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Merenda escolar
terá mais R$ 2,6
milhões licitados
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Cascavel tem
408 notificações
de dengue
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da Segundona
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“Bolsa Família” municipal
gera polêmica na Câmara
A proposta da Prefeitura de Cascavel de instituir o Programa de Transferência
de Subsídio Financeiro, denominado Promover, uma espécie de Bolsa Família
local, está gerando polêmica na Câmara de Vereadores. Três comissões vota-
ram contra o projeto que irá substituir as cestas básicas repassadas às famíli-
as em situação de miséria por um cartão com créditos de R$ 100 mensais. A
Prefeitura diz que o programa é técnico e respeita todos os princípios legais.

 Pág. 04

DÍVIDAS RURAIS
Os problemas enfrentados por setores da agropecuária em

função do embargo europeu ao frango brasileiro e da Operação
Carne Fraca levaram produtores a momentos atribulados.
Alguns bancos já entenderam a situação e estão adotando

medidas simplificadas de prorrogação de dívidas rurais.
 Pág. 10
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Já com o acesso à elite do futebol
estadual assegurado, Cascavel Clube
Recreativo e Operário Ferroviário ini-
ciam nesta quarta-feira a disputa do
título de campeão da Segunda Divi-
são do Campeonato Paranaense. Os
rivais ficam frente a frente pelo jogo
de ida a partir das 20h15, no Estádio
Olímpico Regional.

Em casa e num outro dia de festa
diante de sua torcida, a Serpente tenta
dar o bote no Fantasma para chegar

Serpente, Fantasma e ingressos
Para o jogo desta noite, o técnico Luiz Carlos Cruz não conta com
conta com o volante Ronaldo nem com o atacante Kanu, suspensos,
para armar a Serpente. Já no Fantasma o técnico Gerson Gusmão não
conta com os atacantes Lucas Batatinha e Jean Carlo, lesionados. Por
outro lado, o goleiro Simão e o meia Robinho voltam de suspensão.
Os ingressos para Cascavel CR x Operário serão comercializados ao
preço único de R$ 20 na bilheteria do Estádio Olímpico mediante a
doação de um quilo de alimento.

com alguma vantagem na partida de
volta, marcada para a próxima quar-
ta-feira no Estádio Germano Krüger,
em Ponta Grossa.

O time cascavelense não perde no
Olímpico há três jogos. A última der-
rota foi ainda na fase classificatória, por
3 a 2 para o Rolândia, no dia 25 de
março. Depois daquele jogo o CCR
emplacou uma sequência com qua-
tro vitórias, um empate e uma derro-
ta, sendo o revés na última partida,

quando, já
classificado à
final, atuou
com uma for-
mação alter-
nativa em
Paranavaí.

O bom
m o m e n t o
que embala o
time do Oes-
te é incentivo
extra na ten-
tativa de impor a primeira derrota ao
Operário na competição. Em 21 jo-
gos até aqui, o Fantasma venceu 18
vezes e empatou três, não sendo der-
rotado nenhuma vez.

 AÍLTON SANTOS

Dia de decisão no OlímpicoDia de decisão no Olímpico
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Dia do Desafio
O Sesc Cascavel lança nesta
quarta-feira o Dia do Desafio
2018, a partir das 9h15. Na
ocasião estarão presentes
representantes de diversas
cidades da região que
participarão do evento com
coordenação do Sesc Cascavel.
Anualmente realizado na última
quarta-feira do mês de maio, a
edição deste ano do evento será
no próximo dia 30, véspera de
feriado de Corpus Christi.

 Dois atletas do FC Cascavel
estão vivendo uma nova experiên-
cia, treinando na equipe Sub-20 do
Fortaleza Esporte Clube. O Vinicius
Geovane “Chininha” Damasceno
De Paula, de Corbélia, e Denilsom
da Silva, de São Miguel do Iguaçu,
foram emprestados pelo clube cas-
cavelense até o fim do ano.

Base do FCC no Fortaleza
“O Denilsom é um meia-atacan-

te de velocidade. Cria da casa, foi
vice-campeão estadual pelo Sub-19
e pelo Sub-23. Já Vinicius é centro-
avante de área, foi artilheiro do Sub-
20. Os dois chamaram bastante a
atenção do pessoal do Fortaleza”,
descreveu o gerente de futebol do
FCC, Gustavo Caiche.

Os trabalhos em campo com o
time cearense já começaram e a
dupla tem se adaptado. “Os primei-
ros treinos foram um pouco difíceis
por conta do calor e da intensida-
de do time, mas aos poucos fui me
adaptando”, conta Vinicius. “O For-
taleza nos acolheu muito bem. Esse
apoio e essa confiança que estão
nos dando ajuda muito para progre-
dirmos e trabalharmos com cabe-
ça boa”, agradece Denilsom.

VANDERLEY SOARES

Mesmo tendo marcado pon-
tos, Gustavo Myasava, da PGG
MRF Paraguay Racing, não ficou
satisfeito com sua participação
da 3ª etapa da Stock Light, dis-
putada no fim de semana no
Autódromo Internacional Ayrton
Senna, em Londrina. Ele con-
clui a prova de sábado em 11º
na e foi 10º no domingo.

Gustavo diz que esperava
mais da etapa londrinense em
função do seu retrospecto no
circuito e por a equipe ter um
bom acerto para aquela pista.
Gustavo informa que seus re-
sultados finais começaram a
ser definidos no treino classifi-
catório, quando não conseguiu

Myasava na 3ª etapa da Stock Light:
“resultados poderiam ter sido melhores”

uma volta boa e largou lá atrás.
“Os resultados poderiam ser
melhores, especialmente no
domingo, quando larguei em
11º e cheguei a andar em sex-
to. Mas uma escapada da pis-
ta me fez perder várias posi-
ções. Recuperei algumas e ter-
minei em 10º”, acentua Gusta-
vo, que marcou oito pontos em
Londrina, mas mesmo assim
caiu de 11º para 13º na classi-
ficação do campeonato.

A 4ª etapa da Stock Light
só será disputada no dia 5 de
agosto, em local ainda a ser
definido. Será em programa-
ção conjunta com a Corrida
do Milhão da Stock Car.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

AÇÕES da empresa de gestão ambiental vão
regularizar as situações dos cemitérios perante aos
órgãos fiscalizadores

Licença para cemitérios

A empresa contratada para os serviços que têm o custo de R$
24,9 mil é a Aquabona Assessoria Ambiental, de Concórdia, Santa
Catarina. Entra as atribuições do contrato estavam previstos lau-
dos de passivo ambiental e plano de controle, incluindo ações miti-
gadoras da poluição e contaminação do lençol freático, plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, conforme Lei Estadual nº
13.448/02 e Decreto Estadual nº 6.674/02, além de projeto do
sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Os trabalhos são necessários para regularização dos quatro ce-
mitérios perante aos órgãos de fiscalização ambiental. Essa inclu-
sive é uma exigência do Ministério Público Federal para funciona-
mento de todos esses espaços.

Os trabalhos para regulamenta-
ção e liberação de licença ambien-
tal aos quatro cemitérios de Cas-
cavel seguem para a fase final. A
documentação do Cristo Redentor
já foi protocolada no IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) e restam al-
guns trâmites para que o mesmo
seja feito com o do Guarujá, São
Luís e Central.

Inicialmente a previsão é de que
os serviços iniciados no dia 22 de
dezembro de 2017 fossem conclu-
ídos em 120 dias. No entanto, hou-

ve necessidade de prorrogar o con-
trato, por igual período.

