
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NOTAS

O presidente Michel Temer vai des-
tinar R$ 1 bilhão para a intervenção
militar no sistema de segurança do Rio
de Janeiro. A informação foi confirma-
da ontem pela Secretaria de Comuni-
cação Social (Secom) da Presidência
da República. A previsão anterior do
governo abrangia R$ 800 milhões.

O valor está aquém do divulgado
pelo interventor federal, general Walter
Braga Netto, que disse nessa segunda-
feira (19) que a intervenção precisa de
R$ 3,1 bilhões para cobrir dívidas com
fornecedores e botar os salários em dia
na área de segurança pública. Desse
valor, R$ 1,5 bilhão teria que ser libera-
do ainda este ano, segundo ele.

A conta foi apresentada por Braga
Netto em reunião com deputados fe-
derais do Rio. Segundo parlamentares
que participaram do encontro, o inter-
ventor apresentou a necessidade de
obter R$ 1,5 bilhão para as ações ne-
cessárias para este ano e R$ 1,6 bi-
lhão para passivos já existentes na se-
gurança pública do estado.

Habeas corpus
O ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
negou anteontem à noite um habeas
corpus coletivo que havia sido
impetrado por um grupo de
advogados com o objetivo de
libertar todas as pessoas presas após
condenação em segunda instância
da Justiça e também impedir novas
prisões nesses casos. Apesar de
defender publicamente a revisão do
entendimento atual do STF, que
permite a prisão imediata de
pessoas condenadas em segunda
instância, Mendes não aceitou o
argumento dos advogados.

Taxa Selic
O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central (BC)
iniciou ontem, em Brasília, a
segunda reunião do ano, com
expectativa do mercado
financeiro de redução de 0,25
ponto percentual na taxa básica
de juros, a Selic. Hoje, será
realizada a segunda e última parte
da reunião, com anúncio da
decisão às 18h. Em fevereiro deste
ano, o Copom cortou a Selic pela
11ª vez seguida. A taxa Selic caiu
em 0,25 ponto percentual, de 7%
ao ano para 6,75% ao ano. Agora,
poderá ir para 6,5%.

“Mais médicos”
Em pouco menos de cinco
décadas, o total de médicos no
país aumentou 665%, enquanto a
população brasileira cresceu, no
mesmo período, 119%. Apesar
do salto na quantidade de
profissionais, a maioria deles
permanece atuando em capitais
e grandes centros urbanos,
cenário que compromete o
atendimento em municípios do
interior do país. Os dados fazem
parte da pesquisa Demografia
Médica 2018, feita pela
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.

R$ 1 bilhão para a intervenção
AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que esses recursos poderão
vir da reoneração da folha de pagamento de setores empresariais, cujo
projeto de lei tramita no Congresso Nacional.
O Projeto de Lei (PL) 8.456/17 trata da redução das renúncias fiscais
sobre folhas de pagamento, prevendo o fim da desoneração de determinados
setores da economia. A intenção é, com a chamada reoneração, aumentar a
arrecadação do governo. O projeto é uma das 15 prioridades elencadas pela
presidente Michel Temer para equilibrar as contas alternativas, com o
adiamento da votação da reforma da Previdência.

 Reoneração da folha

SEGURANÇA pública no Rio de Janeiro está sob intervenção militar
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

ESTRUTURA estava em construção em
conjunto à duplicação da BR-277

 PRF

Com a presença do diretor-geral
da PRF, Renato Dias, e o superin-
tendente da PRF no Estado, Adria-
no Furtado, na sexta-feira a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) inaugura-
rá sua nova unidade operacional
em Cascavel. Além da inaugura-
ção, serão entregues novas viatu-
ras e também marcará o início
das operações de comunicação
por rádio digital no Paraná.

Entre outras autoridades, es-
tão previstas a presença do Mi-
nistro da Segurança Pública, Raul
Jungmann e o Governador do Es-
tado, Beto Richa.

Quinze novas e modernas viatu-
ras serão entregues ao longo do

ano de 2018. São veículos do tipo
sedan e SUVs, que integrarão a fro-
ta da PRF, auxiliando na mobilida-
de da fiscalização rodoviária, com
resultados efetivos à sociedade.

Em dezembro de 2016 a PRF

recebeu o primeiro lote com 60 via-
turas, fruto de um investimento de
R$ 7,8 milhões. O recurso faz par-
te da verba de aparelhamento das
concessões de rodovias do Anel de
Integração do Paraná.

Autoridades confirmadas
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Giro da
Violência
Denuncia oferecida
O MPF (Ministério Público
Federal) ofereceu denúncia
contra Maria Conceição Queiroz,
conhecida como Maria
Paraguaia. A principal acusação
é de tráfico de pessoas. A
defesa de Maria Conceição deve
pedir habeas corpus, para que a
mulher responda em liberdade.
Ela permanece presa na Cadeia
Pública de Corbélia, desde
outubro do ano passado.

