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Dia da Água
No Dia Mundial da Água,
em Cascavel ainda tem
muito a ser feito pela
preservação de nascen-
tes, rios e riachos. Fontes
contaminadas por agrotó-
xicos e lixo espalhado por
rios ainda são realidades.

 Págs. 12 e 13

Disputa por UPS
vai parar no Gaeco
A disputa entre bairros de Cascavel para sediar a nova UPS, que na prática será apenas
um destacamento policial, ganhou novo capítulo com uma denúncia apresentada ao Gae-
co na tarde de ontem. A unidade foi anunciada para o Jardim Tropical, mas era reivindicada

pelo Santa Cruz, bairro onde  as estatísticas apontam que a violência é 17 vezes maior.
 Pág. 20
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MP investiga
negligência na
UPA Veneza
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Cettrans pagou
R$ 1,2 milhão
em trabalhistas
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Clássico de grande rivalidade que
opõem duas das principais equipes
do Estado, Cascavel Futsal x Mare-
chal será o destaque da programa-
ção esportiva do fim de semana. A
partida válida pela 2ª rodada da Liga
Nacional está marcada para as 19h
do sábado, no Ginásio da Neva.

A partida marca o retorno do time
cascavelense como mandante na
competição, após um ano ausente
da disputa. Na última sexta-feira, a
Serpente Tricolor desafiou o atual
campeão Joinville em Santa Catari-
na e acabou derrotado por 5 a 1.

Cascavel x Marechal
O Marechal também iniciou a

Liga Futsal na última sexta-feira e
com derrota. Perdeu em casa para
o Magnus/Sorocaba (SP) por 4 a 2.
Depois, na noite de terça-feira, o
time rondonense venceu o Palmas
por 5 a 1 pela 1ª rodada da Série
Ouro do Paranaense - o Cascavel
só estreará no Estadual na 2a ro-
dada, no dia 31, em Palmas.

Para o torcedor cas-
cavelense, será a
opor tunidade de
ver novamente a
equipe em ação na

competição nacional e ver as me-
lhorias feitas na Neva para que o
local continue sendo o diferencial
do Tricolor. Os ingressos antecipa-
dos já estão sendo comercializados
a R$ 30 (masculino), R$ 20 (pro-
mocional para mulheres) e R$ 15
(meia-entrada).

O Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa 2018 será aberto neste fim de semana, com a cidade de Maringá como sede
da 1ª etapa. Cerca de 350 atletas participarão de competição, sendo 25 representantes de Cascavel, nas categorias que
vão desde menores até veteranos. As disputas serão na Acema (Associação Cultural e Esportiva de Maringá) no sábado e
no domingo. O primeiro dia de disputas será de compromisso para as categorias menores e juvenil, individual e por equipes.
Já no domingo os confrontos são desde as divisões adultas até a categoria veterano, no individual.

ARQUIVO
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 Competição tradicional em ci-
dades litorâneas e que tem um
regulamento peculiar, o Rio da
Praia chega a Cascavel neste fim
de semana, com a participação
de 24 atletas de toda a região. O
evento será das 9h às 18h30 na
quadra da Missão Evangélica
União em Cristo, localizado na
Rua Olívia Kucinski, 357, ao lado
do portão oeste do Parque Tarquí-
nio, no Parque São Paulo.

O Rei da Praia tem uma forma de
disputa particular porque premia
uma só pessoa num torneio dispu-
tado em duplas. Em Cascavel, os 24
participantes foram separados em
grupos com quatro atletas cada e
se enfrentarão no sistema todos
contra todos. Assim, cada jogador
terá três parceiros diferentes na
mesma chave. Os dois primeiros
avançam de fase e os dois últimos
são eliminados até que se forme um
grupo final, com apenas quatro atle-
tas. Em caso de empate, o desem-

 A cidade de Cascavel será palco da abertura da Copa Oeste de Handebol 2018
neste fim de semana. A competição será realizada sábado e domingo nos ginásios
Sérgio Mauro Festugatto e Francisco Pian (São Cristóvão).
Participarão das disputas 14 equipes masculinas e 13 femininas de 16 cidades:
Assis Chateaubriand, Corbélia, Entre Rios, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Iporã,
Marechal Rondon, Mariluz, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Santa
Helena, São Miguel e Toledo, além de Cascavel. Todos estarão em busca do Troféu
Antônio Cesar de Oliveira “Cesinha”, numa homenagem póstuma ao árbitro
cascavelense de handebol falecido em fevereiro em Maringá, vítima de câncer. As
equipes de Cascavel serão comandadas por Cezar Casagrande (masculino juvenil),
Marcos Galhardo (feminino juvenil) e Neudi Zenatti (feminino adulto).
A Copa Oeste de Handebol está em sua 18ª edição. A competição será realizada
em três fases classificatórias e a fase final. A segunda etapa será realizada em Toledo
nos dias 9 e 10 de junho, a terceira em Foz do Iguaçu nos dias 7 e 8 de julho e a
fase final será em São Miguel do Iguaçu nos dias 27 e 28 de outubro.

O Rei da Praia

pate seguirá os seguintes critérios:
confronto direto, set average, ponto
average e maior coeficiente.

