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Costelão saboreado
por 20 mil pessoas

O tempo colaborou e incentivou uma multidão a participar da 52ª Festa do Traba-
lhador do Seminário São José, ontem, em Cascavel. As 16 toneladas de carne
assada em fogo de chão foram saboreadas por pelo menos 20 mil pessoas. A

Festa do Trabalhador é considerada o maior churrasco do Brasil e aguarda homolo-
gação do Guines Book para se tornar a maior do mundo.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 02 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano Magri e Andreia Porfirio Diniz
2- Jean Carlos Chiquim Pereira e Vanessa Cristina de Lima
3- Sandro Marcelo Francisco e Jenifer Alves de Oliveira Santos
4- Máicon Altir Canal e Grasielli Cantarelli Dias
5- João Clovis Del Moro Junior e Josiele Raquel Bach
6- José Augusto Barbosa e Ananda Rabelo
7- Marlon Luidgi Valentini e Kerilyn Tayse Peres

Jogo da classificação
Para o Vasco,

vida ou morte. O
Cruz-Maltino não
tem opção: preci-
sa vencer o Cru-
zeiro em São Ja-
nuário, hoje, às
21h45, para se-
guir sonhando
com a classifica-
ção às oitavas de
final da Libertado-
res. A situação
da Raposa está

um pouco melhor, um empate não seria
ruim, mas uma vitória seria importantíssi-
ma e pode até encaminhar a vaga.

Não à toa os jogadores do Cruzeiro
definiram como "jogo da classificação".
O confronto, que sempre rende bons
confrontos pela rivalidade nacional, pro-
mete. Pelo desespero do adversário, é
de se esperar um Vasco propositivo, bus-
cando o gol, pressionando. É assim tam-
bém que pensam os jogadores celes-
tes. Sassá, que conhece bem o Vasco
por já ter defendido o Botafogo, alerta.

“O Vasco é uma grande equipe, já
enfrentei várias vezes, equipe muito
qualificada. Estamos preparados para
fazer um grande jogo. É um jogo na casa
deles, eles vão vir para cima”, diz.

Além da esperada
pressão do Vasco,

o que dá para
projetar do

confronto? O
lateral Edilson,

por exemplo,
destaca outra

característica do
rival: um time

guerreiro. O Vasco
tem, de fato,

buscado alguns
resultados na base da insistência e da perseverança. Foi assim contra o

Racing, na última quinta-feira (26), quando o time buscou um empate nos
minutos finais - resultado que manteve a esperança de classificação.

“A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente viu o jogo deles
contra o Racing. É um time muito guerreiro. Libertadores é assim, todas as

equipes têm que se colocar dessa forma em campo. A gente também vai
entrar desse jeito, em busca da vitória”, garante o lateral.

Insistente e guerreiro
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DÚVIDAS NO
CORINTHIANS

O técnico Fábio Carille tem dúvidas
para escalar o Corinthians que enfrenta
o Independiente, da Argentina, hoje, às
21h45, em Itaquera, pela quarta rodada
da fase de grupos da Taça Libertadores.

Desgastado, Clayson não foi a cam-
po ontem, fazendo apenas trabalhos
na parte interna do CT. Assim, o treina-
dor chamou 10 jogadores de linha para
conversar no início da atividade. Entre
eles estava Jadson, que foi poupado
contra o Atlético-MG, em Minas, e deve
voltar nesta quarta.

Após um breve papo, quase todos
os titulares foram liberados para uma
brincadeira de futmesa. Apenas Jadson,
que não jogou no domingo (29), traba-
lhou com bola junto dos reservas.

O Timão deve ter Cássio, Mantuan,
Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e
Maycon; Romero, Rodriguinho, Jadson
e Clayson (Mateus Vital).
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Real Madrid na final!

PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
Grêmio      5 x 0 Cerro Porteño

Real Garcilaso         0 x 0 Estudiantes
Nacional     1 x 0 Santos

FUTSAL SÉRIE OURO
Umuarama     0 x 1 Cascavel

LIBERTADORES
19h15 Tucuman x Peñarol
19h15 Juniors x Boca Juniors
21h45 Corinthians x Independiente
21h45 Delfín x Colo-Colo
21h45 Vasco x Cruzeiro

COPA DO BRASIL
19h30 Ponte Preta x Flamengo
19h30 Atlético-MG x Chapecoense

JOGAM HOJE

Pela ter-
ce i ra vez
seguida, o
Real  Ma-
drid vai à fi-
nal da Liga
dos Campe-
ões. Após
vencer  o
jogo de ida,
fora de
casa por 2
a 1, o time
me rengue
e m p a t o u
com o

Bayern, ontem, no Santiago Ber-
nabéu. Kimmich abriu o placar
para os bávaros. Benzema,
duas vezes, virou para os espa-
nhóis, mas James Rodríguez
igualou o marcador.

