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Uma proposta de revisão do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cascavel
vai dificultar a posse de suplentes quando os titulares se afastarem temporariamente.

Em fase final, o novo regimento impede que sejam convocados esses políticos para
substituir os parlamentares que se afastam por menos de quatro meses.
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Proposta dificulta
posse de suplentes

100 MIL
CARNÊS
Os contribuintes de Casca-
vel já estão recebendo os
carnês do IPTU 2018 e da
Taxa de Lixo. Na manhã de
ontem, a Central de Distri-
buição dos Correios rece-
beu uma remessa. Das
155 mil unidades envia-
das para impressão, 100
mil já estão sendo separa-
das e distribuídas.
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FÁBIO DONEGÁ

Abalo sísmico
na Bolívia faz
Cascavel tremer

PÁGINA

13
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Três dias depois de vencer o
Corinthians pelo placar mínimo na
primeira partida do mata-mata da
decisão do Campeonato Paulista,
o Palmeiras volta a campo nesta
terça-feira para receber os perua-
nos do Alianza Lima pela 2ª rodada
do Grupo 8 da Libertadores. O jogo
está marcado para as 21h30, no
Allianz Parque.

O time brasileiro é o líder da
chave depois de ter vencido o Júni-
or de Barranquilla por 3 a 0 na es-
treia, na Colômbia. Já o Alianza
Lima, em casa, ficou no empate sem
gols com o Boca Juniors.

Para os palmeirenses, apesar
da estreia em casa, o pensamento
está mesmo no jogo derradeiro com

Foco no Alianza Lima

LIBERTADORES
19h15 Real Garcilaso x Nacional
19h15 Libertad x The Strongest
21h30 Palmeiras x Alianza Lima
21h30 U. de Chile x Racing

         LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Sevilla x B. de Munique
15h45 Juventus x Real Madrid

        ITALIANO
13h30 Atalanta x Sampdoria
13h30 Genoa x Cagliari
13h30 Udinese x Fiorentina

JOGAM HOJE

Na reedição da final da última
temporada, Juventus e Real
Madrid se enfrentam nesta terça-
feira, às 15h45 (de Brasília), em
Turim (ITA), na primeira partida
das quartas de final da Liga dos
Campeões. Dez meses depois, é a
grande chance da Velha Senhora
devolver na mesma moeda à
decisão em Cardiff em 2016/17,
quando os Merengues fizeram 4 a
1 e ficaram com o seu 12º título
da competição. Na outra partida
de hoje pela rodada de ida das
quartas, o Sevilla joga em casa
contra o Bayern de Munique, mas
o favoritismo é todo do time
visitante, que este ano disputou
13 jogos e em sete deles marcou
mais de 4 gols - vem de goleada
por 6 a 0 no clássico com o
Borussia Dortmund pela Bundesliga
e avançou às quartas da
Champions com uma goleada por
5 a 0 sobre o Besiktas.

o Corinthians pelo Estadual, no
domingo. “Sinceramente, não tem
como [esquecer o Dérbi]. É uma fi-
nal que temos para disputar no
domingo. Se eu falar que esqueci o
jogo totalmente para pensar na Li-
bertadores, estaria mentindo”, dis-
se Moisés, o camisa 10 do Verdão.

A própria diretoria e comissão
técnica da equipe têm dúvidas so-
bre a melhor estratégia para o jogo
desta noite. Tanto que no último dia
de preparação para receber os pe-
ruanos o técnico Roger Machado
optou por dar mais tempo de recu-
peração aos jogadores que foram
titulares no fim de semana pelo
Campeonato Paulista.

Em função do desgaste físico

apresentado nas últimas partidas,
o treinador deve preservar alguns
atletas. Uma provável baixa é o la-
teral-esquerdo Victor Luis, que acu-
sou incômodo no tendão adutor da
coxa esquerda e deverá dar lugar a
Diogo Barbosa.

EFE
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Os melhores

 Outro canoísta olímpico do CRC, Vagner Souta Júnior, que é o atual campeão brasileiro
no K1-1000m, vê como motivação o retorno do parceiro de equipe e treinos Roberto

Maelher: “saber que ele está de volta e com vontade de vencer é muito bom para o
esporte e para mim, pois faz com que eu me esforce ainda mais para seguir em busca de
disputar as principais competições pela seleção brasileira”, diz Vagner, que em 2017

representou o País em etapas da Copa do Mundo e no Mundial, e que em quatro anos
como canoísta da seleção acumula 40 medalhas de diferentes competições.

A cidade de Curitiba receberá os
mais rápidos atletas da canoagem
brasileira neste fim de semana,
para as disputas da Copa Brasil de
Canoagem Velocidade, que será
realizada neste sábado e domingo
no Parque Náutico do Iguaçu.

Esta é competição mais impor-
tante para os praticantes da mo-
dalidade nas categorias Júnior e
Sênior, pois definirá a seleção na-

Além da distribuição de vagas para com-
petições internacionais, a Copa Brasil de Ca-
noagem Velocidade é uma espécie de reco-
meço para Roberto Maelher, veterano da mo-
dalidade que se diz ansioso para competir.

“É como se tivesse começando tudo de
novo, a ansiedade está batendo antes de
uma prova que eu disputo há 19 anos e já
tinha virado rotina. Hoje já dá um frio na bar-
riga em pensar no momento da largada, em
como vai ser, porque tem a renovação, os
atletas mais novos hoje estão vindo com tudo
e voltei bem próximo da competição. Estou
há 65 dias treinando, o que é pouco para
chegar e ganhar uma competição deste por-

Meta ousada na estreia
como canoísta sênior

A Copa Brasil de Canoagem Velocidade 2018 não causa sentimento de estreia apenas para
novatos no esporte ou em quem regressa à modalidade. Atleta que há alguns anos se destaca
em lagos mundo afora, Vitor Hugo Voigt Navarro competirá neste fim de semana pela primeira

vez como sênior - a principal da canoagem.
“Neste meu primeiro ano de sênior, para esta competição, o que espero é ficar atrás só do

Roberto [Maehler] e do Vagner [Souta] nos 1000m. Talvez, levando em consideração que o
Gilvan [Ribeiro] está voltando a remar, e que tem o Celso [Dias]... mas a preferência é que
entre os atletas com até 23 anos de idade eu seja o primeiro”, espera Vitor, de 18 anos e

que faz tal projeção justamente por ter dois dos principais canoístas do País como parceiro no
CRC. “Não só pelo fato de estar acompanhando eles o tempo todo, mas motiva pelo fato
de eles estarem treinando aqui e indo pra Curitiba assim como eu estou saindo daqui. Eles

nãoe estão fazendo nada de extraordinário, estão treinando o treino deles e fazendo a parte
deles aqui. Ou seja, se eu fizer meu treino aqui, se eu fizer minha parte aqui, eu também

posso chegar aonde eles chegaram. Então eu vejo que eles não ‘alienígenas’, são iguais a mim,
com braço, perna...”. Chefe de equipe do CRC, Paulo Vergutz está animado para mais essa
edição da Copa Brasil, a qual ele espera boa representatividade de seus canoístas. “Vamos

com um número mais de atletas em relação ao ano passado, e nada disso seria possível sem o
apoio que temos recebido da secretaria de [Cultura e] Esporte”.

cional que representará o Brasil
nos Jogos Sul-Americanos Cocha-
bamba 2018, a ser realizado de
6 a 8 de junho.

Já para os canoístas das cate-
gorias menores, a Copa Brasil vale
experiência e preparação para o
Campeonato Brasileiro, principal
evento do calendário para os jovens
e que será realizado no mês de
agosto na Bahia.

“Individualmente, a Copa Brasil
é muito importante porque vale
vaga para os Jogos Sul-Americanos,
Copa do Mundo, Mundial e para o
Pan do fim do ano, que é classifica-
tório para o Pan de 2019. Então, é
uma Copa Brasil que vai abrir por-

tas pra essas competições e para
o atleta que almeja essas vagas é
agora ou nunca”, explica a atleta
olímpica Ana Paula Vergutz, do CRC
(Clube de Regatas Cascavel).

