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 FÁBIO DONEGÁ

No dia 23 de março o então
governador Beto Richa veio a Cascavel

para inaugurar a estrutura do novo
Centro de Socioeducação e prometeu

que dentro de um mês o espaço estaria
funcionando. Passaram-se mais de 30 dias

e a obra que custou R$ 6,5 milhões está com
as portas fechadas e corre risco de virar um
“elefante branco”. Aos poucos, a grama no

local vai dando espaço para o mato.
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Cruzeiro e Universidad de Chile
se enfrentam nesta quinta-feira, às
19h15, no Mineirão, num jogo em
que só a vitória interessa para o time
brasileiro. A Raposa precisa dos três
pontos para buscar a vaga nas oita-
vas de final da Libertadores sem
precisar depender de combinações
de resultados dos adversários.

Para o embate, o técnico Mano
Menezes adota mistério e a impren-
sa não pôde acompanhar as ativi-
dades que antecederam o duelo
válido pela 4ª rodada do Grupo 5

Ainda sem vencer no Grupo 5 da Libertadores, o Vasco
recebe o Racing nesta quinta-feira com a missão de somar três
pontos se não quiser se despedir antecipadamente da
competição. O duelo está marcado para as 21h30, em São
Januário, e opõe o lanterninha da chave, o time brasileiro, com
apenas um ponto, e líder, a equipe argentina, que tem 7
pontos. Para o jogo desta noite, o Cruzmaltino, que na semana
passada foi goleado por 4 a 0 pelo Racing, o técnico Zé
Ricardo segue sem contar com o atacante Paulinho (foto), que
ontem foi vendido para o Bayer Leverkusen por 20 milhões de
euros (cerca de R$ 85 milhões). O Vasco tem direito a 65%
do valor total (cerca de R$ 55,25). O contrato, porém, só
pode ser assinado a partir de 15 de julho, quando Paulinho
completar 18 anos. Como está lesionado, com uma fratura no
braço esquerdo, o atacante não veste mais a camisa vascaína.

Raposa e Vasco têm
“final” pela Liberta

da competição continental. Contu-
do, a tendência é que o comandan-
te celeste promova algumas mu-
danças na equipe, que vive seu pior
momento na temporada 2018.

Para a partida, as modificações
devem acontecer no setor ofensivo,
sendo que a retaguarda deve ser
formada com os atletas que atua-
ram até aqui nos principais compro-
missos do Cruzeiro. Desta forma,
o provável time que vai a campo é
formado por Fábio; Edilson, Leo,
Dedé e Egídio; Henrique, Mancue-

llo (Cabral), Thiago Neves, Rafinha
(Robinho), Arrascaeta e Sassá.

Neste momento, dos nove pontos
disputados na Libertadores 2018, o
Cruzeiro conquistou apenas dois,
com dois empates: um diante do Vas-
co, no Mineirão, e outro contra a Uni-
versidad de Chile, em Santiago. O lí-
der da chave é o Racing, com 7 pon-
tos, seguido pelo time chileno, com
5. O lanterninha é o Vasco, com ape-
nas um ponto. Hoje, caso vença por
dois gols de diferença, o Cruzeiro as-
sumirá a vice-liderança.

REAL EM VANTAGEM
O Bayern de Munique pressionou bastante, mas não conseguiu superar a
inteligência do Real Madrid no duelo de ontem pela rodada de ida da semifinal
da Liga dos Campeões. Na Allianz Arena, a equipe visitante aproveitou
descuidos do rivais para conseguir uma virada por 2 a 1, e largar em vantagem
na decisão da vaga à final. Joshua Kimmich abriu o placar para os anfitriões, mas
Marcelo e Marco Asensio garantiram a vitória para os espanhóis, que agora
poderão avançar à decisão até mesmo com uma derrota por 1 a 0 no Santiago
Bernabéu, na terça-feira (1º de maio).

VASCO

      LIBERTADORES
19h15 River Plate x Emelec
19h15 Cruzeiro x U. de Chile
21h30 Peñarol x Libertad
21h30 Jr Barranquilla x Alianza Lima
21h30 Vasco x Racing

   COPA DO NORDESTE
21h45 Botafogo-PB x Bahia

JOGAM HOJE
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A fase municipal de Cascavel da 65ª
edição dos Jogos Escolares do Paraná
chega ao fim nesta quinta-feira com a
definição dos últimos campeões. Eles
sairão do futsal (naipe masculino A e B
e feminino A) e do voleibol (feminino A
e B e masculino A).

No esporte disputado com os
pés, os duelos pela manhã (das 8h30
às 11h30) serão pelo troféu de
bronze, no Ginásio da Neva, e as
partidas decisivas serão à tarde (das
13h30 às 16h30), no Sérgio Mauro
Festugatto. Pelo feminino B (12 a
14 anos), as meninas do Colégio Es-
tadual 14 de Novembro (foto ao alto,
à esq.) faturaram o título ontem, para
alegria das atletas comandadas pelo
professor Jefferson Skura e do dire-
tor Evaldo Martins Santanna Filho.
Foi o tricampeonato do time.

Mais
campeões
definidos

No voleibol, os últimos campeões
serão conhecidos hoje de manhã (das
8h às 11h30) no Ginásio Sérgio Mau-
ro Festugatto - no mesmo horário
haverá as disputas de terceiro lugar
no Ginásio do Sesi. Pelo masculino B,
o time do Colégio Estadual Padre Car-
melo Perrone (foto acima) comemo-
rou o título ontem, de maneira invic-

ta, para alegria do professor Alceu
Bertaioli. Foi a primeira vez que a equi-
pe ficou com o troféu de ouro.

Os campeões da fase municipal
têm o direito de representar o muni-
cípio na fase regional, que para as
equipes ligadas ao Núcleo Regional de
Educação de Cascavel será em Cafe-
lândia, de 18 a 24 de maio.

Equipe que reina absoluta nos Jogos Escolares em Cascavel, a
do Colégio Cristo Rei sentiu um sabor diferenciado ao morder
a medalha de campeã do naipe masculino na tarde de ontem,
no Ginásio Eduardo Luvison: o gosto de decacampeonato.
Os times masculinos (fotos) comandados pelo professor

Pedro Almeida Souza Filho levou os troféus das duas divisões
(A e B) para a galeria de conquistas do colégio pelo décimo
ano seguido. No feminino, apenas a equipe B do Marista se

inscreveu para os Jogos em Cascavel.

FASE REGIONAL
Termina hoje o prazo de inscrições
para a fase regional da 65ª edição
dos Jogos Escolares do Paraná para as
cidades pertencentes ao Núcleo
Regional da Educação de Cascavel.
Portanto, os estabelecimentos de
ensino que possuem atletas/equipes
classificados em sua respectiva fase
municipal devem entregar
impreterivelmente até às 17h desta
quinta-feira, no setor de protocolo do
NRE Cascavel, o formulário de Mapa
Ofício e Relação de Dirigentes na sua
forma original e em duas vias. Não
serão aceitos documentos enviados
por malote que chegarem após o
prazo estabelecido. A fase regional
do NRE Cascavel será realizada no
município de Cafelândia no período
de 18 a 24 de maio.