O Rei da Praia na região oeste
do Paraná foi idealizado por amigos
praticantes do vôlei de praia. A pri-
meira etapa foi realizada no início
do mês em Foz do Iguaçu com a par-
ticipação de 16 atletas. Por enquan-

to, o reinado pertence a Evandro, que
neste fim de semana pode continu-
ar com a coroa ou não, mas que pelo
fato de tê-la conquistado já está pre-
viamente classificado para a etapa
final da competição, que será reali-
zada no fim do ano em Cascavel e
reunirá apenas quem ostentou a
coroa durante a temporada.

O Rei da Praia
JAPS

Cascavel, cidade do handebol
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Os principais atletas estudantis
do País estão seguindo rumo ao
estado de São Paulo, onde ocorrerá
de amanhã a domingo a seletiva na-
cional que definirá os representan-
tes do Brasil na Gymnasiade 2018,
a maior competição escolar do mun-
do que neste ano será realizada de
2 a 10 de maio no Marrocos.

Cinco cascavelenses tentarão

Taekwondo e natação
vaga na delegação brasileira, sen-
do quatro do taekwondo e um da
natação. A representante da Capi-
tal do Oeste na piscina é Tauana
Eduarda de Moraes Lopes (Colégio
Santa Maria). Já os taekwondistas
de Cascavel na Seletiva Nacional
são Heduarda Sabadin (Colégio
Estadual Wilson Joffre), Fabiana
Nayara Santiago (Colégio do Cam-

po/São João), Lainy Makerly da Sil-
va (Colégio Estadual Santos Du-
mont) e Willian dos Santos Sabino
(Colégio Estadual Brasmadeira).

O técnico Eurico Chagas tam-
bém foi convocado para comandar
a equipe de taekwondo, represen-
tando o Núcleo Regional de Educa-
ção de Cascavel e o Estado na Se-
letiva Nacional.

Os três campos da Chácara Fardoski estarão lotados neste sábado, pela
realização da última rodada do 8ª campeonato organizado no local. Serão 12
jogos, programados para ocorrer durante a tarde. Para o campo 1 estão
marcados: Cascavel AP x Oxxiar (14h), SE Villa Norte x Demônios da
Garoa (15h), Status x Sedentários (16h) e Distribuidora Valtão x LA
Cordeiro. No campo 2 os embates serão: Pé de Cana x Lacavel Bozo (14h),
Auto Elétrica SA x Capital/Oral Sin (15h), 14 Bis x Brunetto (16h) e
Academia Vip/Marcão x EC União (17h). Já no campo 3 os confrontos
serão: Barão AP x Lolla/Pão Doce (14h), Fercaus x Amigos do Lucão (15h),
Roberto Diesel x Clube 2000 (16h) e Sindvel x Madereira Lino (17h).

FARDOSKI

             PAULISTA
20h Corinthians x Bragantino

           CARIOCA
20h Fluminense x Flamengo

           GAÚCHO
19h B. de Pelotas x São Luiz
21h30 São José x Veranópolis

CEARENSE
21h Fortaleza x Ferroviário
21h Ceará x Floresta
21h Iguatu x Uniclinic

COPA DO NORDESTE
19h Confiança x CRB
19h Treze x Santa Cruz
21h15 Náutico x Botafogo

AMISTOSO
16h Dinamarca x Panamá

JOGAM HOJE
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Oficina realizada no anfiteatro
da Unipar (Universidade Paranaen-
se), na quarta-feira (21), debateu o
Plano Estadual de Vigilância e Aten-
ção à População Exposta aos Agro-
tóxicos, produzido em parceria pe-
las regionais de saúde do Paraná.
Desde sua execução, esta foi a pri-
meira vez que o conteúdo foi apre-
sentado. Nas próximas semanas,
outras quatro oficinas abordam o
tema, nas cidades de Londrina,
Maringá e Curitiba.

De acordo com a médica sanita-
rista Lilimar Mori, o objetivo princi-
pal do encontro foi levantar ques-
tões entre os participantes – técni-
cos da saúde, da agricultura, da
educação, do meio ambiente, aca-
dêmicos e produtores rurais – so-
bre os impactos na saúde quanto
ao uso contínuo de agrotóxicos.

“A ideia do Plano é buscar res-
postas sobre a utilização de agro-
tóxicos nas lavouras e se esse
contato direto com o produtor cau-
sa, por exemplo, determinadas do-
enças diagnosticadas em nossa
região que tem relação com o tra-
balho no campo”, relata. O que já

Plano sobre agrotóxicos

se tem evidenciado e apresenta-
do no evento de ontem é que, se-
gundo Lilimar, a incidência de cân-
cer em pessoas que em algum
momento da vida com agrotóxicos
tem aumentado.

Reflexos do contato
“Além disso, o que choca são os
altos índices de suicídio,
infelizmente com êxito, entre
agricultores. Também foi registrado
um maior número bebês que foram
concebidos com algum problema
de saúde por conta deste contato.
Podemos citar ainda problemas
endócrinos, de reprodução, enfim,
algumas evidências que precisam
ser trabalhadas na comunidade”,
diz a médica sanitarista. Os dados
oficiais do Plano serão divulgados
na próxima semana pela 10ª
Regional de Saúde de Cascavel.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

EVENTO em Cascavel apresentou em primeira
mão o Plano de Estadual de Vigilância e Atenção à
População Exposta aos Agrotóxicos
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Ser expulso de casa, ameaça-
do, sofrer violência física e psico-
lógica pelos familiares ainda é
uma infeliz realidade para muitos
jovens gays, lésbicas, transexuais
e travestis em Cascavel.  Mas es-
sas pessoas terão um lugar para
chamar de seu a partir do dia 7 de
abril. A república Das Cores foi ide-
alizada como uma casa de cultu-
ra, oficinas, cursos, feira, mas tam-
bém se prepara para acolher jo-
vens rejeitados pela família.