Assim como foi no jogo de ida,
as duas equipes contaram com
participações decisivas dos late-
rais. Além disso, bastante criti-
cado, o goleiro do Real Madrid,
Keylor Navas foi decisivo para
segurar o empate. O Bayern foi
com tudo para o ataque, mas o
jogador fez grandes defesas e ga-
rantiu o time merengue em mais
uma final. Cristiano Ronaldo, por
sua vez, fez um jogo apagado e
pouco decidiu.

A final será no dia 26 de
maio, em Kiev, na Ucrânia. O ad-
versário sairá do confronto en-
tre Roma e Liverpool.

Errou feio
Se no primeiro tempo o
Bayern marcou aos dois
minutos, na etapa final o
Real Madrid foi mais
rápido. Ulreich recebeu um
passe na fogueira, mas se
atrapalhou todo e a bola
sobrou para Benzema, que
virou para o time
merengue.

Retorno
Leonardo Silva e Cazares, recuperados
de contusões e aptos fisicamente,
estarão à disposição do técnico
Thiago Larghi para a partida de hoje,
às 19h30, no Independência, contra a
Chapecoense, no duelo de ida das
oitavas de final da Copa do Brasil. O
zagueiro volta à equipe, segundo o
próprio treinador do Atlético-MG.

DE MOLHO
Diego está fora da partida desta quarta-feira, em Campinas, contra a Ponte Preta,

pela Copa do Brasil. O Flamengo informou no fim da manhã de ontem que o camisa
10 fez exame na noite de segunda-feira (30), onde a imagem constatou lesão no
joelho direito. O jogador acusava dores desde a primeira etapa da vitória contra o
Ceará no último domingo (29), em Fortaleza.

No treino da véspera da estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil, Geuvânio foi
testado pelo técnico Maurício Barbieri e é o mais cotado para atuar no lugar de Diego.
Com esta formação, Éverton Ribeiro ocupa a faixa de campo do camisa 10. O prová-
vel time que vai encarar a Ponte Preta tem Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rever e
Renê; Cuéllar, Paquetá, Éverton Ribeiro, Geuvânio e Vinicius; Henrique Dourado.
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REAL MADRID segue para a
final da Champions League pela
terceira vez consecutiva

AFP
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FÁBIO DONEGÁ

Primeira etapa de vacinação
A primeira

etapa da cam-
panha de vaci-
nação contra
a aftosa tem
início hoje e a
estimativa da
Adapar (Agên-
cia de Defesa
Agropecuária
do Paraná) é
de que 572
mil bovinos e
b u b a l i n o s
com até 24
meses sejam

imunizados nas propriedades ru-
rais de Cascavel e região.

O presidente do Sindicato Rural,
Paulo Orso, destaca a importância
dos pecuaristas garantirem a dose
da vacina nos animais, sobretudo,
no sentido de manter os esforços
para que o Paraná consiga o sta-
tus de Estado livre da doença sem
a vacinação.

“Acreditamos que essa será
uma das últimas vacinações, por
isso nossa orientação é no sen-
tido de que os produtores este-

Imunização
Em ambas as etapas é preciso que os pecuaristas comprovem a imunização no
rebanho seja na sede da Adapar ou on-line. Quem deixar de vacinar ou
comprovar será multado no valor de R$ 10 UPF (Unidade Padrão Fiscal do
Paraná), que é de aproximadamente R$ 100. Para rebanhos com mais de
dez cabeças, a multa pode ser maior e produtor ficará impedido de
transportar animais para qualquer finalidade.
O lançamento dessa primeira etapa da campanha de vacinação ocorrerá nesta
quarta-feira no auditório do Sindicato Rural em Cascavel às 9h.

BOVINOS E BUBALINOS com
até 24 meses devem ser vacinados até o

dia 31 de maio

A ponte sobre a Rua
Visconde do Rio Branco no
Bairro Neva em Cascavel,
que desabou com temporal
no início do mês de março, é
reconstruída. Com a forte a
chuva, o asfalto cedeu e com
ele a estrutura de ferro que
protegia pedestres às margens
do rio. Enquanto as obras
são realizadas motoristas
precisam desviar do trecho
que foi interditado.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

jam atentos. O Paraná já cumpriu
com todos os requisitos exigidos
em duas vistorias do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e aguarda por esse
pleito”, afirma Orso.

A primeira etapa da campanha
segue até o dia 31 de maio. Já no
mês de novembro, a vacinação
deve ocorrer em todos os bovinos
e búfalos, de qualquer idade. Com
esta estratégia, os animais com
até 24 meses são vacinados duas
vezes ao ano e os acima de 24
meses, apenas uma vez.
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De olho
na Copa

do Mundo
A paixão pelo futebol

faz com que os torcedo-
res se esforcem ao máxi-
mo para estar no meio da
arquibancada em apoio
ao time e quando isso não
é possível a alternativa é
ficar com os olhos aten-
tos à TV sem perder ne-
nhum lance da partida.

Com relação à Copa do
Mundo, esse amor pelo
esporte prevalece entre
os brasileiros e apesar de
nem todos terem condi-
ções de estarem presen-
tes na Rússia, neste ano há investimen-
tos para garantir a emoção da transmis-
são dos jogos em casa com qualidade.

