Entidades defendem
reforma municipal
Seis entidades classistas de Cascavel defendem uma reforma tributária em âmbito municipal. A
legislação que trata dos tributos municipais está passando por uma ampla revisão, proposta
pelas entidades. Entre os pontos debatidos está a burocracia enfrentada pelas empresas em
relação aos tributos municipais e o desequilíbrio entre alguns impostos.
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PDI na
mira da PF
Peritos da Polícia Federal estão
em Cascavel fazendo
perfurações no asfalto da
Avenida Brasil em uma
investigação sigilosa que está
em andamento. O alvo são as
obras do PDI, com foco na
qualidade do material utilizado.
Agentes de Curitiba e Foz do
Iguaçu fazem o trabalho.
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Gasolina tem
variação de
até R$ 0,30
Copa faz voltar
colecionadores
de figurinhas

ESPORTE
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VICTOR LARA

Parece repetição, mas não é. Os vencedores da 2ª
etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas de
Cascavel, em suas quatro categorias, são os mesmos
da etapa de abertura da temporada, disputada no
mês passado. A competição foi disputada sábado e
domingo no Autódromo Zilmar Beux, em
programação conjunta com o Paranaense de
Velocidade. O catarinense Marcel Sedano ganhou a
categoria Marcas A. A dupla Anderson Portes/Allan
Aquino venceu a categoria Marcas B. Portes, de
Cascavel, estava estreando, mas Aquino, de
Hernandarias (Paraguai) foi o vencedor da 1ª etapa,
quando correu sozinho. A dupla Beto Vanzin/Marcos
Cortina, de Cascavel, confirmou o favoritismo e
conquistou a segunda vitória consecutiva na categoria
Turismo I, ao passo que Eduardo Weirich, de Marechal
Cândido Rondon, repetiu a vitória e deu importante
passo para a conquista do bicampeonato na categoria
Turismo C.

Regional de MTB
A 3ª Etapa do Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike contou com a participação de mais de
300 atletas no último fim de semana, em Medianeira. Até mesmo ciclistas paraguaios participaram da
competição, que contou com mais
de 30 representantes do ciclismo
cascavelense. E os atletas da Capital do Oeste voltaram para casa
com bons resultados.
Pela categoria Elite, a principal em
disputa, Jean Yanichi foi o vencedor
e Jailton Menezes o quarto colocado, enquanto Karen Paiva foi medalhista de bronze e Jissele Buraki subiu ao pódio em quinto lugar. Lucas
Emanuel e Diego Bezerra também
voltaram para casa como campeões.
Eles venceram as categorias sub-23
e sub-30, respectivamente.
Outro campeão foi Peterson Gasparetto foi campeão, pela Amador
1, bem como Bruna Xavier (Amador
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A), Valdirene Mendonça (Amador B)
e Lorena Lionço (Amador C). Já Patrícia Santos foi quarta colocada na
Amador A e Dayana Feiten terceira
colocada na Amador B.
Pelas categorias Máster, Marcos Ferreira foi medalhista de bronze pela A1, enquanto Joel Lipinski
(B1) e Ricardo Porlom (A3) completaram a prova na quinta posição.

JOGAM HOJE
19h15
19h15
21h30
21h30

COPA SUL-AMERICANA
Atlético-PR
Audax-CHI
Sol de América
Rosario Central

x
x
x
x

Newells Old Boys
Botafogo
Ind. Medellín
São Paulo

Já dentre a nova geração, Rully
Ghering (Júnior) e Pedro Orlandini
(Infanto-Juvenil) foram medalha de
prata, Júnior Kusseler (Infanto-Juvenil) foi medalha de bronze), João
Nogata (Infanto-Juvenil) foi quarto
colocado e Eduardo Neps (Júnior) foi
quinto colocado. A próxima etapa do
Regional de MTB está marcada para
o dia 17 de junho, em Toledo.

Rali
A dupla Sandro Suptitz/Eduardo “Lobinho” Ortolan teve uma boa estreia
no Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. A dupla de Cascavel foi
ao pódio ao conquistar o terceiro lugar da categoria RC 4 no Rali de
Estação, disputado no último fim de semana no Rio Grande do Sul. Marcos
Valandro e Dario Driessen, que formam a outra dupla de Cascavel que
competiu na categoria RC4, não foram bem no sábado, terminando na nova
colocação e no domingo terminaram em terceiro no Campeonato Gaúcho. A
segunda etapa do Brasileiro de Rali de Velocidade será nos dias 26 e 27
de maio, com o tradicional Rali de Erechim, que será válido pelo
Campeonato Gaúcho, Brasileiro e Sul-Americano.
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Época de
colecionar
figurinhas
Apenas quem já realizou tal atividade com sucesso sabe a satisfação que é colecionar e completar um
álbum de figurinhas. Em época de
Copa do Mundo, o número de aficionados pelo passatempo aumenta sobremaneira e isso não é difícil de ser
constatado. Basta ter alguma criança ou adolescente na família ou passar em frente a praças públicas aos
domingos à tarde. Em Cascavel, o
ponto de encontro para troca de figurinhas é a Praça do Migrante.
Dezenas de pessoas se reúnem
no local todo fim de semana. Das
14h às 18h a movimentação de pessoas é grande em busca de cromos,
o que faz com que lá seja um ponto
de encontro para colecionadores de
todas as idades.
O aposentado Orestes Suchodolak,
de 66 anos, é um dos que “batem ponto” todo domingo à tarde na Praça do
Migrante em época de Copa do Mundo. Ele coleciona para satisfazer um
sonho de infância e também para reforçar a renda familiar.

“Comecei a colecionar em 2006,
depois que me aposentei. Colecionar
era uma vontade que eu tinha quando
era criança, mas à época eu não conseguia ter álbuns porque eu era de família pobre e meu pai não me dava
dinheiro para comprar. Agora pra compensar faço coleção de tudo o que é
tipo de figurinhas. Tenho vários álbuns
desde 2006, quase todos do Campeonato Brasileiro, mas em ano de Copa
há mais colecionadores”, explica Orestes, que fez do passatempo uma profissão ao criar uma empresa para poder comprar figurinhas diretamente da
editoria oficial para poder revendê-las.
“O pacote fechado custa R$ 2 e contém 5 figurinhas, o que faz com que
cada unidade custe R$ 0,40. Eu também vendo figura solta por R$ 0,50,
mas há as prateadas, que são os escudos, que são mais caras porque são
diferenciadas, mais difíceis de conseguir”, explica o aposentado, que abre
cerca de 500 pacotinhos por dia e monta suas próprias embalagens para revendê-las sem repetição.

A MAIS DIFÍCIL

Colecionador profissional que diariamente
manipula cerca de 2.500 cromos do álbum
da Copa do Mundo 2018, o aposentado
Orestes Suchodolak revela que a figurinha
mais difícil de ser encontrada é a de um
brasileiro que não irá a campo com a camisa
da seleção na Rússia: “A mais difícil é a
figurinha do Pelé, a penúltima do álbum,
que está na sessão das lendas das Copas
por ser o jogador com o maior número de
vitórias na competição”, diz o aposentado,
que diz ter o cromo do Rei sobrando: “hoje
eu tenho, mas amanhã posso não ter mais.
O primeiro que chega sempre leva”, diz
Orestes, que separa figurinhas pelo
WhatsApp (99980-5962) para os
interessados em completar o álbum.