“O aditivo foi necessário devido
à parte burocrática e restam algu-
mas informações de terrenos para
então protolocarmos os últimos
pedidos de licença ambiental”, afir-
ma o superintendente da Acesc (Ad-
ministração de Cemitérios e Servi-
ços Funerários de Cascavel), José
Roberto Guilherme.

Custo de R$ 25 mil
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Na semana
em que é lem-
brado o Dia
Nacional de
Combate ao
Abuso e à Ex-
ploração Se-
xual de Crian-
ças e Adoles-
centes, diversas
ações serão
promovidas em
Cascavel no in-
tuito de esclare-
cer a respeito
dessa realidade

e chamará a atenção para um problema
que, infelizmente, ainda é recorrente.

O projeto ASA – Abusados Sexu-
almente Anônimos – realizará o 2º
Seminário de Abuso Sexual em duas
etapas e espera reunir cerca de 1.400
pessoas. A nadadora Joana Maranhão
foi convidada para um bate papo com
o público no primeiro dia do evento.

Contra o abuso sexual

SEMANECA
Durante a Semaneca – 14 a 18 de maio - estão previstas outras palestras,
apresentações culturais, oficinas e o XVI Fórum Municipal de Enfrentamento ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Cascavel.
O evento é uma forma de marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal nº
9.970 lembrado dia 18 de maio.
O seminário é aberto ao público e pretende ampliar o debate em torno do
assunto e envolver agentes na rede de proteção. Na matéria no site
www.oparana.com.br está disponível o link para inscrições e mais
informações do evento.

“A escolha é pela história de vida
dela que já foi vítima de abuso. Os ca-
sos no meio esportivo também se tor-
naram mais evidentes e por isso, o as-
sunto merece um amplo debate”, afir-
ma o psicólogo Antônio Barbosa, que
integra a equipe de voluntários do ASA.

A palestra será no auditório da
Unipar dia 16 de maio, às 18h, e a
entrada é um quilo de alimento não
perecível que será revertido à entida-
de que atende dependentes químicos.

No dia 17 de maio o seminário

segue com apresentação do proje-
to ASA no auditório do Colégio Ad-
ventista em Cascavel, às 19h30. “O
intuito é apresentar nossas ações, a
equipe com psicólogos e advogado,
ajudar a identificar os casos de abu-
so entre crianças e adolescentes e
explicar como funcionam os aten-
dimentos”, ressalta Barbosa.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

NADADORA Joana
Maranhão foi convidada para
um bate papo com o público
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Ao abrir a
Escola de
Governo na
manhã de on-
tem - quando
a Assistên-
cia Social
prestou con-
tas deste pri-
meiro quadri-
mestre do
ano - o prefei-
to Leonaldo
Paranhos e a
secretária de
Educação ,

Márcia Baldini, anunciaram o in-
vestimento de R$ 2,6 milhões que
serão aplicados na licitação para
aquisição de produtos perecíveis
(bife, carne moída e frango, ou
seja, a proteína), itens que fazem
parte do novo cardápio da meren-
da escolar em Cascavel, além de
óleo de soja.

“Estamos fazendo uma gestão
humanizada e as nossas escolas
precisam garantir uma alimenta-
ção equilibrada para as crianças,
de acordo com as necessidades
de cada uma delas. Por isso es-
tabelecemos seis cardápios dife-
rentes, que atendem à realidade
de cada escola ou Cmei”, expli-
cou a secretária Márcia Baldini.

Nos Cmeis o cardápio é espe-
cífico para os bebês, que vai des-
de os que ainda se alimentam só
à base da mamadeira até a intro-
dução alimentar, conforme eles
vão ficando maiores; há ainda ou-
tro cardápio para as crianças
maiores de um ano, que já não
precisam de mamadeira.

Mais R$ 2,6 milhões à merenda

O MELHOR
“Estamos servindo o que há de melhor, mas notamos que uma parcela dos nossos
alunos tem uma boa alimentação em casa. Esses não podem ter queda na
alimentação na escola; mas temos uma grande parcela de crianças
que não têm, então temos que adequar a alimentação para cada
realidade, por regiões nas quais detectamos as deficiências
alimentares”, explicou Paranhos.

Cardápio diferenciado
Para as escolas tem um cardápio diferenciado para as 12 que ficam em
regiões com maior vulnerabilidade social. É um cardápio que contempla
mais dias da semana com merenda salgada. Outro cardápio foi feito para
as escolas regulares, nas quais as crianças fazem apenas uma refeição na
instituição. O cardápio para as escolas que atendem o período integral é
maior, pois são cinco refeições ao dia. Ele contempla o almoço e a
merenda, conforme o cardápio do ensino regular. E ainda, nas escolas que
atendem pré-escola em período integral, tem o cardápio próprio para esta
faixa etária, que é mais parecido com o cardápio do Cmei.

SECRETÁRIA Márcia Baldini e Paranhos anunciaram o investimento na merenda escolar
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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, 09 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
2- Alexandre dos Santos Siqueira e Elizabeth Nascimento Souza
3- Meiriland Cosma e Joyciane Dias Gama
4- João Clovis Del Mouro Junior e Josiele Raquel Bach
5- Everson Viana de Lima e Fabiana Magalhães Diogo
6- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
7- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira
8- Igor Góes Rozetti e Mariana Giongo Vargas
9- Thiago Meng Pereira Borba e Danielle dos Santos Padilha
10- Rudiney Stuani e Margarida Luzia Piloni
11- Douglas Mascarelli e Jaqueline Elias Hessel
12- Leonardo de Souza e Maria Holanda Nunes da Maia
13- Felipe Madeira Clok e Juliana Terassani
14- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira

A conhecida
novela do PDI
- Plano de De-
senvolvimen-
to Integrado
de Cascavel –
está na reta
final, mas as
n o v i d a d e s
não param de
ser apresen-
tadas.

Um terre-
no pensado
para instala-
ção do loo-
ping de qua-

dra e dar fluxo aos veículos na Ave-
nida Tancredo Neves ainda não
está certo nem liberado para exe-
cução da obra. “Estamos em fase
de desapropriação, ainda está
tramitando o pedido”, informou a
secretaria de comunicação.

O lote fica atrás do Hospital
Universitário e foi planejado para
receber a continuidade da Rua Ca-
rijós, que deve ser ligada à Tancre-
do Neves, e a Rua Mylla. A obra da
avenida tem até o começo do últi-
mo trimestre deste ano para ser
entregue e por mais que não se te-
nha essa confirmação da desapro-
priação, o prazo foi estipulado.

Ainda sem desapropriação

SEM GRANDE
IMPACTO
Mesmo inicialmente constando no
projeto a abertura da Carijós, o
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e
Trânsito), Alsir Pelissaro, diz que
com ou sem a abertura da rua o
tráfego vai dar certo. “Tem muitas
opções, caminhos, essa abertura
tendo ou não, não será de grande
impacto para o fluxo”.

O CANTEIRO central da Tancredo
Neves está sendo aberto, mas
continuidade da Carijós é inserta
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Com o momento atribulado
enfrentado por alguns setores da
agropecuária com a Operação
Carne Fraca e o embargo euro-
peu, principalmente a avicultura
e a suinocultura, alguns bancos
estão concedendo a possibilida-
de de refinanciar as dívidas.

De acordo com o economista
da Federação da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep), Pedro
Loyola, diante desta situação, o
Banco do Brasil adotou medidas
simplificadas de prorrogação de
dívidas rurais em operações de
crédito rural com parcelas venci-
das ou com prazo de vencimen-
to até 31 de dezembro de 2018.