Prova disso é o aumento na venda de
modernos aparelhos televisores, muito
antes do início da copa. “As vendas no
setor já cresceram 50% nos últimos me-
ses”, afirma o gerente de uma loja de
Cascavel, João Paulo Ramos.

Somado ao desejo de ver a Seleção
Brasileira vitoriosa em campo, está o prazo
para que o sinal analógico seja desligado
e, por isso, ocorre a substituição de apa-
relhos antigos por equipamentos novos e
que reúnem o que há de mais moderno
em tecnologia.

Entre eles, o que apresenta a quali-
dade 4K. “Ela garante uma resolução qua-
tro vezes melhor do que a Full HD”, expli-
ca o gerente ao lembrar que os valores
dos aparelhos não tiveram acréscimo ex-
pressivo considerando a qualidade que
oferecem. Dentro dessa categoria há apa-
relhos de 40 polegadas que custam a
partir de R$ 1.999.

Telão
Para os torcedores mais exigentes e que pretendem investir um

pouco mais na compra de televisores, há possibilidade de assistir aos
jogos em um verdadeiro telão.

Um das marcas de TV chega a ter 75 polegadas e o preço
equivalente a um carro popular: R$ 10.999. Como forma de facilitar
os pagamentos, pelo cartão próprio da loja é possível parcelamentos

em até 18 vezes.  Além disso, uma promoção traz um alívio para
quem optar por esse produto. “A marca aceita o aparelho Smart
antigo e oferece um desconto de R$ 1.000”, ressalta o gerente.

Atentos ao celular
Outro eletrônico que tem sido bastante procurado é o celular,

principalmente de modelos com acesso a canais de TV. “Há marcas
que oferecem uma resolução tão boa quanto à TV de casa”,

comenta o gerente. Aparelhos nessas condições são encontrados a
valores que variam de R$ 1.799 a R$ 4.299, no caso de um modelo

que é lançamento.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Lojas contam com opção de TV de 75 polegadas e imagem 4K

Celulares com acesso a canais também são atrativos a clientes
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20 mil
saboreiam
o costelão

20 mil
saboreiam
o costelão

 Reportagem: Juliet manfrin
   Foto: Aílton Santos

Fé, tradi-
ção e gastro-
nomia. Quan-
do estes in-
gredientes se
juntam resul-
tam no maior
churrasco a
céu aberto do
Brasil onde
os organiza-
dores alme-
jam, muito em
breve, chegar
ao Guines
Book.

Foi em clima de harmonia e co-
memoração pelo Dia do Trabalho
que foi realizada ontem (1º) mais
uma edição, a 52ª, da Festa do Tra-
balhador do Seminário São José
com 16,5 toneladas de carne. Fo-
ram 515 costelões, todos vendidos
antecipadamente ao custo de R$
400, sendo que cada um deles ali-
mentou de 30 a 40 pessoas. Isso
equivale dizer que pelo menos 20
mil pessoas passaram ontem pelo
seminário.

Tudo isso porque, o dia quente
e com sol escaldante, com tempe-
raturas que bateram facilmente a
casa dos 30ºC, marcaram um ce-
nário costumeiramente diferente
para o evento. Geralmente a festa
é marcada por dias de temperatu-
ras mais amenas já que se está no
auge do outono. Isso possibilitou

que a criançada brincasse com rou-
pas leves e os pais se divertissem
sem se preocupar com os casacos.
Quem sofreu mais foram os chur-
rasqueiros, que estavam desde às
5h em volta dos costelões ao fogo
de chão e das churrasqueiras onde
estavam 2,5 mil espetos assando
para alimentar um verdadeiro bata-
lhão. Tudo isso só foi possível gra-
ças ao envolvimento de 1,2 mil vo-
luntários.

Como já é tradição, os costelões
foram servidos para grupos de ami-
gos e colaboradores de empresas
que se reuniram para a tradicional
comemoração de 1º de Maio, ou no
almoço servido no salão social que
custou R$ 40 por pessoa.

A programação começou cedi-
nho com a celebração da missa,
exposição de carros antigos no bos-
que do seminário, ao lado de onde
o almoço foi servido.

Um balanço do evento será di-
vulgado nos próximos dias. A ren-
da é revertida para a manutenção
do próprio seminário e para as
ações vocacionais.

TRADIÇÃO E FÉ levaram pelo menos 20 mil
pessoas ao Seminário São José, ontem em Cascavel

TRADICIONAL FESTA DO COSTELÃO assado ao fogo de chão foi realizado ontem em Cascavel
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Fogo e desabamento
Um prédio de 24 andares de-

sabou na madrugada de ontem (1º)
na região central de São Paulo,
após incêndio. O fogo também atin-

giu um pré-
dio ao lado.
Segundo in-
formações
do Corpo de
Bombeiros,
o incêndio
teria come-
çado por vol-
ta de 1h30.
Bombeiros
que estão
no local in-
formam so-
bre a morte
de uma pes-

DIVULGAÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS

soa e três desaparecidas.
O desabamento do prédio,

localizado no Largo do Pais-
sandu, ocorreu por volta da 3h,
em consequênc ia das cha -
mas. As causas do incêndio
ainda são ignoradas, mas as
informações iniciais são de
que o fogo começou no 5º an-
dar do prédio.