Quanto custa completar o álbum da Copa 2018?
Disponibilizado desde a Copa de 1970, o álbum de figurinhas dos mundiais é pela italiana Panini e conta na edição de 2018 com
682 cromos, contra 640 da edição de 2014. Mas para os colecionadores, quanto custará completar o álbum deste ano?
O Cuponation, plataforma de descontos online pertencente à alemã Global Savings Group, aponta que para conseguir
completar a nova edição, com base no método estatístico de Monte Carlo, levando em conta o número de cromos
repetidos e ainda sem incluir a troca deles entre amigos, custará pelo menos R$ 1.938, valor 115% mais alto
desembolsado pelo consumidor para completar a edição de 2014, aproximadamente R$ 901,05.
A plataforma de descontos também estima que para conseguir todos os 682 cromos seja necessária a compra de pelo menos 969
pacotes de figurinhas, ou 68 pacotes a mais que a última edição, quando o pacote com 5 cromos custava R$ 1, metade do valor deste
ano. Hoje o valor final pode parecer absurdo, mas a tradição de colecionar que pode ser rentável no futuro: uma réplica do álbum
da Copa do Mundo de 1970 com os 288 cromos pode sair mais de mil reais em um dos marketplaces mais populares do Brasil.

De filho para pai
A atividade de colecionar figurinhas é costumeiramente repassada de pai para filho, mas não no caso do pai de família
Augusto de Andrade, que é “levado” pelos filhos à Praça do
Migrante para trocar figurinhas em Cascavel.
“Sempre gostei de futebol e colecionei o álbum da Copa de
1982, depois não colecionei mais. Hoje foi o meu filho mais velho
que me trouxe aqui para trocar figurinhas para tentar completar
seu álbum”, brincou Augusto enquanto o filho de 10 anos de
idade fazia a conferência em sua lista de cromos faltantes ao lado
do irmão mais novo, de apenas 4 anos, no último domingo.
“O mais velho já colecionou o álbum da Copa de 2014 e à
época já vínhamos aqui trocar figurinhas. O mais novo havia
acabado de nascer e hoje tenta entender o que está acontecendo, o que é álbum, troca e coleção. Ele ainda é muito novinho pra entender”, continua Augusto, que vê o passatempo
como uma atividade que envolve toda a família e também ajuda no desenvolvimento social dos filhos.
“A coleção envolve também toda a família, inclusive o pai e a
mãe. Nós combinamos quantas figurinhas ele vai comprar e
impomos um limite de gasto, dizendo para ele que se for bem
na escola e tirar notas boas terá direto a mais. Isso para ele
valorizar a conquista de completar o álbum. Os amigos dele, os
primos, os colegas de escola estão todos nessa onda de trocar
figurinhas, então há uma interação e a troca de figurinhas facilita a comunicação, o contato entre os colecionadores”, explica
o pai, que está sempre presente.
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PDI na mira da PF
Três peritos da Polícia Federal
(PF) coletaram mais de 80 amostras do asfalto da Avenida Brasil
para análises em uma investigação que está sob sigilo sobre as
obras do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), maior projeto
de mobilidade urbana da história
de Cascavel e que tem financiamento milionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), que disponibilizou US$ 28,7
milhões para as obras.
Ontem, técnicos da Prefeitura
de Cascavel acompanharam os
trabalhos dos agentes federais. A
Prefeitura informou que está oferecendo todo o suporte técnico e
as informações necessárias para
que a equipe de peritos realize os
exames periciais. Desde 2016 o
Ministério Público do Paraná investiga as obras.
O trabalho de perícia iniciou

na manhã de ontem e deverá levar pelo menos três dias. O engenheiro da Secretaria de Obras
Públicas, Marcos Almeida, acompanha dois peritos de Curitiba e
um de Foz do Iguaçu na coleta de
corpos de prova, que consiste na
retirada de algumas per furações
de 10 cm de diâmetro cada ao
longo de toda a extensão do trecho que foi reurbanizado na Avenida, desde a Praça da Bíblia
até a Rua Corbélia na zona leste da cidade.

Acompanhamento

“Vamos acompanhar as equipes,
atender no que nos for solicitado
e depois fazer as correções no
asfalto onde são feitos os furos de
sondagem após a realização das
coletas”, detalhou Marcos
Almeida. Além da equipe da
Sesop, outra da Cettrans
acompanha o grupo com objetivo
de sinalizar a pista e fazer o
controle do tráfego onde é
realizado a perícia.
Além da Avenida Brasil, as
avenidas Barão do Cerro Azul e
Tancredo Neves integram o
conjunto de obras de revitalização
inserido no PDI. Além disso, há
outras obras como os novos
terminais de trasbordo, o viaduto
sobre a BR-277 e o Parque
Linear do Morumbi.
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Laboratório da PF

Estão sendo colhidas camadas de
base, sub-base e pavimento
rígido ao longo da pista de
rolamento da avenida, no
corredor de ônibus, na ciclovia e
nas paradas do transporte
coletivo urbano. As mais de 80
provas que deverão ser coletadas
serão enviadas a um laboratório
da Polícia Federal para que seja
comparado o material utilizado e
a espessura com o que foi
previsto no projeto da obra.

PERITOS da PF
fizeram vários
furos de sondagem
ao longo da
Avenida Brasil
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Variação de até R$ 0,30
A variação no preço do litro da
gasolina em Cascavel pode chegar
a R$ 0,30 de acordo com a última
pesquisa realizada pela ANP (Associação Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis).
O SLP (Sistema de Levantamento
de Preços) verificou os valores praticados em 16 postos de combustíveis
na cidade no período do dia 1º a 7 de
abril. O preço máximo verificado no
litro da gasolina nas bombas é de
R$ 4,39 e o menor de R$ 4,09.
Considerando o período de um
ano, o reajuste aplicado sobre o combustível é de 16%. Em abril do ano
passado, o litro da gasolina mais caro
custava R$ 3,79 ao consumidor e o
mais em conta, R$ 3,59.

O reflexo no mercado ocorre
pela política de reajuste aplicada pelo Petrobrás. “Os preços
dos derivados são atrelados
aos mercados internacionais e
podem variar diariamente,
como outras commodities, a
exemplo da soja, do trigo e do
aço. De acordo com as cotações
internacionais, pode haver manutenção, redução ou aumento
nos preços praticados nas refinarias”, explica a Petrobras.

PREÇO FINAL

Já o preço final ao consumidor, não depende
exclusivamente de negociações com a
Petrobrás. “Como a lei brasileira garante
liberdade de preços no mercado de
combustíveis e derivados, as revisões feitas
pela Petrobras podem ou não refletir no
preço final, que incorpora tributos e repasses
dos demais agentes do setor de
comercialização: distribuidores, revendedores
e produtores de biocombustíveis, entre
outros”, ressalta a Petrobras.