A prorrogação é válida para
produtores rurais, cooperativas
e agroindústrias que desenvol-
vam atividade de avicultura e/ou
suinocultura nas seguintes con-
dições: no caso de custeios a
vencer, o pagamento de, pelo me-
nos, 30% da parcela a prorrogar
na formalização do pedido de re-
negociação. Porém, é admitida a
flexibilização do recolhimento mí-
nimo pelas Superintendências
Estaduais, ou, nas operações
conduzidas pela Diretoria de Re-
estruturação de Ativos Operaci-
onais (Dirao), pela Gerência Na-
cional de Cobrança (Genac); no
custeio prorrogado não há exi-
gência de recolhimento mínimo
e em eventuais investimentos, é
preciso recolher, no mínimo, o
valor dos juros associados à par-
cela a ser prorrogada.

Segundo Loyola, o prazo de
prorrogação das operações de
custeio é de dois anos. “Para as
operações de investimento, a
parcela é transferida para um
ano após o final do contrato. Este
último critério também vale para
as operações de custeio já pror-
rogadas”, disse via nota técnica.

Dívidas
agrícolas

renegociadas

AUXÍLIO
O presidente do sindicato, Paulo Orso, disse que o
atual cenário tem dificultado a vida financeira de
alguns produtores e essa possibilidade de
renegociação auxilia a categoria. “Na avicultura, por
exemplo, aumentaram os espaços entre os
alojamentos. Isso deixa o produtor descapitalizado.
Para evitar a inadimplência, o melhor caminho é a
renegociação”.

Formalização com banco
Para formalizar a negociação, os produtores rurais devem procurar o gerente da
sua conta nas agências do Banco do Brasil e protocolar o pedido de
renegociação em duas vias, mantendo a via com carimbo ou assinatura de
recebimento do gerente sob a sua guarda. A Faep elaborou um modelo padrão
e ele pode ser obtido junto ao Sindicato Rural de Cascavel.
“A principal vantagem da prorrogação simplificada é que o produtor não
precisa apresentar laudo técnico e o cálculo de
capacidade de pagamento. A formalização da
renegociação será feita por meio de aditivo ao
contrato original e serão mantidas as atuais garantias
vinculadas à operação”, disse Loyola.

DECISÕES de bancos beneficiam produtores rurais

AÍLTON SANTOS

Dívidas
agrícolas

renegociadas



LOCAL 11CASCAVEL, 09 DE MAIO DE 2018

A estrutura do Território Cidadão VI
na região do Jardim Universitário esta-
rá na Rua Três Barras, 1077 (Salão
Comunitário do Universitário nesta
quarta feira (9) com ações de sensibili-
zação utilizando estrutura do salão.

Todas as secretarias devem ofe-
recer os serviços para a comunida-
de. Equipes da Secretaria de Meio
Ambiente (Sema) já estiveram no
bairro atendendo algumas deman-
das que foram apresentadas pelos
moradores durante a reunião de tra-
balho entre o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, secretários, diretores e ge-
rentes na noite de ontem no Centro
Esportivo do Jardim Nova Cidade.

A Sema realizou corte e poda de
árvores, limpeza do salão, pintura
de meio-fio. Os trabalhos terão se-
quência nesta quarta. Equipes do
Território Cidadão também estive-
ram no Bairro Turisparque, onde
será montada a estrutura do TC-VI
quinta feira (10). A concentração
das equipes será na Rua Pedro Baú,
653 (Salão Comunitário).

Famílias que viviam no Ginásio
de Esportes do Bairro São Cristó-
vão, depois da reintegração de pos-
se do Jardim Gramado, pediram ao

Demanda atendida
prefeito Paranhos que o mato exis-
tente atrás dos imóveis para onde
foram transferidas fosse roçado. O
gestor do Território Cidadão, José
Carlos da Costa, esteve no local e
determinou a limpeza dos imóveis.

Também nesta quar ta-feira,
equipes da Secretaria de Obras
deve melhorar o acesso dos mora-
dores às casas, com a aplicação
de material fresado de asfalto. No
Salão Comunitário serão feitas me-
lhorias como a limpeza do pátio e
o recolhimento de entulho e lixo.

SEXTA-FEIRA
No Bairro Santa Felicidade a
estrutura do TC- VI estará
montada na sexta feira(11) na
Rua Cabo Clodoaldo Ursulano
esquina com a Rua Ten. José
Sampaio Xavier. As ações de
sensibilização utilizarão a estrutura
do Salão Comunitário.

 SECRETARIAS
estão promovendo

limpezas e
melhorias no local

 DIVULGAÇÃO/SECOM
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 No próximo sábado (12) as
Unidades Básicas de Saúde e da
Saúde da Família que não pas-
sam por reforma estarão abertas
das 8h às 17h para o Dia D de
vacinação contra a gripe.  Além
disso, o quiosque montado es-
pecialmente para a campanha,
no centro de Cascavel, também
vai funcionar neste sábado, no
mesmo horário. A campanha se-
gue até 1º de ju-
nho e esta é
mais uma opor-
tunidade para
quem ainda não
está imunizado.

Podem procu-
rar a vacina pes-
soas com 60
anos ou mais,
crianças de seis
meses a quatro
anos, gestan-
tes, puérperas
(mulheres em
até 45 dias de-
pois do parto),

Sábado tem Dia D

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

NÚMEROS
Até a sexta-feira (4), último levantamento
feito pela Secretaria Municipal de Saúde,
22.260 doses da vacina foram aplicadas.
Dentro deste grupo foram imunizados
11.311 idosos; 2.451 crianças; 701
gestantes; 1.608 trabalhadores da área da
saúde; 172 puérperas; 24 indígenas; 695
presos; 4.165 imunizados por
comorbidades (doenças crônicas
comprovadas) e 83 sem comorbidades.
No Paraná, mais de um milhão já foram
vacinados. As maiores coberturas, conforme
a Sesa, foram de puérperas (47,1%) e
idosos (46%). Porém, ainda é baixa a
imunização entre crianças (20,6%) e
gestantes (30%).

profissionais de saúde, indígenas,
portadores de doenças crônicas,
detentos, funcionários do sistema
prisional e professores de institui-
ções públicas e privadas.

A vacina, efetiva contra os três
tipos de vírus da gripe que mais
circulam no Brasil (Influenza A
H3N2, H1N1 e B), demora em
média 15 dias para fazer efeito. A
orientação é que seja feita o mais

cedo possível para que,
com a chegada do in-
verno, as pessoas
que compõem os gru-
pos prioritários este-
jam protegidas.
Vale lembrar
que a vacina
só é contrain-
dicada àque-
les que pos-
suem alergia
ao ovo.

 Casos confirmados
Em todo o Estado, 50 casos de Influenza foram confirmados,
sendo 25 de Influenza A H1N1, 14 do vírus A H3N2, sete de
Influenza B, três de Influenza A não subtipado e um de A H1

Sazonal. Além disso, sete pessoas morreram por conta de
complicações da gripe – três de Influenza A H1N1, três de

Influenza A H3 Sazonal e um de Influenza A não subtipado.
Os óbitos foram registrados em Ampére (1), Santa Izabel
d’Oeste (1), Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu

(1), Cafezal do Sul (1) e Londrina (1).
Até o momento, conforme a Sesa, em Cascavel

foram confirmados dois casos de Influenza, um do
vírus A H1N1 e outro de Influenza B. O município

não possui registro de óbitos.

 VACINAÇÃO
ocorre das 8h às 17h,
no sábado, em Cascavel



LOCAL 13CASCAVEL, 09 DE MAIO DE 2018

Mais de 400 notificações
Dados do boletim epidemiológico

da Sesa (Secretaria Estadual da Saú-
de) mostram que Cascavel possui 408
notificações de dengue, representan-
do 46% das 882 suspeitas registra-
das entre os 25 municípios que inte-
gram a 10ª Regional de Saúde.