Ontem o dia também foi de defi-
nição dos campeões do handebol
nos Jogos Escolares em Cascavel.
Destaque para o título do Colégio
Estadual Mário Quintana na divisão
A (15 a 17 anos). A equipe coman-
dada pelo professor Lincoln Moura
venceu a decisão contra o Colégio
Estadual Olinda Truffa de Carvalho,
comandada por outro “dinossauro”
do handebol cascavelense: Sérgio
Luiz Francisconi. As duas equipes,
mais a do Colégio Estadual 14 de
Novembro, formam a base do han-
debol masculino de Cascavel. Para
o professor Lincoln, o título foi em
forma de despedida. Hoje ele deixa
a cidade rumo a Navegantes (SC),
onde curtirá a aposentadoria. Na di-
visão B do handebol masculino, o
troféu de campeão foi para o Colé-
gio Estadual 14 de Novembro, que
tem a equipe comandada pela pro-
fessora Bruna Braz. Em segundo lu-
gar ficou o time do Colégio Estadu-
al Mário Quintana. Não houve dis-
putas femininas no handebol.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 Handebol campeão
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Acic elege presidente hoje

Dando sequência aos trabalhos do
Território Cidadão V, na região do

Bairro Morumbi - realizado no período
de 13 a 20 de abril, incluindo o
Morumbi, Periolo e Cataratas -

equipes do setor de Educação da
Cettrans e do Território Cidadão

realizaram palestras de conscientização
e esclarecimentos sobre os trabalhos

desenvolvidos pelo TC nos bairros onde

a estrutura é implantada.
O trabalho foi realizado nas escolas

municipais que estão realizando Conselho
de Classe ontem. Foi apresentado aos

professores vídeos explicativos sobre as
ações educacionais voltadas às crianças
nas escolas e também atividades futuras
que serão realizadas pela Companhia de

Trânsito em prol da humanização do
trânsito em Cascavel.

Já o agente territorial Pedro Souza
falou sobre o Território Cidadão. O que

é, quais seus objetivos, como os
trabalhos são realizados. “Ao contrário
do que muitos pensam, os trabalhos no
Território continuam mesmo depois de
desmontada a estrutura temporária.

As secretarias, de posse das demandas,
permanecem no território para

atender a todos”, disse.

Demandas no Território

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Edson José de Vasconcelos e
Sandro Bacarin, respectivamente
presidente de vice da Acic (Associ-
ação Comercial e Industrial de Cas-
cavel) são candidatos à reeleição
na única chapa inscrita à assem-
bleia eleitoral, que ocorre hoje, às
18h, na sede da entidade.

Os empresários ocupam a mesa
diretora há um ano e, conforme es-
tatuto, podem ser reeleitos por
mandato de mais um ano. Sócios
que estiverem em dia com a Acic
podem participar. A eleição ocorre
por aclamação.

Sobre o ano de mandato à fren-
te da Acic, Vasconcelos destaca
que, embora a economia tenha
sido o grande gargalo em todo este
período, a entidade está muito
bem estruturada e segue evoluin-
do. “A Acic ajuda seus associados
a passarem por um momento difí-
cil da economia, uma das situa-
ções mais difíceis que o Brasil já
passou. Uma delas foi a criação
de câmaras de assuntos transver-
sais, que tratam sobre questões
tributárias, ambientais, ação soci-
al e relação de trabalho, que de
alguma forma têm a missão de
serem propositivas”, relata.

BANDEIRAS ESTRUTURANTES
Vasconcelos lembra ainda das bandeiras estruturantes em que a entidade é

parceira. Entre elas está a participação no projeto da nova Ferroeste,
adaptada às demandas atuais, além do acompanhamento referente à licitação
dos pedágios no Paraná, que ocorre em 2021, e o trabalho em

conjunto no programa Oeste em Desenvolvimento, que prevê a
estruturação das necessidades macros da região.

 O PRESIDENTE da Acic, Edson de Vasconcelos (esq.) e o vice, Sandro Bacarin
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Terça-feira (30) é o prazo final
para a entrega da declaração do
Imposto de Renda exercício
2018. Se você ainda não fez, fi-
que atento, pois, em caso de atra-
so, a multa mínima é de R$
165,74. Para orientar sobre as
novas regras na declaração, o cur-
so de Ciências Contábeis trouxe
para a Universidade Paranaense
– Unipar o delegado do CRC/PR
(Conselho Regional de Contabili-
dade), Jovane Borges. Também
participaram alunos de Adminis-
tração e de Direito.

O contador fez importantes ori-
entações para a declaração, apon-
tando quem está obrigado a de-
clarar, o que mudou no último ano

Curso de Ciências Contábeis faz orientações
 para a declaração do IR

Regras essenciais foram esclarecidas, além da importância
 de contratar um profissional da área para o serviço

e prazo para entrega. O objetivo foi
possibilitar aos futuros profissio-
nais noções de como atuarem nes-
se processo.

Para a discussão, Borges trou-
xe a legislação, explicou quais os
motivos que as pessoas caem na
malha fina da Receita Federal, de
que forma a Receita fica sabendo
que as pessoas são obrigadas a
declarar e a não declarar – por
meio de bancos, informações fi-
nanceiras e empresas, que tam-
bém são obrigadas a fornecer da-
dos, como cartórios de registro de
imóveis, imobiliárias e dentistas.
Há, ainda, acesso às redes soci-
ais e cartões de crédito.

Para obter levantamento de da-

dos, a Receita conta com equipe
de auditores treinados. Assim, o
delegado atentou para a situação
de sonegação de impostos, que
pode gerar ao contribuinte juros
e multas.

Outro ponto essencial foi es-
clarecer a diferença de fazer a de-
claração com um contador ou com
outra pessoa. “É importante con-
tratar um contador ou escritório
de contabilidade para o serviço e
pegar recibo de pagamento, pois,
assim, se houver erro na declara-
ção, o cliente pode processar o
profissional e, se houver denún-
cia junto ao CRC, o profissional
poderá responder processo éti-
co”, responsabilizou.

O delegado do CRC/PR, o contador Jovane Borges, tira dúvidasAcadêmicos assistem palestra sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 26 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Bruno Lejanoski e Fernanda Novais Mota
2- Willyan da Silva e Viviana da Silva
3- Adair Rodrigues Barbosa e Maria Lucia de Menezes
4- Guilherme Ribeiro de Moura e Ivania Skura
5- Rafael de Lima Crepaldi e Thais Borges de Souza
6- Juliano Fontin e Franciéle Oliveira Camilo

 A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
está fazendo os últimos ajustes
nos projetos dos novos abrigos que
serão instalados nos pontos de
ônibus de Cascavel.

Entre eles está a localização, pois
já entrarão para o novo sistema de
transporte. E os trajetos para esse
modal só ficam prontos na primeira
quinzena de maio, segundo o diretor
da Companhia, Pedro Silvério.