Competitividade
O custo médio do litro da gasolina hoje em Cascavel é de R$
4,33. No entanto, em postos em
rodovias e mais afastados da cidade é possível encontrar preços
mais baixos.
Essa diferença ocorre diante
da competitividade do mercado e
famílias que seguem na estrada
aproveitam para encher o tanque
e, dessa forma, tornar a viagem
mais rentável.
“Normamente para vender os
postos de estrada têm que ter
mais competitividade. A sobrevivência e as vendas maiores são
por conta do diesel. Dessa forma
trabalham com margens muito
menores, que ainda não é possível dentro da cidade”, ressalta o
diretor regional do Sindicombustíveis, Roberto Pellizzetti.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

VALOR da
gasolina em
postos de
rodovias em
Cascavel está
mais acessível
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Estado deve R$ 1 mi à
prestadora de serviços

FUNCIONÁRIAS terceirizadas do Hemocentro e da 10ª Regional de Saúde devem entrar em greve na segunda-feira (16)
Com o salário de abril em atraso, funcionárias que trabalham nos
setores de zeladoria e copa do Hemocentro e da 10ª Regional de
Saúde de Cascavel realizaram manifestação, na manhã de ontem, na
tentativa de pressionar o governo
estadual a depositar à empresa
prestadora de serviços o valor referente aos honorários de 40 profissionais. As trabalhadoras comentam ainda que o vale-refeição também não foi pago e que este problema ocorre desde janeiro.
A dívida do Estado com a empresa Progresso Construções e Serviços, que terceiriza esta atividade
em Cascavel e outras 13 regionais
de saúde, empregando em torno de
120 profissionais, já soma R$ 1 milhão e atinge todas as localidades em
que atua. No caixa da empresa, apenas uma parte das despesas de dezembro foi depositada pelo governo. O restante sequer tem prazo

para entrar. Conforme o prestador de
serviços, o Estado diz apenas que houve um problema no sistema, que se
arrasta desde o fim do ano passado.
Sobre a manifestação em Cascavel, a empresa afirma que entrou em
contato com o governo estadual para
cobrar o valor devido, porém, não
obteve retorno. Vale destacar que os
salários de janeiro e fevereiro, além de
benefícios como vale-refeição e transporte foram pagos com recursos próprios do prestador. No entanto, a

empresa lamenta o ocorrido e diz
não ter mais alternativas para tapar
os buracos deixados pelo Estado.
Em nota, a Secretaria de Estado
da Saúde informa que a empresa
recebeu um pagamento no dia 21
de março de 2018 e um novo pagamento, que regularizará os débitos, está programado para o início
da próxima semana.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Greve na segunda
De acordo com a presidente do Siemaco (Sindicato dos Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços de Asseio, Conservação e Limpeza
Urbana), Angela Maria de Oliveira Meireles, caso o depósito não seja
realizado até a tarde de hoje, será publicado em órgão oficial o indicativo
de greve. Isso significa que após 72 horas da data da publicação a
categoria poderá paralisar as atividades, o que deve ocorrer na segundafeira (16). Neste caso, como os serviços prestados são essenciais, 30%
do efetivo permanece trabalhando.
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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
Nova em Cascavel, a pósgraduação em Enfermagem
Dermatológica e Assistência às
Feridas é uma excelente
oportunidade para o profissional
enfermeiro assistir com
competência técnica, humana
específica e adequadas ao
cuidado holístico e autônomo da
pessoa com lesões cutâneas.
O foco principal é desenvolver o
ensino na área de dermatologia
e prevenção e tratamento de
feridas ao paciente, família,
equipes de Enfermagem e
interdisciplinar, capacitando
para o atendimento de
indivíduos com risco ou
acometidos de feridas de
origens física, química,
metabólica, operatória/
cirúrgicas, radiológica e por
acidentes, seja em hospitais,
atendimento ambulatorial ou
domiciliar.
Especificamente, também busca
capacitar os enfermeiros para
planejar, organizar serviços e
atuação multidisciplinar, além
de contribuir para a tomada de
decisão que fundamente a sua

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

prática e introduzir os
participantes em pesquisa
científica na área.
O curso envolve conteúdos
bastante pertinentes, sendo eles
o estudo da Anatomia, fisiologia e
semiologia da pele; Aspectos
psicológicos do portador de lesões
cutâneas; Assistência de
Enfermagem aos pacientes com
drenos e cateteres, com lesão por
pressão, com lesões neoplásica, e
com úlcera diabética, venosa e
arterial; Assistência de
Enfermagem ao paciente
ostomizado e ao paciente
queimado; e Assistência de
Enfermagem em dermatologia
clínica. 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
cutânea; e Prática clínica.
As aulas estão previstas para
iniciar neste mês de abril, em
regime quinzenal, às sextasfeiras, 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.
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Implantação de rotatória

Em horário de pico a insatisfação
é unânime entre os motoristas que
percorrem o trecho entre a Rua Bandeira e Afonso Pena, próximo da delegacia da Polícia Civil em Cascavel.
A parada é obrigatória para os
veículos que seguem pela Rua da
Bandeira em sentido à Rua Carlos
Gomes e diante do grande fluxo
antes e depois do almoço e no fim
da tarde filas se formam e é preciso ter paciência.
Por outro lado, a velocidade de
motoristas que aproveitam a preferencial na Rua Afonso Pena e seguem em
sentido à Avenida Brasil, tem trazido
preocupação e com o número de ônibus do transporte coletivo que percorrem diariamente o trecho, o risco de
acidentes é ainda maior.
Empresários e trabalhadores
dessa região sugerem ao município
que um semáforo seja instalado

ESTUDO DE 2017

“Em 2017 foi realizado um estudo para
implantação de semáforo no local, por
meio da contagem do fluxo de veículos,
porém, após este estudo foi decidido que
a melhor solução para o trânsito do local
será a implantação de uma rotatória”,
afirma a Companhia em nota. Ainda não
há data para o início das obras, mas a
garantia é de que a rotatória já está no
cronograma de serviços para ser executada.

nesse cruzamento. Ainda no ano
passado um estudo foi realizado
para avaliar essa possibilidade,
entretanto, a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito) tem outro projeto.

ROTATÓRIA já está no cronograma
de serviços para ser executada
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton santos
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- João Filipe Rodrigues Ávila e Talita Ferreira de Almeida
2- Valdair Souza de Moura e Bruna Rafaella Aparecida Ferreira Lejanoski
3- Vicente Henrique Prato e Shayane Fernanda da Cruz
4- Douglas Pimenta e Andréia Cordeiro dos Santos
5- Everaldo dos Santos e Ana Paula Alves dos Santos
6- Daniel Moises Bandeira e Dayane Pereira de Freitas
7- Gilvani Baumgarten e Lediane Ferreira Netto
8- Vanderlei dos Santos e Luana da Silva
9- Marcos Paulo do Nascimento e Rosete Terezinha Kolben
10- Wesley Fernandes de Oliveira e Eliane Oliveira de Souza
11- Ezionir José Soares e Jaci Aparecida da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 12 de abril de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Vagas na
prefeitura

CONCURSO da Prefeitura de
Cascavel conta com 71 vagas
As inscrições para o concurso
público da Prefeitura de Cascavel
tiveram início ontem e seguem até
o dia 23 de abril.
Serão disponibilizadas 71 vagas
para provimento de cargos de nível
básico e médio e cadastro de reserva. Os salários variam de R$
1.225,60 a R$ 1.576,85.
As inscrições têm o custo de R$
30 para cargos de nível básico e
R$ 40 para nível médio. Elas poderão ser feitas pela internet no portal do servidor ou na prefeitura, exceto aos sábados.
O concurso será constituído de
prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, onde serão avaliados os conhecimentos gerais e
específicos e exame pré-admissional.
Cargos de nível básico: Agente Comunitário de Saúde (Áreas:
Canadá, Lago Azul, Periolo, Rivie Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

ra, XIV de Novembro).
Cargos de nível médio: Auxiliar
em Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório de Análises
Clínicas, Técnico em Saúde Bucal.
As provas objetivas de múltipla
escolha serão realizadas em Cascavel, a princípio no dia 27 de maio de
2018, com duração de três horas. A
confirmação das datas, os horários
e locais de realização das provas
serão publicados em edital específico possivelmente no dia 12 de maio.