Um dos idealizadores, o pro-
fessor Jeff Kaibers, explica que a
casa irá contar com diversas ati-
vidades não só para esses jovens
para também para toda a comuni-
dade. “Uma das atividades que
queremos fazer é uma feira de eco-
nomia solidária, essa feira será
para pequenos produtores vende-
rem seus produtos por preço
acessível. É um serviço para a co-
munidade mesmo.” planeja.

Além da feira a casa irá pro-
mover oficinas de ar te e música,
saraus e rodas de conversa com
pais sobre o tema diversidade. O
massoterapeuta David também é
um dos idealizadores. Ele veio de
Foz do Iguaçu há dois meses e
será um dos moradores fixos da
casa. “Já vivi esta situação de não
ter para onde ir também. Faço
parte do grupo de apoio e espero
que consigamos ajudar muitos
jovens com esta iniciativa”.

Morada da diversidade

O jovem acolhido não poderá ser menor. “Se a
pessoa que nos procurar for menor o combinado é
que procuremos a rede que envolve o conselho tute-
lar e o Creas 1 que tem estrutura para lidar com es-
tes casos, que geralmente também envolvem violên-
cia e abuso” explica o professor Jeff.   O morador não
precisará arcar com nenhuma despesa, no entanto
só poderá permanecer na casa por até três meses,
neste tempo ele receberá capacitação e ajuda para
ser reinserido no mercado de trabalho. Para isso o
grupo de idealizadores da República das Cores tam-
bém criou o selo Parceiros da Diversidade que conta
com a parceria de aproximadamente dez empresas
em Cascavel que contratam estes jovens.

ALÉM de
acolher os
jovens,
república quer
envolver a
comunidade
com
apresentações
culturais,
saraus e
oficinas de arte

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

R egras

APOIO
 A República das Cores tem o apoio do Conselho Regional de
Psicologia, da APP Sindicato e do Cedip para oferecer suporte
jurídico, psicológico e ajuda para jovens que sofrem preconceito
dentro da própria família. Para custear a casa, num primeiro momento
os gastos serão divididos entre alguns responsáveis que também irão
morar no local. No entanto, futuramente o abrigo dependerá também
de doações de dinheiro e alimentos. A casa está sendo reformada
para ser inaugurada no dia 07 de abril e neste momento também
precisa de doações de materiais e tintas.  Quem quiser doar pode
entrar em contato pelo telefone (45) 9 9941 2125.
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Convidados especiais
ministraram a Aula Magna dos
cursos de Arquitetura e
Urbanismo e de Engenharia Civil
da Universidade Paranaense –
Unipar, Unidade de Cascavel.
Um dos palestrantes foi o
arquiteto Oliveira Junior, que
veio da Paraíba, trazendo para
discussão o tema ‘Estratégias
Avançadas de Projeto no
Processo Criativo’, com base na
metodologia utilizada em seu
Escritório, para o
desenvolvimento de projetos.
O arquiteto pontuou passos de
como nasce o projeto, seu
desenvolvimento, variáveis que
o constitui, atuação em equipe
multidisciplinar, importância
dos esboços (desenho) a mão
livre, das ferramentas
computacionais e ferramentas

Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia
Civil promovem Aula Magna

colaborativas de informação,
aliando tecnologia apoiada ao
desenho analógico.
Ainda, evidenciando o processo
criativo, apresentou três recortes
temporais, incluindo os projetos:
Terminal de Integração Urbana
(2014), Concurso Habitacional de
Integração CODHAB no Distrito
Federal (2017) e Centro
Clínico (2017).
“Todo o processo é construído
com a equipe, sendo fundamental
gerenciar uma diversidade de
talentos para obter resultado
satisfatório”, disse o arquiteto,
afirmando que a criatividade é
elemento diferencial na
sociedade digital.
Outro nome de peso foi o
engenheiro de segurança do
trabalho e professor Agnaldo
Mantovani. Sua fala teve como

foco salientar os desafios da
saúde e segurança do trabalho
para as áreas de Engenharia e
Arquitetura, no intuito de
sensibilizar futuros profissionais
para uma temática que, segundo
ele, tem afetado enormemente
as carreiras.
Segundo Mantovani, cuidar do
patrimônio e das pessoas é
função da Arquitetura e
Engenharia e, juntas, têm papel
fundamental para gerenciar
esses dois aspectos. “As
profissões estão para melhorar a
vida das pessoas, proporcionar
conforto, moradia, saúde,
qualidade de vida e dignidade”,
observa, atribuindo alguns
comportamentos essenciais:
amor, comprometimento, buscar
por informações, atitude, saber
identificar dificuldades/carências.