Alguns prédios próximos fo-
ram evacuados e toda área
está isolada. Mais de 100 ho-
mens de várias unidades do
Corpo de Bombeiros estão no
local. As informações da Defe-
sa Civil são de que o prédio
que desabou era ocupado por
várias famílias de pessoas em
situação de rua.

PRÉDIO DESABOU após incêndio assustador

70 INVASÕES
O prefeito de São Paulo, Bruno Co-

vas, disse que a cidade tem atualmente
70 prédios ocupados, em situação simi-
lar ao edifício que desabou nesta madru-
gada após ser atingido por um incêndio.
De acordo com ele, a prefeitura chegou
a fazer seis reuniões com os moradores
do local, alertando-os sobre os riscos.



POLÍCIA 13CASCAVEL, 02 DE MAIO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS 15
LATROCÍNIOS 00
CONFRONTOS 01
MORTES NO TRÂNSITO 12

Violência dispara no feriadão
O feriado

prolongado foi
sangrento em
Cascavel e a
violência, que
seguia passos
de calmaria,
disparou na ci-
dade. Foram
dois assassina-
tos e três tenta-
tivas de homicí-
dio registradas
de domingo até
ontem, em Cas-
cavel. As três

tentativas de morte registradas apenas
no primeiro dia de maio.

No Jardim Gramado, região norte de
Cascavel, um rapaz de 27 anos ficou
gravemente ferido depois de levar um
tiro. O crime ocorreu na tarde de ontem,
quando a vítima abria o portão da casa,
que fica na Rua Maringá. O atirador
passou em uma moto e efetuou os dis-
paros. Uma das balas ficou alojada no
abdômen e, de acordo com a polícia,
foi necessário que o homem fosse le-
vado para o HU (Hospital Universitário).
Isso porque havia risco de que a bala
tivesse perfurado o intestino dele.

De acordo com a Polícia Militar, o
atirador era cunhado da vítima e já foi
preso por violência doméstica. O sus-
peito tinha feito ameaças ao rapaz e a
Polícia já tem a identificação do atira-
dor, inclusive com detalhes de onde tra-
balha e mora. A Polícia segue tentando
encontrar o responsável pelo crime.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

No Coqueiral
Uma tentativa de homicídio também foi
registrada no Bairro Coqueiral, na manhã
de ontem, em Cascavel. Rafael dos
Santos Coelhom de 19 anos, diversos
ferimentos de faca e foi levado ao HU
(Hospital Universitário) em estado grave.
A Polícia Militar e a Polícia Civil
prenderam o suspeito do crime. Mateus
de Siqueira Madruga foi detido em
flagrante e levado à 15ª SDP.

Crime no Centro
Durante a madrugada, no
Centro de Cascavel, um
homem foi vítima de
tentativa de homicídio. O
crime ocorreu na Avenida
Brasil. Ele foi atingido por
disparo de arma de fogo e
por uma facada e levado em
estado grave para o HU
(Hospital Universitário).

CRIME NO GRAMADO teria ocorrido a partir de uma briga de família
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Giro da
Violência
Incêndio em veículo

Um veículo ficou totalmente
destruído ao ser consumido pelo
fogo. O caso ocorreu na tarde de
ontem, em Cascavel. Segundo
informações de populares, o Astra
estava estacionado na Avenida Brasil
e pegou fogo. O incêndio foi
controlado pelo Corpo de Bombeiros,
mas o veículo não pode ser salvo.

Operação nas rodovias
Terminou ontem, às 23h59, a
Operação Dia do Trabalhador,
realizada pela PRF (Polícia
Rodoviária Federal). A ação começou
a zero hora de sexta-feira,
desenvolvida nas rodovias federais,
com impedimento de passagem de
caminhões bitrens e também de
obras nas rodovias, além da
fiscalização intensa de excesso de
velocidade e outras abordagens. Um
balanço deve ser apresentado hoje
com relação ao trabalho do feriado
prolongado, acidentes, mortes e
apreensões realizadas pela polícia.

Mais operação
Também segue na rodovia a Operação
Muralha, lançada na sexta-feira pela
Receita Federal, em parceria de
diversas forças policiais, até dia 26
de junho, com possibilidade de ser
prorrogada. A intenção é fechar o
cerco contra o crime, tanto via
terrestre quanto aérea e também pela
água, evitando todas as formas de
passagem de material ilícito pela
fronteira.

Animal na pista
No mês

passado, pelo
menos dois
acidentes fo-
ram registra-
dos envolven-
do veículos e
animais em
Cascavel. Nos
dois casos, os
proprietários
cavalgavam
com o animal
pela estrada e
não foram vis-
tos pelos mo-

toristas. Em todos os casos, os ani-
mais morreram. Em um deles, um
jovem de 18 anos morreu na hora.