Carga horária

A carga horária poderá variar de
20 a 30 horas semanais, a
critério da administração, assim
como o valor da bolsa auxílio,
que vai de R$ 4,50 a R$
7,50, dependendo da fase que
cada estudante está cursando.
As inscrições deverão ser feitas no
período de 12 a 22 de abril
pelo site www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/semed, na aba
destaques.

Contratação de estagiários
Processo seletivo prevê a contratação de estudantes para realização de estágio curricular não obrigatório em Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil) de Cascavel, exclusivamente para
a área pedagógica, como auxiliar de classe no ensino fundamental e para educação especial do município.
A classificação dos candidatos será por meio da avaliação de
notas finais obtidas nas disciplinas cursadas e concluídas pelos
estudantes, constantes em histórico escolar.
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Adunioeste:
chapas podem
ser inscritas
Considerando que não houve
inscrição de chapas para eleição
da nova diretoria do Adunioeste
(Sindicato dos Docentes da Unioeste), edital foi publicado nesta
semana indicando os novos prazos
do calendário eleitoral.
Agora, os interessados em participar da eleição para presidente,
vice, secretários e tesoureiros do
sindicato devem se inscrever até 23
de abril. Para concorrer à diretoria
do Adunioeste é preciso estar sindicalizado há pelo menos três meses antes da data da eleição.
A homologação das chapas
ocorre no dia 24 de abril, com recursos disponíveis até 25 de
abril caso haja necessidade. As
inscrições devem ser feitas na
sede da entidade, que fica na
Rua Universitária, 1390.
O pleito será realizado entre os

O PROFESSOR Luiz
Fernando Reis, que preside o
sindicato, não vai concorrer
à reeleição

dias 9 e 10 de maio, nos câmpus
da Unioeste de Cascavel, Toledo,
Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e
Marechal Cândido Rondon. A votação será direta e só sindicalizados
têm direito a voto.
A apuração começa logo após o
encerramento da votação, com a
presença de representantes de
cada chapa inscrita. O resultado
oficial será divulgado após 12 horas do fim do processo eleitoral. Já
a posse dos eleitos ocorre dez dias
depois da eleição.

Até 18 de maio
Hoje, o professor Luiz Fernando
Reis é quem preside o Adunioeste.
O mandato, iniciado em 2016,
encerra em 18 de maio. O docente
não tentará reeleição, visto que
se dedicará a um mestrado na
área de educação, além de
permanecer com o trabalho em
sala de aula, assim como fez
durante todo o período em que
esteve a frente do sindicato.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá
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Plantio de araucárias

DIVULGAÇÃO

A árvore símbolo do Paraná ganhará mais uma oportunidade de
preservação através de uma parceira envolvendo a ONG Amigos
dos Rios, as secretarias de Educação e Meio Ambiente e o deputado federal Alfredo Kaefer, que
fará a doação de mudas de araucárias. A implantação do projeto
será feita em uma solenidade marcada para hoje, no Território Cidadão do Morumbi.
“Sei da importância de se preservar, especialmente quando se
trata de uma espécie tão significativa como a araucária. Estou doando estas mudas para que sejam plantadas nas escolas municipais e espaços públicos, gerando ainda mais consciência ambiental e preservação”, disse o deputado federal Alfredo Kaefer, que
produz as mudas em uma propriedade em Cascavel.
Serão repassadas mais de
1200 mudas para serem replantadas em escolas municipais e,
também, em um projeto da ONG
Amigos dos Rios. A ONG pretende criar o Vale das Araucárias na
região da Fonte dos Mosaicos,
como explica o presidente da
ONG, Nildo Santello.

SERÃO repassadas 1200 mudas à ONG Amigos dos Rios

Preservação ambiental
“É sempre importante ter pessoas que se preocupam com a questão da
preservação. Quanto mais parceiro tiver para o projeto ir à frente, melhor.
Estamos começando com estas 1000 mudas, mas acredito que vamos ter muito
mais para montar um corredor com araucárias desde a Fonte dos Mosaicos até a
região do Rio das Antas, no fim da Rua Jorge Lacerda”, afirmou.
Ainda no decorrer desta semana, a Secretaria de Educação de Cascavel irá
informar quais as escolas que irão receber as mudas, conforme informou em
uma reunião com o assessor parlamentar Alexandre Dumas Jorge.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

Diversidade na
forma de arte
Os alunos do Colégio Estadual
Padre Carmelo Perrone têm por
meio da disciplina de Educomunicação, discussões sobre a cultura
urbana e com tintas coloridas e
imaginação colocam os aprendizados em prática.
Dessa vez, a proposta foi criar
um mural da diversidade com técnicas do grafite. “Cada vez que uma
ação dessas é proposta, escolhemos um tema e queremos mostrar
que a diversidade abrange além de
raças e questões homoafetivas, a

Materiais
Os materiais utilizados para os
trabalhos artísticos foram adquiridos
pelo colégio que há quatro anos
desenvolveu o projeto e agora obteve
aprovação e repasse de recursos. O
tema ainda será debatido por outras
especificidades e, com isso, novas
cores e imagens completarão o muro.
A arte não se restringe ao lado de fora
do colégio. Nas paredes internas há
exemplos de grafite que prezam pelo
respeito e pelo meio ambiente e
outras manifestações artísticas por
meio de cartazes e poesias.
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política, religião, esporte e que isso
significa, por exemplo, poder torcer
para um time sem ser achacado”,
cita o professor de História Edson
Gavazzoni, idealizador do projeto.
Os alunos iniciaram a atividade
no último fim de semana e com orientações de profissionais do grafite conseguem expressar a essência da arte. “A atividade é voltada a
todo o Ensino Médio Regular e nos
organizamos para que todos possam participar de alguma forma”,
comenta o professor.

14
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NOTAS

Regra de ouro

Desigualdade

Crescimento

O ministro da Fazenda, Eduardo
Guardia, defendeu ontem, em
Brasília, o aperfeiçoamento da
chamada regra de ouro. Essa norma
determina que o governo não pode
se endividar para cobrir despesas
correntes, mas apenas para fazer
investimentos (em obras públicas e
compra de equipamentos) e
refinanciar a dívida pública. A
sugestão de aperfeiçoamento foi
feita em discurso na cerimônia de
transmissão do cargo, no teatro do
Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB).