“Para a equipe a Copa Brasil
é boa porque é uma competição
na qual alguns de nossos atletas
irão competir pela primeira vez, e
para os mais novos o Brasileiro
é o principal campeonato, então
ela serve como base para eles
verem como estão, no que preci-
sam melhorar para o Brasileiro.
Para a equipe vai ser bom porque
estamos indo com mais atletas
do que íamos em anos anterio-
res”, continua Ana Paula.

canoístas do País

Ana Paula Vergutz
com o troféu de 3º
lugar por equipes
na Copa Brasil 2017

Veterano, Maehler se diz ansioso antes de competir
te, um campeonato nacional no qual os atle-
tas ficam na sua melhor forma física pra buscar
vagas para a seleção e competições internaci-
onais”, diz o canoísta que é medalhista pan-
americano e atleta olímpico, mas que se afas-
tou um pouco do esporte para se dedicar à
profissão de bombeiro militar, a qual preteriu
para ser exclusivamente atleta da canoagem.

“Vou valorizar a experiência de 19 anos, a
vontade, a energia e o fato de ter pago este
pedágio, renunciado a uma profissão que tam-
bém era uma grande paixão, o que me dá
mais força ainda pra seguir em frente e buscar
essa vaga mais uma vez”, diz Roberto, que é o
atual vice-campeão brasileiro no K1-1000m.

ARQUIVO

ARQUIVO ATLETA
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 Há uma frase de Rubem
Alves que diz que “aquilo que
está escrito no coração não
necessita de agendas por-
que a gente não esquece. O
que a memória ama fica eter-
no”. A fala deste educador
vem ao encontro à responsa-
bilidade que a equipe de uma
escola tem de transformar o
ambiente escolar em um es-
paço em que a criança ame,
que queira ficar.

A Escola Municipal Ado-
lival Pian, como é de conhe-
cimento de todos, teve a
nova estrutura construída

recentemente e é privilegia-
da em relação ao prédio. No
entanto, para quem conhe-
ce a escola do portão para
dentro, algo chama ainda
mais atenção e faz brilhar os
olhos: a dedicação da equi-
pe em deixar cada cantinho
da escola agradável e propí-
cio para a transmissão do
conhecimento.

Desde a decoração das
salas até a produção de ma-
teriais pedagógicos e as ati-
vidades desenvolvidas com
os alunos, tudo tem muita
cor e vida. “Os recursos vi-
suais são muito importan-
tes no trabalho com as cri-
anças, pois elas se sentem
estimuladas a aprender”,
conta uma das coordenado-
ras da escola, Silvia Paludo,
que acompanhada da dire-
tora, Ana Claudia Drobavo-
ski, e Judite Bottega da Sil-
va, também coordenadora,
se orgulha de mostrar cada
espaço da escola.

Comunidade escolar

Formação
Quando se fala em

formação e palestras para
os alunos, isso não é

coisa nova para a Escola
Adolival Pian. A escola
conta com um amplo
auditório com 198

lugares que é utilizado
para formações com os

alunos, com a
comunidade e até mesmo

pela Secretaria de
Educação, quando

necessita realizar alguma
formação descentralizada.
Neste espaço os alunos
assistem palestras, peças
teatrais e participam de
momentos direcionados
para orientações gerais.

CRIANÇAS em atividade pedagógica na Escola Adolival Pian

DIVULGAÇÃO

Uma
ESCOLA
modelo

Uma
ESCOLA
modelo

Além do empenho da equipe de profissionais da escola, a diretora Ana Claudia
também reforça a importância da participação da comunidade escolar como um
ponto bastante positivo. Segundo ela, a participação da APPS (Associação de
Pais, Professores e Servidores) e do Conselho Escolar são fundamentais no dia a dia
da escola. “Um exemplo desta parceria é que agora com a chegada do frio nós já
havíamos definido junto ao Conselho Escolar que disponibilizaríamos álcool em gel
em todas as salas de aula, além de viabilizar formações para os alunos a respeito da
prevenção da gripe. O Conselho Escolar traz ideias e apontamentos e solicita por
ofício os profissionais de saúde para as palestras e a APPS ajuda a levantar os
valores necessários para fazer as coisas acontecerem”, explica.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

OVOS que restaram em
supermercado devem
retornar às fábricas

De volta às fábricas
Quem esperava para aproveitar

algum tipo de desconto nos ovos
de chocolate que normalmente res-
tam nos supermercados após a
Páscoa, dessa vez não terá essa
oportunidade.

Embora em alguns estabeleci-
mentos, a exemplo do que está lo-
calizado no Bairro Parque Verde em
Cascavel, poucas unidades tenham
sido encontradas na manhã de on-
tem, essa sobra de estoque não fi-
cará à disposição dos clientes.

“Nós contabilizamos as unida-
des e encaminhamos às indústri-
as”, afirma o gerente do supermer-
cado, Cesar Pegoraro ao acrescen-
tar que essa prática tem sido ado-
tada desde os últimos anos.

Os ovos que sobraram en-
cheram três carrinhos do super-
mercado e esse volume não é
visto como algo negativo para o
estabelecimento.

“Tivemos um bom número de
vendas e registramos um pequeno
aumento de 5% em relação ao ano
passado”, ressalta o gerente.

Segundo Pegoraro, a estratégia
das indústrias contribuiu para que
os consumidores conseguissem
encontrar o que procuravam.

 PADRONIZADOS
“Os ovos foram padronizados e não tiveram o formato mediano que é o mais

procurado pelos clientes. Além disso, não houve uma variação muito expressiva
de valores em relação às diferentes marcas”, explica o gerente. Como é esperado
em todos os anos, o maior volume de vendas ocorreu às vésperas da Páscoa e

quem foi às compras nos últimos dias aproveitou algumas promoções.
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Nova em Cascavel, a pós-gra-
duação em Enfermagem Dermato-
lógica e Assistência às Feridas é
uma excelente oportunidade para
o profissional enfermeiro assistir
com competência técnica, huma-
na específica e adequadas ao cui-
dado holístico e autônomo da pes-
soa com lesões cutâneas.

O foco principal é desenvolver
o ensino na área de dermatologia
e prevenção e tratamento de feri-
das ao paciente, família, equipes
de Enfermagem e interdisciplinar,
capacitando para o atendimento
de indivíduos com risco ou acome-
tidos de feridas de origens física,
química, metabólica, operatória/
cirúrgicas, radiológica e por aciden-
tes, seja em hospitais, atendimen-
to ambulatorial ou domiciliar.

Especificamente, também bus-
ca capacitar os enfermeiros para
planejar, organizar serviços e atu-
ação multidisciplinar, além de con-
tribuir para a tomada de decisão
que fundamente a sua prática e
introduzir os participantes em pes-
quisa científica na área.

O curso envolve conteúdos bas-
tante pertinentes, sendo eles o
estudo da Anatomia, fisiologia e
semiologia da pele; Aspectos psi-
cológicos do portador de lesões
cutâneas; Assistência de Enferma-

Unipar oferece pós-graduação em Enfermagem
Dermatológica e Assistência às Feridas

Foco é ensinar para a prevenção e tratamento de feridas de origens física, química, metabólica,
operatória/cirúrgicas, radiológica e por acidentes

gem aos pacientes com drenos e
cateteres, com lesão por pressão,
com lesões neoplásica, e com úl-
cera diabética, venosa e arterial;

Ainda, na lista das disciplinas, estão: Biomateriais e seu uso
em coberturas para curativos; Biossegurança: aspectos éticos e
legais do tratamento de lesões; Comissão de curativos, parecer

técnico, padronização; Compra, processo licitatório e auditoria de
materiais para lesões; Dermatologia estética e tecnologias

reparadoras; Educação em saúde e práticas
educativas; Enfermagem e os aspectos nutricionais do portador de
lesão cutânea; Farmacologia e exames laboratoriais; Home care e
os cuidados prestados aos pacientes portadores de lesão cutâ-

nea; e Prática clínica.

Assistência de Enfermagem ao pa-
ciente ostomizado e ao paciente
queimado; e Assistência de Enfer-
magem em dermatologia clínica.