O caso
Maria Paraguaia foi detida em
outubro, a partir do suposto
abandono de uma criança, que
“apareceu” em frente à casa
dela, no Bairro Cascavel Velho.
Porém, o menino era filho de
uma adolescente que estava na
casa da suspeita. Outra garota,
de 10 anos, foi encontrada no
local. Os três de nacionalidade
paraguaia. A suspeita de tráfico
de pessoas surgiu quando um
casal, supostamente, teria
adotado o garoto, mas devolveu
após desconfiar da
documentação do menino.

Queda
Um homem ficou ferido ao cair
de uma altura de dois metros.
O acidente ocorreu na Rua
Erasmo de Amorim, Bairro
Maria Luiza, em Cascavel. A
vítima trabalhava na reforma
de um prédio e fazia
instalação da parte elétrica,
quando caiu. Carlos Júnior, 36
anos, foi encaminhado à UPA
Veneza com ferimentos leves.

Após mais de um ano de atraso
na entrega, o novo Cense (Centro
de Socioeducação) de Cascavel
será inaugurado, na sexta-feira. O
evento está marcado para às 10h.

Segundo a Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos, a nova
unidade contará com 40 vagas para
adolescentes, ampliando para 1.049
vagas a capacidade do Departamen-
to de Atendimento Socioeducativo.

A obra começou em janeiro de
2016 e era pra ter ficado pronta
ainda no início de 2017. Mas atra-
sou porque houve falhas no projeto

Enfim, o novo Cense
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Arquivo/Fábio Donegá

CENSE I fica ao lado do
Cense II, no Jardim Veneza

e a construtora pediu, por três ve-
zes, aditivo de prazo na construção.
No local, vai funcionar o Cense I,
que atualmente está em um prédio,
no Centro de Cascavel. A Justiça,
inclusive, chegou a pedir interdição
do local, por conta da estrutura ca-
ótica. Porém, algumas reformas fo-
ram feitas e o Centro continuou a
atender adolescentes. São cerca
de 20 menores de idade no local,
que devem ser transferidos para a
nova estrutura.

Para a construção, foram gastos
R$ 6,5 milhões.

A carreta do Comboio da Saúde da Secretaria de Saúde de Cascavel foi disponibilizada
para prestar atendimento médico temporário na PEC. A unidade móvel, de 11 metros e
equipada com consultórios, começou o atendimento a cerca de 700 detentos e
permanecem no local enquanto não forem feitas as reformas necessárias na unidade. O
atendimento foi um pedido do Ministério Público, já que, desde a rebelião de novembro
do ano passado, o ambulatório e outras instalações da penitenciária ficaram prejudicados.

ASSESSORIA DE IMPRENSA
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Frente a frente
Ontem o vereador Jorge Bocasanta (Pros) ficou de frente
com um de seus maiores desafetos: o promotor público de
Saúde, Ângelo Mazzuchi. Engana-se quem pensa que o
parlamentar soltou o verbo – como está acostumado a fazer
durante as sessões. Antes mesmo de a reunião sobre o caos
na saúde pública terminar, Boca saiu sem dirigir a palavra.

Soltou o verbo
Já o vereador Fernando
Hallberg (PPL) não poupou
palavras contra o governo
do Estado, durante a
reunião sobre a crise na saúde
pública. “Faltam macas, faltam
leitos... o Estado não faz a
parte dele. Temos que parar de
ouvir desculpas. Esses
problemas não são nossos.
Temos que cobrar e o nosso
secretário de Estado de Saúde,
Michele Caputo, encontre uma
solução”. Miroslau Bailak,
diretor da 10ª Regional, ouviu
o recado e nem retrucou.

Ele veio!
A promessa era grande para que
Miroslau não estivesse na
reunião. Mas estava cedo
presente na Câmara de
Vereadores, contrariando a
expectativa. Aliás, de todos
convocados, apenas ele
confirmou presença,
contrariando a expectativa de
muitos.

Desinteresse
O reitor da Unioeste, Paulo
Sérgio Wolf, o Cascá,
alegou ontem que em
processo de contratação de
técnicos de enfermagem
para o funcionamento de
nova ala do HU apenas
quatro candidatos se
interessaram pelo salário de
R$ 2,3 mil. Ele alegou
ainda que a falta desses 30
profissionais inviabiliza o
atendimento.

Concurso
Ontem o vereador Parra
(PMDB) recebeu uma
relação de um concurso
para o cargo realizado em
2016 pelo Estado. Dos 515
técnicos de enfermagem
previstos para Cascavel, a
candidata na 33ª
colocação ainda aguardava
ser chamada. Se o concurso
já foi feito, qual o motivo
para não chamar os
profissionais?