O país fechou o ano passado com
o índice de Gini, principal medida
da desigualdade de renda,
estável. O rendimento médio
mensal real domiciliar per capita
ficou em 0,549, praticamente
igual ao de 2016, e mesmo com
variação pequena em 2017, o
indicador subiu em todas as
regiões, com exceção do Sudeste,
onde o índice recuou de 0,535
para 0,529. Os dados são da
pesquisa Rendimento de todas as
fontes de renda 2017, divulgada
ontem pelo IBGE.

Ao participar ontem em Brasília, de
evento de apresentação da agenda
institucional do setor de
cooperativismo, o presidente Michel
Temer citou a “confiança” como uma
palavra-chave que permite a
retomada do crescimento
econômico no país. A afirmação foi
feita durante discurso no
lançamento da 12ª edição da Agenda
Institucional do Cooperativismo, da
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB). “Tem uma palavrachave que é a palavra ‘confiança’ que
alicerça o cooperativismo”, disse.

A governadora Cida Borghetti
recebeu ontem, no Palácio Iguaçu, representantes dos profissionais da Educação e reafirmou a
construção do debate constante
com as entidades representativas
de classe. “É o momento de reforçar o diálogo, de discutir cada
assunto com responsabilidade
legal e transparência para a tomada de decisões”, disse.
Na reunião, a governadora
apresentou oficialmente a nova
secretária da Educação, Lúcia Aparecida Cortez Martins, que assumiu o cargo na terça-feira (10). Ela
destacou que será criada uma
agenda positiva para discussão
das demandas da classe e de assuntos pontuais das escolas. “A
educação é muito particular, são
mais de um milhão de alunos e
100 mil ser vidores envolvidos.
Temos que tratar com muito respeito e harmonia, aparando as
arestas para se chegar a um denominador comum”, disse.

JONAS OLIVEIRA

Cida reafirma diálogo

GOVERNADORA Cida Borghetti recebeu representantes da educação ontem
Na avaliação do presidente do
sindicato, Hermes Leão, a primeira
reunião foi positiva. “A governadora
foi bastante receptiva para retomar
os itens da pauta que já debatemos
anteriormente. O sindicato reafirma
a disposição de diálogo para o próximo período”, afirmou.

P resenças
Também participaram da reunião o líder
do Governo na Assembleia Legislativa,
Pedro Lupion, o deputado estadual
Professor Lemos e a chefe de Gabinete
da Governadoria, Lucília Dias.
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Perna dilacerada
Um motociclista teve a perna
dilacerada em um grave acidente,
registrado na tarde de ontem. Ele
foi atingido por um veículo na Rua
Manoel Ribas, esquina com a Rua
Presidente Kennedy.
O pedaço da perna esquerda
abaixo do joelho caiu na mão de
moradores que ajudaram a socorrer o homem, que foi atendido pelo
Corpo de Bombeiros. Ele foi sedado pelo médico do Siate para não
sentir dor e pediu para que o pedaço da perna fosse retirado. Porém, o médico afirmou que o procedimento não seria feito. Um tubo
de oxigênio também foi usado para
auxiliar na respiração da vítima.
O motociclista foi encaminhado em estado grave para atendimento hospitalar e provavelmente terá de amputar o membro.
O veículo envolvido no aciden-
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

SOCORRISTAS sedaram a
vítima e um tubo de oxigênio foi
usado para auxiliar na respiração
te é de uma empresa e o motorista, embora bastante nervoso, não
teve ferimentos. Com o impacto, o
carro atingiu outro automóvel, que
estava estacionado.
Por conta da gravidade, curiosos
foram ver a cena, além de funcionários de empresas próximas. O cruzamento da rua foi fechado para que
o atendimento pudesse ser feito
sem interferência.
No local, divergência de informa-

ção sobre quem causou a batida.
Isso porque, segundo moradores,
os semáforos das duas ruas não
estão bem sincronizados. Além
disso, segundo uma moradora da
esquina, a luz do sinal amarelo
está apagada e não é possível
identificar o momento de atenção
antes que o semáforo feche. Por
isso, diversos acidentes já ocorreram no local. A reclamação será
levada à Cettrans por populares.

Carros destruídos
Dois veículos ficaram destruídos em um acidente registrado na
tarde de ontem, na Rua Curitiba,
esquina com a Rua Presidente Bernardes, no Centro de Cascavel.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou de um desencarcerador para retirar a porta do veículo
Uno, envolvido na batida, e socorrer
a vítima, que estava no carro.
Per to do automóvel, estilhaços de vidro. O impacto foi forte
e envolveu também um veículo
HR-V. Segundo populares, o motorista do Fiat Uno teria avançado a preferencial e causou a batida. Um idoso, de 61 anos, que
estava no carro, teve ferimentos
leves e foi encaminhado para
atendimento hospitalar. No outro
veículo, ninguém se feriu.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

DESENCARCERADOR foi usado para retirar
a porta do veículo
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
VÍTIMA foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
com ferimentos leves

Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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BPFRON

Giro da
Violência

Incêndio em residência

Um incêndio foi registrado em uma
casa de madeira, na Rua Leonardo da
Vinci, Bairro Interlagos em Cascavel.
As chamas também se espalharam
pela vegetação no lote. O Corpo de
Bombeiros foi acionado para apagar
o incêndio. Porém, o fogo foi
controlado por populares e não foi
necessária a intervenção do Corpo de
Bombeiros. Ninguém se feriu.

Um carregamento de produtos contrabandeados do Paraguai foi encontrado em um
ônibus, abordado na BR-277, perto da Avenida Tancredo Neves, em Cascavel.
Os produtos estavam distribuídos por todo o coletivo e as mercadorias não tinham
comprovação de origem. O veículo foi parado pelo BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) na noite de terça-feira. A ação fez parte da Operação Fronteira Integrada,
realizada em conjunto da Receita Federal e da Força Nacional. O coletivo foi lacrado Adolescente atropelada
e encaminhado e encaminhado à Receita Federal em Cascavel.
Uma adolescente de 13 anos ficou

Achado de cadáver
O trabalho foi intenso da Polícia
Militar de Cascavel durante a madrugada. A PM recebeu denúncia de que
uma pessoa havia sido baleada no
Bairro Alto Alegre. A informação extraoficial era de que um veículo Marea teria passado pela vítima e o
motorista efetuado os disparos.
Porém, a denúncia não foi confirmada pela Polícia Militar que,
após buscas intensas pela região,
acabou em outra ocorrência: um corpo foi encontrado no Bairro, ao lado

de uma construção abandonada.
Foi na Rua Marcelino Meneguzzi
que Deimond Alfredo de Paula, 23
anos, foi localizado. De acordo com
a polícia, trata-se de uma morte natural, informação reforçada pelo IML
(Instituto Médico Legal) de Cascavel.
Um exame mais detalhado será
feito no jovem, para descobrir a causa do óbito.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

ferida em um acidente registrado
na tarde de ontem, na Rua Manaus,
Bairro Coqueiral em Cascavel. Ela
foi atropelada por um veículo
Cruze que fugiu do local do
acidente. A menina foi atendida
pelo Corpo de Bombeiros com
ferimentos leves e encaminhada
para atendimento hospitalar.