As aulas estão previstas para iniciar em abril, em regime quinzenal, às
sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos sábados, das 7h30 às 13h30. A

coordenação é da professora Daisy Cristina Rodrigues. As inscrições
encerram neste mês, acesse www.unipar.br ou saiba mais pelo telefone

(45) 3321-1300.

Inscrições encerram neste mês
de abril, acesse www.unipar.br
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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, 03 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jaques Douglas Miranda de Lima e Claudimara Alves dos Santos
2- Héliton de Souza Machado e Sandra Regina Duarte da Silva
3- Alex Sandro Henrique da Silva e Sandra da Silva Schillo
4- Wagner de Oliveira e Karina Antunes de Mello
5- Samuel de Souza Melo e Bruna Emanoela dos Santos

Mais pessoas saíram do que
entraram nos registros do Serviço
de Proteção ao Crédito da Acic no
mês de março em comparação com
o mesmo período do ano passado.
É o que indicam números que aca-
bam de ser divulgados pelo SPC da
Associação Comercial e Industrial
de Cascavel. O número de pesso-
as que limparam o nome e volta-
ram a consumir subiu em 11%.

Em março passado, 3,3 mil pes-
soas procuraram as lojas em que
deviam e acertaram seus débitos.

O SPC também percebe que o volume
de consultas feito pelas empresas também
recuou em março de 2018 ante a março
de 2017. A queda no número de
consultas foi de 5%, ou seja: foram
46.439 realizadas em março último
contra 48.684 de março de 2017.
Uma das percepções que os indicadores
trazem, segundo especialistas do SPC da
Acic, é que pelo fato de o feriado de
Páscoa ter sido no fim do mês o
consumidor não se utilizou dele para fazer
novas compras principalmente a prazo.

Números mostram
que mais pessoas

recuperaram o
crédito na praça

Por sua vez, em março do ano pas-
sado elas somaram 2.966. O núme-
ro de registros no sistema (de con-
sumidores que não honraram seus
pagamentos) recuou em 6%. Foram
5.232 incluídos em março último
contra 5.560 de março de 2017.

Nome limpo na praça A
R

Q
U

IV
O

Empresas
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Depois de o município ceder dez
técnicos de enfermagem, a ala G2
da enfermaria do HUOP (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná)
começou a funcionar ontem, ape-
sar de ter sido inaugurada em no-
vembro do ano passado. O novo es-
paço supre uma pequena parte da
demanda por leitos na região.

Segundo o diretor de enferma-
gem do hospital, Rafael Muniz de
Oliveira, a nova ala abriu às 7h, e
quatro pacientes que estavam no
pronto-socorro do HUOP foram
transferidos para lá. “A segunda-
feira foi tranquila, e estamos com
os leitos já disponíveis no sistema.
Os encaminhamentos serão feitos
conforme a demanda”, diz Oliveira.
A ala G2 da enfermaria do HUOP
atende somente pacientes ortopédi-
cos. Ao todo, 30 leitos compõem a
estrutura, mas neste primeiro mo-
mento dez vagas estão à disposição.
As transferências ocorrem via Cen-
tral Estadual de Leitos. No entanto,
os internamentos podem demorar
semanas, o que tem causado super-
lotação nas UPAs (Unidades de Pron-
to Atendimento) de Cascavel.

A cessão dos técnicos de enfer-
magem é temporária, válida por 90
dias e autorizada na semana pas-
sada pelo Conselho Municipal de
Saúde, em reunião extraordinária
na Câmara de Vereadores de Cas-
cavel. Ainda não se sabe quanto o
município vai pagar pelos profissi-
onais, e um posicionamento sobre
um possível reembolso do Estado
ainda é aguardado.

4 são internados na nova ala

  ABERTURA DE NOVOS leitos deve desafogar UPAs e acelerar transferências

A nova ala do hospital só não pode ser aberta antes por conta da falta de
técnicos de enfermagem. Chamamento público divulgado em 25 de agosto
de 2017 previa a contratação de 31 vagas para enfermeiros e 52 para
técnicos que atuariam nesta demanda. Porém, devido ao salário abaixo do
piso da categoria ofertado na publicação feita pela Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do Paraná) - a gestora do hospital -, não houve
interessados, sendo necessária uma revisão.
Divulgada no próprio site da Unioeste em 23 de março de 2018, notícia
da assessoria de comunicação da Universidade prometia a publicação de
novo edital de chamamento público na semana passada. Com pelo menos
sete dias de atraso, nada foi divulgado, uma forma de o Estado ganhar tempo
enquanto a Prefeitura de Cascavel paga a conta. Vale lembrar que a notícia
informava erroneamente a contratação de enfermeiros e não técnicos, dado
confrontado pela própria assessoria do hospital.
De acordo com Oliveira, o novo edital com as devidas revisões deve ser
divulgado até o fim desta semana, com mudanças nas questões salariais. Para
participar, o profissional precisa ter experiência comprovada de no mínimo
um ano e meio na área hospitalar ou ter atuado na urgência e emergência nos
últimos cinco anos. Além disso, as contratações são feitas por meio de
abertura de empresa, o que obriga o servidor a possuir CNPJ.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Chamamento público
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Autismo é tema
de congresso

Na manhã de ontem, integrantes da Amac realizaram panfletagem no centro
de Cascavel em alusão ao Dia Internacional de Consciência do Autismo.
Conforme Samantha, foram entregues materiais informativos na tentativa de
mostrar que “o autismo é uma questão de saúde pública”, diz. Além disso,
a ação abordou o preconceito e a inclusão do autista na comunidade. A
Associação programa ainda panfletagem em escolas.

 Amanhã é dia de falar sobre o
TEA (Transtorno do Espectro Autis-
ta), no 1º Congresso sobre Autis-
mo de Cascavel, realizado no anfi-
teatro da Unipar (Universidade Pa-
ranaense), até a sexta-feira (6).

De acordo com a presidente
da Amac (Associação de Mães
de Autistas de Cascavel), Saman-
tha Sitnik, 850 pessoas confirma-
ram presença no evento e não há
mais vagas disponíveis. A progra-
mação começa às 20h, com pa-
lestra sobre “Autismo e Moradi-
as Assistidas”, ministrada pela

criadora da Lei Federal do Autis-
mo, Berenice Piana. Na mesma
noite a psiquiatra Julia Farage
Saito falará sobre “O que eu pre-
ciso saber sobre o autismo?”

O evento continua na quinta-fei-
ra (5), e terá abordagens sobre o
cotidiano da família nos casos
mais graves do transtorno e olha-
res neuropsicopedagógicos entre
os autistas. O manejo comporta-
mental dos portadores do TEA tam-
bém será apresentado.

O congresso encerra na sex-
ta-feira (6), com depoimentos de
pais de adolescentes com TEA.
Para finalizar o evento, haverá
mesa redonda com neurologista,
psiquiatra e pediatra.Panfletagem
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Exposto logo na entrada da loja
de materiais de construção, o pe-
pino gigante é uma atração à parte
em meio aos objetos à venda. Ele
foi deixado ali justamente com o
intuito de atrair os olhares de cli-
entes e de quem busca saber mais
sobre essa produção.

O empresário Francisco Netto
Lourenço possui uma chácara em
Santa Maria às margens da PR 163
e se tornou popular na cidade por
cultivar alimentos com tamanhos
muito além dos tradicionais.

Dessa vez a novidade é o “pepi-
não” colhido na última semana e
que representa um novo recorde.
“Ele mede 73 centímetros e pesa
41 quilos. Fiz pesquisas de sites
de outros países e não encontrei
nada igual. No Brasil o maior regis-
tro até hoje é de um pepino com 33
quilos”, diz o produtor mais conhe-
cido como Chico Netto.

Ele não esconde de ninguém o
segredo para que esse e muitos
outros alimentos cresçam dessa

Terra de gigantes
forma na propriedade rural.

“Preparo a terra com torra de
mandioca, húmus de minhoca e
bagaço de cana e a cova é feita seis
meses antes do plantio. Primeiro
planto a semente em um vaso e
quando atinge dez centímetros vai
para a terra”, diz ele.