Em março, ao menos quatro aci-
dentes destas mesmas características
foram registrados. Sempre em rodovi-
as ou asfalto, com vítimas em estado
grave e resultando na morte do animal.

Na madrugada de ontem, um boi
atravessava a rodovia BR-277 quan-
do uma família, que seguia de carro,
acabou colidindo contra o animal. Nin-
guém, no carro, se feriu gravemen-
te, mas o veículo ficou destruído, além
do susto, porque a colisão poderia ter

resultado em uma tragédia.
O animal teve fraturas e foi deixa-

do, agonizando, às margens da ro-
dovia. Depois de horas de sofrimen-
to, morreu. “Quando o animal está
solto na pista e acaba ocorrendo um
acidente, nunca conseguimos identi-
ficar o dono, que deveria ser respon-
sabilizado por crime doloso, que há
intenção de matar, afinal, se ele deixa
um animal de grande porte ir para a
rodovia, sabe que isso pode causar
uma tragédia, além da morte do ani-
mal”, desabafa Marisandra de Qua-
dros, que é protetora de animais de
grande porte.

Conscientização
Os donos devem se

conscientizar de não deixar o
animal solto, além de evitar

cavalgadas à noite.
“Geralmente, são de cor

marrom e quando o motorista
vê, não dá mais tempo de frear.

Quando os de grande porte
pisam no asfalto, eles não saem

do lugar porque não
reconhecem o solo. Também se
assustam com buzina, o que é

prejudicial em caso de
cavalgadas. Sair com o animal à

noite em asfalto tem de ser
evitado”, conclui.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Carro ficou
destruído com
a pancada

AÍLTON SANTOS
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Dada como certa!
Não resta alternativa: o Município terá que prorrogar o
contrato emergencial do transporte escolar. Falta pouco
para terminar o aditivo com as empresas RF Transportes
Ltda e Transtusa e os estudantes não podem ficar sem o

serviço público.

Não larga o osso!
A licitação para escolha
de uma nova empresa está
no Superior Tribunal de
Justiça. As empresas não
querem “largar o osso” –
após perderem a
concorrência pública de
R$ 22 milhões. Agora, a
expectativa é que o
contrato seja de oito
meses – o período máximo
permitido.

Sessão hoje
O pedido do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC)
para financiamento de R$
7,3 milhões para compra
de veículos, máquinas e
equipamentos entra em
votação hoje, às 9h30. A
Comissão de Justiça e
Redação emitiu parecer
contrário.

Hangares
Empresários que estão
construindo os hangares
no Aeroporto Municipal
terão que pavimentar os
acessos, caso queiram fazer
a melhoria. A cobrança já
chegou ao Município, que
já se posicionou: é
impedido legalmente de
fazer a benfeitoria
particular.

Empacado
Com poucos servidores
na Secretaria de Obras,
a dif iculdade é dar
conta da demanda de
trabalho. São vários
serviços acumulados.
Um deles é o de
l impeza de bueiros:
apenas uma equipe
desempenha o trabalho
no Município.

DEU O QUE FALAR!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Desde a semana passada o prédio da Câmara de
Vereadores de Cascavel passou a usar o sistema
fotovoltaico.

 A captação de energia solar proporcionará uma
economia de 50% do valor gasto pelo Legislativo com a
fatura da Copel.

Nas redes sociais, Luciano Braga Cortês, procurador
Jurídico de Cascavel, deixou “no ar” sua mudança do PSD
para o Podemos, onde ele assume a presidência do
partido, apoiando Álvaro Dias a pré-candidatura a
Presidência da República. Teve votos parabenizando e
outros alfinetando!

Recurso
pelo ralo

Falta pouco para mais de
R$ 1 milhão em convênios va-
zarem pelo ralo da Unioeste
(Universidade Estadual do
Oeste do Paraná). Beneficiada
pelo repasse do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da
Educação, a verba está desti-
nada para aquisição de mobi-
liário/equipamentos para Bi-
blioteca da Unioeste em Cas-
cavel, aquisição de ônibus de
pelo menos 40 lugares, e
construção do almoxarifado e

garagem da Unioeste de Foz do Iguaçu.
A proposta foi recebida em junho de 2016, com

assinatura em dezembro do mesmo ano. Em 16 de
janeiro de 2016 houve a publicação em Diário Oficial
da União. O contrato teve início de vigência em 30 de
dezembro de 2016 e término previsto para junho des-
te ano – ou seja, daqui menos de dois meses. O con-
vênio estabelece ainda que em 21 de agosto deste
ano os gastos devem ser justificados.