Queda de altura
Um idoso ficou ferido na tarde de
ontem, na Rua Jarama, região do
Bairro Interlagos em Cascavel. A
vítima sofreu uma queda de três
metros de altura. Ele trocava
telhas da casa quando sofreu o
acidente. Ele teve ferimentos leves
e foi encaminhado para
atendimento em unidade
hospitalar, pelo Corpo de
Bombeiros.
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Bombeiros saem Giro Político
em defesa de taxa

politica@jhoje.com.br

Cobrança irregular?

O posicionamento da
Subseção da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
em Cascavel foi enfático em
relação a cobrança da Taxa
de Proteção a Desastres
pela Prefeitura: é considerada inconstitucional. “A partir do momento que repassa o ônus ao cidadão, sobrecarrega de uma forma
indevida a sociedade. Mas
faremos uma análise jurídica aprofundada sobre a cobrança”, diz o presidente
Charles Daniel Duvoisin.
O dinheiro repassado à
manutenção da estrutura
do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros deveria
vir exclusivamente do governo do Estado, e não do
bolso dos contribuintes
cascavelenses, consideração feita pelo advogado e
membro da OAB, Otávio To-

retta. “Essa taxa é questionada legalmente, visto
que o Estado já a recolhe,
então o contribuinte estaria pagando duas vezes”.
Ano passado foram recolhidos quase R$ 3 milhões em taxa de proteção
a desastres. Deste montante 70% foram ao Corpo de Bombeiros e 30% à
Defesa Civil. Neste ano,
dois mil empresários conseguiram uma liminar judicial e não tiveram a cobrança. Porém, segundo o
tenente-coronel Fernando
Raimundo Schunig o caso
ainda não teve a manifestação do Tribunal de Justiça. “A taxa é essencial
para manter a estrutura,
que hoje é referência no
Estado”, defende.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Divulgação

A cobrança da chamada taxa de expediente – vista nos
boletos do IPTU e lixo – é considerada irregular. Conforme
a própria OAB, que esteve ontem na Câmara, a Lei
Municipal autoriza o pagamento apenas para certidões e
outros documentos. No caso de boletos, a
responsabilidade é da instituição financeira ou do
Município. Cada folha tem um custo de R$ 3,22.

Respostas
O vereador Policial Madril
(PMB) cobra explicações da
Prefeitura. Em nota ao
Hoje, a Prefeitura diz que
“a taxa de expediente está
prevista no Código
Tributário e o prefeito está
diretamente vinculado ao
Princípio da Estrita
Legalidade e se não
cumprir o que está
previsto, pode responder
por omissão e improbidade
administrativa”.

Terceirização
Hoje zeladores da
Prefeitura estarão reunidos
com a diretoria do
Sismuvel (Sindicato dos
Servidores Municipais de
Cascavel), às 19h, na
Câmara, para discutir a

terceirização do serviço.
Elas já se posicionaram
contra.

De volta
O vereador Roberto Parra
(MDB) esteve ontem na
Câmara, cumpriu expediente
e comentou a internação na
UPA. Por engano ingeriu
medicamentos que estava
tomando para emagrecimento
e pressão. Importante que já
está na ativa!

Presidente IAP
Sai Luiz Tarcisio Mossato
Pinto da presidência do IAP
e entra Paulino Heitor Mexia,
em cargo de comissão. Ele já
atuou na chefia do IAP em
Maringá e estava lotado na
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.

CRIME AMBIENTAL
PREFEITURA e bombeiros
defendem a manutenção da taxa

EM NÚMEROS

Em 2017 foram 6.171 ocorrências com 5,9 mil vítimas no 4º
Grupamento do Corpo de Bombeiros. O gasto anual com os
salários dos 151 bombeiros é de R$ 12,3 milhões – R$ 952.547
por mês. “Entendemos que a taxa é de interesse social. Devemos
separar a ficção da realidade. O atendimento depende desse
montante”, afirmou o procurador Jurídico, Luciano Braga Côrtes.

Mexia foi condenado em 2016 por recusa, retardamento
ou omissão de dados técnicos ao Ministério Público. Ele
foi condenado a cumprir a pena inicialmente em regime
aberto, cabendo a substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos. A ação foi
proposta pela em outubro de 2014 pelo corte de 41
árvores de área permanente da Mata Atlântica, em Maringá.
z Membros do Conselho de Cultura discutem a formação
da Conferência Municipal hoje 14h no Teatro.
z O evento está marcado para os dias 27 e 28 deste mês.
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FÁBIO DONEGÁ

O micro-ônibus utilizado como base móvel do programa Crack É Possível Vencer retornou às operações após
ter passado por manutenção. Desde o início da semana o veículo segue em operação de presença e
monitoramente na Praça da Bíblia, local inclusive onde há registros de consumo e tráfico de drogas. O microônibus é equipado com sistema de videomonitoramento e auxilia a Guarda Municipal em operações em locais
distintos na cidade. Uma das câmeras tem rotação de 360 graus e grande alcance para captura de imagens.

Entidades querem
reforma tributária
A legislação tributária cascavelense está passando por uma ampla revisão proposta pela sociedade civil organizada – CRC (Conselho
Regional de Contabilidade), Amic
(Associação de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil),
Sescap (Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis), Sincovel
(Sindicato dos Contabilistas) e Acic
(Associação Comercial e Industrial).
Entre os pontos debatidos pelo
grupo está a burocracia enfrentada
pelas empresas em relação a tributação municipal. “Estamos revisando todo código tributário e todas as taxas. A burocracia é muito
grande – as empresas são obrigadas mensalmente a oferecer muitas informações. Queremos organi-

zar melhor esse sistema”, explica
Jovane Borges, delegado do CRC.
O estudo está em andamento
há um mês e deve ser concluído
em maio. As propostas serão protocoladas na Câmara de Vereadores para que sejam votadas e entrem em vigor facilitando o trabalho de comerciantes e empresários. Hoje haverá um encontro entre
os membros do grupo que revisa
as leis tributárias às 17h, na sede
do CRC, na Rua Salgado Filho, esquina com a Rua Rio de Janeiro.
“De uma maneira geral, observamos um desequilíbrio em relação
a alguns tributos, onerando os gastos de algumas empresas. Já consideramos ilegais taxas como taxas de proteção a desastres e expediente”, diz Borges.