O município tem ainda 25 casos
da doença confirmados – 22 autóc-
tones e três importados. A in-
cidência de dengue em Cas-
cavel é de 7,03 casos a cada
100 mil habitantes. O núme-
ro é considerado baixo pelo
Ministério da Saúde.

CLIMA
A Sesa chama atenção ainda para
o Serviço de Alerta Climático de
Dengue, elaborado pelo
Laboratório de Climatologia da
UFPR (Universidade Federal do
Paraná). O monitoramento
identifica a situação de risco para
a condição favorável à
proliferação do mosquito entre os
níveis baixo, médio e alto.
Cascavel, segundo mapeamento
feito semanalmente, encontra-se no
nível médio em relação à
reprodução e desenvolvimento de
focos do Aedes agypti. Isso
coloca a população em alerta,
principalmente para que as ações
de prevenção e combate ao
mosquito sejam mantidas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Em todo o Paraná já são 703
casos de dengue, 652 deles autóc-
tones e 51 importados. As notifi-
cações já somam 18.785. Dos 399
municípios paranaenses, 311 pos-
suem notificações da doença.

DESCARTE inadequado do lixo pode
servir também como criadouros do

mosquito transmissor da dengue
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- LUCAS OLIVEIRA GATTO E CAROLINE ZAMPIER MORO GATTO

Cascavel, 09 de maio de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Nova fase da Lava Jato
 A pedido do Ministério Público Fe-

deral no Paraná (MPF-PR) foi deflagra-
da ontem a 51ª fase da Operação
Lava Jato. Chamada de Operação
Dejà Vu, essa fase de investigações
apura crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro em um contrato de US$
825 milhões, envolvendo a área in-

ternacional da Petrobras, para a pres-
tação de serviços de segurança, meio
ambiente e saúde. Segundo o MPF,
um dos três operadores financeiros
investigados é ligado ao MDB.

A Polícia Federal informou que há
cerca de 80 policiais cumprindo 23 or-
dens judiciais nos estados do Rio de

Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
Entre as ordens, há quatro manda-
dos de prisão preventiva, dois man-
dados de prisão temporária e 17 man-
dados de busca e apreensão.

A expectativa é que, por meio des-
ses mandatos, se consiga obter provas
da prática dos crimes de corrupção, as-
sociação criminosa, fraudes em contra-
tações públicas, crimes contra o Siste-
ma Financeiro Nacional e de lavagem de

dinheiro, dentre outros delitos.

Mandados judiciais
Foram expedidos mandados de prisão

contra três ex-funcionários da Petrobras
e três operadores financeiros. “Um

deles, um agente que se apresentava
como intermediário de valores

destinados a políticos vinculados ao
então Partido do Movimento

Democrático Brasileiro – PMDB”,
informou, por meio de nota, o MPF, sem
detalhar quem seria esse intermediário.

Ainda de acordo com o MPF, as
investigações apontaram “pagamento de
propina que se estendeu de 2010 até pelo

menos o ano de 2012, e superou o
montante de US$ 56,5 milhões,

equivalentes, atualmente, a
aproximadamente R$ 200 milhões”. Essas

vantagens estavam relacionadas a um
contrato, de mais de US$ 825 milhões,
firmado em 2010 entre a Petrobras e a

construtora Norberto Odebrecht.

O ESQUEMA
Segundo os investigadores, o

contrato previa a prestação de
serviços de “reabilitação,
construção e montagem,
diagnóstico e remediação

ambiental, elaboração de estudo,
diagnóstico e levantamentos nas

áreas de segurança, meio
ambiente e saúde (SMS) para a

estatal, em nove países, além do
Brasil”. Há, de acordo com os

procuradores, provas apontando
que esse contrato foi direcionado
à empreiteira no âmbito interno

da estatal.

POLÍCIA Federal cumpriu 23 ordens judiciais em três estados
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 14

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

PRESOS foram apresentados ontem pela Polícia e negaram o crime

Acusados inocentes?

Dois homens foram presos pela
Polícia Civil de Cascavel, em parce-
ria com a polícia de Ubiratã e a de
Corbélia, acusados de se passar
por policiais civis e assaltar com-
pristas nas rodovias. Eles são sus-
peitos de estarem envolvidos em
dois casos, do dia 13 de abril des-
te ano na BR-369 e do dia 05 de
maio, na BR-277 e, segundo a Polí-
cia Civil, foram reconhecidos pelas
vítimas, assim como os outros dois
suspeitos que estão foragidos.

Depois de uma lista de acusa-
ções, feita pela Polícia Civil, Alex For-
tes, 32 anos, e Alexsandro de Jesus

Servidor afastado

 COINCIDÊNCIA?
No assalto registrado na BR-369, no

dia 13 de abril, R$ 20 mil em
mercadorias foram levados pelos
assaltantes, que estavam em um
Vectra cor de chumbo que ainda
não foi localizado pela polícia. O

estranho é que as duas mulheres,
vítimas que estavam no carro, foram
as mesmas abordadas no assalto do

dia 05 deste mês, na BR-277. Chama
a atenção dos suspeitos o fato de

serem as mesmas vítimas, em duas
rodovias com tráfego intenso de
veículos e passagem de diversos

compristas. Segundo a polícia, isso
ocorreu porque as vítimas são
pessoas que carregam grande

volume de mercadoria e que são
vigiadas pelos bandidos. Para os

rapazes presos, as vítimas são, na
verdade, “parceiras” do ex-policial
de Ubiratã envolvido. A Polícia Civil

continua com investigação. Trata-se
de uma quadrilha forte, que usa

armamentos pesados, e que estuda
os compristas antes de abordá-los.

Dois acusados continuam foragidos:
Ivanir Borsa e Edmar Francisco

Salles e há possibilidade de que mais
pessoas estejam envolvidas nas

ações criminosas.

O delegado de Ubiratã, Victor Batista, disse que já tinha conhecimento da
situação envolvendo o ex-policial civil e que o caso envolvendo o servidor

ocorreu há dois anos, quando, inclusive, o acusado perdeu o cargo. “Fui eu
quem cumpri o mandado contra esse policial, inclusive eu tinha acabado

de chegar a Ubiratã, na época”. De acordo com o delegado, há
depoimento de testemunhas e outras provas que comprovam que os dois

presos apresentados pela polícia estão envolvidos no caso.

Vergutz, 37 anos, não silenciaram e
pediram para falar com a imprensa.
Eles dizem que são inocentes des-
ses assaltos e que tem provas de
onde estavam nas datas dos crimes.

 “Posso provar por filmagem que
eu estava em outro local. Sei de um
policial civil de Ubiratã que é inves-
tigado pelo Gaeco e pega propina
dos muambeiros. Ele já foi preso
fazendo isso”, acusa Alex, que foi
preso em Cafelândia. Ele se envol-
veu em uma quadrilha em 2012,
mas já pagou pelo crime.

O outro detido disse que esta-
va no Piauí no dia 13 e tem como
comprovar. “É só a polícia quebrar
o sigilo telefônico, do celular que
eles apreenderam. Fiz compras no
cartão neste dia, ligações, e vou
provar, eu e meu advogado, que
não fui eu”, comenta.
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Giro da
Violência

Uma carga de 37 toneladas de grãos
de milho ficou espalhada pela rodovia
BR-277 na manhã de ontem, em
Cascavel. Foi em decorrência de um
acidente, registrado com um
caminhão.O motorista do bitrem
seguia sentido Foz do Iguaçu e
tombou o veículo depois do viaduto
do Bairro 14 de Novembro. A carga se
espalhou pelas margens da rodovia e
caiu em uma canaleta.O veículo ficou
caído. O motorista não se feriu.