O valor repassado pela União é de R$ 978.034,
enquanto a Unioeste teria de dar como contrapartida
R$ 39.644,94. Em 2016, quando solicitou o recurso,
a Unioeste argumentou que tinha apenas um micro-
ônibus do ano de 2005 com aproximadamente 322
mil quilômetros rodados e tinha uma demanda de 1,8
mil alunos para serem transportados. O veículo aten-
deria quatro mil universitários. Já em relação ao mo-
biliário a ao almoxarifado, a proposta era em atender
melhor a comunidade acadêmica.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

PEDIU PRORROGAÇÃO
A Reitoria da Unioeste informou por meio de nota

que foi solicitada prorrogação do prazo do convênio
até 22 de maio de 2019 – para que a instituição pu-
desse então receber as demandas. “Os recursos ain-
da não foram liberados pelo FNDE para início do pro-
cesso de execução”, diz a nota da Unioeste.
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“Bolsa Família” negado
A rejeição ao Programa de Trans-

ferência de Subsídio Financeiro,
denominado Promover, uma espé-
cie de Bolsa Família cascavelense,
é grande por parte da Câmara de
Vereadores. Em tramitação interna,
a proposta já teve parecer contrá-
rio de comissões – o que tende a
inviabilizar a proposta encaminha-
da pela Prefeitura.

Primeiro foi a Comissão de Jus-
tiça e Redação a negar a implanta-
ção do sistema que consiste na
transferência de subsídio financei-
ro não monetário, por meio de con-

cessão temporária
de um cartão de be-
nefício com crédito
no valor de R$ 100
mensais às famíli-
as em situação de
vulnerabilidade e
risco social. Esse
valor substituiria a
cesta básica distri-
buída pela Secreta-
ria de Assistência

Mercado da Prefeitura
Critérios foram estabelecidos para obter o benefício: morar em Cascavel há mais de seis
meses e ter renda per capita inferior a R$ 85. A proposta inicial é oferecer um cartão e
credenciar mercados da cidade. Porém, diante de uma possível divergência na escolha de
empresa, a Secretaria de Assistência Social analisa a implantação de um “mercado”
específico para as famílias que seriam beneficiadas. “Hoje, com a cesta básica, enfrentamos
uma dificuldade: a cesta básica é uniforme, mas as famílias não! Algumas, por exemplo,
precisam de menos feijão, ou mais arroz. Já têm idosos que não podem consumir macarrão e
o produto não pode ser substituído”, explica Emílio Martini, diretor de Assistência Social.

Social. Entre os julgamentos dos ve-
readores estava a legalidade e a
constitucionalidade.

Desta vez foi a Comissão de
Saúde e Assistência Social, inte-
grada pelos vereadores Roberto
Parra (MDB), Policial Madril (PMB)
e Bocassanta (Pros), a rejeitar o
projeto criado pela gestão Leonal-
do Paranhos (PSC). “Todos apre-
sentamos votos contrários. Hoje já
existe um incentivo grande por par-
te do governo federal. Não há ne-
cessidade de mais um por parte
do Município. Além disso, não te-
ria como a Prefeitura controlar de
que maneira o recurso seria gas-
to, como no caso de bebidas alco-
ólicas”, diz o vereador Madril.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer

PARA O VEREADOR MADRIL, a
Prefeitura não teria como controlar a forma
como o benefício seria gasto
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Em outro país de ordem e respeito, Lula estaria incomuni-
cável e expiando a sua devida pena sem emitir opinião, pois, à
luz da Constituição Federal, Lula é apenas um preso comum
igual aos demais condenados.

Está havendo muita tolerância do Judiciário com a prisão de
Lula, fato jamais observado em relação aos demais presos
nacionais.  Lula já deveria estar em isolamento no presídio de
Pinhais. Por que até agora ele continua na carceragem da Po-
licia Federal e incomodando?

Os seus advogados e parlamentares partidários e da base
de apoio precisam sofrer veemente advertência do Judiciário
por suas investidas acintosas contra a ordem jurídica que con-
denou Lula.

Por outro lado, a espetacularização promovida até agora
pela ré Gleisi Hoffmann e asseclas, contra a referida prisão,
tem que ser energicamente sobrestada pela Justiça.  Aliás, a ré
Gleisi Hoffmann, novamente denunciada pela Procuradoria-
Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, deveria ser responsabilizada criminalmente pelas últi-
mas ocorrências de tiros nos acampamentos de grupos ocio-
sos pró-Lula, em Curitiba, por ser ela a principal incitadora.

O Brasil merece respeito e não pode ser desmoralizado
por sectarismos de esquerda, flagrados em corrupção pela
Lava-Jato, que tentam achincalhar e desafiar o Judiciário.

A Prefeitura de Curitiba, o governo estadual e as demais
autoridades judiciais e policiais falharam ao permitir o acampa-
mento desses  intrusos desocupados, que estão causando
transtornos à vida das circunvizinhanças.  Por que os acampa-
dos ainda não foram evacuados?

TIROS E PERTURBAÇÃO
DOS ACAMPADOS PRÓ-LULA
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“O importante na
verdade não é aonde
você vai, mas se vai

fazer a diferença.
Que diferença faz se

eu não fizer a
diferença?”

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

A estudante
cascavelense
Fabiana Nayara
Santiago, que vai
compor a
delegação
brasileira na maior
competição
esportiva escolar
do mundo, no
Marrocos.

As taxas de juros
bancários que se
mantém nas
nuvens, mesmo
com as
constantes
reduções da Taxa
Selic pelo Banco
Central.