ISSQN E IPTU
O debate estará direcionado ao ISSQN (Imposto
Sobre Serviço de Qualquer
Natureza) e nos próximos
dias ao IPTU (Imposto
Predial, Territorial Urbano),
bem como as taxas de lixo,
proteção a desastres
ambientais e expediente. A
alteração das cobranças
só será possível após
apreciação do Legislativo
e do Executivo.
Os membros já analisaram o ISS (Imposto Sobre
Serviços) – o pedido é de
revogação do decreto
1.409 que alterou a fórmula de cálculo deste tributo.
O valor do ISS Fixo passou
a ser de 2% sobre o faturamento bruto do exercício
anterior, o que segundo a
categoria, aumenta a
carga tributária.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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A ESQUERDA BADERNEIRA
ESTÁ COMO BARATA TONTA
Baderneiros petistas comunistas, PSOL, PCdoB, MST, Via Campesina formam uma corja de subversivos que não sabem conviver no
Estado Democrático de Direito e confundem anarquia com democracia.
São reacionários às decisões da Suprema Corte, quando não lhes
convêm, enquanto os demais cidadãos civilizados acatam com respeito
o resultado do Judiciário, embora possam não concorda com ele.
O que fizeram com a propriedade da ministra Cármen Lúcia,
em Belo Horizonte, jogando tinta vermelha na fachada do prédio, dá a dimensão exata do movimento de insensatez de grupos partidários de esquerda.
Baratinados e desarticulados demonstram que não absorveram
democraticamente a condenação legal de Lula, desmascarado pela
Lava-Jato, o qual, até então, roubava a esperança dos pobres,
desviando dinheiro para o seu bolso, através das empreiteiras OAS
e Odebrecht, que deveria estar sendo empregado em educação e
saúde das camadas mais necessitadas brasileiras.
Todos os subversivos que afrontaram a propriedade da ministra deveriam ser identificados e condenados a indenizar os prejuízos, bem como a ficar por muito tempo enjaulados, porque não são
dignos de convivência social.
Esses arruaceiros, encomendados pela esquerda desmoralizada, não se conformam em ver Lula em seu merecido lugar: a prisão.
Pensavam eles que podiam tocar fogo no Brasil, mas se queimaram
e o tiro saiu pela culatra.
Aqueles que desrespeitam as instituições e tentam achincalhar a
República não podem ficar na impunidade. Pois bem, Dilma Rousseff,
Gleisi Hoffmann e outros políticos deveriam ser processados por insistir que Lula foi condenado sem prova. Tais atitudes contra a decisão judicial brasileira, além de desrespeitosas, desmoralizam o Judiciário e difundem uma deslavada mentira.

Michel Temer, sobre a
intervenção na
segurança pública do
Rio de Janeiro.

NOTAS

z Declare certo

z Parquímetros

“Declare seu Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF)
com segurança” é o mote
da campanha Declare
Certo, que o Sindicato das
Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas
de Assessoramento,
Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado do
Paraná (Sescap-Pr)
promove há 15 anos em
espaços públicos. Amanhã,
o sindicato irá orientar
contribuintes de Cascavel
em frente à Catedral.

A empresa vencedora do
processo licitatório para
prestar serviços de locação,
instalação e manutenção de
sistema híbrido integrado
de controle de tempo de
estacionamento
regulamentado tarifado na
região central de Cascavel
iniciou a instalação das
bases e hastes e a
definição do número de
vagas dos novos
parquímetros na área do
EstaR (Estacionamento
Regulamentado).

A inauguração
do Território
Cidadão do
Bairro Morumbi
hoje à noite,
que será
diferenciado
dos demais.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor
federal aposentado
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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“Nenhuma medida
específica, por mais bem
planejada e abrangente
que seja, vai solucionar da
noite para o dia problemas
estruturais. O fato é que a
ação das Forças Armadas
no Rio de Janeiro já
mostra resultados.”

As suspeitas
que recaem
sobre as obras
do PDI,
executadas na
Avenida Brasil
na gestão
passada.
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Muita história
O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado dia 18 de
abril. Para lembrar a data, a Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos vai apresentar o Circuito de Histórias. A
escritora infantil homenageada este ano é Eva Funari. O
evento será dia 18 de abril, às 15h. Entrada gratuita.
oOo
Vale a pena dar uma passadinha na Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos e conferir a exposição da artista
Edimara Lüpeges, Sensibilidade de um Olhar, que estará
aberta ao público até 27 de abril.
O horário de visitação é das 8h às 19h.

Jantar dançante
Momento in love de SHEILA e RODRIGO

Bazar beneficente
A Igreja Batista Renovada vai
promover um bazar beneficente sábado
e domingo, das 9h30 às 17h30. São
várias peças de roupas e calçados.
O valor é R$ 1 a peça. O endereço é
Rua Rio da Paz, 1016.

Felicidades!
Cleide Ferreira, Neila Osorio, Edson
Freitas, Carlo Matsumoto, Maria Paula
Moica, Juarez Dorso, Paulo Coimbra
Destri e Suzana Maria Molini.

Dia 21 de abril tem jantar dançante na Estância
Colorada. O ingresso custa R$ 140. Mais informações
pelo telefone (45) 9 9971-5118.

A doce espera de Fabiana Paulin e Janeston, pelo casal de gêmeos,
Sarah e Augusto. O registro é de Michelle Galvão
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Refugiados no Brasil
O Brasil tem mais de 86 mil pedidos de reconhecimento de refúgio
acumulados, segundo dados do relatório Refúgio em Números, do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare). Em todo o mundo, existem
mais de 2,8 milhões de solicitações
semelhantes e 22,5 milhões de pessoas já consideradas refugiadas.
No Brasil, a nacionalidade com o
maior número de solicitações em trâmite é a venezuelana (33%). Até agora, apenas 18 venezuelanos foram
reconhecidos nesta condição, sendo
quatro em 2015 e 14 em 2016. Em
geral, essa população é tratada como
imigrante. Isto porque, segundo a legislação brasileira, são refugiados apenas aquelas pessoas que têm que sair
de seu país de origem devido à perseguição política ou religiosa.

AGÊNCIA BRASIL

VENEZUELANOS lideram os pedidos de refúgio no Brasil
O Ministério da Justiça explica que
o crescimento de pedidos deve-se à
crise naquele país e que a abordagem
dada aos cidadãos venezuelanos ainda não foi definida pelo governo federal. “A questão da Venezuela é mui-

to recente ainda. Há questões que
estão sendo analisadas. O Conare ainda não decidiu o caso porque estão
tramitando pedidos no comitê”, disse
o secretário de justiça Luiz Pontel de
Souza.

Balanço

PLACAR DE ONTEM

Em 2017, a população venezuelana foi a que mais solicitou reconhecimento da
condição de refugiado. Foram 17.865 pedidos, o que equivale a 53% de
todas as 33.866 solicitações recebidas no ano passado. Roraima, que mais tem
recebido venezuelanos, concentra 47% dos pedidos. Depois está São Paulo
(28%), estado que historicamente recebe muitos estrangeiros.
Em relação à origem, as nações com maior número de pedidos foram, além da
Venezuela, foram Cuba (2.373 pedidos), Haiti (2.362) e Angola (2.036).
Ao todo, o Conare reconheceu 587 refugiados em 2017, sendo 310 sírios e
106 originários da República Democrática do Congo.
Lotofácil
Megasena

Concurso: 1648

04 09 10 11 12 13 15 16
17 19 21 22 23 24 25
Concurso: 2030

06 15 18 33 37 40

Lotomania

Quina

03 08 09 12 17 24 30
32 35 38 42 45 51 79
80 82 83 85 96 99

Concurso: 4652

04 27 38 40 58 59

Concurso: 1856

LIBERTADORES
Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors
COPA DO BRASIL
Avaí 2 x 2 Goiás
Internacional 2 x 2 Vitória
Ponte Preta 3 x 0 Náutico
COPA SUL-AMERICANA
San Lorenzo 1 x 0 Atlético-MG
Blooming 1 x 0 Bahia
Fluminense 3 x 0 Nacional Potosí

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1775

03 04 06 08 26 41

1º prêmio

08 13 37 43 45 47

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1167

09 21 37 60 67 71 76
TIME DO

Federal

RORAIMA-RR

5º prêmio

Concurso: 5274

27.533
49.594
13.019
54.342
24.498

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Áries

O astral revela a possibilidade de viver novas experiências e ampliar o
seu conhecimento, seja por meio de
cursos e viagens ou de contato com
pessoas de fora. Cor: azul.