DE OLHO NO TCE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O advogado Otto Reis é cotado para assumir a
coordenação do Procon em Cascavel.

 Ex-vereador, Otto já coordenou o órgão de defesa do
consumidor.

Cascá ressalta que o TCE (Tribunal de Contas do Estado)
está atento as contratações de servidores na Unioeste.
Essa vigilância, inclusive, impediria a contratação de
mais servidores. Ressaltou ainda que não existem
supersalários na Unioeste e faltam profissionais.

Com a autorização da
maioria dos vereadores, a
Prefeitura de Cascavel vai
pagar R$ 1,4 milhão do
asfalto implantado em
ruas do Bairro Cascavel
Velho, Jardim Colmeia e
Bairro Periolo.

Os três projetos enca-
minhados pelo Executivo
estabelecem descontos
de 30% sobre o custo da
obra, executada com re-
cursos emprestados da
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano. Sem esse
abatimento, o valor total
seria de R$ 4,7 milhões.
A obra foi executada entre
2013 e 2014.

No Periolo serão 245
imóveis beneficiados,
com cobrança de R$

Superdesconto
1.042.058 – valor já com
desconto - , Colmeia 478
(R$ 1.732.906) e Casca-
vel Velho 158 (R$
572.673). Agora, esses
moradores terão que di-
vidir os custos, confor-
me o tamanho dos em-
preendimentos e a valo-
rização do imóvel. “Hou-
ve um cálculo e também
fizemos um levantamen-
to sobre a valorização
dos imóveis. O descon-
to é significativo, mas le-
vamos em consideração
sempre a condição eco-
nômica e social”, diz o
secretário de Finanças,
Renato Segala.

Contra
De todos os parlamentares, apenas Fernando Hallberg
(PPL) votou contra os três projetos encaminhados pelo
Executivo. “Tem que ter o principio da isonomia. A
Prefeitura deveria descrever o valor da melhoria. Não houve
justificativa para o desconto”, diz o vereador.

SEGALLA diz que sempre é levado em consideração a condição social das famílias

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Josimar Bagatoli e Assessoria

O diretor da 10ª Regional de
Saúde, Miroslau Bailak, esteve on-
tem na reunião sobre o caos na
saúde pública de Cascavel e res-
ponsabilizou os motoristas pela
superlotação dos hospitais e falta
de leitos do SUS (Sistema Único
de Saúde). “530 acidentes em 80
dias? Isso é um absurdo. Vocês
são culpados disso! Você que sai
bêbado para dirigir, cruzando nas
avenidas. Se reduzir três acidentes
dia, vai reduzir a ocupação de um
leito”, diz Bailak que também pre-
tende notificar os gestores pela
retenção de macas em ambulânci-
as em frente aos hospitais.

A medida é praticada devido a
falta de leitos e a superlotação das
Upas (Unidades de Pronto Atendi-
mento). “É proibido reter macas em
ambulâncias. Essa decisão é do
Comitê de Urgências e Emergênci-

as. É uma prática abusiva. Vamos
notificar os gestores responsáveis.
Já fui coordenador do pronto socor-
ro do HU [Hospital Universitário] por
dois anos e jamais retive maca”.

Sem espaço para atender a po-
pulação, os servidores do Samu
(Serviço Móvel de Urgência) tam-
bém acompanham a dificuldade nas
Upas (Unidades de Pronto Atendi-
mento). Inclusive o Samu tem em-
prestado macas aos hospitais da
cidade. “Na Upa Veneza a capela
abriga pacientes. Temos um setor
para empréstimo de seis a oito
macas”, diz Rodrigo Nicácio, médi-
co regulador do Samu.

CAOS NA SAÚDE

 “Vocês são
Enquanto esteve a frente do

pronto-socorro, Miroslau também
disse que enfrentou dificuldades.
“Já cheguei a colocar paciente em
cima da pia em colchonete, mas
não retive macas”. O diretor da
10ª Regional de Saúde responsa-
bilizou a população pelo atendi-
mento caótico na saúde pública.
“A responsabilidade é da popula-
ção. É dos motoristas. O trânsito
lota nossos leitos. Temos em
média cinco internações por dia
em função de acidentes”.

FALTA DE VAGAS
O caos por falta de vagas ficou ainda mais grave nos últimos 15 dias.

O Corpo de Bombeiros confirmou a prática do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Uma

ambulância chegou a ficar seis horas parada aguardando por uma
vaga para o paciente.

Cascavel deveria ter um saldo mensal de 1,8 mil internações pelo
SUS. Porém, de acordo com o secretário de Saúde, Rubens Griep,

em função de uma demanda regional, em média 600 vagas de AIHs
(Autorizações de Internações Hospitalares) vão para moradores de
cidades vizinhas que procuram atendimento em Cascavel. Rubens

justifica que a ação de reter macas e ambulâncias é a medida
emergencial encontrada para não deixar o paciente sem

atendimento. “A situação das macas não é capricho. É necessidade.
Se o Comitê de Urgências e Emergências autorizar coloco o paciente
no chão. Todos os demais hospitais podem ser portas fechadas, mas
a UPA não. É preciso que entendam: UPA não é depósito de gente”.