A intenção da Prefeitura é a ins-
talação dos abrigos onde eles não
existem e promover a troca dos
antigos. “Todos os estudos para
montagem dos itinerários fazem
também parte dessa situação, para
que possamos protocolar no Minis-
tério das Cidades para recebermos
os recursos para instalação de to-
dos os abrigos que forem necessá-
rios”. Estima-se que Cascavel te-
nha hoje mais de mil pontos de
embarque e desembarque.

Novos pontos em estudo

INVESTIMENTO
NECESSÁRIO
A estudante Esane Barreto acha
que é necessário o investimento,
pois do jeito que está não possuí
nenhum conforto. “Eu acho muito
bom ter um projeto para isso, a
maioria dos pontos nem cobertura
tem, muito menos bancos, as
gestantes e idosos ficam em pé.
As atuais coberturas não resolvem
em nada, precisa que as laterais
sejam fechadas, do jeito que está,
em dias de chuva, quem espera se
molha muito” diz.

ABRIGOS serão instalados por toda a
cidade e substituirão atual modelo

ARQUIVO
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Uma reunião na Casa da Indús-
tria em Cascavel, na manhã de on-
tem, apresentou a plataforma dos
ODS (Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável) que no Paraná é
representado pelo Colegiado
ODS e desenvolvido pelo CPCE
(Conselho Paranaense de Cidada-
nia Empresarial).

O evento reuniu representan-
tes da imprensa, colegiado e en-
tidades e teve intuito de apre-
sentar a plataforma e a agenda
com os 17 indicadores que pro-
movem ações para melhorar vá-
rias áreas na sociedade, entre
elas  o índice de desenvolvimen-
to humano do município.

Segundo a coordenadora esta-
dual do projeto, Rosane Fontoura,
entre as questões que são impor-
tantes nesta plataforma é a capa-
cidade de olhar para as várias áre-
as de atuação dos ODSs, entre
elas, o IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica). “A edu-
cação de Cascavel teve um avanço,
mas, ainda não conseguiu alcançar

Desenvolvimento
SUSSUSSUSSUSSUSTENTÁVELTENTÁVELTENTÁVELTENTÁVELTENTÁVEL

O NÚCLEO
Desde o ano 2000, o Núcleo
ODS CPCE atua em Cascavel,
inicialmente com a plataforma
ODM (Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio). Em
setembro de 2015, a plataforma
foi renovada e desde então segue a
Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, a
qual contém o conjunto de 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Os ODS constituem uma
ambiciosa lista de tarefas para
todas as pessoas, em todas as
partes, a serem cumpridas até
2030. A atuação trabalha com o
comprimento de metas que
pretendem erradicar a pobreza
extrema, e assim poupar as
gerações futuras dos piores efeitos
das mudanças do clima e sociais.

o objetivo por conta da evasão
escolar, mas não é só aqui que
isso acontece, no Brasil todo é
assim” explica.

A plataforma desenvolvida pelos
ODSs tem o objetivo de criar um
raio-x de como é a atuação em vári-
as questões, tanto na educação
quanto na pobreza, na saúde, no
setor político, mercado de trabalho
e assim por diante.

 Reportagem: Silmara Santos
   Foto: Aílton Santos

A coordenadora estadual do
projeto, Rosane Fontoura
explicou sobre o objetivo

do projeto
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Encerra na próxima segun-
da-feira (30) o monitoramento
nutricional feito pelo NRE (Nú-
cleo Regional de Educação) de
Cascavel dos estudantes ma-
triculados nos colégios da
rede estadual de ensino de
Cascavel e outros 17 municí-
pios da área de abrangência
do Núcleo. O levantamento
começou em 2 de abril.

Ao final da avaliação, que
vai apresentar peso, altura e
necessidades alimentares de
cada aluno, o NRE pretende
apontar diagnóstico nutricio-
nal individual e coletivo. A par-
tir disso, serão desenvolvidas
ações de educação alimentar
por meio de hábitos saudáveis
e que proporcionem melhor
qualidade de vida ainda na
adolescência. A análise vai pro-
porcionar ainda que a redução
de doenças agravadas pela má
alimentação e sedentarismo,
como diabetes, obesidade e
hipertensão.

Mais nutrição nos colégios

AÇÕES de educação alimentar serão desenvolvidas após avaliação nutricional

 De acordo com o NRE, os dados coletados auxiliarão ainda a
Coordenação de Alimentação Escolar, que realiza a compra e a distri-
buição de gêneros alimentícios específicos para os escolares porta-
dores de NAE (Necessidades Alimentares Especiais) – que é quando

o aluno já possui intolerância à lactose e/ou glúten e diabetes e
precisa de um cardápio diferenciado -, garantindo a segurança alimen-

tar e nutricional do estudante. Os resultados parciais do monitora-
mento não foram divulgados pelo Núcleo.

Alimentação especial
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A Sala do Empresário, instalada
na Prefeitura de Cascavel, registrou
aumento nos atendimentos, entre
eles, de pessoas que conseguiram
CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica) e liberação do alvará para
seguir em uma atividade profissio-
nal dentro da formalidade.

Conforme dados contabilizados do
início do ano até ontem há 743 regis-
tros de MEIs (Microeemprendores In-
dividuais), ou seja, 120 a mais do que
o mesmo período do ano passado.

O espaço que permite a formali-
zação como MEI (Microempreende-
dor Individual) faz parte do Progra-
ma Empresa Fácil, instituído pela Lei
nº 5.409 de 6 de dezembro de 2009,
e lançado em 6 de maio de 2010,
com o objetivo de  incentivar a lega-
lização de negócios informais e faci-
litar a abertura de novas empresas.

Os empreendedores contam
com assessoria contábil e capaci-
tações gratuitas nas áreas admi-
nistrativas, financeira, de empreen-
dedorismo, marketing, além de au-
xílio a crédito facilitado.

Aumento de formalizações

ESPERA
Em relação ao CNPJ, que além de
registrar a atividade empresarial
possibilita inúmeros benefícios,
existem critérios no tempo de espera
para a liberação. “Se forem
atividades de risco, que exigem
também aprovação da vigilância
sanitária e meio ambiente, demora
em torno de 30 a 40 dias. Para as
demais atividades, o CNPJ sai na
hora”, explica o setor responsável
pelo Empresa Fácil da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Além
disso, há um prazo para a liberação
do alvará que é de
aproximadamente 30 dias.

NO GERAL
Em relação ao cadastro de todas as pessoas que precisaram de algum tipo de serviço
na Sala do Empresário, o aumento é de 29%. De janeiro a abril do ano passado,
8.404 pessoas foram atendidas e já no mesmo período deste ano o número passou
para 10.832. A média diária de atendimentos subiu de 110 para 154.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

MIGRAÇÃO
Uma tendência que se tem observado é a migração de microeempresas e
empresas de pequeno porte para a categoria de microempreendeor
individual por conta de encargos e momentos de crise que ainda são
enfrentados por alguns segmentos.
O MEI inclui centenas de atividades econômicas e prevê faturamento
limitado de R$ 81 mil ao ano. O responsável pelo cadastro pode contar
com no máximo um funcionário.
“Devido a uma parceria com o CRC e Sincovel não atendemos empresas
que já tiveram CNPJ. O intuito do setor é formalizar quem está atuando
na ilegalidade e nunca teve a empresa regularizada e com CNPJ. Quando
se trata de migração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
MEI, somente orientamos e encaminhamos para que procurem os
contadores”, explica o setor da Empresa Fácil da Prefeitura de Cascavel.