SUPERPRODUÇÃO
Outro alimento que ganhou
destaque neste ano é a berinjela e
entre 15 diferentes variedades
plantadas, uma delas atingiu dois
quilos. Na terra em que surgem os
gigantes também há pimentas, jiló,
melancia, entre outros alimentos.
“Tenho um pouco da cada coisa e o
diferencial além do tamanho são as
variedades”, comenta Netto. A
satisfação em compartilhar o
trabalho motiva o comerciante a
produção de uma revista, pelo
menos a cada dois anos, com fotos
de tudo o que a Chácara Paraíso
tem de produtivo.

Doce
O pepino ficará à exposição por
mais um período, mas já tem um
futuro definido. “Depois faremos
doce e fica parecido com o de
laranja. É só tirar a casca e a barrigada
e cozinhar com cravo, canela e
açúcar”, revela Netto ao dizer ainda
que o pepino deve render cerca de
30 quilos de doce caseiro.

Abóboras
No ano passado o produtor
ganhou notoriedade por uma
colheita bastante inusitada.
“Colhemos uma abóbora com 272
quilos, mas até 200 quilos para
nós já não é muita novidade”, diz
ele que se dedica ao cultivo de
dezenas de variedades de abóbora
na chácara de sua propriedade.

CHICO NETTO ganhou popularidade pela produção de alimentos gigantes como o pepino de
 73 centímetros e 41 quilos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Era perto das 11h da manhã
de ontem quando o Corpo de Bom-
beiros começou a receber liga-
ções relatando tremores que fo-
ram sentidos por moradores da
região central, e dos bairros Can-
celli e Fag.  Inclusive na própria
sede do Corpo de Bombeiros, os
atendentes sentiram os abalos e
alguns relatam que se sentiram
nauseados no momento.

A sindica do edifício Hilário Feli-
pe Effgen que fica na Rua Presiden-
te Kennedy, Helena Marca, relata
que não estava no prédio no mo-
mento dos tremores, mas que os
moradores se comunicaram imedi-
atamente através de um grupo do
WatsApp “Dois moradores, um do

Cascavel tremeu
5o e outro do 3o andar disseram no
grupo que o prédio estava tremen-
do. A moradora do terceiro andar
disse que um vaso de planta gran-
de que ela tem no apartamento tre-
mia todo. Achei estranho e resolvi
ligar no corpo de bombeiros onde
me informaram que realmente ha-
via tido um tremor e que lá eles tam-
bém tinham sentido”

Helena afirma que o Corpo de
Bombeiros a orientou, num pri-
meiro momento, a observar se o
edifício continha alguma rachadu-
ra e, caso houvesse o prédio de-
veria ser evacuado.

EPICENTRO
Segundo o USSG Serviço Geológico dos EUA o epicentro do terremoto foi na
cidade de Carandayti ao sul da Bolívia e registrou 6.7 na escala Richter. Os
tremores foram sentido também em outros quatro estados brasileiros: Rio Grando
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

VISTORIA
Ainda durante a tarde equipes da
Defesa Civil visitaram todos os
locais de onde saíram os chamados e
vistoriaram a estrutura de cada
edifício constatando que nenhum
deles oferecia risco aos moradores,
conforme relata a Tenente do Corpo
de Bombeiros de Cascavel, Marcela
Schwendler. “Nossas equipes
estiveram nestes locais e verificaram
que a magnitude dos tremores
acabaram não prejudicando nenhuma
estrutura. Como a distância é  muito
grande então ele é bem baixo a
ponto de não causar nenhum estrago,
nenhum dano e nenhuma vítima” ́

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

MORADORES de vários prédios de Cascavel
relataram ter sentido os edifícios tremerem
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Prender ou não, eis a questão

Um incêndio de grandes proporções atingiu
um barracão na Avenida Tito Muffato,
Bairro Santa Cruz, em Cascavel. O local,
que fica atrás de um posto abandonado, é
usado por moradores de rua e vasilhames
de bebidas foram encontrados. Populares
viram quando a chama começou e tentaram
apagar o fogo, com uso de mangueiras. O
Corpo de Bombeiros foi acionado e teve
trabalho para conter o incêndio. A fumaça
tomou conta da região. Moradores da casa
ao lado molharam as paredes para evitar
que a residência fosse atingida pelo fogo.
Apesar do susto, ninguém se feriu.

AÍLTON SANTOS

O julgamento previsto para
esta quarta-feira no STF (Supremo
Tribunal Federal) do habeas cor-
pus de Lula e questionando da ma-
nutenção ou não da prisão a par-
tir da condenação em segunda ins-
tância mobilizou instituições e di-
vide opiniões de magistrados, pro-
motores e advogados.

Em 2009, o STF havia decidido
que as prisões só poderiam ocor-
rer após o trânsito em julgado. Em
2016, os ministros definiram pela
possibilidade de prisão em segun-
da instância.

O assunto veio à discussão a
partir do pedido de habeas corpus
da defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, condenado em
segunda-instância, e que será jul-
gado na quarta-feira. A solicitação
é para que a prisão só ocorra de-

pois de esgotadas todas as pos-
sibilidades de recurso.

A partir disso, o Ministério Pú-
blico encabeçou uma campanha,
com direito a abaixo-assinado,
para que se mantenha a possibi-
lidade de prisão em condenação
de segunda instância. “Um pro-
cesso até chegar ao STF, muitas
vezes, demora 10 a 15 anos. Nes-
te período, pode haver prescrição
do crime, morte do réu, entre ou-
tros fatores”, comenta o promo-
tor da 5ª Promotoria em Cascavel,
Guilherme Carneiro.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 LAVA JATO
AMEAÇADA
De acordo com o Ministério
Público, caso a mudança ocorra
novamente, operações como a Lava
Jato estão ameaçadas. “A Lava Jato
trabalha com delações premiadas.
Hoje, o acusado entende que é
melhor colaborar porque será
condenado em dois anos, e negocia
uma prisão domiciliar. Agora, se a
pessoa souber que pode levar até 15
anos para começar a cumprir pena de
prisão, não vai aceitar um acordo de
delação. E muitos casos de lavagem
de dinheiro, por exemplo, só são
apurados de maneira célere por conta
desses acordos”, explica.

O Fonajuc (Fórum Nacional de Juízes Criminais) também en-
tregaram ao STF uma nota técnica, contra a mudança. O docu-
mento teve mais de 5 mil assinaturas de integrantes do fórum. A
justificativa é de que a execução provisória de pena não é uma
afronta à Constituição. “A presunção de inocência não consubs-
tancia regra, mas princípio, que não tem valor absoluto, pelo que,
deve ser balizado por outros valores, direitos, liberdades e garan-
tias constitucionais. Por tais razões, o princípio da presunção de
inocência deve ser ponderado, a fim de que não se exacerbe a
proteção de sujeitos à persecução criminal, em detrimento dos
valores mais relevantes para a sociedade”, diz a nota técnica.

 Mobilização nacional
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Giro da
Violência
Homicídio investigado I
A Polícia Civil de Cascavel, por
meio da Delegacia de
Homicídios, investiga os dois
assassinatos registrados no
feriado prolongado de Páscoa.
Segundo a DH, o autor da morte
de Jhony Severiano, 21 anos, no
Bairro Cascavel Velho, no
domingo de manhã, já foi
identificado. O carro usado no
crime foi encontrado e
apreendido, assim como a
tornozeleira eletrônica usada
pelo rapaz, que é procurado pela
polícia. O crime foi motivado por
tráfico de drogas.

Homicídio investigado II
A Delegacia de Homicídios
também segue com a
investigação sobre a morte de
Anderson de Franca Rodrigues,
18 anos, que ocorreu no Bairro
Interlagos, na tarde de sexta-
feira. De acordo com a DH, há
identificação do autor da
morte, mas detalhes do crime
ainda precisam ser
esclarecidos. Há desconfiança
de que mais de uma pessoa
esteja envolvida no crime.