O dia de ontem tinha tudo para
ser um caos para o serviço de saú-
de como um todo, e foi. Só durante
a manhã, em um período de duas
horas, de acordo com o Consamu
(Consórcio Samu Oeste), seis aci-
dentes foram registrados em Cas-
cavel, e logo nas primeiras horas
do dia ambulâncias do Siate fica-
ram retidas em unidades de aten-
dimento e o HU (Hospital Universi-
tário) ficou congestionado.

“Estamos nessa crise há cinco
semanas, e mesmo com trabalho
intenso, com abertura da ala G2 do
HU, mesmo com tudo isso não esta-
mos dando conta por causa da quan-
tidade absurda de acidentes, muitas
pessoas com fraturas. Quando um

Sistema em caos
dia começa como hoje [ontem], pro-
vavelmente não conseguimos fazer
todos os encaminhamentos no mes-
mo dia e há possibilidade de trans-
bordar a regulação até quinta-feira
[amanhã]”, revela Nicácio.

Tanto as UPAs quanto o HU es-
tão trabalhando, sempre, com ocu-
pação máxima e a quantidade de
leitos disponíveis não é considera-
da o único problema. “Não adianta
aumentar quantidade de leitos se
não tratar sobre o respeito das leis
de trânsito. Os cidadãos precisam
entender que são parte disso. Em
Cascavel, ocorrem de 12 a 15 aci-
dentes por dia. Em toda a área do
Consórcio, de 42 municípios, são
de 30 a 35 acidentes”, relata.

ENCAMINHAMENTOS
À tarde, a situação continuou grave no sistema de saúde. De acordo com a
assessoria de imprensa do Hospital Universitário, por volta das 16h30 o
pronto-socorro estava com 25 pacientes, cinco a mais do que a capacidade.
A equipe de reportagem do Hoje News acompanhou o encaminhamento de duas
vítimas de queimaduras ao HU, à tarde, uma delas que estava em estado grave e
com mais de 50% do corpo queimado. As vítimas se acidentaram enquanto
faziam sabão caseiro. Enquanto a equipe estava no local, pelo menos cinco
ambulâncias do Samu chegaram com pacientes encaminhados ao hospital. Em um
dos atendimentos levados à UPA Veneza, os socorristas deixaram claro que o
local estava sem condições de atendimento. A Secretaria de Saúde informou que
estava com uma demanda controlada ontem nas UPAs, com aumento do número
de ambulâncias, porém na maior parte do tempo sem retenção de macas.

APENAS durante a manhã, seis acidentes foram registrados em Cascavel

FÁBIO DONEGÁ

Adolescentes apreendidos
Dois adolescentes de 16 anos foram
apreendidos pela Polícia Civil na tarde
de ontem, suspeitos de um assalto
realizado em Cascavel, no qual os
bandidos levaram um carro e R$ 10
mil. O caso ocorreu no dia 19 de abril,
no Bairro Universitário. Os dois foram
identificados a partir de uma
investigação do GDE. Na casa de um
deles, foram encontrados 380 gramas
de maconha. Eles foram encaminhados
ao Cense e, segundo a polícia, há
suspeita de mais uma pessoa
envolvida no crime.

Blitz educativa
Uma blitz educativa foi realizada na
PR-486, que liga Cascavel a Espigão
Azul, na manhã de ontem, pela Polícia
Rodoviária Estadual e o DER
(Departamento de Estradas e
Rodagem). Foram entregues panfletos
e feitas orientações aos motoristas
que passavam pelo local. A ação é
alusiva ao Maio Amarelo.

Milho pela rodovia
AÍLTON SANTOS
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Cartão, sim!
Leonaldo Paranhos (PSC) defende com todas as forças o
Promover e desafia os demais que apontam falhas. “Essas
pessoas que criticam será que sabem que as pessoas estão

substituindo gás por gasolina, querosene e lenha?”

Farpas
O recado seria aos
parlamentares que
integram comissões e
deram pareceres
contrários. Por
coincidência, ontem o
vereador Fernando
Hallberg (PPL) abriu uma
enquete na internet para
saber a opinião dos
moradores a respeito.

Lição de casa I
Hallberg, ao que parece,
ainda não aprendeu a
fazer a lição de casa. Mais
uma vez, como se diz no
popular, deu com os
“burros n’água”. O juiz
Eduardo Villa Coimbra
Campos, indeferiu a
petição inicial na ação
popular em que o edil
pretendia acabar com a
“taxa de expediente” ou
“emolumentos”.

Lição de casa II
A taxa é cobrada pelo
Município em repasse a
instituição financeira
responsável pela cobrança
dos tributos (IPTU, Taxa de
Lixo e Taxa de Desastres).
Mais uma vez o vereador, que
no início do mandato
sugeriu que seus pares
deveriam “estudar” mais ao
apresentarem e debaterem
projetos, deu sinal que não
tem investido tempo e
esforços para “estudar”.

Na expectativa
Saiu Beto Richa (PSDB) – que
liberou pelo menos três vezes
as mesmas alças do viaduto
da Avenida Olinda Periolo,
ligando Pacaembu com
Cascavel Velho – agora
Cascavel volta a aparecer no
cenário estadual em relação a
projetos: Aeroporto Regional
e Restaurantes Populares.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Partiu de Paranhos a ideia da bicicleta para os ambulantes,
cuja entrega está prevista para hoje no Calçadão.

 Diz o secretário de Desenvolvimento Econômico,
João Alberto Soares, que “não é função da Secretaria
propor ideias”.

Serão cinco cidades beneficiadas com o Restaurante
Popular: Cascavel está na fila, mas não teve ainda a
confirmação. Cida Borghetti (PP) tem nas mãos agora a
caneta para quem sabe aumentar o atendimento em
Cascavel, restrito ao centro da cidade.

LIBERAÇÕES

Fora ambulantes!
Um levantamento da

Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico aponta
que no Calçadão da Ave-
nida Brasil existem pelo
menos 120 comerciantes
ambulantes. Praticamen-
te todos atuam na clan-
destinidade – sem libera-
ção da Prefeitura e comer-
cializando produtos irre-
gulares. Por isso, a pro-
messa é de um arrastão
por parte da Guarda Mu-
nicipal e da Secretaria de
Finanças para combater o
comércio ilegal.

O primeiro passo em
favor da regularização é
a implantação do proje-
to experimental das Bi-
kes Trucks – bicicletas
destinadas a 16 ambu-
lantes que estão cadas-
trados na Coopla (Co-
missão Permanente de
Licença para Atividades
Ambulantes) e possuem

alvará para venda. A fase
de testes terá duração
de dois meses, em se-
guida, mais sete recebe-
rão a bicicleta da Prefei-
tura. A entrega aos pri-
meiros contemplados
será hoje, às 11h, no Cal-
çadão da Avenida Brasil.

Ainda ontem a empre-
sa ganhadora da licitação
para desenvolver as bikes
estava com o trabalho a
todo vapor para dar conta
da entrega. A Prefeitura
vai pagar R$ 284.800 pe-
las bicicletas – custo de
R$ 12.382 cada. As bici-
cletas são padronizadas:
brancas, com comparti-
mentos para os produtos.
Elas se diferenciam pela
cor do guarda-sol – cada
uma tem uma, que corres-
ponde ao produto vendido.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
    Foto: Aílton Santos

Espaço delimitado
Os ambulantes vão ficar entre a Rua Sete de Setembro e a
Rua Barão do Cerro Azul. Eles receberão as bicicletas em
forma de permissão de uso. Não terão custos, mas ficarão
responsáveis pelos meios de transporte.