O secretário de Saúde aponta ainda uma morosidade da Central de
Leitos em conseguir vagas aos pacientes do Município. “Tenho mais

médicos preenchendo documentos para a burocracia para liberar leitos
do que em atendimento. São várias solicitações que parecem ter o
propósito de aumentar o tempo de espera para liberação do leito”.

“Já cheguei a colocar paciente em cima da pia em colchonete”.
Miroslau Bailak, diretor 10ª Regional

CASOS
PSIQUIÁTRICOS
Mesmo com intervenção da
Justiça, três adolescentes
aguardam em Upas – onde não
há espaço apropriado – por uma
vaga em hospital psiquiátrico.
“São casos de surtos, que não
envolvem drogadição. A
liberação de leito depende da
Central em Curitiba. Estamos
aguardando posicionamento há
uma semana, sem respostas”, diz
o promotor de Infância e
Juventude, Luciano Machado.

Promotor cobra
enfermaria
Inaugurada em novembro do
ano passado, a enfermaria do
Hospital Universitário
permanece fechada. A estrutura
possibilitaria a abertura de
mais 30 leitos de alta
complexidade para Cascavel e
região. Ontem o promotor
público, Ângelo Mazzuchi,
cobrou o reitor da Unioeste
(Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), Paulo Sérgio
Wolf, o Cascá, para que o
atendimento seja iniciado. “O
HU se comprometeu em iniciar
o funcionamento da enfermaria
a partir de fevereiro deste ano,
já houve inclusive a
inauguração sem a estrutura
funcionar”, lembra Mazzuchi.

culpados disso!”

SAÚDE pública mobilizou
autoridades de Cascavel; reunião
ocorreu na Câmara de Vereadores
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O diretor da 10ª Regional de
Saúde, Miroslau Bailak, esteve on-
tem na reunião sobre o caos na
saúde pública de Cascavel e res-
ponsabilizou os motoristas pela
superlotação dos hospitais e falta
de leitos do SUS (Sistema Único
de Saúde). “530 acidentes em 80
dias? Isso é um absurdo. Vocês
são culpados disso! Você que sai
bêbado para dirigir, cruzando nas
avenidas. Se reduzir três acidentes
dia, vai reduzir a ocupação de um
leito”, diz Bailak que também pre-
tende notificar os gestores pela
retenção de macas em ambulânci-
as em frente aos hospitais.

A medida é praticada devido a
falta de leitos e a superlotação das
Upas (Unidades de Pronto Atendi-
mento). “É proibido reter macas em
ambulâncias. Essa decisão é do
Comitê de Urgências e Emergênci-

as. É uma prática abusiva. Vamos
notificar os gestores responsáveis.
Já fui coordenador do pronto socor-
ro do HU [Hospital Universitário] por
dois anos e jamais retive maca”.

Sem espaço para atender a po-
pulação, os servidores do Samu
(Serviço Móvel de Urgência) tam-
bém acompanham a dificuldade nas
Upas (Unidades de Pronto Atendi-
mento). Inclusive o Samu tem em-
prestado macas aos hospitais da
cidade. “Na Upa Veneza a capela
abriga pacientes. Temos um setor
para empréstimo de seis a oito
macas”, diz Rodrigo Nicácio, médi-
co regulador do Samu.

CAOS NA SAÚDE

 “Vocês são
Enquanto esteve a frente do

pronto-socorro, Miroslau também
disse que enfrentou dificuldades.
“Já cheguei a colocar paciente em
cima da pia em colchonete, mas
não retive macas”. O diretor da
10ª Regional de Saúde responsa-
bilizou a população pelo atendi-
mento caótico na saúde pública.
“A responsabilidade é da popula-
ção. É dos motoristas. O trânsito
lota nossos leitos. Temos em
média cinco internações por dia
em função de acidentes”.

FALTA DE VAGAS
O caos por falta de vagas ficou ainda mais grave nos últimos 15 dias.

O Corpo de Bombeiros confirmou a prática do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Uma

ambulância chegou a ficar seis horas parada aguardando por uma
vaga para o paciente.

Cascavel deveria ter um saldo mensal de 1,8 mil internações pelo
SUS. Porém, de acordo com o secretário de Saúde, Rubens Griep,

em função de uma demanda regional, em média 600 vagas de AIHs
(Autorizações de Internações Hospitalares) vão para moradores de
cidades vizinhas que procuram atendimento em Cascavel. Rubens

justifica que a ação de reter macas e ambulâncias é a medida
emergencial encontrada para não deixar o paciente sem

atendimento. “A situação das macas não é capricho. É necessidade.
Se o Comitê de Urgências e Emergências autorizar coloco o paciente
no chão. Todos os demais hospitais podem ser portas fechadas, mas
a UPA não. É preciso que entendam: UPA não é depósito de gente”.