Preso por mandado
Um idoso de 67 anos foi preso
na tarde de ontem, pela Polícia
Militar de Cascavel. Ele estava
no Fórum Estadual da cidade
quando foi identificado que
havia um mandado de prisão
em aberto contra ele, por
tráfico de drogas. A PM foi
acionada e levou o homem
para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel. Segundo
a polícia, o idoso tem longa
ficha criminal.

Menos mortes
nas rodovias

Nove acidentes, 14 pessoas
feridas e uma morte. Esse foi o
saldo da Operação Semana San-
ta da Delegacia da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) em Cascavel,
que atende a 795 quilômetros de
rodovias federais.

Número bem menor que em
2017, quando três mortes foram
registradas e 21 pessoas se feri-
ram em 17 acidentes.

Na operação deste ano, o único
acidente com morte ocorreu na
madrugada de sábado, na BR-
467.Um adolescente, de 16 anos,
foi a vítima fatal. O acidente envol-
veu um veículo Bora, placas de Cas-
cavel. O motorista perdeu o contro-

le da direção, saiu da pista e bateu
contra a parede de um motel, loca-
lizado às margens da rodovia.

Radares móveis operaram nas rodovias durante os quatro dias
de operação. Na regional de Cascavel, 1.341 veículos foram fla-
grados acima do limite de velocidade. Outros 115 condutores
foram autuados por ultrapassagem indevida, 72 por não usar o
cinto de segurança.

PRF intensificou ação nas rodovias no feriado prolongado

ALCOOLEMIA
De acordo com a PRF de
Cascavel, 381 condutores foram
submetidos ao teste de bafômetro
nos quatro dias de operação.
Foram 10 autos de infração
registrados por embriaguez ao
volante. Destes, três condutores
foram presos por apresentar teor
alcoólico acima de 0,30 mg/lt. Eles
receberão multa de R$ 2.934,70
e têm o direito de dirigir suspenso
por um ano. Os motoristas presos,
além dessas punições, responderão
a processo criminal.

Excesso de velocidade

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Como será?
Para estagnar os exageros de horas extras, Leonaldo

Paranhos (PSC) estipula em novo decreto que os
responsáveis pela pasta terão que pedir autorização
prévia – de 15 dias – a ele, de maneira oficial. Fica

difícil imaginar de onde Paranhos vai tirar tempo para
continuar o trabalho e avaliar caso a caso. Lembrando:

Cascavel tem hoje cerca de oito mil servidores.

Sem inauguração
Com a viagem de Paranhos
a Brasília foi cancelada a
inauguração da sede da
Secretaria Municipal de
Política sobre Drogas e
Proteção à Comunidade,
prevista para hoje. Não foi
remarcada nova data.

Se necessário!
Uso policial e até
demolição estão
autorizados pela Justiça
para que continuem as
obras de ligação entre a
Rua Ipanema e Avenida das
Pombas, no Bairro Floresta.
A posse da área de apenas
355 metros quadrados
envolve uma briga de

família. A Prefeitura já
depositou R$ 15 mil – valor
de avaliação do imóvel.

Sessões
A mudança no regimento
interno tende a alterar o
horário das sessões. Elas
serão feitas em um só
horário, tanto segunda
quanto terça-feira. Hoje as
sessões são realizadas às
9h30 e 14h30.

Propostas?
Poucas propostas estão
surgindo do Legislativo.
Nas últimas sessões os
vereadores têm apenas
apreciado o que chega do
Executivo.

TROPICAL E CANADÁ

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A semana será de mudanças de cadeiras entre
parlamentares que pretendem disputar as eleições deste ano.

 A janela partidária, para os deputados que queiram
mudar de partido, se encerra no próximo sábado, dia 7.

A Câmara aprovou ontem em primeira votação a permuta
de terrenos para que seja prolongada a Rua José de Sá
Cavalcanti. A obra em fase de elaboração de projeto é
necessária para interligar os bairros Tropical e Canadá.
Os proprietários serão indenizados. Hoje a proposta
entra em segunda votação.

Bilhetagem
deficitária

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

Implantado há três
anos, o sistema de bilhe-
tagem eletrônica ainda
gera divergências em Cas-
cavel e tende a retornar
as discussões na Câma-
ra de Vereadores.

O vereador Paulo Porto
(PCdoB) questiona a bilhe-
tagem integral: hoje na ci-
dade é impossível usar o
transporte público sem o
cartão da ValeSim, empre-
sa mantida pela Viação
Capital do Oeste e a Em-
presa Pioneira. “Se Casca-
vel continuar com a bilhe-
tagem eletrônica, precisa
flexibilizar: aceitar o dinhei-
ro e oferecer mais estabe-
lecimentos para recarga
dos cartões”, diz Porto.

Os passageiros se ha-
bituaram ao uso do car-
tão, mas a dificuldade,
segundo o vereador, está

com os turistas. “Não
podemos aceitar que al-
guém chegue a Cascavel
pelo aeroporto, por exem-
plo, e não tenha como
usar o transporte público
por não ter o cartão”.

Um seminário será rea-
lizado em breve para deba-
ter a mobilidade urbana:
transporte municipal, ciclo-
vias e transporte rural. O
exemplo de Curitiba, Capi-
tal do Estado, é usado pelo
parlamentar para contrari-
ar o sistema de Cascavel.
“Temos que reconhecer
que não foi algo positivo.
Em Curitiba 65% dos pas-
sageiros usam dinheiro e
apenas 35% bilhetagem,
além disso tem as catra-
cas para comprar a passa-
gem. Aqui não temos”.

 PAULO Porto diz
que não é preciso

flexibilizar a
bilhetagem eletrônica
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A liberação da cadeira para que
os suplentes assumam o cargo
temporariamente está com os dias
contados na Câmara de Vereadores
de Cascavel. Em fase final, o novo
regimento interno impede que se-
jam convocados esses políticos
para substituir os parlamentares
que se afastam por menos de qua-
tro meses para tratamento médico
ou motivos particulares.

A prática ainda é bastante co-
mum e o problema está no gasto
dobrado com subsídios: tanto titu-
lar quanto suplente recebem R$
11.303,50, cada um, por mês.

O diretor legislativo, Mario Ga-
lavotti, argumenta que a decisão
está embasada em uma orientação
do Tribunal de Contas do Estado.
“A convocação só é necessária se
houver afastamento do cargo, renún-
cia, perda de mandato ou ocupação

Sem salários  Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

GALAVOTTI diz que
decisão está embasada em
parecer do Tribunal de Contas

NOVAS REGRAS
Os parlamentares presos –
como já ocorreu em Cascavel –
ficarão impedidos de receber
subsídios. A justificativa é que
para receber o valor o parlamentar
deve desempenhar as funções – o
que fica impossível dentro da
cadeia. Os casos de corrupção
que levarem a cassação também
terão novo aporte legal.

Além dos 60 dias para
argumentação popular, a Câmara
vai incluir um prazo maior para
que a Comissão de Finanças
também possa apresentar um
parecer sobre os gastos dos
gestores, inclusive com
possibilidade da convocação dos
envolvidos – inclusive defesa de
ex-prefeitos. “É um procedimento
mais adequado”, afirma o diretor
legislativo, que nega essa
alteração em virtude da
reprovação das contas de Bueno.
Se entrar em vigor em um mês –
conforme o previsto pelo servidor
– o novo regimento só beneficiará
futuras prestações de contas.

 O atual regimento interno é 4 de julho de 1975, ou seja, tem quase 43
anos. Se tivesse feito ainda quando Galavoti cobrou a Mesa Diretora – em
2016 – Edgar Bueno, ex-prefeito de Cascavel ,não teria as contas automa-
ticamente reprovadas pelo Legislativo, por 14 votos. É que o novo texto
estabelece o que Bueno não teve quando teve os gastos de 2013 avalia-
dos em fevereiro deste ano: o contraditório de ampla defesa. “Teremos um
procedimento específico para o julgamento de prestação de contas de ges-
tores. Nosso regimento hoje não estabelece essa defesa ampla. Vamos
estipular prazos, como a Constituição Federal determina: as contas devem
ficar 60 dias à disposição da população e vereadores para serem questio-
nadas. Hoje nosso regimento não possibilita isso”, diz Galavotti.

de outro cargo público, como secre-
tário municipal – nesses casos con-
voca-se o suplente, pois não há tem-
po determinado para retorno do par-
lamentar e extrapola o prazo de 120
dias”, explica Galavotti.