CADA bicicleta tem custo de R$ 12,3 mil



 Mesmo com pareceres contrári-
os de comissões da Câmara de Ve-
readores, a Prefeitura pretende se-
guir adiante com o Programa de Trans-
ferência de Subsídio Financeiro, de-
nominado Promover, uma espécie de
Bolsa Família cascavelense. “Não é
política! É um programa técnico que
respeita todos os princípios legais”,
defende o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi.

Inicialmente, a Prefeitura tem
como meta atender até mil famíli-
as. Por isso, seriam necessários
R$ 200 mil para implantação ime-
diata. Em 2019 estão previstos R$
1,2 milhão e em 2020 R$ 1,3 mi-
lhão. A proposta depende da apro-
vação do Legislativo para que pos-
sa entrar em funcionamento, mas
em tramitação interna já teve rejei-
ção dos membros vinculados as
pastas de Assistência Social, Saú-
de e Comissão de Redação e Justi-
ça. Moreschi rebate os posiciona-
mentos dos parlamentares com
pareceres favoráveis do Conselho
Municipal de Assistência Social e
do Núcleo Regional de Serviço So-
cial da região de Cascavel.
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Prefeitura insiste
em Bolsa Família

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

HUDSON Moreschi diz que programa é técnico e nega que seja político

CRITÉRIOS
A punição a empresa que
cometer qualquer irregularidade
já está prevista no projeto. Para
obter o repasse, é preciso
atender critérios: 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.

Assim que deixar as comissões, o projeto segue para votação
em plenário: se obter maioria dos votos favoráveis, o Município terá
autorização para repassar, por meio de cartão de benefício, R$ 100
mensais às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Esse valor será liberado para substituir a cesta básica distribuída
pela Secretaria de Assistência Social.

“Em plenário acreditamos que teremos aprovação. A preocupa-
ção dos vereadores é com questões técnicas, por exemplo, o con-
trole do uso do dinheiro de maneira devida – apenas compra de
alimentos. Precisaremos de um empenho de toda sociedade para
que isso ocorra e se houver irregularidades as empresas serão
desclassificadas”, diz o secretário de Assistência Social.

 Tramitação do projeto
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 Ao usar a tribuna durante a ses-
são plenária de ontem para falar so-
bre a nova Unidade Paraná Seguro
(UPS) de Cascavel, o deputado Adeli-
no Ribeiro (PRP) agradeceu à gover-
nadora Cida Borghetti pela sensibili-
dade em atender rapidamente a uma
reivindicação legítima da comunida-
de. “A UPS Oeste não é importante
apenas para a região do Santa Cruz,
mas para toda a cidade, na medida

Adelino destaca
UPS na Alep

em que vai provocar redução da cri-
minalidade”, enfatizou.

Adelino também reiterou a con-
fiança de que o prefeito Paranhos
consiga entregar o espaço para
abrigar a UPS em 60 dias como pla-
nejado. “O prefeito Paranhos já de-
terminou a reforma do local que
abrigará a unidade e acredito que
o prazo de 60 dias para o início das
atividades será alcançado”.

ELEVADO
Adelino reconhece que esse é ainda um número elevado, que não deixa

margens para comemoração e, enfatiza, é fundamental avançar no combate à
criminalidade. Mas é uma demonstração do envolvimento das polícias Militar e
Civil e que este trabalho incansável está dando resultados. “Precisamos baixar

ainda mais os indicadores de violência, reduzir os furtos e assaltos, os
homicídios e combater com energia o tráfico de drogas, que é o maior causador
da tristeza de centenas de famílias. Mas estamos trabalhando para reforçar a
segurança e a UPS Oeste ajudará na redução da violência em Cascavel”.

RESULTADOS
POSITIVOS
Em seu pronunciamento na
tribuna, o deputado Adelino
destacou os resultados que as
duas unidades já instaladas
trouxeram para a cidade em
termos de melhoria da
segurança: “Quero destacar a
importância das UPS em
Cascavel. Em 2011, antes da
instalação da primeira, na região
norte, foram registrados 186
homicídios em nossa cidade. O
bairro Interlagos, que abriu a
primeira unidade, registrava,
naquela época, absurdas 176
mortes para cada 100 mil
habitantes, número superior ao
da cidade mais violenta do
Brasil. De lá para cá, os índices
de criminalidade caíram
drasticamente, a ponto de
termos, no ano passado, já com
a segunda UPS, dessa vez na
região Sul, 61 homicídios
registrados em Cascavel”.

ADELINO usou a tribuna da Assembleia
Legislativa para falar sobre a UPS
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“Não estamos criando, mas
inovando o atendimento. O
Promover é a sequência do
benefício já existente, mas
queremos eliminar aquela

cena das famílias indo
buscar cestas básicas”.

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

O debate
Panorama

Ambiental que será
aberto hoje na Acic
com o objetivo de

fortalecer a relação
de empresas e meio

ambiente.

A oposição política ao
Programa de

Transferência de
Subsídio Financeiro,
que modernizará o

sistema de
distribuição de cestas

básicas.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel, na

Escola de Governo
ontem
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SECOM

Quem acompanhava a economia da América
Latina na década de 1980 certamente vai lembrar
do slogan de uma propaganda de vodka que pas-
sou a ser usado para comparar Brasil e Argentina.
Em uma das peças publicitárias, um homem bem
vestido e penteado olha para o espelho antes de
sair de casa e se vê com cara de ressaca e cheio
de olheiras. Ele olha para a imagem refletida no
espelho, pergunta quem é, e recebe a seguinte
resposta: “Eu sou você amanhã”.

O jornalismo econômico da época cunhou
o chamado “efeito Orloff” para traçar compa-
rativos entre Brasil e Argentina, ambos viviam
um período de hiperinflação, corrupção e, sem
sucesso, traçavam planos econômicos mira-
bolantes. O slogan era apropriado já que tudo
o que acontecia primeiro em um país acaba-
va se repetindo no outro.

Passadas três décadas, estaríamos perto de
um novo efeito Orloff? A Argentina governada por
Maurício Macri parece estar perdida economica-
mente. Depois de aumentar a taxa básica de juros
para 40% ao ano, agora o governo portenho recor-
re ao FMI (Fundo Monetário Internacional) para pe-
dir empréstimo financeiro e equilibrar as contas, um
sinal de que a economia degringolou de vez.  Que
o fantasma do passado fique apenas na Argentina
e, para o bem do Mercosul, a economia reencontre
seu caminho o mais rápido possível. A Argentina
hoje não pode ser o Brasil do amanhã.

 Sanepar
A Sanepar informa que
os serviços de
substituição das redes
coletoras de esgoto em
Cascavel continuam
nesta semana. Até a
sexta-feira (11), as
equipes farão a troca da
tubulação na Rua
Antonina, entre as ruas
Voluntários da Pátria e
Rafael Picolli, onde uma
das pistas de rolamento
está fechada para o
trânsito de veículos.

 Bom senso
Nem lá, nem cá. Tudo
depende da
circunstância. O feriado
prolongado de 1º. de
maio serviu para a
bancada liderada por
Ratinho Jr (PSD e PSC)
discutir sobre os rumos
que os 17 deputados
pretendem tomar no
plenário da Assembleia
Legislativa em relação ao
governo de Cida Borgheti.
A linha que o grupo
adotou é a do bom senso.



gente@jhoje.com.br

Dia de festa
Neste domingo, o distrito
de São Salvador realiza a

tradicional Festa do Divino
Espírito Santo, padroeiro

da comunidade.
Pela manhã haverá
missa, às 10h30,

 na paróquia.
E para saborear o delicioso
churrasco, basta comprar a
ficha que varia entre R$ 60
e R$ 70, dependendo da

peça de carne escolhida, e
pode ser adquirida no dia

da festa. Quem prefere fazer
reservas pode ligar para o

(45) 99988-3901.