SALA DO
EMPRESÁRIO
realizou em média
neste ano 154
atendimentos ao dia
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De todos os grupos com
direito à vacina contra a
gripe, cuja Campanha
Nacional de Vacinação
começou na segunda-
feira em todo o Brasil, o
das pessoas com 60
anos ou mais é que está
liderando a procura pela
imunização nos dois
primeiros dias em
Cascavel. Parcial
divulgada no início da
noite de anteontem pela
Secretaria de Saúde
mostra que dos 2.481
já vacinados, 2.003
são idosos.

Atendimentos limitados
A presença de apenas um clíni-

co geral na UBS (Unidade Básica
de Saúde) do Bairro Santa Cruz li-
mitou os atendimentos na segun-
da-feira pela manhã a 15 pacientes,
entre eles, 14 que já haviam pré-
agendado a consulta. Quem buscou
a unidade foi informado de que não
haveria mais vagas.

Normalmente há disponibilida-
de de dois profissionais para o pe-
ríodo da manhã, o que, no entanto,
não ocorreu no início da semana.
“Houve atendimento de um clínico
geral na parte da manhã, pois o
outro profissional se encontrava em
tratamento de saúde”, afirma a
Secretaria de Saúde.

A secretaria esclarece que as

consultas são disponibilizadas
diariamente aos usuários, con-
forme o pré-agendamento. “Há
grupos prioritários como idosos,
pessoas com deficiência e ges-
tantes”, ressalta.

Ainda em relação às consultas,
a secretaria reconhece a neces-
sidade de ampliá-las e afirma que
isso será possível após investi-
mentos no bairro.

“Temos ciência da demanda

QUADRO ATUAL
O atual quadro da UBS do Bairro Santa Cruz é
composto por seis clínicos gerais, dois pediatras e
dois ginecologistas, totalizando 160 horas semanais
de atendimentos. A unidade funciona das 7h às 22h,
de segunda a sexta-feira.

desta unidade, porém a mesma ain-
da não possui espaço físico para
compor tar mais profissionais.
Acrescentamos que a Secretaria
tem em seu planejamento o acrés-
cimo de novas unidades de saúde
nesse território, objetivando ampli-
ar o acesso à saúde para a popula-
ção”, afirma.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

NO INÍCIO da
semana apenas

um clínico geral
atendeu consultas

pré-agendadas

SECOM
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A governadora Cida Borghetti
confirmou ontem mais de R$ 31,28
milhões para investimentos em 43
municípios, de todas as regiões do
Paraná. “Temos uma missão e um
grande compromisso com a popu-
lação do Paraná”, afirmou Cida, re-
forçando que o Governo do Estado
tem como foco elevar a qualidade
de vida para as pessoas. A soleni-
dade de assinatura dos convênios
com os prefeitos ocorreu no Palá-
cio Iguaçu, em Curitiba.

Ela destacou que os recursos
são a fundo perdido e se destinam
a projetos como recape asfáltico e
outras melhorias urbanas, compra
de máquinas, equipamentos e ca-
minhões e de veículos para uso em
diversas áreas da administração.
“Quanto mais elevarmos a condi-
ção dos municípios, mais melhora-
remos a qualidade de vida das pes-
soas. Trabalhamos em conjunto,
Estado e prefeituras, para atender
as demandas da população”, afir-

Recursos aos municípios

NOTAS
Prisão de Lula
O julgamento virtual que vai
analisar o recurso do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no Supremo Tribunal Federal
(STF) para deixar a prisão será
iniciado no dia 4 de maio. Na ação,
a defesa de Lula pretende
derrubar a decisão do juiz federal
Sérgio Moro, que determinou a
execução provisória da pena de 12
anos de prisão na ação penal do
tríplex do Guarujá (SP). No início
da semana, o relator do caso,
ministro Edson Fachin determinou
que o recurso seja julgado
eletronicamente.

Mantega e Odebrecht
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, manifestou-se
ontem contra o envio para a
Justiça Eleitoral de uma
investigação criminal envolvendo
o ex-ministro da Fazenda Guido
Mantega e mais 11 pessoas. O
inquérito tramita atualmente no
TRF3, com sede em São Paulo. As
investigações têm como base a
delação premiada de executivos
da empresa Odebrecht, que
relataram o repasse de até R$ 24
milhões em vantagens indevidas
por meio de Mantega durante a
campanha presidencial de 2014.

Energia solar
A governadora Cida Borghetti
sancionou ontem a lei que prevê
instalação obrigatória de painéis
solares, para aquecimento de
água, em habitações populares
financiadas pelo poder público,
em todo o Paraná. O projeto de lei
34/2015 é de autoria do deputado
Anibelli Neto. “É uma medida
importante porque permitirá às
famílias economizarem com
energia, sem perder em conforto.
Apoiamos a iniciativa, porque vem
ao encontro também da nossa
visão de crescimento com
sustentabilidade”, disse Cida.

mou a governadora.
A parceria entre o governo esta-

dual, a Assembleia Legislativa e as
prefeituras também foi enfatizada
pela governadora. “Isso é essenci-
al para agilizar recursos e obras
nas cidades”, afirmou a governado-
ra. Ela enfatizou que o compromis-
so é levar o Estado a uma situação
ainda melhor. “Estamos trabalhan-
do duro, porque a população não
pode esperar”, disse.

JOSÉ FERNANDO OGURA/ANPR

 O secretário do Desenvolvimento
Urbano, Sílvio Barros, também reforçou a
importância de agilizar as demandas dos
municípios. “Praticamente todos os dias
temos assinatura de convênios. Estamos
agilizando todos os processos, com
prioridade ao atendimento de obras que
já podem ser realizadas”, disse Barros.

Agilidade

Anúncio foi feito na manhã de ontem
pela governadora Cida Borghetti
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 00
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 00

Mais de 30 dias depois da inau-
guração oficial, com direito a palan-
que político do então governador
Beto Richa, a estrutura do novo
Cense I (Centro de Socioeducação)
ainda não começou a funcionar,
apesar da promessa de que o aten-
dimento à socioeducação ocorreria
nesse prazo.

O local, com mais de 1,5 mil
metros quadrados, está vazio. O
que mais impressiona é o tamanho
da obra, o valor R$ 6,5 milhões,
mas que pode virar mais um “ele-
fante branco”.

Segundo a Seju (Secretaria de
Justiça, Cidadania e Direitos Huma-
nos), ainda estão sendo feito ajus-
tes no novo prédio, de rede lógica,
de segurança para deslocamento

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

ESCURIDÃO toma conta do espaço vazio

Cense
vazio

interno dos adolescentes e aditivos
de contratos para mudança dos
serviços terceirizados da unidade
atual para a nova.

Estão sendo providenciados ser-
viços complementares, que não
compunham o projeto, como: rede
lógica, grades em janelas, grade no
espaço de solário.