Evento enaltece processo criativo e segurança do trabalho nas profissões

Em palestra, o engenheiro de segurança
do trabalho Agnaldo Mantovani De João

Pessoa, o
arquiteto
Oliveira
Junior, na
Unipar
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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, 22 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Alysson Bolognesi de Oliveira  e Kethlenn July dos Santos
2- Cesar Ricardo Milla e Fernanda Massucatto Zini
3- Geovani da Silva e Eliane Aparecida dos Santos
4- Edson Oguchi e Roselei Tartari
5- Dirceu Mozel e Juliana Aparecida Felinto da Silva
6- Magno Elias Zanatta e Jéssica Gabriela Vichietti
7- Jonathan Hagge Bastos e Bianca Porfirio
8- Leandro Bianchessi e Adriana Pereira Moreira
9- Alexandre Tobe e Stephanie Marie Riesel
10- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
11- José Fernandes e Elci Aparecida da Silva
12- Matheus Beraldo  Valota e Elisnara Samanta Feier
13- Leandro de Souza e Luana Ribeiro
14- Geovani Bresciani e Tayla Luiza Bueno Ramos
15- Jonatha Felipe Ramos e Elisangela Schulz
16- José Geraldo Salvador e Luciana Ketlin Groschank
17- Carlos Roberto da Costa Pina e Rosilene Sales da Silva

Bate-papo com alunos
 O prefeito de Cascavel, Leonal-

do Paranhos, tirou um tempo para
um bate-papo em forma de entre-
vista com estudantes de um colé-
gio particular na tarde de ontem. A
“entrevista coletiva” faz parta das
atividades extraclasse do conteúdo
trabalhado neste bimestre do ano
e enfoca “Os três poderes”.

Os alunos procuraram o prefei-
to e foram recebidos no saguão do
terceiro andar da Prefeitura para es-
clarecer as dúvidas de como funci-
ona, na prática, o Poder Executivo.
E o número de estudantes que fo-
ram para a aula fora da sala foi gran-
de. Aproximadamente 90 alunos
participaram da atividade.

Os estudantes estavam acom-
panhados das professoras Ieda,
Marileia e Fernanda. Eles fizeram
várias perguntas ao prefeito sobre
a administração municipal e pres-
taram atenção em cada resposta.

Questionamentos
Eles questionaram  como o
prefeito faz para cuidar da
cidade toda; para onde vão os
eletrônicos usados que as
pessoas descartam ou sobre
como são retomadas obras não
conclusas; sobre as obras do
Shopping Catuaí; sobre projetos
para a sustentabilidade e o meio
ambiente, foram algumas das
curiosidades das crianças que o
prefeito respondeu e
contextualizou. Depois da visita
ao Paço Municipal e gabinete, o
grupo visitou a Câmara de
Vereadores para conhecer de
perto o Poder Legislativo.

 DIVULGAÇÃO

PREFEITO
foi entrevistado
por vários
estudantes na
tarde de ontem
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Destaque em feira nacional
O Centro Estadual de Educação

Profissional Pedro Boaretto Neto
(Ceep) participou, e foi destaque,
da Febrace (Feira Brasileira de Ci-
ências e Engenharia), realizada
pela Universidade de São Paulo
(USP). Um grupo de alunos apre-
sentou projeto LIS – Luva Interpre-
tadora de Sinais.

O projeto ficou em 4º lugar em
Engenharia na Febrace 2018 e ga-
nhou credencial para outra feira no
Maranhão. Nem sempre uma pes-
soa com deficiência auditiva pode
contar com intérpretes em LIBRAS
– a Linguagem Brasileira de Sinais
– para se comunicar. Para ajudá-las,
estudantes do Ceep, criaram uma
luva que interpreta os gestos que
formam as palavras e as frases em
LIBRAS e os transformam em tex-
to. Os sinais são captados por sen-
sores e enviados para um software
que processa, interpreta e exibe o
texto em português no computador,
celular ou tablet.

O projeto foi idealizado pelos
estudantes Vinícius Santos e Luan
Rohde, com orientação dos profes-
sores Lucas Cari e Andre Jandrey.

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia é um movimento nacional de
estímulo ao jovem cientista, que todo ano realiza na Universidade de São
Paulo uma grande mostra de projetos. A Febrace assume um importante
papel social incentivando a criatividade e a reflexão em estudantes da
educação básica, através do desenvolvimento de projetos com fundamento
científico, nas diferentes áreas das ciências e engenharia.

Febrace
 ALUNOS DE CASCAVEL conquistaram importante posição na feira de ciências

DIVULGAÇÃO
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No momento em que o Bra-
sil é sede do 8º Fórum Mundial
da Água, que debate o tema em
Brasília, o assunto também é
assunto de preocupação e de-
bates em todo o País.

Em Cascavel ela escorre com
vigor, aparentemente limpa e su-
gestiva nos dias quentes em vári-
as fontes, mas ainda é motivo de
preocupação na data de hoje, Dia
Mundial da Água.

As águas das fontes em Casca-
vel continuam contaminadas. Esse
talvez seja o principal motivo para
que os moradores deixassem de
utilizar a água das fontes.