O secretário de Saúde aponta ainda uma morosidade da Central de
Leitos em conseguir vagas aos pacientes do Município. “Tenho mais

médicos preenchendo documentos para a burocracia para liberar leitos
do que em atendimento. São várias solicitações que parecem ter o
propósito de aumentar o tempo de espera para liberação do leito”.

“Já cheguei a colocar paciente em cima da pia em colchonete”.
Miroslau Bailak, diretor 10ª Regional

CASOS
PSIQUIÁTRICOS
Mesmo com intervenção da
Justiça, três adolescentes
aguardam em Upas – onde não
há espaço apropriado – por uma
vaga em hospital psiquiátrico.
“São casos de surtos, que não
envolvem drogadição. A
liberação de leito depende da
Central em Curitiba. Estamos
aguardando posicionamento há
uma semana, sem respostas”, diz
o promotor de Infância e
Juventude, Luciano Machado.

Promotor cobra
enfermaria
Inaugurada em novembro do
ano passado, a enfermaria do
Hospital Universitário
permanece fechada. A estrutura
possibilitaria a abertura de
mais 30 leitos de alta
complexidade para Cascavel e
região. Ontem o promotor
público, Ângelo Mazzuchi,
cobrou o reitor da Unioeste
(Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), Paulo Sérgio
Wolf, o Cascá, para que o
atendimento seja iniciado. “O
HU se comprometeu em iniciar
o funcionamento da enfermaria
a partir de fevereiro deste ano,
já houve inclusive a
inauguração sem a estrutura
funcionar”, lembra Mazzuchi.

culpados disso!”

SAÚDE pública mobilizou
autoridades de Cascavel; reunião
ocorreu na Câmara de Vereadores
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 Agora a esquerda incoerente e hipócrita quer trans-
formar em mártir a vereadora assassinada Marielle Fran-
co (Psol-RJ),  fazendo considerações estapafúrdias de
natureza social, racial, sexual etc., enfim, politizando o
fato e fazendo espetacularização.

Curioso é  que Caetano Veloso, Chico Buarque, par-
lamentares esquerdistas  e outras figuras sociais  mani-
festaram estrondoso repúdio ao assassinato da vereado-
ra, mas a mesma comoção jamais foi ecoada pela morte
diária de brasileiros, que são ceifados de forma violenta.
Que paradoxo é esse da esquerda farisaica?

Miríades de policiais perdem as vidas em defesa da
sociedade, mas os defensores dos direitos humanos,
Caetano Veloso, Chico Buarque  e outros fariseus nunca
se preocuparam com esses brasileiros.

Em junho de 2016, a médica Luciana Palhares Gou-
veia, de 34 anos, trabalhadora que salvava  vidas, morreu
após ser baleada na cabeça durante tentativa de assalto
na Linha Vermelha, e nenhuma solidariedade foi manifes-
tada pelos mesmos que hoje querem transformar a refe-
rida vereadora em mártir. Que incoerência e critério de
valores são esses?

A falta de segurança no RJ e em todo o país é uma
constatação inequívoca, que recrudesceu a partir do go-
verno petista. Mas não se pode particularizar a morte de
ninguém com suspeições as mais absurdas, quando ou-
tras vítimas não recebem o mesmo tratamento daqueles
ufanistas  de Marielle Franco.

Condena-se qualquer tipo de barbárie. Mas todos os
crimes devem ser tratados sem espetacularização.

CRIMES DEVEM SER TRATADOS
SEM ESPETACULARIZAÇÃO
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“É preciso que
entendam: UPA
não é depósito

de gente”.

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

A união de
forças para
tentar
solucionar os
problemas de
falta de leitos
nos hospitais
em Cascavel.

As declarações
do presidente da
Regional de
Saúde, Miroslau
Bailak, que
culpa a
população pelo
caos das UPAs.

Secretário de Saúde
Rubens Griep
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NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de
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Nublado com
pancadas de

chuva

CHEIA
31/03 - 09h36

Nublado com
pancadas de

chuva

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Nublado com
pancadas de

chuva

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Território IV
Desde o ultimo dia 9 de
março os moradores dos
bairros Guarujá, 14 de
Novembro e Quebec,
contam com atendimento
e serviços nas áreas da
saúde, cidadania, cultura,
esporte e lazer. O quarto
Território Cidadão
implantado pela Gestão
Paranhos, mobilizou
todas as secretarias
municipais. Servidores e
voluntários se revezaram
para oferecer
atendimento.