Touro

Você pode se mostrar mais confiante e otimista do que o normal, mas não tente impor
o seu ponto de vista aos outros. Você pode
sentir uma necessidade maior de se aventurar e de arriscar. Cor: azul-claro.

Gêmeos

O dia pode ser muito produtivo. Aproveite a chance de dividir suas responsabilidades e compartilhar projetos.
Deixe a individualidade de lado e só
terá a ganhar. Cor: cinza.

Câncer

A pressa é inimiga da perfeição. Não se
precipite em nenhuma situação. De um
lado, o momento requer organização,
mas de outro, há o impulso para descobrir novos horizontes. Cor: vermelho.

Leão

A Lua transita pelo seu paraíso astral, deixando você mais confiante e otimista. Aproveite a influência lunar para se dedicar a
uma atividade que traga mais prazer e
alegria ao seu cotidiano. Cor: creme.

Virgem

Tenha cuidado com exageros ou desperdícios em casa. Vai se sentir melhor
se puder agir com liberdade no ambiente de trabalho. Não tome atitudes impulsivas ou terá problemas. Cor: branco.

Libra

Há boas chances de se dar bem em
atividades que envolvam comércio, já
que terá mais facilidade de comunicação e de se relacionar bem com as
pessoas. Cor: cinza.

Sagitário Escorpião

Fuja de negócios arriscados ou atividades em que o lucro não é garantido. O dia traz aborrecimentos com
promessas de dinheiro fácil. É melhor
ficar o que já está garantido. Cor: roxo.
O dia revela um conflito de interesses
entre você e as pessoas com as quais
convive. Problemas de ordem emocional podem causar febre ou inflamações. Cor: tons pastel.

Capricórnio

O dia de hoje pode ser marcado por
alguns contratempos ou situações que
podem fugir ao seu controle. Há perigo de se aborrecer com intrigas ou
falsos amigos. Cor: roxo.

Aquário

Você pode enfrentar alguns problemas
financeiros, principalmente, por conta
de terceiros. Não é um bom dia para
fazer empréstimo ou ser avalista de
quem você não confia. Cor: azul.

Peixes

horóscopo

Tome cuidado para não criar um clima de
competição no ambiente onde vive ou trabalha. É necessário muita atenção com a
impulsividade para não causar pequenos desentendimentos. Cor: preto.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

15

16

VARIEDADES

HOJE NEWS, 12 DE ABRIL DE 2018

N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Calebe repreende Jorge por se deixar envolver por Talíssia e exige que ele
dê um fim na casa de Simone. Isadora
provoca Ana com o sucesso de seu brechó. Getúlio deduz que o advogado o
enganou e Érico se desespera. Maria
Alice se afasta de Alex. Flora vende
quadros para ajudar na limpeza do piano de Heitor e Tito fica comovido.
ORGULHO E PAIXÃO
Darcy descobre as mentiras de Susana, que finge um desmaio no restaurante. Xavier decide inflamar a população do Vale do Café contra o Motoqueiro Vermelho. Camilo se nega a obedecer as ordens de Julieta e afirma que
ficará com Jane. Lídia se intromete no

passeio de Uirapuru e Mariana. Estilingue revela a Ema que Jorge escreve
sobre ela em seu diário. O Barão e Aurélio vão até a casa de Ofélia e Felisberto para ter notícias de Ema. Ernesto tem uma conversa com Fani. Julieta confidencia a Susana que já sabe
como separar Camilo de Jane. Elisabeta, Darcy, Jane e Camilo se divertem em São Paulo. Com medo do
Motoqueiro Vermelho, Uirapuru decide se afastar de Lídia. Mariana fica
curiosa sobre a queimada no cafezal.
Ema conhece Ludmila. Darcy e Elisabeta trocam juras de amor.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael revela a Lívia tudo o que descobriu sobre Sophia. Renato anuncia
que Adriana tem pouco tempo de vida.
Beth confronta Jô, que afirma a Henrique que nunca suportou seu casamen-

• REDE GLOBO • DEUS SALVE O REI

Amália desperta
do transe

DIVULGAÇÃO

to e sua família. Beth garante a Henrique que salvará Adriana. Johnny diz a
Maíra que deseja denunciar o desaparecimento de Mariano à polícia. Caetana insinua a Leandra que Mariano pode
ter morrido. Zé Victor chantageia Sophia. Patrick viaja e conclui que Clara e
Gael estão juntos. Amaro fica desolado ao não recuperar sua visão, mas
Estela o incentiva a não perder as esperanças. Bruno investiga o desaparecimento de Mariano e procura Lívia.
• SBT
CORAÇÃO INDOMÁVEL
O governador diz a Doris que precisa investigar melhor a vida de Otávio,
para saber se ele realmente já é casado. Joaninha diz a Maria Alessandra
que estão vigiando a sua casa e ela
acredita que seja a polícia pelo caso
de seu “envolvimento” no atentado a
Karim. Mohammed diz a Maria Alessandra que Karim está enlouquecendo. Lucia garante a Otávio que Miguel
está ansioso pela chegada de seu filho. Lucia pergunta a Otávio se Miguel sentiu sua falta.
CARINHA DE ANJO
Dulce tenta descobrir uma maneira de se disfarçar para que Adolfo não
saiba que ela é ela. A pequenina convence Franciely fazer uma maquiagem
nela no dia seguinte, sem revelar o
real objetivo. Lulu irá passar o dia com
Fátima. Fabiana telefona para doutor
André e pede para ir ao consultório
dele para falar sobre a Madre Superiora. Dulce Maria telefona para o colégio e pede para Fabiana pegar ela em
sua casa mais tarde.
• BAND

Rodolfo sente ciúmes do sucesso de Catarina junto ao povo. Brumela não
aceita a ajuda de Ulisses para fazer o cordeiro pedido por Catarina. Afonso
decide ir a Montemor para ter notícias da família de Amália. Catarina comunica a Lucíola que irá à casa da mandingueira. Brumela demite Ulisses. Afonso
consegue chegar até a casa de Constância e Martinho. A mandingueira alerta
Amália e Levi sobre o perigo que estão correndo.
Virgílio chaga à casa de Martinho e Constância e Afonso se esconde.
Catarina surge na casa da mandingueira.

AMOR PROIBIDO
Peyker conta para Firdevs e Bihter
sobre a briga entre Behlul e Nihat. Deniz pede para Firdevs parar de incentivar um relacionamento entre Nilay e
Behlul e Nilay escuta tudo atrás da
porta. Nilay beija Behlul enquanto ele
finge que esta dormindo.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Estreia no JL Shopping, um primatologista Davis Okoye,
um homem solitário que tem uma amizade inabalável
com George, um gorila extremamente inteligente que
está sob os seus cuidados desde o seu nascimento. Porém, quando um experimento genético não autorizado dá
errado, este primata gentil é transformado em uma criatura feroz e de tamanho descomunal. Para piorar as coisas, descobre-se que há outros animais que sofreram
mutações similares.

CINEMA

SALA 2:
Diariamente às
19h e 21h20
SALA 3:
Diariamente às 14h,
16h20, 18h40 (dub)
e 21h (leg)
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