O único barulho que se ouve
nas fontes é da água que cai e
segue o destino diferente das
casas das famílias. No interior do
município, existem suspeitas de
que as minas estejam contamina-
das por agrotóxicos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá e Aílton Santos

NOVA CAPTAÇÃO É BARRADA
O projeto para ampliar o abastecimento de Cascavel com a captação do
Rio São José começou a ser discutido há dois anos e em 2017 a
Sanepar deu iniciou aos trâmites para que pudesse ser executado.
No entanto, há impasses jurídicos que atrasam as obras. “A Sanepar
licitou as obras no ano passado. Uma das empresas concorrentes entrou
com ação na justiça contestando e a Sanepar aguarda decisão judicial
para poder dar sequência no processo e iniciar as obras”, explica a
assessoria de imprensa.
Para o sistema de abastecimento, segundo a assessoria da Sanepar, estão
assegurados R$ 72 milhões. “Somente para as obras da captação serão
investidos R$ 40 milhões”, afirma.  Com a conclusão das obras de
ampliação do abastecimento, será possível atender a demanda da cidade
pelos próximos 20 anos, acrescenta a assessoria.
Hoje mais da metade da água que chega à estação de tratamento da
Sanepar é captada do Rio Cascavel. Outros dois mananciais - Rio Peroba
e o Rio Saltinho -, além de poços subterrâneos, completam a necessidade
de atendimento da população.

Embora a prefeitura tenha si-
nalizado com placas que a água
não é própria para o consumo, em
23 diferentes locais, a orientação
não é mais visível na maior parte
deles por conta de ação de vân-
dalos, como no caso da tradicio-
nal Fonte dos Leões, próximo ao
cartão-postal da cidade.

Mesmo sem ter utilidade para
as necessidades decorrentes do
dia a dia, as fontes são preserva-
das em meio à natureza como sím-
bolo maior de um bem precioso e
ontem começaram a receber ser-
viços de limpeza.

Água em debate

 A Secretaria de Meio Ambiente
de Cascavel segue com trabalhos
para que as fontes possam voltar
a ser utilizadas, mas ainda não há
previsão para que isso ocorra.

“A secretaria está elaborando
nova licitação para a prestação de
serviço de análise microbiológica das
fontes e ser constatado o que houve
a melhora na qualidade da água e
que pode ser consumida novamen-
te, as fontes serão liberadas para
consumo da população”, afirma.

Até que isso ocorra, algumas ori-
entações são imprescindíveis à po-
pulação. “Todas as fontes de Cas-
cavel são impróprias para consumo
e se mesmo assim, há quem insis-
ta no consumo, devem ferver a água
antes de qualquer utilização”, escla-
rece a secretaria que nesta quinta-
feira terá integrantes em visita téc-
nica ao lado de outros representan-
tes da sociedade civil e organiza-
da do município, na Sanepar. Uma
limpeza também está prevista no
Lago Municipal.

O Dia Mundial da Água deste ano traz para
debate o tema “Soluções Naturais”. A proposta
da ONU - Organização das Nações Unidas é
enfatizar que as soluções para problemas de
gestão dos recursos hídricos podem ser
encontradas na própria natureza.
Entre as ações programadas para o dia, alunos
do Colégio Adventista de Cascavel distribuirão
copos de água entre as ruas Castro Alves e
Paraná, das 14h às 15h para que as pessoas
possam refletir e valorizá-la.

CASCAVEL possui vários rios e
riachos, fontes de recursos hídricos

Em Cascavel água
das fontes

continua imprópria
para o consumo

A nálise O rientação

A par tir das 14h representantes do
Comam (Conselho Municipal de Meio Am-
biente) de Cascavel e do Projeto Reci-
clei e Recicleo vão visitar a Estação de
Tratamento de Água 3.

Na sexta-feira (23), técnicos da Sanepar
falam sobre os impactos da ação humana
no Rio Cascavel em palestra às 19h no CEEP
(Centro Estadual de Educação Profissional
Pedro Baretto Neto). Outras atividades como
coleta de amostras de água no Rio Cascavel
e em pontos localizados no Zoológico, Lago
de Cascavel e às margens da BR 277 foram
realizadas ainda ontem.

C onscientização

Programação Sanepar
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No momento em que o Bra-
sil é sede do 8º Fórum Mundial
da Água, que debate o tema em
Brasília, o assunto também é
assunto de preocupação e de-
bates em todo o País.

Em Cascavel ela escorre com
vigor, aparentemente limpa e su-
gestiva nos dias quentes em vári-
as fontes, mas ainda é motivo de
preocupação na data de hoje, Dia
Mundial da Água.

As águas das fontes em Casca-
vel continuam contaminadas. Esse
talvez seja o principal motivo para
que os moradores deixassem de
utilizar a água das fontes.

O único barulho que se ouve
nas fontes é da água que cai e
segue o destino diferente das
casas das famílias. No interior do
município, existem suspeitas de
que as minas estejam contamina-
das por agrotóxicos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá e Aílton Santos

NOVA CAPTAÇÃO É BARRADA
O projeto para ampliar o abastecimento de Cascavel com a captação do
Rio São José começou a ser discutido há dois anos e em 2017 a
Sanepar deu iniciou aos trâmites para que pudesse ser executado.
No entanto, há impasses jurídicos que atrasam as obras. “A Sanepar
licitou as obras no ano passado. Uma das empresas concorrentes entrou
com ação na justiça contestando e a Sanepar aguarda decisão judicial
para poder dar sequência no processo e iniciar as obras”, explica a
assessoria de imprensa.
Para o sistema de abastecimento, segundo a assessoria da Sanepar, estão
assegurados R$ 72 milhões. “Somente para as obras da captação serão
investidos R$ 40 milhões”, afirma.  Com a conclusão das obras de
ampliação do abastecimento, será possível atender a demanda da cidade
pelos próximos 20 anos, acrescenta a assessoria.
Hoje mais da metade da água que chega à estação de tratamento da
Sanepar é captada do Rio Cascavel. Outros dois mananciais - Rio Peroba
e o Rio Saltinho -, além de poços subterrâneos, completam a necessidade
de atendimento da população.