 Concurso público
O concurso público para
monitor de biblioteca em
Cascavel será realizado no
dia 22 de abril e não no
próximo dia 22 de março
como foi informado na
edição de ontem do Hoje
News. Havia liminar com
pedido de suspensão das
provas que, no entanto,
foi revogada pela Justiça.
A orientação da Prefeitura
de Cascavel é para que
candidatos compareçam
às 6h30 ao local de prova
no dia do concurso.

FÁBIO DONEGÁ
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Viviane de Paula recebe os
cumprimentos amanhã

pela passagem do seu aniversário

Felicidades!

A bela Eduarda Souza, no
registro de Arivonil Policarpo

Mulher
Ainda sobre o Dia da Mulher,  a OAB

promove o jantar para elas. Estão todas
convidadas para Uma Noite Italiana.
Será dia 28, às 20h, no Centro de

Convivência dos Advogados. O valor é
R$ 40. Mais informações pelo
telefone: (45) 3224-4896.

Trilha
Se você sempre teve vontade de fazer

trilha mas  tem dúvidas e medo, a
oportunidade chegou. Dia 15 de abril,
o grupo Cascavel Trekkers promove a

Trilha de Iniciantes. O ponto de
partida será  às 9h, na  Av. Rocha
Pombo, esquina com a Fortunato

Beber.  Mais informações pelo telefone
(45) 99912-3428.

Regina Zini, Pedro Henrique de Cristo,
Cristina Boeng de Freitas, Samanta
Luísa Joggi, Luís Martoli e Pedro

Sabóia da Cruz.

O ser humano esqueceu que a água
vem da chuva e a comida vem do solo.

Passamos a acreditar que a água e
nosso alimento são produtos de uma

corporação.

Vandana Shiva,
física e ambientalista indiana

Artes
Segue até dia 29 de março o 2o Panorama
das Artes Visuais de Cascavel, no Museu

de Arte de Cascavel, das 9h às 17h.
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PARANAENSE
21h45 Paraná Clube x Maringá
21h45 Londrina x Rio Branco
21h45 Cianorte x Foz do Iguaçu
21h45 Toledo x Atlético
21h45 FC Cascavel x Coritiba
21h45 Prudentópolis x União

PAULISTA
18h Ituano x Ferroviária
19h Ponte Preta x Mirassol
19h30 Santos x Botafogo
21h45 Palmeiras x Novorizontino

GAÚCHO
21h45 Internacional x Grêmio

CARIOCA
21h45 Vasco x Botafogo

MINEIRO
21h45 Tupi x Cruzeiro

COPA DO NORDESTE
19h Ferroviário x Vitória

PERNAMBUCANO
21h45 Central x Sport

JOGAM HOJE

 Derrotado fora de casa por 3
a 0 no jogo de ida das quartas de
final do Campeonato Gaúcho, o
Internacional recebe o Grêmio
nesta quarta-feira em busca de
uma goleada sobre o arquirrival
para avançar à semifinal. O Gre-
nal 415 está marcado para as
21h45, no Beira-Rio.

Ciente de que não tem uma
missão das mais fáceis, o Colo-
rado promete jogar por sua hon-

Grenal 414: pela honra
ra. Ainda mais porque está há mais
dois anos sem vencer o principal
clássico do Rio Grande do Sul. O
último triunfo ocorreu no dia 22 de
novembro de 2015, quando ganhou
por 1 a 0. De lá para cá foram seis
jogos, com três vitórias gremistas
e três empates. A cobrança é mai-
or porque este será o terceiro Gre-
nal em uma semana.

Para este jogo, há a expectativa
do retorno do goleiro Danilo e dos

atacantes William Pottker e Lean-
dro Damião. Eles ficaram de fora
da lista de opções do técnico Odair
Hellmann no fim de semana.

No Grêmio, o técnico Renato
Gaúcho mandará força máxima a
campo. Para isso resta saber ser
o volante Arthur tem condições de
iniciar a partida ou se entrará no
decorrer do jogo, como foi no clás-
sico de domingo, o qual deixou
sua marca na vitória por 3 a 0.

A CBF anunciou, ontem, a convocação do lateral-esquerdo Ismaily, do Shakhtar Donetsk.
Ele foi chamado para substituir Alex Sandro, cortado por lesão. Jogador de 28 anos de
idade, Ismaily foi observado por Tite, técnico da seleção, e Edu Gaspar, coordenador
técnico da CBF, em dezembro do ano passado. Além disso, os analistas de desempenho
Fernando Lázaro e Matheus Bachi foram vê-lo jogar em fevereiro deste ano.
Nesta temporada, Ismaily disputou 32 jogos pelo Shakhtar, sendo titular em todos eles, e
marcou quatro gols. Oito destas partidas foram pela Liga dos Campeões.
Alex Sandro se queixou de desconforto após o primeiro treino do Brasil em Moscou, na
segunda-feira. No mesmo dia, passou por exames e teve uma lesão muscular constatada na
coxa direita. O problema impossibilita que Alex Sandro se recupere a tempo dos amistosos
contra Rússia e Alemanha, marcados para esta sexta e a próxima terça-feira,
respectivamente. Por isso, o lateral da Juventus acabou cortado. Alex Sandro havia sido
convocado após Filipe Luís, que apareceu na lista original de Tite, ser cortado após sofrer
fratura na fíbula da perna esquerda.