Conforme a Seju, a aquisição de
móveis ainda está em processo de
licitação e o prédio, vazio, está aos
cuidados das demais unidades de so-
cioeducação de Cascavel, com apoio
da PM que tem posto de guarda no
Cense 2, ao lado da nova unidade.

CONTRATAÇÃO
Na estrutura antiga e deteriorada, trabalham 27 profissionais para lidar com
24 adolescentes. No novo prédio, seriam necessários 67 profissionais para
dar conta dos 40 adolescentes, capacidade da estrutura. Porém, segundo a

Seju, o pessoal já atuante no Cense I ‘dá conta’ da manutenção do atendimento
na nova unidade, com a capacidade atual, ou seja, 24 adolescentes. A Seju
afirmou ainda que há processo de solicitação de ampliação do quadro de
agente de segurança socioeducativo. Só não deu prazo da contratação.

Blocos vazios
Enquanto isso, os 11 blocos estão
vazios, assim como as celas,
tomados pela escuridão e pela
grama, que está crescendo e, aos
poucos, vai dando lugar ao mato.
Problemas como infiltração,
segundo funcionários, também
apareceram no prédio entregue a
pouco mais de 30 dias, e já foram
resolvidos pela construtora
responsável pela obra, construção
em que foram investidos mais de
R$ 6,5 milhões.

Cense
vazio
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Giro da
Violência
17 mil ocorrências
Em média, 17 atendimentos
diários. Em três anos, 17 mil
ocorrências atendidas pela
unidade do Corpo de Bombeiros
de Cascavel, com abrangência de
22 municípios da região. O
balanço foi apresentado pelo
comandante do 4º Grupamento de
Bombeiros, coronel Fernando
Schunig, durante reunião realizada
na Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel).

Levantamento
Outros dados foram repassados
pelo comando, durante reunião.
Por ano, os bombeiros injetam R$
12 milhões na economia local,
apenas em salários. A
participação do Corpo de
Bombeiros, por meio da Defesa
Civil, permitiu uma condição
única a Cascavel, em duas
ocorrências: vendaval em 2010 e
contaminação do Rio Cascavel, em
2014. Nos dois casos, o Município
conseguiu a liberação de R$ 88
milhões em saques do FGTS.

Hidrantes e desastre
Durante a reunião com os
empresários, o comandante
também esclareceu sobre os 52
hidrantes espalhados pela cidade,
que estão em funcionamento e
recebem manutenção constante.
Quanto à taxa de desastre,
revogada mais uma vez no
município, ele ressaltou que a
cidade ocupa o primeiro lugar
no Estado em vistorias e análise
de projetos de combate a
incêndio e que a decisão do
Estado em reduzir pela metade
as taxas dos bombeiros afetará
diretamente no caixa da
corporação em todo o Estado.

Um furto no mínimo curioso foi fla-
grado pela polícia ontem, em um su-
permercado do Bairro Parque Verde.

As imagens das câmeras de segu-
rança mostraram o suspeito no mo-
mento do crime. O rapaz, que segun-
do a polícia é usuário de drogas, já
tinha praticado outro furto no mes-
mo estabelecimento e, por isso, os se-
guranças ficaram de olho nele.

O rapaz anda tranquilo pelo es-
tabelecimento quando pega uma

garrafa de bebida alcoólica e um
pote de creme de avelã e coloca
embaixo da camiseta.

Quando o suspeito saía do estabe-
lecimento comercial, foi flagrado pelos
seguranças levando os itens sem pa-
gar. A Polícia Militar foi acionada.

As mercadorias foram apreen-
didas, e o acusado do crime pre-
so e levado à 15ª SDP (Subdivi-
são Policial).

Furto curioso

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 AÍLTON SANTOS

Uma mulher ficou ferida em acidente registrado na tarde de ontem, em
Cascavel. A batida ocorreu na Rua Recife, no Centro de Cascavel. A motociclista
seguia pela Rua Recife quando o motorista do Courier, que vinha atrás, perdeu o
controle da direção e bateu atrás da moto. Rosane Valin Medeiros, 34 anos, teve
ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento hospitalar.
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Feriado prolongado
O governo o Estado decidiu decretar ponto facultativo na

próxima segunda-feira, véspera do feriado do Dia do
Trabalho. Os trabalhos em todos os setores param na sexta

e voltam apenas na quarta-feira.

Novo cargo
Após deixar o cargo de
presidente da Ferroeste,
João Vicente Bresolin
Araújo passa ao cargo de
diretor de fiscalização e
qualidade de serviços da
Agepar. Ele tem direito a
estabilidade de três anos
seguidos.

Quarta UPA
A área que chegou a ser
terraplanada para receber
uma UPA no Sanga Funda
está abandonada. A
estrutura era para ter ficado
pronta em 2016. Mas a obra
parou, a Prefeitura perdeu o
recurso e ficou por isso.
Durou pouco a esperança
dos moradores.

Sem receber
Cascavel só recebe do
Ministério da Saúde para
manter uma das três UPAs.
São R$ 300 mil/mês. As
demais caminham por
responsabilidade da
Prefeitura. Não estão
habilitadas por
necessidade de
adequação física.

Favorável
Mesmo sem matricular
alunos de 1º ao 5º ano, só
agora o Conselho Municipal
de Educação deu parecer
favorável ao encerramento
dessas turmas. Só estão
matriculados alunos no pré.
O decreto foi divulgado
hoje em Diário Oficial.

CARROS APREENDIDOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em sessão
plenária realizada ontem projeto do deputado Gilberto
Ribeiro (PP), que trata da disponibilização de
informação aos proprietários de veículos apreendidos e
removidos para os pátios no estado, que passou em
terceiro turno de votação. Todos os veículos removidos
e apreendidos no estado terão seu local de
armazenamento informado ao Detran, no prazo de 24
horas a contar de sua remoção ou apreensão

 Prefeitura vai destinar R$ 2,1 milhões para comprar
utensílios as escolas do Município.

 Juarez Berté ainda não desistiu totalmente da ideia de
disputar um cargo eletivo sempre “firme e determinado”.

Pedido
de prisão

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer

Fernando Hallberg
encaminhou ofício
ao MP para cobrar
providências

AGRAVANTE
A situação se agravou, segundo Hallberg, devido a
descentralização da pediatria até a UPA Veneza e do
Brasília. “Já demonstramos que Cascavel está sofrendo
pelo descaso da Regional de Saúde, Central de Leitos e
Governo do Estado e precisamos buscar de maneira
conjunta uma solução: mais que isso, buscar a punição dos
gestores de  saúde, sejam eles diretores e coordenadores
desses serviços – secretário de Saúde e ou governador.
Mas a situação não pode continuar como está”.

 Diante da dificuldade
de internamentos e trans-
ferências a leitos de alta
e média complexidades,
o vereador Fernando Hall-
berg (PPL) pediu a prisão
do diretor da 10ª Regional
de Educação, Miroslau
Bailak, e demais gestores
para que sejam liberados
leitos hospitalares, caso
assim seja necessário.