Embora a prefeitura tenha si-
nalizado com placas que a água
não é própria para o consumo, em
23 diferentes locais, a orientação
não é mais visível na maior parte
deles por conta de ação de vân-
dalos, como no caso da tradicio-
nal Fonte dos Leões, próximo ao
cartão-postal da cidade.

Mesmo sem ter utilidade para
as necessidades decorrentes do
dia a dia, as fontes são preserva-
das em meio à natureza como sím-
bolo maior de um bem precioso e
ontem começaram a receber ser-
viços de limpeza.

Água em debate

 A Secretaria de Meio Ambiente
de Cascavel segue com trabalhos
para que as fontes possam voltar
a ser utilizadas, mas ainda não há
previsão para que isso ocorra.

“A secretaria está elaborando
nova licitação para a prestação de
serviço de análise microbiológica das
fontes e ser constatado o que houve
a melhora na qualidade da água e
que pode ser consumida novamen-
te, as fontes serão liberadas para
consumo da população”, afirma.

Até que isso ocorra, algumas ori-
entações são imprescindíveis à po-
pulação. “Todas as fontes de Cas-
cavel são impróprias para consumo
e se mesmo assim, há quem insis-
ta no consumo, devem ferver a água
antes de qualquer utilização”, escla-
rece a secretaria que nesta quinta-
feira terá integrantes em visita téc-
nica ao lado de outros representan-
tes da sociedade civil e organiza-
da do município, na Sanepar. Uma
limpeza também está prevista no
Lago Municipal.

O Dia Mundial da Água deste ano traz para
debate o tema “Soluções Naturais”. A proposta
da ONU - Organização das Nações Unidas é
enfatizar que as soluções para problemas de
gestão dos recursos hídricos podem ser
encontradas na própria natureza.
Entre as ações programadas para o dia, alunos
do Colégio Adventista de Cascavel distribuirão
copos de água entre as ruas Castro Alves e
Paraná, das 14h às 15h para que as pessoas
possam refletir e valorizá-la.

CASCAVEL possui vários rios e
riachos, fontes de recursos hídricos

Em Cascavel água
das fontes

continua imprópria
para o consumo

A nálise O rientação

A par tir das 14h representantes do
Comam (Conselho Municipal de Meio Am-
biente) de Cascavel e do Projeto Reci-
clei e Recicleo vão visitar a Estação de
Tratamento de Água 3.

Na sexta-feira (23), técnicos da Sanepar
falam sobre os impactos da ação humana
no Rio Cascavel em palestra às 19h no CEEP
(Centro Estadual de Educação Profissional
Pedro Baretto Neto). Outras atividades como
coleta de amostras de água no Rio Cascavel
e em pontos localizados no Zoológico, Lago
de Cascavel e às margens da BR 277 foram
realizadas ainda ontem.

C onscientização

Programação Sanepar
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O Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) marcou para a próxi-
ma segunda-feira (26) o julgamento
do embargo de declaração da defe-
sa do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva contra sua condenação a
12 anos e 1 mês de prisão por cor-
rupção e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex do Guarujá (SP).

A data foi divulgada no andamen-
to processual na internet. O tribu-
nal não divulgou se haverá esque-
ma especial de segurança, mas
confirmou que a sessão não será
transmitida ao vivo. O julgamento
deverá ser rápido, pois não está
prevista sustentação oral de de-
fesa ou acusação, segundo a as-
sessoria do TRF4.

O embargo de declaração é um
tipo de recurso que não tem pre-
visão de modificar uma decisão,

Recurso de Lula
mas somente esclarecer obscuri-
dades ou ambiguidades do texto
do acórdão, que é a sentença pro-
ferida por um órgão colegiado,
como é o caso do TRF4.

Em tese, trata-se do último re-
curso disponível a Lula na segunda
instância da Justiça Federal. Con-
firmada a condenação, o ex-presi-
dente pode ter sua prisão determi-
nada pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba.

Em janeiro, os três desembar-
gadores que compõem a 8ª Turma
do TRF4 - João Gebran Neto, Le-
andro Paulsen, Victor Laus - con-
firmaram a condenação que havia
sido imposta por Moro contra Lula
e ainda aumentaram a pena de 9
anos e 6 meses para 12 anos e 1
mês de prisão em regime inicial-
mente fechado.

EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
É possível que a defesa de
Lula tente novos embargos no
TRF4, adiando o encerramento
do caso na segunda instância,
mas a tendência é que os
desembargadores julguem esse
tipo de recurso sucessivo como
sendo meramente protelatório,
negando-o rapidamente.
Segundo a assessoria do TRF4,
em caso de confirmada mais
uma vez a condenação, basta a
ata da sessão, geralmente
publicada no mesmo dia do
julgamento,
para que Moro possa decretar
a prisão de Lula. O mais
comum, porém,
é que o juiz de primeira
instância aguarde a publicação
do acórdão do julgamento do
embargo, cujo prazo para
publicação é de 10 dias.

HABEAS
CORPUS
Lula tem ainda um habeas
corpus preventivo contra sua
prisão em tramitação no
Supremo Tribunal Federal
(STF). O relator ministro
Edson Fachin enviou o
pedido de liberdade para
julgamento em plenário, mas
a presidente da Corte,
ministra Cármen Lúcia, a
quem cabe definir a pauta
de julgamentos, tem dado
indicações de que não
colocará, por iniciativa
própria, o habeas corpus
em análise.