Ismaily é seleção

SANTOS FC

 Duelo mais equilibrado das quartas de final do
Paulistão, Santos x Botafogo define hoje um
dos semifinalistas da competição. A partida
pela rodada de volta está marcada para as
19h30, na Vila Belmiro. No jogo de ida, e

Ribeirão Preto, a igualdade
prevaleceu, com um empate
sem gols. Uma nova

igualdade hoje, independentemente do placar,
leva a decisão da vaga aos pênaltis. No Peixe,
fica a dúvida sobre quem entre Vecchio e Jean

Mota (foto) irá a campo como titular
no meio de campo. O argentino

ficou de fora do time titular
pela primeira vez no ano no
jogo de ida, substituído por

Jean. Outro semifinalista do
Paulistão será conhecido hoje no Allianz
Parque, onde o Palmeiras recebe o
Novorizontino depois de ter vencido por 3 a
0 em Novo Horizonte.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Terá necessidade de fazer alguns ajus-
tes em suas relações a fim de torná-las
melhores. Poderá, inclusive, ter suces-
so em uma reconciliação. Cor: vinho.

To
ur

o

Tudo indica que conseguirá vencer
as adversidades e obter o reconheci-
mento que merece. A Lua favorece as
parcerias e as alianças de trabalho.
Cor: pink.

G
êm

os

Procure dar vazão à sua criativida-
de, pois conseguirá cativar a aten-
ção das pessoas. Assuntos de cultu-
ra ou estética com ótimas vibrações.
Cor: tons claros.

C
ân

ce
r Há chances de aumentar sua popula-

ridade no trabalho. Bom momento
para se conectar com as energias mais
intuitivas. Cor: marrom.

Le
ão

Favorecidas as atividades que en-
volvam divulgação e informação.
Será fácil captar o desejo dos outros
e terá êxito ao lidar com o público.
Cor: verde.

V
ir

ge
m

Convém avaliar o que realmente im-
porta em sua vida. Tudo indica que
seu trabalho será devidamente valori-
zado agora. Cor: lilás.

Li
br

a

Procure unir o útil ao agradável no
campo profissional. Há chance de
melhorar a situação financeira. Não é
hora para desistir dos sonhos. Cor:
roxo.

E
sc

or
pi

ão Use seu poder de concentração
para realizar as tarefas. Quem tra-
balha por conta própria vai estar
mais confortável para agir ao seu
modo. Cor: verde.

Sa
gi

tá
ri

o O momento favorece sua integração
com as pessoas que comungam das
mesmas aspirações. O setor profissio-
nal está bem amparado. Cor: vinho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Há um nítido desejo de se destacar

profissionalmente, mas nem por isso
você deve perder o foco de suas ne-
cessidades familiares e emocionais.
Cor: preto.

A
qu

ár
io É o momento certo de expressar sua

criatividade. Há boas chances de se
destacar na profissão, mas cuidado
com a concorrência. Cor: bege.

 P
ei

xe
s Terá maior necessidade de avaliar

o que é de fato importante em sua
vida, ou seja, o que deve ser pre-
servado do que não serve mais. Cor:
vermelho.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • RECORD

 • BAND

Rodolfo fica perplexo ao
perceber que sua estátua foi
pichada. Virgílio aceita a pro-
posta de Catarina para ser
informante da princesa. Ro-
mero admite Tiago na aca-
demia e Selena o acolhe.
Amália sente ciúmes quan-
do Afonso destaca as quali-
dades de Catarina. Virgílio
conta a Catarina que muita
gente em Montemor ainda
ama Afonso. Cássio obser-
va Catarina distribuir moedas
de ouro para os mais neces-
sitados de Montemor. Sele-
na se assusta quando Brice
aparece em sua frente e lhe
diz que ela está pronta.

MALHAÇÃO
Maria Alice afirma a Alex que não

fez nada contra Pérola. Érico entrega a
carteira de Jade para Getúlio. Gabriela
repreende os alunos por se voltarem
contra Pérola. Gabriela, Melissa, Jairo
e Marcelo constatam que Kavaco faz
uso de uma substância química. Ve-
rena se irrita com os comentários so-
bre suas roupas. Jade deduz que seu
cartão de crédito foi clonado. Kavaco
pede perdão a Jairo e Melissa, que
prometem dar mais atenção ao filho.
Gabriela conta a Paulo que está tra-
balhando com Rafael.