Ontem o documento foi
encaminhado à Promotoria
Pública de Saúde, de res-
ponsabilidade de Ângelo
Mazzuchi. A origem do pe-
dido inusitado tem origem

em uma visita feita pelo
vereador a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Jar-
dim Veneza. Hallberg diz
que encontrou todos os cor-
redores ocupados por ma-
cas, com “homens, mulhe-
res, crianças, idosos, paci-
entes com H1N1, tubercu-
lose, câncer e pacientes
psiquiátricos no mesmo
espaço físico – devido a su-
perlotação da UPA: dos 57
pacientes, 16 aguardavam
leitos e dois estavam no
suporte a vida”.
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A construção da ponte do Mo-
rumbi EcoPark rompeu a aliança
política entre Juarez Berté e Leonal-
do Paranhos (PSC), mas não por
muito tempo. Ontem ele foi convo-
cado pela comissão que realiza uma
sindicância na Prefeitura para inves-
tigar a troca de materiais na cons-
trução da travessia – em vez de tu-
bos metálicos a empresa usou con-
creto – e confidenciou uma relação
amigável com Paranhos. O depoi-
mento não ocorreu devido a ausên-
cia de representantes da Conterso-
lo – empresa que executa a obra.

Em março, Berté foi exonerado
do cargo de secretário de Meio
Ambiente sem um comunicado ofi-
cial do prefeito.  Jorge Lange (Obras)
e Fernando Dillenburg (IPC) também
foram exonerados. Em questão es-
tava a autorização da substituição,

HISTÓRICO
Berté chegou a ser cogitado a ser
vice de Paranhos na candidatura à
Prefeitura em 2016. Decisão que
teve o aval do DEM, partido em
que Berté ainda é presidente do
diretório municipal. Deixar o grupo
político, com mais de dois mil
filiados em Cascavel, ainda é uma
incógnita. A saída dele deixaria
livre a sugestão de outro nome ao
cargo de secretário de Meio
Ambiente pelo DEM, que em
virtude do apoio nas eleições
municipais, ainda tem participação
na gestão de Paranhos. Por
enquanto, Berté recebeu propostas
do PP de Cida Borghetti
(governadora) e do PR de
Giacobo (deputado federal) e
Gugu Bueno (vereador). “Estou
analisando as possibilidades e
propostas”, diz Berté que já
demonstrou interesse em
disputar vaga no Paço,
nas eleições de 2020.

ainda sem definição dos responsá-
veis.

Na época, ele avaliou a decisão
como uma “posição covarde”. Cri-
ticou inclusive a postura de Para-
nhos alegando que faltou transpa-
rência. Agora, com mais tranquili-
dade, Berté afirma que já conversou
com Paranhos e embora existam
divergências em relação ao caso
específico, a admiração está rees-
tabelecida. “Torço para que ele de-
senvolva um bom trabalho. Discor-
damos em relação ao caso dos
materiais da ponte, tanto para me
preservar quanto para preservá-
lo de qualquer problema futuro.
Não concordo com esse erro”, diz
o ex-secretário.

 Reportagem: JosimarBagatoli
   Foto: Arquivo

Berté faz as
pazes com
Paranhos

PARANHOS E BERTÉ voltam ao tempo de
campanha e de convivência na Prefeitura

FÁBIO DONEGÁ
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PRINCIPAIS TEMAS
Kaefer destaca que alguns dos principais temas do país são tratados na CFT antes
de ganharam espaço nas sessões do Plenário. “Um exemplo disso foi o Refis para
os microempresários. Daqui da comissão saiu a decisão de aprová-lo, porque era
muito importante para a nossa economia. E conseguimos, mesmo depois do veto.
Tenho me dedicado bastante a estes temas e vamos seguir aqui trabalhando para
que as coisas possam melhorar para a população”, finalizou Kaefer.

Um manifesto oficial da Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep)
endereçado ao Ministério da
Agricultura, Pesca e Abastecimento
para que o governo federal volte a
defender de forma enfática a
derrubada do veto europeu ao frango
brasileiro na Organização Mundial
do Comércio (OMC), assim como a
busca urgente de novos mercados
potencialmente importadores, foram
alguns dos encaminhamentos

Alep discute embargo ao frango
definidos na reunião realizada ontem
pela Comissão Especial formada por
dez deputados para acompanhar os
impactos do embargo ao produto
nacional pela União Europeia.
O documento a ser elaborado será
assinado por lideranças de diversas
entidades, como a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Paraná (Fetaep), o Sistema
da Organização das Cooperativas do
Paraná (Ocepar) e o Sindicato das

Indústrias Avícolas do Estado do
Paraná (Sindiavipar).
Algumas sugestões para aliviar os
efeitos do fechamento do comércio
de frango para a União Europeia
dizem respeito também a incentivos
tributários, como o diferimento do
Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) da
energia elétrica, responsável por
parte significativa dos custos da
produção de aves.

Kaefer na
Comissão
de Finanças

Indicado pela liderança do Par-
tido Progressistas, o deputado fe-
deral Alfredo Kaefer foi eleito ontem
como vice-presidente da Comissão
de Finanças e Tributações (CFT) da
Câmara dos Deputados, uma das
mais importantes da Casa.

Kaefer tem atuação destacada
nas questões ligadas à economia,
defende redução dos gastos públi-
cos e diminuição dos juros e tribu-
tos. Desde o seu primeiro manda-
to, há 12 anos, Kaefer integra a
comissão, mas agora ocupará o
cargo de vice-presidente.

“Estarei nesta comissão pelo
12º ano consecutivo. Junto com a
Comissão de Constituição e Justi-
ça, formam as comissões mais im-
portantes dentro da casa. Estou à
disposição para que possamos dar
sequência ao trabalho de buscar as
melhorias para a economia do
País”, disse o parlamentar;

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, Renato Molling, ao lado do deputado Kaefer

DIVULGAÇÃO

Kaefer na
Comissão
de Finanças
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Os pesquisadores Zhanjia Zhang e Weiyun Chen, da
Escola de Cinesiologia da Universidade de Michigan dos
Estados Unidos da América, publicaram dias atrás um
interessante estudo sobre a influência dos exercícios físi-
cos na felicidade e que foi publicado na revista Journal of
Happiness Studies, entitulado “A Systematic Review of the
Relationship Between Physical Activity and Happiness”.

Os benefícios da atividade física na saúde mental já
foram bem documentados (Saxena et al. 2005), reduz efe-
tivamente a depressão e a ansiedade (Ströhle 2009), é
uma medida preventiva ou curativa para transtornos men-
tais (Rosenbaum et al. 2014) implicando em redução de
custo médico (Alexopoulos 2005; Katon et al. 2003).

A Organização Mundial da Saúde já enfatizou a dimen-
são positiva da saúde mental e definiu que “a saúde é um
estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

A felicidade é definida como um estado mental subje-
tivo caracterizado pelo prazer e contentamento refletindo
o bem-estar subjetivo geral do indivíduo. As pessoas clas-
sificam a felicidade como um dos objetivos mais funda-
mentais de suas vidas. Recentemente, vários países,
como França, Canadá e Reino Unido, incluíram até mes-
mo o índice nacional de felicidade como um indicador do
progresso nacional.

Entre os fatores associados à felicidade, a atividade
física tem recebido atenção crescente entre os psicólo-
gos. Estudos transversais recentes mostraram que a ati-
vidade física está associada à felicidade.