Jhonata Neves,
missionário

cascavelense.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Quarta

Curitiba

16 31
Quinta

24
Quarta

26
Quinta

12

Fases da lua
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 S
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ar

1115

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Júlio CésarCardoso
Bacharel em Direito e servidor federal aposentado

   Abuso sexual
O projeto Abusados
Sexualmente Anônimos
promove em Cascavel o 2º
Seminário sobre abusos
sexual, que acontece nos
dias 16 e 17 no auditório
da Unipar. No dia 16,
haverá uma palestra com a
nadadora Joanna
Maranhão, que foi
abusada pelo próprio
treinador. O evento
acontece a partir das
18h30. A inscrição custará
um quilo de alimento que
será encaminhado a uma
entidade social.

   Nova pasta
Representantes da seção
Paraná da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-
PR), do Ministério Público
do Paraná, do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-PR) e
da Defensoria Pública do
Estado elogiaram a
iniciativa da governadora
Cida Borghetti de
desmembrar a gestão do
sistema prisional. O decreto
criando a Secretaria
Especial da Administração
Penitenciária foi assinado
na segunda-feira (30).



N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS, 02 DE MAIO DE 2018

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MALHAÇÃO
Gabriela resiste às investidas de

Rafael. Leandro é premiado no festival
de dança e todos comemoram. Getúlio
se desespera ao reconhecer a casa de
Isadora. Hugo se desculpa com Lean-
dro por tê-lo ofendido. Pérola se inco-
moda com a atenção de Alex a Maria
Alice. Gabriela confessa a Rafael que
já não sabe o que sente por ele. Lúcia
surpreende Paulo no Le Kebek. Jade
fotografa Érico com Getúlio. Hugo é rude
com Verena e decide investir em Bár-
bara. Bárbara hostiliza Hugo.

DEUS SALVE O REI
Otávio ironiza o pedido de Catarina.

Tiago consegue pegar uma faca com o
cozinheiro e avisa a Cássio. Afonso e
Ibrahim colhem plantas venenosas. Otá-
vio decide avançar, com sua tropa, pe-
las terras de Artena. Agnes lê a mente
de Elói e avisa a Selena que ele com-

partilha um segredo com Virgílio. Cata-
rina instrui o marquês a aconselhar
Rodolfo contra o exército de Montemor.
O feitor encontra Afonso caído e leva
Constantino para o cárcere. Rodolfo acei-
ta o conselho de Virgílio e suspende a
remuneração dos soldados. Afonso é
dado como morto e atirado em uma vala.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick promete cumprir a vingança

de Clara. Miro procura Leandra e lhe
declara seu amor. Johnny pede que
Leandra retribua o favor que lhe fez em
relação a Miro. Johnny dorme com Eloá
e Miro flagra a filha. Gregório aceita
defender Lívia no processo de guarda
de Tomaz. Gael pede que Lívia resgate
o brinco de Mariano que está no cofre
da mãe. Leandra confirma a Miro que
Johnny é um bom rapaz. Maíra se de-
sespera com a partida de Johnny. Che-
ga o dia do julgamento de Sophia, e
Mercedes abençoa Clara e Xodó. So-
phia desconfia ao ver Xodó como teste-

munha de acusação. Sophia passa mal.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Maria Alessandra responde ao go-

vernador que Otávio já não lhe interes-
sa. Aracely diz para Otávio que Eduar-
do se juntou a uma operação de resga-
te para encontrá-lo. Santa questiona a
Urbana se é verdade que Esther ficou
louca, e o culpado é José Antonio. Otá-
vio comenta com Eduardo que Maricruz
pudesse estar envolvida nas buscas e
pede para ver Lupita. No hospital, Lucia
diz à Simone que foi ela quem mandou
incendiar a cabana de Maricruz.

CARINHA DE ANJO
Leonardo tenta fazer Gustavo acre-

ditar que Cecília está sendo egoísta e
diz que ele deveria viajar por pelo me-
nos uma semana para a esposa pen-
sar que ele não gostou de suas atitu-
des. Madre Superiora retorna ao colé-
gio com o Padre Gabriel (Alcemar Viei-
ra) e é surpreendida com uma festa de
boas-vindas. Leonardo conta para Flá-
vio que, caso Gustavo aceite sua ideia
e viaje, ele vai aproveitar para tirar todo
o dinheiro do cofre da Rey Café e con-
seguirá quebrar a empresa de uma vez.

APOCALIPSE
Muitos civis seguem para a entrada

de um túnel subterrâneo. Alguns heli-
cópteros são atingidos, mas conse-
guem bombardear todo o entorno da
cidade. Os containers se abrem e an-
droides começam a sair do interior.
Com a Marca da Besta, um verdadeiro
exército de robôs ataca Jerusalém. Ti-
atira e Saulo se assustam.

AMOR PROIBIDO
Todos parabenizam Nilay e Behlul

pelo noivado. Bihter conversa com Behlul
e Hilmi os observa a distância. Hilmi in-
sinua para Behlul que ele tem algo com
Bihter e Behlul acaba o agredindo.