ORGULHO E PAIXÃO
Darcy e Elisabeta discutem. Darcy

comenta com Camilo que deseja dis-

tância de Elisabeta. Felisberto e Ofélia
planejam aproximar Camilo de uma de
suas filhas. Elisabeta conta a Jane seu
embate com Darcy. Darcy socorre um
trabalhador ferido na ferrovia. Brandão
alerta Randolfo sobre sua performance
na banda. Brandão admira Mariana.
Susana se prepara para ir ao baile e
repreende Petúlia por fazer comen-
tários sobre seu primeiro casamen-
to. Cecília espiona a casa de Rômu-
lo e vê quando Fani entra. Julieta dá
orientações a Susana sobre suas fa-
zendas de café.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara pede que Renan informe a

quantia de seu investimento na grife de
Beth. Renan exige dinheiro de Jô. Xodó
quita a dívida de Cleo com Leandra.
Xodó pede Cleo em casamento e Mer-

cedes abençoa a união dos dois. Gael
termina o relacionamento com Aura e
afirma a Lívia e Tomaz que quer recon-
quistar Clara. Adinéia trama um plano
para afastar Samuel de Cido. Ivanilda e
Valdo se reencontram.

CARINHA DE ANJO
Haydee inventa para o filho que o

homem é na verdade um eletricista que
foi trocar as lâmpadas por algumas mais
econômicas. A pedido de Zé Felipe,
Dulce Maria vai conversar com Emílio
para que os dois meninos façam as
pazes. Cecília vê algumas fotos na in-
ternet do evento de relançamento do
produto da Rey Café. Cecília confessa
para Rosana que sentiu um pouco de
ciúmes do marido ao lado de outras
mulheres. Cecília conversa com Gus-
tavo enciumada. O empresário diz que
sentiu falta da esposa, entende o ciú-
me, mas quer que ela saiba que é a
única mulher de sua vida. Cassandra
inventa para Rogério que Vitor está com
problema financeiro e mesmo Estefâ-
nia sendo rica não ajuda nada em casa
e por isso não está indo para a terapia.

AMOR PROIBIDO
Bihter briga com Firdevs. Nesrin

conta para o resto dos empregados e
Nilay que viu Behlul no barco com uma
mulher. Um carro misterioso para na
frente da casa de Adnan e Firdevs entra
nele. Capitão Riza vai até Adnan para
pedir a Nesrin em casamento.

APOCALIPSE
Em Jerusalém, a multidão fica mexi-

da com as palavras de Moisés e Elias.
César liga para Benjamin e tenta falar
sobre as descobertas de Zoe em rela-
ção a Ricardo Montana. Susana diz que
irá ao Rio para ajudar Estela. Gideon e
Tamar pedem para falar com Noah. Adri-
ano finge não se preocupar com a rela-
ção de Luca e Débora, mas acerta um
soco no funcionário de Ricardo.

 • SBT

Rodolfo fica perplexo
ao perceber que sua
estátua foi pichada

DIVULGAÇÃO



Acessórios

Para regar

 PREPARO
Polvilhe a berinjela com duas colheres (chá) do sal e reserve sobre uma peneira por dez minutos para soltar a água. Numa
frigideira, frite o alho no óleo até começar a dourar. Junte a carne e frite, mexendo sempre, por quatro minutos ou até
perder a cor rosada. Retire do fogo e junte o pão moído e o ovo. Misture bem e tempere com o sal restante. Transfira para
uma tigela e reserve. Com um pano limpo e seco, retire o excesso de sal da berinjela. Na mesma frigideira usada
anteriormente, grelhe as rodelas de berinjela em fogo médio até dourarem dos dois lados. Retire do fogo e reserve em um
prato. Repita o procedimento com as rodelas de tomate. Polvilhe o tomate e a berinjela com o tomilho.

Forminha de Carne
Moída e Berinjela
 1 berinjela cortada em rodelas
 3 colheres (chá) de sal
 3 dentes de alho picados
 1 colher (sopa) de óleo
 300 gramas de carne moída
 3 fatias de pão de forma sem casca moídas
 1 ovo batido, 1 tomate cortado em rodelas
 1 colher (sopa) de tomilho
 1/2 xícara (chá) de mussarela

 MONTAGEM
Aqueça o forno em temperatura alta. Sobre o fundo de cada forminha, coloque uma rodela de tomate e, por cima, uma rodela de
berinjela. Adicione a carne moída e a mussarela ralada. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Pressione bem com as mãos
e leve ao forno por 30 minutos. Retire do forno e desenforme em pratos individuais. Regue com uma colher (sopa) de azeite e sirva.

4 colheres (sopa)
de azeite

4 forminhas com
capacidade para
3/4 de xícara (chá)
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