Essa é apenas uma das mudan-
ças estabelecidas no novo regimen-
to interno que deve entrar em vigor
em um mês, após aprovação da
Mesa Diretora.

Parecer

43  anos
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Foi movimentada a manhã de
ontem na Central de Distribuição
Domiciliar de Cascavel, quando
mais uma remessa de carnês de
IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo
foram entregues pela gráfica aos
Correios para a distribuição aos
contribuintes, que já começaram a
receber os documentos ainda na
semana passada.

Das 155 mil unidades enviadas
para impressão, 100 mil já estão
sendo separadas e distribuídas.
Até o fim da próxima semana, a
meta é de que todos tenham rece-
bido para o pagamento, que come-
ça a vencer no dia 16 de abril. O
secretário de Finanças, Renato Se-
galla, e a encarregada do setor de
IPTU, Marlene Kaefer, acompanha-
ram a separação do material.

De acordo com o Segalla, se al-
gum contribuinte não receber o car-
nê até o dia do vencimento pode
acessar a segunda via do mesmo
diretamente no Portal do Município
(www.cascavel.pr.gov.br). No link espe-
cífico dedicado ao IPTU é possível con-
sultar os dados do imposto devido e,
ainda, fazer a emissão do boleto.

O gerente de atividades externas
dos Correios, José Marcos Pereira,
explicou que todos os carnês se-
rão levados pelos carteiros até o
endereço que está impresso, mas
se por alguma dificuldade não pu-
derem ser entregues, serão leva-
dos à Prefeitura, onde os contribu-

Com o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, o deputado
federal Alfredo Kaefer visitou as
instalações do futuro Hospital
Municipal, antigo Hospital Santa
Catarina. Em breve a unidade
começará a atender a população por
conta da grande reforma que será
feita na UPA Brasília e, na
sequência, terá suas obras
concluídas para que se transforme
no Hospital Municipal de Cascavel
que vai atender a demanda e
desafogar as UPAs. Para isso, o
deputado Kaefer viabilizou emenda
parlamentar de R$ 11,5 milhões.

DIVULGAÇÃO

100 mil carnês de IPTU

CONTRIBUINTES de Cascavel já estão recebendo os carnês do IPTU

intes também poderão procurá-los.
“A orientação é para que as pesso-
as que estão tendo problemas com
entrega de carnês atualizem o ca-
dastro na Prefeitura, uma vez que
temos visto muitos casos de difi-
culdade de localizar os endereços
informados”, esclareceu.

FÁBIO DONEGÁ
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Em 3 de abril de 1968, feliz, o deputado federal Lyrio
Bertoli enviou um telegrama ao prefeito Odilon Reinhardt
anunciando a previsão de Cr$ 100 milhões para a cons-
trução de uma Faculdade de Direito em Cascavel. Ou-
tros tantos seriam liberados no ano seguinte. Nem os
200 milhões vieram nem a Faculdade de Federal de Di-
reito saiu do papel. Por quê?

Houve uma briga interna entre os ditadores bem nes-
sa época. Um grupo (os pombos) queria levar o Brasil de
imediato à democracia. O outro (falcões) pretendia tornar
a ditadura mais violenta.  Venceu o segundo grupo, que
favoreceu as empreiteiras. As mesmas que continuaram
assaltando o Brasil até Dilma Rousseff autorizar as dela-
ções premiadas, atrair a ira do “mecanismo” e cair.

Bertoli havia negociado as verbas com o general Cos-
ta e Silva, que pretendia iniciar o processo de democrati-
zação, mas foi vencido pela linha dura. Enfraquecido, seus
compromissos foram desonrados, mas mesmo assim
ele insistiu em retomar as rédeas do governo.

Ás vésperas de enviar ao Congresso uma emenda
democratizante pondo fim ao AI-5, instrumento de força
que endureceu o regime ditatorial, sofreu um suspeito
derrame cerebral. Era o golpe dentro do golpe.

Os resultados dessa tragédia é que nem o governo
federal nem o do Estado criaram a estrutura para o ensi-
no superior. A Prefeitura teve que bancar sozinha as obras
da Fecivel (depois Unioeste), com a doação dos imóveis
por pioneiros que merecem ser sempre lembrados: as
famílias Miotto, Bublitz e Vigo da Silveira.

O SUMIÇO DOS 200 MILHÕES
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 “4ª feira é o dia D da luta
contra a corrupção na Lava

Jato. Uma derrota significará
que a maior parte dos
corruptos de diferentes

partidos, por todo país, jamais
serão responsabilizados, na
Lava Jato e além. O cenário
não é bom. Estarei em jejum,
oração e torcendo pelo país.”

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

O Cascavel
Clube Recreativo
que segue firme
no propósito de
estar na Primeira
Divisão do
Campeonato
Paranaense em
2019.

As críticas
indiretas do
presidente
Michel Temer à
PGR e PF pelas
prisões de seus
amigos na
Operação Skala.

Deltan Dalagnol,
procurador da Lava

Jato, no Twitter

PREVISÃO DO TEMPO
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31/03 - 09h36
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poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Santa Cruz
A Associação de
Moradores do Bairro Santa
Cruz conhecerá a nova
diretoria no próximo
sábado (7) quando
acontece a eleição. Os
moradores poderão votar
a partir das 14 horas e a
votação prosseguirá até as
17 horas. A votação
acontece na Praça CEU das
Artes, na Rua Caiçaras, 40.
Para votar, é necessário
levar comprovante de
residência e documento
oficial com foto.

 Interligação
A Sanepar informa que
serão executados
serviços de interligação
de rede para melhorias
no sistema de
distribuição de água de
Cascavel, na quinta-feira
(5).. Pelo tempo de
paralisação é possível
que seja registrada falta
temporária de água nas
regiões dos bairros
Santo Onofre, Bom Jesus
e Jardins Monet e em
parte dos bairros Alto
Alegre e Palmeiras.

ARQUIVO



 Brendom Ronclágio apaga velinha hoje
e ganha parabéns especial da mamãe, Seliane Silva

gente@jhoje.com.br
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Telona
Até domingo, ocorre a 10a edição do Festival de Cinema de Cascavel. Todos os

dias serão exibidos filmes da Mostra de Cinema Infanto-Juvenil – Mocin.
Amanhã tem sessão na Casa da Cultura Zona Norte, às 10h e 14h. Entre os filmes

a serem apresentados estão: A primeira flauta e 8 patas. Os agendamentos de
grupos podem ser feitos pelo contato: (45) 3902-1865, com Sarah ou Silvia.

Solidariedade
O Tuiuti Esporte Clube está

promovendo a Campanha do Agasalho.
Os donativos serão entregues às

entidades Provopar e Cemic.

Xeque!
Todas as terças e sextas-feiras tem
treinamento de xadrez. As aulas

ocorrem na Sala do Clube de Xadrez,
no Centro Esportivo Ciro Nardi, das 9h

às 11h30 e das 14h às 17h30. Mais
informações pelos telefones

(45) 3902-1348 e 3902-1346.

Felicidades!

Camila Delallo Caus, Paula Maria
Santos, Júlio Pedro Maia, Mariana Dias

dos Santos e Pedro Júlio Moraes.

Bazar
Dia 7 de abril, no salão comunitário do Bairro
Periollo, será realizado um bazar com roupas

seminovas. Os preços são R$ 3 e R$ 5.
Ao todo, serão mais cinco mil peças à venda.

Mais informações pelo telefone (45) 9 9974-7390.

Olhar
Sensibilidade de um Olhar é o título da

exposição da artista Edimara Lüpeges, que
estará aberta ao público a partir do de 5 a 27
de abril, na Sala Verde da Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos. O horário de visitação é

das 8h às 19h.