Ema discute com Ernesto. Darcy conta em sua carta para Elisabeta o mau
comportamento de Uirapuru com Charlotte. Uirapuru dorme com Mariana.
Agatha vê as roupas do falso Motoqueiro Vermelho entre os pertences de

Uirapuru. Mariana se desespera ao perceber que Uirapuru a abandonou. Xavier
e a patrulha detêm Uirapuru, acreditando se tratar do Motoqueiro Vermelho.
Cecília afirma a Rômulo que viu uma assombração. Fani incentiva Cecília a

crer que o fantasma de Josephine assombra a mansão.

 • BAND

Decepcionada, Mariana
se atira no lago

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

 Há chance de realizar um sonho mate-
rial, se já vinha se programando para
isso. Passeio ou programa agitado pode
animar este sábado. Cor: violeta.

To
ur

o

Pode surgir a chance de viajar — não
deixe a oportunidade escapar! Mate a
saudade com alguém que está longe.
A vida financeira pode exigir mais aten-
ção. Cor: marinho.

G
êm

os

Na parte da manhã, o desejo de se iso-
lar e reavaliar algumas coisas pode falar
mais alto. Ouça sua intuição, que estará
à flor da pele. Deixe seu lado festeiro e
animado vir à tona. Cor: verde.

C
ân

ce
r Renove os laços de amizade e pas-

se mais tempo perto das pessoas
queridas. Na vida íntima, reforçar a
confiança é a melhor escolha. Cor:
lavanda.

Le
ão

Você começa o fim de semana com a
ambição em alta. Ótimo astral para
quem tem planos para o trabalho. Cui-
dar da saúde trará resultados positi-
vos ao visual. Cor: marrom.

V
ir

ge
m Planos para uma viagem a lazer conta

com as melhores vibrações. Pode se di-
vertir em um passeio ou programa cultu-
ral, ainda mais se for na companhia dos
filhos ou de pessoas jovens. Cor: vinho.

Li
br

a

O desejo de mudar está em alta. Vale a
pena trocar os móveis de lugar ou investir
na decoração. Nos assuntos do coração,
alguém que mora longe tem mais chance
de despertar seu interesse. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão Você começa o fim de semana com
mais disposição para ficar perto das
pessoas que ama. Reúna o pessoal
ou entre em contato para colocar o
papo em dia. Cor: branco.

Sa
gi

tá
ri

o Talvez precise terminar alguma tarefas
na parte da manhã. Há chance de con-
seguir uma grana fazendo um trabalho
extra. Depois, os relacionamentos ga-
nham mais importância. Cor: roxo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o A diversão está garantida logo cedo! Pro-

grama de lazer conta com a proteção dos
astros. Vale a pena fazer uma fezinha, já
que sua sorte está em alta. Não deixe a
saúde em seguindo lugar. Cor: cinza.

A
qu

ár
io A nostalgia está no ar e você pode

sonhar com os bons momentos que já
viveu. Alguém que não via há muito
tempo pode reaparecer e mexer com
os seus sentimentos. Cor: creme.

 P
ei

xe
s A manhã será perfeita para se encon-

trar com os amigos, jogar conversa
fora e até ampliar as suas amizades.
Mais tarde, vai buscar a companhia
da família. Cor: verde.
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Felicidades!

Seleção de talentos
Estão abertas as inscrições

para o curso de
Recrutamento e seleção de
talentos agendado para os

dias 14, 16 e 18 de maio. A
capacitação se destina a
psicólogos, recrutadores,

administradores, empresários
e acadêmicos. Vagas

limitadas. Mais informações
pelo telefone (45) 3321-
1452 com Maria Jecila ou

Juliana e também pelo email
uniacic04@acicvel.com.br.

Bazar beneficente
A Casa de Francisco de Assis realiza

neste sábado um megabazar
beneficente. Estarão à venda roupas,
calçados, acessórios, itens de cama,
mesa, banho, brinquedos, livros e
móveis, tudo com preço especial.
O pagamento poderá ser feito com

dinheiro ou então no
cartão de crédito.

Toda a arrecadação será destinada às
obras realizadas pela Casa de Francisco
de Assis com famílias de acamados na

região norte da cidade.
O bazar será das 8h às 17h, na Rua

Paraná, 3.036, entre as Ruas Sete de
Setembro e Carlos de Carvalho
(no prédio da antiga Dipel).

Contra às drogas
Dia 3 de maio tem o lançamento da exposição As Histórias de Juninho. A

mostra é baseada na oficina de prevenção e combate às drogas que o poeta e
cordelista Alonso Tomaz realiza no Eureca I, Interlagos. O lançamento será às

19h30, no Teatro Municipal Sefrin Filho. A entrada é franca!
Darlene Slugala Fagundes, que ganha

os parabéns nesta quinta-feira

Jéssica e Vanderson, no clique de Rodrigo Dassie

DIVULGAÇÃO

Nágila Morais. Juliana
Minussi, Roseli Costa,

Will Oliver, Maria Olívia Merici
e Paulo Rodadari.

O importante não é o
que se dá, mas o amor

com que se dá.
Madre Teresa de Calcutá