EXERCITANDO A FELICIDADE
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“Tudo o que fizermos vai
refletir no trabalho dos

pequenos, médio e
grandes agricultores, por
isso caminharemos juntos

para melhorar a
produtividade e ampliar
a inovação no campo”.

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

O sistema
fotovoltaico que
começou a
funcionar no
prédio da Câmara
de Vereadores de
Cascavel para
aproveitar a
energia solar.

O tumulto que
petistas e
simpatizantes de
Lula continuam
fazendo nas
proximidades do
prédio da
Superintendência da
PF em Curitiba.

George Hiraiwa, que
será o novo titular da

Secretaria de
Agricultura do Paraná.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Quinta

Curitiba

16 26
Sexta

27
Quinta

24
Sexta

16

Fases da lua
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1417

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com
muitas nuvens

Nublado com
muitas nuvens

  DIVULGAÇÃO

Mario Eugenio Saturno
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais (INPE)

 Aftosa
A Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do
Paraná) lançará no dia 2
de maio, às 9h, no
auditório do Sindicato
Rural de Cascavel, a
primeira etapa da
campanha de vacinação
contra a aftosa. Até o dia
31 de maio os pecuaristas
precisam vacinar bovinos
e bubalinos com até 24
meses. “Estarmos livres
da doença é benéfico
para o setor”, diz o
diretor do sindicato,
Paulo Vallini.

 Itinerante
Será nesta quinta e sexta-
feira, das 9h às 17h, a
primeira edição do ano do
Acic Itinerante. O evento
será no estacionamento
do supermercado
Allmayer, no bairro São
Cristóvão. Durante os dois
dias, a comunidade dessa
região da cidade terá
acesso, gratuitamente, a
testes de visão, aferição
de pressão e outras
orientações, inclusive
sobre linhas de crédito.
Também haverá atrativos
para crianças.
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Cozinha vegetariana
Para aqueles que querem viver com
mais saúde a boa pedida é o curso

Cozinha Vegetariana para
principiantes que será oferecido pelo

Instituto Pedra da Mata. Haverá
degustação e prática incluindo pratos
à base de Pancs. Será dia  5 de maio,
das 14h às 18h. O custo é R$ 30 e as

vagas são limitadas.
As incrições pode ser feitas pela

fanpage  Pedra da Mata Educação e
Sustentabilidade.

Feriado com música
O músico Teco Martins  estará em

Cascavel para lançar seu álbum “Solar”.
O trabalho, que foi gravado metade em

Indaiatuba e metade na Alemanha,
traz nove faixas e é o primeiro

trabalho solo do artisa. O show será
dia 1º de maio, às 16h, na Casanóz.

Dia das Mães
Dia 4 de maio, a Catedral Nossa

Senhora Aparecida promove o Jantar
das Mães, às 20h, no salão paroquial
da Catedral. O valor é R$ 40. Crianças

até oito anos não pagam. Haverá
sorteio para as mães.

Felicidades!

Evento realizado pelo Núcleo ODS CPCE Cascavel, que reuniu representantes
da imprensa, colegiado e entidades para apresentar a plataforma e a agenda
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A bela SUELEN BORSOI, no clique de Vera e Grasi Fotografias

FÁBIO DONEGÁ

Silmara Ferreira, John
Odhiambo, Sandra Maria de Melo,

João Pedro Sóia, Paulo Rogério
Macci, Paula Maria Santos e José

Eduardo Pitori.

Segue o teu destino
Rega as tuas plantas
Ama as tuas rosas.
O resto é a sombra
De árvores alheias.

Fernando Pessoa

Olhar
Amanhã é o último dia para conferir a
exposição Sensibilidade de um Olhar
da artista Edimara Lüpeges, na Sala

Verde da Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos. O horário de visitação é

das 8h às 19h.
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Megasena
Concurso: 2033

10 18 33 38 40 43

Dupla sena
Concurso: 1780

16 28 36 37 42 451º sorteio

11 13 18 19 24 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1653

02 04 05 06 07 12 14 15
 17 20 21 22 23 24 25

Quina
Concurso: 4662

20 48 56 61 67

Timemania
Concurso: 1172

03 07 15 16 21 69 79
TIME DO UNIÃO BARBARENSE-SP

Lotomania
Concurso: 1860

06 09 11 13 27 30 38 51
56 65 73 75 77 78 79 80

91 92 95 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5278

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

10.923
31.711
04.138
00.557
38.888

PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES

B. de Munique ? x ? Real Madrid

COPA DO BRASIL
Goiás ? x ? Grêmio
Vitória ? x ? Corinthians

LIBERTADORES
Nacional ? x ? Real Garcilaso

At. Tucumán ? x ? The Strongest
Boca Juniors ? x ? Palmeiras

Ind. Santa Fe ? x ? Flamengo
Monagas ? x ? Defensor Sporting

Em mais um dia de volatilidade
no mercado doméstico e externo,
a moeda norte-americana voltou a
subir e fechou no valor mais alto
em quase dois anos. O dólar comer-
cial encerrou ontem vendido a R$
3,486, com alta de R$ 0,017
(+0,48%). A cotação está no maior
nível desde 13 de junho de 2016,
quando tinha fechado em R$ 3,487.

O dólar subiu pela quinta ses-
são seguida. Hoje, operou com va-
lorização durante todo o dia, che-
gando a R$ 3,512 por volta das
13h. Nas horas finais de negocia-
ção, o ritmo de alta recuou um pou-
co nas horas finais de negociação.
O Banco Central (BC) rolou (reno-

Foi uma noite de reencontros e
muita emoção. Assim pode ser
definida a solenidade realizada
na noite de terça-feira, no
anfiteatro da Unipar, alusivo ao
lançamento do documentário
Inclusão e Cidadania: a
trajetória histórica da Apae de
Cascavel, coordenado pelo
curso de História da Unipar,
juntamente com a Universal
Filmes e a Apae de Cascavel.
A abertura foi feita pelo
grupo vocal Mariage. Em
seguida, foi a vez do Coral
Apaencanta se apresentar.

vou) normalmente os contratos de
swap cambial, que funcionam como
venda de dólares no mercado futu-
ro, sem promover intervenções ex-
tras no câmbio.

O dia também foi de tensão no
mercado de ações. O índice Iboves-
pa, da Bolsa de Valores de São Pau-
lo, encerrou a quarta-feira com re-
cuo de 0,5%, aos 85.044 pontos. Foi
o segundo dia consecutivo de que-
da. As ações da Petrobras, as mais
negociadas, caíram 3,17% (papéis
ordinários, com direito a voto em
assembleia de acionistas) e 2,99%
(preferenciais, com preferência na
distribuição de dividendos).

O dólar subiu no dia seguinte à

decisão da Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) de reti-
rar da responsabilidade do juiz Sér-
gio Moro trechos de delações de
executivos da Odebrecht contra o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dólar fecha em quase R$ 3,50

DIVULGAÇÃO



Le
ão

A Lua favorece a diplomacia, o diálo-
go e a comunicação em geral. É um
bom dia para manter a harmonia e a
serenidade nas relações. Não perca
a chance de dividir tarefas. Cor: roxo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

A Lua indica que você terá mais recep-
tividade e que será capaz de se colo-
car no lugar do outro com mais facilida-
de. O dia é ideal para deixar a sua
individualidade de lado. Cor: laranja.