Em momento de paz absoluta, STEPHANY ZUCCO

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

DIVULGAÇÃO

“Cada coisa tem sua hora e
cada hora o seu cuidado”

Rachel de Queiroz
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A força-tarefa Lava Jato do Minis-
tério Público Federal no Paraná apre-
sentou ontem à Justiça Federal de-
núncia contra 18 pessoas investiga-
das na operação Integração (48ª fase
da operação). Entre os denunciados
está o ex-diretor do DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem),
Nelson Leal Junior.

Administradores e funcionários da
concessionária de pedágios Econorte,
que integra o grupo Triunfo, operado-
res financeiros envolvidos com a con-
cessionária e servidores públicos são
acusados pela prática dos crimes de
associação criminosa, peculato, corrup-
ção, estelionato e lavagem de dinheiro.

Segundo a força-tarefa Lava Jato
em Curitiba, essas pessoas implanta-
ram um esquema de contratações
fraudulentas e desvios no âmbito da

Lavagem de R$ 91 milhões
CIFRAS
MILIONÁRIAS
Entre os operadores financeiros
acusados, estão Ivan Carratu,
Rodrigo Tacla Duran, Adir Assad
e Marcelo Abud, já investigados
anteriormente pela Lava Jato.
Assad e Abudi firmaram acordo
de colaboração premiada com o
MPF e detalharam como lavaram
R$ 85 milhões para o grupo
Triunfo. A denúncia também acusa
Duran e Carratu pela lavagem de
outros R$ 6 milhões para
empresas do Grupo Triunfo por
intermédio da simulação de
contratos de serviços jurídicos.
Segundo a acusação, os
operadores financeiros eram
responsáveis por gerar dinheiro em
espécie a partir de contratos
firmados pelo grupo Triunfo com
empresas de fachada.

PRIVILÉGIOS
Por fim, a denúncia descreve que
Leal usou seu cargo no DER para
favorecer também a Ecosul Brasil,
do empresário Wellington Volpato.
Em troca de privilégios na
liberação de pagamentos e na
edição de aditivos favoráveis para
a Ecosul, Volpato teria pago, em
mais de uma ocasião, passeios em
embarcações de luxo para Leal e
seus familiares. Por esses fatos, a
denúncia imputou ao empresário
e a Leal os crimes de lavagem de
dinheiro e corrupção ativa e
passiva.

ESQUEMA
A denúncia mostra também contratações irregulares firmadas pela Econorte com
empresas ligadas a agentes públicos do Paraná, incluindo ex-servidores do DER/
PR e da Casa Civil estadual. Segundo a investigação, essas empresas não
prestavam nenhum serviço à concessionária ou os prestavam com
superfaturamento, de modo a beneficiar os próprios agentes públicos
e seus familiares. Nelson Leal Junior, ex-diretor do DER, é apontado
como o principal responsável pelo esquema fraudulento no órgão estatal.

Econorte, com o objetivo de fraudar o
equilíbrio econômico financeiro do con-
trato de concessão com o Paraná, além
de gerar dinheiro em espécie para pa-
gamento de vantagens indevidas a ser-
vidores públicos e também para enri-
quecimento dos próprios administrado-
res e funcionários da concessionária.

O esquema fraudulento também
viabilizou a obtenção de aditivos con-
tratuais favoráveis à Econorte junto
ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Paraná
(DER/PR). Administradores da Eco-
norte e da Rio Tibagi, empresa tam-
bém controlada pelo grupo Triunfo,
foram denunciados ainda pela prá-
tica de peculato por terem se bene-
ficiado do esquema de contratações
ilícitas que gerenciavam no âmbito
da concessionária.

NELSON LEAL JUNIOR é apontado como principal responsável pelo esquema fraudulento

ARQUIVO
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Teatro de
Cascavel
em Curitiba

MAIS LONGE
Os atores agora sonham em ir mais longe.
Recentemente, a dupla recebeu um convite da Rádio
Quinta do Conde, de Portugal, para apresentar a
peça “A Princesa Isabela e o Pirata Abobaldo”.
Para realizar esse sonho, a dupla vai iniciar uma nova
turnê pelas escolas, inclusive na região, para angariar
recursos financeiros. As escolas interessadas pode
fazer agendamento pelos telefones (45) 9 9917
8620 e 3096 6808 e 9 99818909, com
Miguel e Solange.

A Cia de Teatro Arquétipos
esteve presente no 27º  Festi-
val de Teatro de Curitiba - Frin-
ge, que segue até dia 8 de abril.
Esta é a quarta vez que o grupo
cascavelense, criado pelos ato-
res Joaquim das Neves e So-
lange Esequiel, se apresenta
no tradicional Festival de Tea-
tro. A peça “A Princesa Isabela
e o Pirata Abobaldo”, foi apre-
sentada na Casa do Contador
de História, de Curitiba, dia 30,
com casa lotada.

Solange destaca a diversida-
de cultural do evento. “Foi muito
gratificante participar do Festival,
pois traz a oportunidade de es-
tarmos interagindo com os outros
grupos e aprendemos muito com
isso, além da diversidade cultu-
ral do nosso País”, afirma.

“É maravilhoso estar no
meio de tantos artistas, gen-
te que percorre o Brasil e al-
guns até por outros países. É
um grande aprendizado, além
de poder apresentar nosso tra-
balho. Apesar das dificulda-
des, pudemos contar a ajuda
de amigos que colaboraram
para que conseguíssemos es-
tar presente no Festival”, diz
Miguel das Neves.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Não alimente o clima de competição
no trabalho. Vai ser difícil conviver com
pressões ou cobranças. Tente manter
a serenidade. Cor: amarelo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Cuidado com um possível estresse por
conta de alguns excessos. Exercícios
de relaxamento e meditação são fun-
damentais para seu bem-estar. Cor:
verde.

To
ur

o Vênus e Marte revelam um certo grau
de conflito entre os seus mais íntimos
anseios em oposição ao que os outros
esperam que faça. Cor: bege.

G
êm

eo
s Tenha cuidado com mentiras ou se-

gredinhos neste dia, pois o astral indi-
ca que algo que mantinha oculto pode
vir à tona. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Você terá a sensação de que nada vai

fluir com a rapidez que gostaria. Tal-
vez sinta necessidade de sacrificar a
sua vida sentimental. Cor: azul-claro.

V
ir

ge
m Hoje você vai estar um pouco

apático(a). Tente reagir. Vencendo as
dificuldades é que se conhece o pró-
prio valor. Cor: preto.

Li
br

a

Hoje você corre o risco de se envolver
em algum atrito. Convém ter cuidado
com brigas desnecessárias. No traba-
lho, a situação se repete. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão Cuidado com o espírito de competição
no campo de trabalho. Não convém
apressar o ritmo das coisas nem provo-
car conflitos desnecessários. Cor: pink.

Sa
gi

tá
ri

o Convém ter cautela com as vibrações
deste dia. Você vai estar sujeito(a) a
ferimentos ou a acidente, seja de per-
curso ou de trabalho. Cor: vinho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Manter o bom humor será funda-

mental para resolver questões com-
plicadas, mas desconfie de negóci-
os mirabolantes. Cuidado com jo-
gos. Cor: pink.

A
qu

ár
io Precisará de muita paciência para en-

frentar as situações de tensão. Reflita
sobre as diferenças entre seus dese-
jos e suas ações. Cor: roxo.