 EX-PRESIDENTE LULA
está na região Sul do Brasil
percorrendo várias cidades

RICARDO STUCKERT
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

 Um adolescente, de aproxima-
damente 14 anos, foi agredido den-
tro do Colégio Santa Felicidade, em
Cascavel, na tarde de ontem.

O menino estava no Colégio quan-
do outro adolescente, de fora, veio
armado com uma faca e tentou atin-
gi-lo. Segundo a polícia, a vítima se
defendeu com a mochila, e por isso
não se feriu. A mãe do garoto foi cha-
mada ao colégio, e os dois foram
encaminhados à 15ª SDP (Subdivi-
são Policial) de Cascavel para regis-
tro de boletim de ocorrência.

O agressor fugiu e foi procurado
pela polícia em patrulhamento pelo
bairro, mas não foi encontrado.

De acordo com dados da Patru-
lha Escolar, o número de agressões

Agressão em colégio

em ambiente escolar tem di-
minuído. Foram 3.935 ativida-
des da Patrulha em 2016 e,
deste total, apenas 191 aten-
dimentos de ocorrências. As
mais frequentes agressões
envolvendo alunos. Em 2017,
foram 3.721 registros e, des-
tes, apenas 96 de ocorrênci-
as envolvendo violência den-
tro da escola. O restante das
atividades se resume a orien-
tação e palestras.

Trabalho de orientação
Segundo o NRE (Núcleo Regional de
Educação) de Cascavel, um trabalho de
orientação é feito nos colégios por parte
do núcleo para evitar casos como esse. “A
escola, em si, não gera violência. Ela reflete
a violência que ocorre na sociedade, e que
são levados para dentro do ambiente
escolar. Temos conseguido administrar,
realizando atividades em parceria com os
pais, porque é de casa que a educação
vem, mas fazemos um trabalho importante
na formação dos alunos para que se
preserve o respeito”, resume a chefe do
NRE em Cascavel, Inez Dalavechia.

Três pessoas ficaram feridas em
dois acidentes graves que ocorre-
ram em Cascavel. Na madrugada de
ontem, na Rua Manaus, Bairro Can-
celli em Cascavel, um veículo Gol
seguia pela Rua Visconde de Gua-
rapuava quando o motorista tentou
fazer a curva, na Rua Manaus, e não

conseguiu. Ele bateu o carro em
uma loja Pet Shop.

Duas vítimas foram atendidas
com ferimentos moderados e uma
com ferimentos leves e levadas às
UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento). A parte da frente do veícu-
lo ficou totalmente destruída.

Já na manhã de ontem, no Bairro
Santa Cruz, uma mulher, que condu-
zia um Ford Ka, sofreu ferimentos
moderados. Ela bateu em uma cami-
onete no cruzamento das ruas Api-
najés com Apalais. A vítima foi socor-
rida pelo Corpo de Bombeiros e leva-
da para atendimento hospitalar.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

MÃE acompanhou garoto até a Polícia
Civil para registro de boletim de ocorrência

 Vítimas feridas

BATIDA envolvendo caminhão foi
registrada no Bairro Santa Cruz

ACIDENTE na Rua Manaus
mobilizou o Corpo de Bombeiros
na madrugada de ontem
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Giro da
Violência

Detidos por tráfico
Dois rapazes foram presos na
noite de terça-feira, por tráfico
de drogas. Foi no Centro de
Cascavel. Segundo os policiais,
que estavam em patrulhamento,
eles foram flagrados vendendo
drogas. Dentro da casa, foram
encontrados R$ 1 mil, nove
munições calibre 380, 142 pinos
de cocaína e 40 pontos de LSD.

Idosa ferida
Uma idosa de 76 anos ficou
ferida ao ser atingida por um
portão no Bairro Guarujá. O
acidente foi na tarde de ontem.
Ela foi atingida no braço e
precisou ser socorrida pelo
Corpo de Bombeiros. Com
ferimentos leves, a vítima foi
encaminhada pelo Siate para
atendimento hospitalar.

Cabos furtados
Ladrões furtaram cabos das
obras da Avenida Tancredo
Neves, em Cascavel. Foi na tarde
de ontem. Foram 750 metros de
cabos levados pelos bandidos
da área pública, prejuízo
estimado em R$ 6 mil. A Polícia
Militar foi acionada no local e
um boletim de ocorrência foi
registrado para que a Polícia
Civil investigue o caso.

mais violência
no Santa Cruz

Foram 54 homicídios de 2014
a 2018, registrados na região do
Bairro Santa Cruz. Enquanto isso,
nos arredores do Bairro Tropical,
apenas três.

Na região do Bairro Santa
Cruz, a violência é 17 vezes mai-
or do que no Bairro Tropical, que
é o com menor taxa de registros
de crimes de Cascavel.

Esses e outros dados foram ane-
xados em uma denúncia protocola-
da ontem, no Gaeco (Grupo de Atu-
ação e Combate ao Crime Organi-
zado) em Cascavel, que também
contém imagens dos bairros e no-
mes de políticos que estariam en-
volvidos em um suposto desvio de
finalidade de uma UPS.