To
ur

o

Excelente astral para se dedicar às
atividades de rotina. Os cuidados com
a saúde e a preocupação com o seu
bem-estar também contam com a pro-
teção da Lua. Cor: bege.

G
êm

eo
s A Lua revela que este é um período

de muito prazer, por isso, não perca a
chance de se dedicar a uma atividade
que traga satisfação pessoal. Cor:
verde-escuro.

C
ân

ce
r Quem trabalha em casa ou por conta

própria, tem mais chances de suces-
so. Este é o momento de focar as suas
atenções na família e nos seus ansei-
os pessoais. Cor: tons pastel.

V
ir

ge
m É um bom dia para ganhar dinheiro.

Além disso, você terá maior percep-
ção do seu próprio valor, podendo rei-
vindicar um aumento ou uma promo-
ção. Cor: vinho.

Li
br

a

O tato e a diplomacia podem ser ferra-
mentas importantes para chegar aon-
de quer. As atividades ligadas à arte, à
harmonia e à estética estão favoreci-
das. Cor: lilás.

E
sc

or
pi

ão Você está atravessando uma fase de
maior introspecção. É hora de agir com
a suavidade e a discrição que lhe são
peculiares. Cor: verde-claro.

Sa
gi

tá
ri

o De algum modo, você perceberá as
necessidades dos outros com muito
mais facilidade. Isso pode ser muito
bom para quem trabalha com o públi-
co. Cor: rosa.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O astral indica que, hoje, o seu suces-

so vai estar diretamente ligado ao seu
charme, à sua diplomacia e à habilida-
de ao lidar com gente de autoridade.
Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

A Lua vai despertar em você o desejo
de conviver em harmonia com as pes-
soas que fazem parte do seu dia a dia. O
astral favorece as viagens, seja por mo-
tivo de trabalho ou de lazer. Cor: bege.

 P
ei

xe
s Hoje, você vai estar com uma consci-

ência mais crítica acerca das coisas
que estão em sua vida. Precisará se-
parar as coisas de que precisa das
que não servem mais. Cor: vinho.
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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  •  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • REDE GLOBO

 • RECORD

 • SBT

MALHAÇÃO
Alex registra em seu celular a apre-

sentação de Leandro na boate. Vinícius
se aproxima de Talíssia e todos incen-
tivam. Jade afirma a Tito que não desis-
tirá dele. Maria Alice desabafa com
Rosália sua desconfiança com Leandro.
Rafael diz a Vinícius que descobrirá a
verdade em torno de sua separação de
Gabriela no passado. Tito pede conse-
lhos a Verena sobre Jade e Flora. Hugo
divulga o vídeo de Leandro, sem que
Alex perceba.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara se diverte com Gael durante

um passeio. Patrick afirma a Clara que,

com as informações que reuniu, Bruno
já pode abrir um inquérito contra So-
phia. Patrick alerta Clara sobre Gael e
o advogado confessa que ainda a ama.
Samuel anuncia que Nádia e Gustavo
irão jantar em sua casa, e Cido é con-
vocado para fazer o banquete. Renan
pede Beth em casamento. Adriana de-
cide dar uma chance para Nicolau. Cae-
tana revela tudo o que sabe sobre So-
phia para Clara. Mercedes consegue
convencer Caetana a atrair Sophia para
uma emboscada.

DEUS SALVE O REI
Glória confessa a Naná que ainda

pensa em Osiel. Catarina avisa a Otá-
vio que enviou uma carta ao conselho
de Cália sobre a doação das terras à

  Patrick afirma a Clara que, com as informações que reuniu, Bruno já pode
abrir um inquérito contra Sophia. Patrick alerta Clara sobre Gael e o advogado
confessa que ainda a ama. Samuel anuncia que Nádia e Gustavo irão jantar em
sua casa, e Cido é convocado para fazer o banquete. Renan pede Beth em
casamento. Adriana decide dar uma chance para Nicolau. Caetana revela tudo o
que sabe sobre Sophia para Clara. Mercedes consegue convencer Caetana a
atrair Sophia para uma emboscada.

Lastrilha. Otávio alerta Rodolfo sobre a
possibilidade de uma grave crise entre
seus reinos. Saulo estranha o fato de
Agnes adivinhar seu pensamento. Amá-
lia diz a Levi que preparará uma arma-
dilha para Virgílio. Afonso descobre que
Constantino tem privilégios na pedreira
porque sempre vence as lutas entre os
prisioneiros. Cássio se oferece para lu-
tar contra Constantino. Augusto se sur-
preende ao ver Catarina.

ONDE NASCEM OS FORTES
Pedro garante a Maria que nunca

viu Nonato e repreende Hermano por
andar com a moça. Maria conta a Cás-
sia sobre o sumiço de Nonato e ela
decide encontrar com a filha. Fabrício
ajuda Cássia com os preparativos para
a viagem. Pedro repreende Jurandir e
Agripino Gogó por causa de Maria, e
Joana os observa sem ser vista. Rami-
ro questiona Plínio sobre o sumiço de
Nonato. Hermano leva Maria até Samir
e Simplício a observa. Joana pede que
Pedro se separe de Rosinete.

CARINHA DE ANJO
Cecília mostra para a Madre Supe-

riora e o Padre Gabriel as fotos que re-
cebeu. A religiosa diz que ela não pode
agir de forma impulsiva. O padre estra-
nha as imagens, pois Gustavo nunca
desrespeitou nenhuma mulher. Adolfo
decide ir passear no parque e diz para
Silvestre lhe acompanhar. Cecília vai
conversar com Gustavo, mas não dei-
xa ele encostar nela.

APOCALIPSE
Adriano fica mexido com as pala-

vras do pastor sobre o Senhor. Dylan
recebe Natália em Nova Iorque. Débora
age de maneira sensual com Alan. Stefa-
no recebe Vittorio na Nova Babilônia. Em
conversa com Susana, Tiatira diz que Is-
rael não aceitará a imposição de Ricar-
do. Wallace fica surpreso com a recupe-
ração de Tião, que o alerta para Ricardo.
Robinson conta que quer deixar a vida
do crime, mas Dudu o ameaça.

Clara se diverte com Gael
durante um passeio

D
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SALA 1:
Diariamente às
14h30, 17h30

e 20h30

SALA 2:
Diariamente

 às 15h,
 18h e 21h

Estreia no JL Shopping, Vingadores: Guerra Infinita
que traz uma batalha mais mortal de todos os

tempos. Os Vingadores e seus super-heróis
aliados precisam estar dispostos a sacrificar tudo
em uma tentativa de derrotar o poder de Thanos

antes que sua onda de devastação e ruína
coloque um fim no universo.

 O longa unirá os heróis de todos os filmes do
Universo Cinematográfico Marvel até o momento,
como o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia,

Doutor Estranho, Homem Formiga e os
 próprios Vingadores.