 P
ei

xe
s Você pode ter aborrecimentos com ati-

vidades que estejam voltadas a comu-
nicação ou assuntos que envolvam
documentos. 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.
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Breno conta sua versão da história

para Antônio, culpando Verena. Isado-
ra estranha a presença dos colegas de
Pérola em sua casa. Getúlio cobra mais
furtos de Érico. Hugo defende Verena.
Pérola, Tito, Flora, Alex, Maria Alice,
Jade e Érico planejam uma apresenta-
ção para o colégio. Érico vê quando Isa-
dora pega dinheiro em seu esconderijo.
Verena afirma a Juliana que não voltará
para a escola. Gabriela e Rafael assis-
tem a imagens da câmera de seguran-
ça do prédio de Breno no dia em que
Verena esteve na casa do professor.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta não perdoa a mentira de

Darcy e o expulsa de sua casa. Susa-
na planeja convidar Ofélia para o jantar
de Camilo, Jane e Julieta. Todos co-
mentam sobre o motoqueiro misterio-

Cássio é detido por Romero. Rodolfo manda Romero levar Cássio para a
masmorra. Rodolfo avisa a Afonso que ele está banido da corte. Virgílio revela
a Catarina que, para que Afonso seja preso, é preciso que as reuniões sejam

realizadas e Cássio esteja solto. Tiago confessa a Diana que já não tem o
mesmo sentimento por ela. Rodolfo liberta Cássio da prisão. Amália não gosta
de saber que Catarina presenteou Levi com um arco e flecha. Cássio incentiva

Afonso fica impactado ao ver pessoas o reverenciando.

so e Mariana desconfia. Mariana se in-
comoda com a situação entre Uirapuru
e Lídia. Elisabeta discute com Ema. Os
soldados comentam com Brandão so-
bre o motoqueiro, e o coronel se sente
constrangido. Julieta aceita conhecer
Jane, e Camilo se surpreende com a
suposta ajuda de Susana. Susana se
insinua para Darcy. Fani se incomoda
com o romance de Rômulo e Cecília e
tenta assustar a menina.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Caetana insinua que as mortes de

Laerte, Vanessa e Rato estão ligadas
a Sophia. Cido e Irene deixam a casa
de Samuel. O juiz bloqueia os bens de
Clara até que se resolva o processo
movido por Fabiana e Renato. Valdo
pede Ivanilda em casamento e ela se
ofende. Desirée se recusa a ficar com
Juvenal e Leandra diz que a moça está
apaixonada. Estela não aceita o pedi-
do de casamento de Amaro. Xodó pen-
sa em presentear Cleo com uma es-

meralda. Gael propõe ajudar Clara para
recuperar a guarda de Tomaz. Mariano
ameaça Sophia e ela revida.

CARINHA DE ANJO
Gustavo vai com Estefânia até a

balada para socorrer Cassandra. Leo-
nardo conversa com o advogado de
Adolfo e pede para que ele não conte
nada para Gustavo que se encontrou
com ele antes. Estefânia cuida de Cas-
sandra e decide não contar nada para
Vitor. A garota acorda e agradece a Tia
Perucas. Estefânia diz que não vai con-
tar nada e que pede apenas para que
as duas se respeitem.

APOCALIPSE
Zoe se despede de Jamal e Soraya,

que deixam o acampamento para uma
viagem. Greta ajuda Débora no contro-
le de funcionários da mansão de Roma.
Oziel e Gideon discute os negócios.
Arthur chama a atenção de Celeste na
redação. Glória se recusa a acompa-
nhar Estela na viagem à Roma. Benja-
min é proibido de entrar em sua própria
empresa. Ricardo dá as últimas instru-
ções à Ariela e segue para Roma.

AMOR PROIBIDO
Bihter faz as pazes com Adnan para

irritar Behlul e todos jantam para come-
morar o aniversário de casamento de-
les. Adnan e Bihter decidem dormir se-
parados e Behlul aproveita para invadir
o quarto deles para conversar com Bihter
e Firdevs quase os flagra. Cemile volta
com visual diferente da Alemanha.

No dia do julgamento do acidente, a
vítima atingida por Bihter muda o depo-
imento, para incriminá-la com a orien-
tação de Hilmi. Firdevs prepara uma
grande festa para comemorar o aniver-
sário de casamento de Bihter e Adnan.
Bihter vai atrás de Behlul e o encontra
com outra.

 • BAND
Afonso continua com as
 reuniões clandestinas
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A 10ª edição do Festival de Cinema de Casca-
vel foi aberta ontem (2) e prossegue até o próximo
domingo (8). Durante a semana, Cascavel irá res-
pirar cinema diariamente.

A programação começou com entrega dos filmes
produzidos no Desafio CINE 100. A abertura teve o
filme “Campo Grande”, da Diretora Sandra Kogut.

Durante todos os dias serão exibidos filmes no
Mocin (Mostra de Cinema Infanto-juvenil), com ses-
sões gratuitas.

Hoje, a programação continua a partir das 13h45,
com exibição do filme Poesia e Melodia. O filme é
uma ficção com duração de 97 minutos. Os agen-
damentos de grupos podem ser feitos pelo contato:
(45) - 3902 -1865 com Sarah ou Silvia.

Quarta-Feira (4)
 Local: Casa da Cultura Zona Norte (CCZN) - Sessões: 10h e 14h
 Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
 Filme: “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
 Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30"  / 2018 .

Quinta-Feira (5)
 Local: Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) - Sessão: 14h
 Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
 Filme: “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
 Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30"  / 2018 .

Quinta-Feira (5)
 Local: Sala de Cinema Lala Shineider (Biblioteca Pública) - Sessão: 14h
 Filme: Poesia e Melodia (sobre poeta e cantora) - ficção - duração: 97'; filme

play attention 1' ficção ano 2018.

Sexta-Feira (6)

 Combo: 1 Sessão: 9h às 12
 Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
 Filme: “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
 Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30"  / 2018.

LOCAL: TEATRO MUNICIPAL SEFRIN FILHO

 Combo: 2 - Sessão: 14h às 17h.
 Filme: “Lipe vovô e o monstro” - Animação - 9' / 2016;
 Filme: “Ara a lagrima que cai” (temática indígena) -  Ficção, 17' / 2017;
 Filme: “Kroven, O Monstro” - Animação - 10' / 2018;
 Filme: “O fim da fila” - Animação - 2’47" / 2016;
 Filme: “Atlântida eu vim de lá” - Ficção - 25’ / 2014.
 Combo: 3 - Sessão: 10h
 Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
 Filme:  “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
 Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30"  / 2018.

Sexta-Feira (6)

 Combo: 4 - Sessão: 14h30
 Filme: “Luiz” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A luta” - Ficção - duração 16' / 2017;
 Filme: “A roupa nova do papai Noel” - Ficção 10' / 2016;
 Filme:  “A primeira flauta” - Animação (desenho) - duração 4' / 2017;
 Filme: “8 patas” - Animação (desenho) - duração 2’30"  / 2018 .

 Combo: 5
 Filme: Poesia e Melodia (sobre poeta e cantora) - ficção - duração: 97'; filme

    play attention 1' ficção ano 2018.

 Local: Centro Cultural Gilberto Mayer – Cine Teatro Coliseu - Sessão: 14h
 Filme: “Zé do Piriquito” (obra de 1960, P&B, 100 min.) – MIS Cascavel

   em parceria com o Museu do Mazzaropi / Taubaté/SP.

Sexta-Feira (6)
 Local: Centro da Juventude Professor Jomar Vieira da Rocha - Sessão: 15h
 Filme: “Lipe vovô e o monstro” - Animação - 9' / 2016;
 Filme: “Ara a lagrima que cai” (temática indígena) - Ficção, 17' / 2017;
 Filme: “Kroven, O Monstro” - Animação - 10' / 2018;
 Filme: “O fim da fila” - Animação - 2’47" / 2016;
 Filme: “Atlântida eu vim de lá” - Ficção - 25’ / 2014.

Sábado (7)

 Local: Centro Cultural Gilberto Mayer – Cine Teatro Coliseu - Sessão: 14h às 17h
 Filme: “Katia” documentário conta a história da primeira transexual eleita

    para um cargo político no Brasil. 1’14" /  2012;
 Filme: “Que Bom te Ver Viva” - Ficção-documentário sobre mulheres

    torturadas  na ditadura - 48" /1989;
 Filme: “Sophia” - Ficção - 15', Coremas do Brasil 2013.

Domingo (8)
 Local: Teatro Municipal Sefrin Filho
 18h30 - Início das exibições para votação do júri popular (DESAFIO CINE100

    e MOCIN)
 21h30- Exibição dos vencedores do Mocin – Mostra de Cinema Infantil,

    Desafio Cine 100 e o Júri Popular (melhor filme escolhido pela plateia),
    encerramento e premiações.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL:

Começa o Festival de Cinema