Felicidades!

Amaro Dias Jusi, Paulo Alexandre
Mario, César Santos Ferreira, Lúcia

Bastos Mori, Paula Santos Dias e Maria
Luíza Sanches.

 KAREN e RAMON, curtindo a recém-chegada ANA CLARA

Bazar beneficente
A Igreja Batista Nacional vai realizar

um bazar beneficente dia 12 de maio,
das 9h30 às 16h30.

São peças a partir de R$ 0,50. O local
é Rua Curió, esquina com Altemar

Dutra, Jardim Brasília (perto do Super
Muffato Zona Norte).

História
A 16ª Semana Nacional de Museus será

realizada de 14 a 20 de maio.
O evento é promovido pelo Ibram

(Instituto Brasileiro de Museus) em
comemoração ao Dia Internacional de

Museus (18 de maio).
Até o dia 20, no Museu Histórico

Celso Formighieri Sperança, que fica
no Centro Cultural Gilberto Mayer, será

realizada exposição com encontro
para colecionadores de
relíquias e histórias.

Dia do Desafio
Com direito a café da manhã, hoje tem

o lançamento oficial do Dia do
Desafio, edição 2018. Será no Sesc

Cascavel, às 8h45. O Dia do Desafio é
comemorado anualmente na última
quarta-feira do mês de maio. Neste

ano, será em 30 de maio.

oOo
O principal objetivo desta data é

motivar a população para a prática de
atividades físicas, seja para melhorar a
saúde física como também a mental.

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

JAQUELINE PEASSON, curtindo o momento com seu Pit Bull Zeus. A foto é de Arivonil Policarpo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PLACAR DE ONTEM

Futsal Série Ouro
Cascavel  4 x 2 Campo Mourão

Pato Branco  2 x 2 Marechal

Série B
Guarani  1 x 0 Criciúma
Coritiba  1 x 0 Brasil de Pelotas

Copa Sul-Americana
Atlético-MG  0 x 0 San Lorenzo*

Guabirá  3 x 2 LDU*
Danubio  3 x 2 Deportivo Cali*

Eliminado este ano do Paulistão
e da Copa do Brasil em disputas
mata-mata, o São Paulo recebe o
Rosário Central nesta noite em bus-
ca de eliminar o rival e o trama des-
te tipo de disputa que já o consa-
grou como “copeiro”. O duelo válido
pela rodada de volta da primeira fase
da Copa Sul-Americana está marca-
do para as 21h45, no Morumbi.

O Tricolor espera também resga-
tar o espírito vitorioso que já o fez
campeão da competição em 2012,
em sua última conquista relevante.

Para o duelo desta noite, o téc-
nico Diego Aguirre ainda espera a
reavaliação de Militão e Nenê para
confirmar a equipe. Os dois sentem
dores musculares desde a partida
de sábado contra o Atlético-MG,
pelo Brasileirão. O lateral se lesio-

Pelo espírito copeiro
nou no aquecimento e sequer foi a
campo, enquanto o meia deixou o
jogo durante o segundo tempo.

Vale lembrar que o jogo de ida en-
tre São Paulo e Rosário Central, há

quase um mês, terminou empatado
sem gols na Argentina. Assim, quem
vencer o embate desta noite avança-
rá de fase, enquanto empate com gols
classificará o time visitante.

Vitorioso fora de casa por 2 a
0 no jogo de ida das oitavas de
final da Copa Brasil, o Grêmio se
dá ao luxo de poupar titulares
para o reencontro com o Goiás
nesta quarta-feira, às 19h30 em
Porto Alegre, pela partida derra-
deira para definição da vaga às
quartas de final.

O placar do confronto realiza-
do no dia 25 de abril permite ao

COPA DO BRASIL
19h30 América-MG x Palmeiras
19h30 Grêmio x Goiás
21h45 Bahia x Vasco

SUL-AMERICANA
19h15 Temuco x Est. de Mérida
21h45 São Paulo x Rosário Central
21h45 Botafogo x Audax

INGLÊS
15h45 Chelsea x Huddersfield
15h45 Leicester x Arsenal
16h Man. City x Brighton
16h Tottenham x Newcastle

ESPANHOL
15h Barcelona x Villarreal
16h30 Sevilla x Real Madrid

JOGAM HOJE

Imortal avançar até mesmo com der-
rota, desde que pelo placar mínimo.
Já o Esmeraldino precisa devolver a
diferença para levar a decisão aos
pênaltis ou vencer por três gols de
diferença, situação essa que não
ocorre com o time gremista desde o
ano de 2016, quando perdeu por 5
a 1 para o Santa Cruz na penúltima
rodada do Brasileirão daquele ano.

Por isso, aliado ao acúmulo de jo-

Grêmio poupa titulares na decisão da vaga com o Goiás
gos e importantes confrontos na
sequência da programação de jogos,
o técnico Renato Gaúcho vai mandar
a campo uma formação alternativa.

Além do mais, o Grêmio está
pensando também no clássico
Grenal de sábado com o Interna-
cional, pelo Brasileirão, e na des-
gastante viagem a Venezuela
para visitar o Monagas pela Liber-
tadores na terça-feira (15).

ESTREIAS
Bahia e Vasco vão se encontrar às
21h45 desta quarta-feira, na Fonte
Nova, para o primeiro jogo das
oitavas de final da Copa do Brasil.
Por ter participado da Copa
Libertadores este ano, este será o
primeiro duelo do Gigante da
Colina na competição nacional,
assim como o Tricolor Baiano, atual
campeão da Copa do Nordeste.

Em meio a uma maratona de jogos e viagens, o
Palmeiras desafia o América-MG nesta quarta-feira pela
partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
O jogo marcado para as 19h30 no Independência,
em Belo Horizonte (MG), é o terceiro da sequência
de quatro jogos longe do Allianz Parque. Na última
quinta-feira, o Verdão venceu o Alianza Lima com
reservas, no Peru, pela Libertadores. Depois, viajou
direto para Curitiba, onde bateu o Atlético-PR. Hoje,
encara o América-MG e depois voltará a São Paulo
para jogar contra o Corinthians, domingo, pelo
Brasileirão. De olho no clássico do fim de semana, que
reeditará a polêmica decisão do Paulistão, o técnico
Roger Machado (foto) fará mudanças na equipe nesta
noite. “Eu prefiro não dizer poupar ou preservar. O
fato de ter um grupo bastante qualificado permite que
alteremos a equipe”, disse o comandante.

PALMEIRAS

Classificado*
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Acredite nas suas ideias, pois tudo indica
que serão lucrativas. O setor profissional
ganha uma nova alavancada: não se sur-
preenda se você receber um aumento ou
uma promoção. Cor: vinho.

To
ur

o

O astral favorece os estudos, as novas
experiências e tudo que envolva aprendi-
zado. É o momento de aumentar seus co-
nhecimentos e mostrar mais interesse por
suas atividades de trabalho. Cor: creme.

G
êm

os

Atividades que exijam silêncio, concentra-
ção e planejamento serão as mais favore-
cidas neste dia. A fase é ideal para retomar
os estudos ou aprender coisas diferentes.
Cor: preto.

C
ân

ce
r Excelente astral para trabalhar em equi-

pe e investir em parcerias. A fase favo-
rece a integração com as pessoas que
gostam das mesmas coisas que você.
Cor: vermelho.

Le
ão

O setor profissional ganha um novo impul-
so hoje. Você terá motivação para con-
quistar algo que parecia impossível. Con-
vém se dedicar a tarefas que envolvam
deslocamentos ou vendas. Cor: vinho.

V
ir

ge
m Excelente astral para fazer contato com pes-

soas que estão distantes. Voltar a estudar é
uma ideia que deve ser considerada. Tare-
fas prazerosas, que exijam conhecimento
específico, serão favorecidas. Cor: verde.

Li
br

a

Há uma disposição a aceitar o desafio das
mudanças mais radicais. O dia favorece
transformações na vida cotidiana e familiar.
Quem trabalha como profissional liberal
conta com boas vibrações. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão Bom dia para trocar ideias, partilhar projetos
e interagir com colegas e clientes. Quem
trabalha com divulgação, publicação ou co-
mércio deve se dar bem. Assunto ligado à
justiça vai ter resultado positivo. Cor: cinza.

Sa
gi

tá
ri

o Nada vai cair do céu, mas em compensa-
ção tudo o que conseguir neste dia será
fruto do seu esforço e dedicação pessoal.
Procure dar vazão ao seu lado brincalhão
e divirta-se. Cor: marrom.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia é positivo para quem trabalha numa

profissão com a qual se identifica. Quanto
mais prazerosa forem as suas atividades,
maior será sua dedicação. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io Se puder, reserve um tempo para você,

relaxe um pouco e descanse. Atividades
que exijam isolamento, concentração e
maior autonomia contam com a proteção
das estrelas. Cor: vermelho.

 P
ei

xe
s Hoje, você vai estar mais falante e esban-

jando simpatia, podendo se expressar suas
ideias com facilidade. O dia favorece com-
pras para o lar ou para as pessoas da famí-
lia. Cor: preto.



tar Clara e Tomaz. Patrick atira em
Renato, que morre. Gael é operado.
Juvenal e Desirée passam a morar jun-
tos. Clara impede que Patrick vá em-
bora e explica que ama Gael como
amigo e pai do filho dela. Patrick
pede Clara em casamento e ela acei-
ta. Começa o julgamento de Sophia.
Clara depõe contra Sophia. O advo-
gado de Sophia acusa Clara de ter
matado Laerte.

APOCALIPSE
Glória é levada até Stefano. O Falso

Profeta ameaça a governanta e diz que
ela terá que escolher entre seu Deus e
Ricardo. Vittorio pede ajuda a Adriano.
Ricardo pede para Débora se acalmar.
Ele diz que os avós precisam escolher
um lado. Glória diz não aceitar Ricardo
e Stefano a ameaça. Noah e Saulo di-
zem que servirão ao exército do Senhor.
Oziel lamenta o destino de Isabela.

CARINHA DE ANJO
Vitor e Estefânia fazem uma brinca-

deira para revelarem o sexo do bebê
para a família. O casal revela que Este-
fânia está grávida de trigêmeos, duas
meninas e um menino. Todos comemo-
ram. Rogério e Cassandra conversam.
O rapaz diz que a garota precisa parar
de implicar com todos. Cassandra pede
uma chance para Rogério. O rapaz diz
que se ela parar de ter comportamen-
tos de uma criança birrenta ele poderá
dar uma chance para os dois se co-
nhecerem melhor.

AMOR PROIBIDO
O filho de Peyker e Nihat nasce.

Ahsen conversa com Besir sobre Ad-
nan. Saït conta para Hilmi que o filho
de Peyker nasceu e deixa Adnan ainda
mais desconfiado. Adnan fica pensati-
vo e começa a suspeitar que os boatos
de Hilmi são verdadeiros e resolve per-
guntar para Bihter quando Behlul e Ni-
lay chegam.

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

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
Pérola se revolta com Márcio, que

provoca a menina. Gabriela decide fi-
car com Paulo. Bárbara comemora o
envolvimento de Enzo e Úrsula. Gabri-
ela conversa com Érico. Isadora conta
a Rosália que pode perder sua casa.
Alex confessa a Flora que desconfia de
Gabriela com Rafael. Pérola pensa em
Márcio. Talíssia alerta Verena para o ris-
co de entrar em uma relação abusiva
com Hugo. Isadora recebe Getúlio em
sua casa. Jade pede Tito em namoro.
Alex descobre que Gabriela teve uma
gravidez antes de ele e Flora nascerem.

ORGULHO E PAIXÃO
Ema diz a Lídia que todos estão em

São Paulo à sua procura. Uirapuru se
desespera e se apressa em deixar o
hotel com Lídia. Elisabeta incentiva Jane

a conversar com Camilo sobre o futuro
dos dois. Jane afirma a Camilo que pre-
fere morar no cortiço a viver dos favores
de amigos. Rômulo revela para Cecília
a história sobre a morte de Josephine,
e Fani ouve. Camilo declara seu amor
por Jane e decide viver no cortiço. Ja-
nuário e Ernesto apoiam Camilo. Mari-
ana tenta saber mais sobre o lado aven-
tureiro de Brandão. Darcy e Charlotte
lamentam com Elisabeta a nova fuga
de Uirapuru. Ofélia sofre com a falta de
notícias sobre Lídia. Estilingue questi-
ona o Barão sobre a foto de sua avó,
que encontrou na casa do fazendeiro.
Uirapuru esconde Lídia em um bordel.
Aurélio procura Julieta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael é atingido por um tiro. Bruno

dá ordem de prisão a Renato. Gael e
Clara se declaram um para o outro.
Renato pega uma arma e ameaça ma-

 Catarina é avisada por Lucíola que Rodolfo foi deposto, sem saber que
Amália está viva. Afonso ordena que Rodolfo permaneça em seus aposentos.
Afonso manda libertar Catarina da masmorra. Afonso manda Romero libertar
Ulisses e Selena. Brice prevê que Saulo ficará doente e trará a peste para
Montemor. Rodolfo ameaça Catarina de contar a Afonso a verdade sobre a

prisão de Augusto e sua participação no golpe armado por eles. Catarina se
surpreende ao ver Amália no corredor do castelo.

 • RECORD

O povo
reconhece

Afonso
como o
novo rei

DIVULGAÇÃO

O povo
reconhece

Afonso
como o
novo rei
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Bobó de camarão

 PREPARO
 Lave o camarão em água corrente com o auxílio de
um escorredor de macarrão. Em um refratário colo-
que o camarão escorrido e acrescente o limão, sal e
pimenta a gosto, em seguida reserve. Em uma pane-
la, aqueça o óleo de soja e também o azeite-de-den-
dê, em seguida acrescente o alho e a cebola mexen-
do-os até dourar. Acrescente o pimentão, tomate, o
sal e a pimenta dedo-de-moça. Refogue por aproxima-
damente cinco minutos, em fogo médio, escora o ca-
marão e sem lavar misture-o também na panela.
Acrescente a banana e então cozinhe até que  o ca-
marão fique bem rosado e a banana macia. Reserve.

 1 kg de camarão 7 barbas descascado e sem cabeça
 4 bananas da terra (picadas em rodelas finas)
 ½ litro de leite
 1 colher (sopa) de manteiga
 2 colheres de óleo de soja
 400 g de mandioca cozida
 1 cebola picada
 3 tomate picados
 3 dentes de alho picados
 3 colheres (sopa) de pimentão verde e/ou vermelho picado
 sal a gosto
 pimenta-do-reino a gosto
 1 vidro (200 ml) de leite de coco
 3 colheres (sopa) de azeite de dendê
 1 pimenta dedo-de-moça picada
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POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

 60g de cheiro-verde picado
 200 ml de limão

Bata no liquidificador o
leite, margarina e a

mandioca até obter um
creme. Junte ao refoga-
do reservado, coloque o
leite de coco e deixe fer-
ver uns cinco minutos
(se necessário mexa

para não queimar o fun-
do) se necessário corrija
o sal e/ou pimenta. Pol-
vilhe o cheiro-verde e sir-

va em seguida.

DIVULGAÇÃO