A denúncia foi formalizada pelo
vereador Fernando Hallberg, que
ressaltou que mesmo o secretário
de Segurança Pública Júlio Reis ga-
rantindo que o local não será uma
UPS e sim uma descentralização da
polícia, não faz sentido colocar po-
liciamento no local.

De acordo com informações do
próprio site do governo do Paraná,
uma UPS (Unidade Paraná Seguro)
deve ser instalada onde há maior
registro de violência na cidade.

“Tivemos acesso a um documen-
to que diz que teria sido feita uma
parceria público-privada com os

moradores, para que eles depositas-
sem dinheiro em uma conta na as-
sociação de moradores. Mas onde
estão os documentos, como foi fir-
mada essa parceria? Pede-se dinhei-
ro da população para a UPS que não
vai sair?”, questiona o vereador.

AÍLTON SANTOS17x

DENÚNCIA foi protocolada por vereador na
tarde de ontem

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Questão política
A desconfiança do vereador é de que seja um marketing eleitoral. Dois
conhecidos políticos da região Oeste e que tem foro privilegiado foram
citados na denúncia. Porém, os dois nomes foram preservados pelo
vereador, segundo ele, por se tratar de um ano político e que pode
acarretar em problemas eleitorais. “Vamos deixar que a promotoria, se
achar por bem, denuncie os responsáveis”, justifica.
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Novo comandante
O deputado estadual Adelino Ribeiro assina ficha no PRP
(Partido Republicano Progressista) na noite de hoje em

solenidade na Câmara de Vereadores de Cascavel. Logo após o
ingresso no novo partido ele assume o comando da legenda
no Paraná. Ele irá presidir o diretório estadual. Adelino deve
atrair uma multidão de novas filiações nos próximos dias.

PPL
Também hoje as principais
lideranças do PPL (Partido
Pátria Livre) e de outras
siglas aliadas reúnem-se, às
19h30, no Cascavel Country
Club, para participar do ato
de filiação partidária
promovido pelo diretório
municipal do partido.

Fortalecimento
Dentre os presentes o
presidente estadual do PPL,
deputado Marcio Pacheco e
o presidente do diretório
Municipal, Eloir Posser.
Entre os novos filiados
estão o ex-presidente da
OAB Cascavel, Juliano
Murbach, que foi candidato
a vice-prefeito na chapa de
Marcio Pacheco em 2016, e
o anão Tanajura.

Ajustes
Como antecipou ontem essa
coluna, Otto Reis Filho vai
agora para a Coordenadoria
do Procon em Cascavel.
Ontem ele ajustou os últimos
detalhes com o procurador
Geral, Luciano Braga Cortes,
para que possa assumir o
cargo. A nomeação deve
ocorrer às pressas.

Sem controle
O Procon está sem
coordenação e sem fiscal.
Nadir Lovera deixou o cargo
oficialmente ontem, após
publicação de exoneração
em Diário Oficial. Patricia
Finato, que é concursada,
também deixou o cargo de
fiscal. A saída de ambas se
deu após seguidos
desentendimentos.

CASA EM ORDEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Rubens Griep, secretário de Saúde, confirmou presença
em oitiva da CPI das Horas-extras amanhã, às 14h, na
Câmara de Vereadores.

Ele seria ouvido na semana passada, mas por
compromissos em Curitiba teve que adiar o depoimento.

Já falaram: Márcia Baldini, atual secretária de Educação;
Valdecir Nath, ex-secretário da pasta, e o ex-secretário de
Saúde, Reginaldo Andrade.

Agora Otto pretende colocar a casa em ordem. O
advogado é amigo pessoal de Paranhos e foi candidato
ao cargo de vereador e fez 579 votos pelo PMDB. Deixou
a sigla e está agora no Patriota. Em 2012 fez 1.288
votos mas não foi reeleito. Foi vereador pelo PDT em
duas gestões: 2004 e 2008.

A 9a Promotoria de Jus-
tiça de Cascavel determi-
nou a instauração de pro-
cedimento investigatório
criminal para apurar a
denúncia encaminhada
pelo vereador Fernando
Hallberg (PPL), na qual re-
lata o caso de uma paci-
ente de 86 anos de ida-
de, que entrou na UPA Ve-
neza no dia 8 de dezem-
bro de 2017 sendo diag-
nosticada com doença
pulmonar obstrutiva crôni-

MP investiga
negligência

ca e pneumonia e no dia
seguinte foi “clicada” na
Central de Leitos da 10ª
Regional de Saúde.

No dia 16 de dezem-
bro, a paciente foi enca-
minhada para a unidade
de suporte e no dia 18
de dezembro de 2017
veio a óbito na própria
UPA, depois de ficar oito
dias na fila de espera
por um leito hospitalar e
mais de 24 horas na uni-
dade de suporte.

Fundamentação
Hallberg citou a Portaria nº 10/GM/MS de 2017 que
estabelece o prazo máximo de 24 horas para permanência
de pacientes nas UPAS e expressamente veda a internação
de pacientes nestas unidades. A denúncia apresentada por
ele também se baseia na Portaria nº 609/MS de 2013 que
dispõe sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas
para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica, a
ser seguido pelos gestores estaduais, distrital e municipais
do SUS. “Vale lembrar que a própria Constituição Federal
assegura o direito à vida e à saúde e que é dever do Estado
garantir este acesso”, explica o vereador.

PACIENTE de 86 anos morreu após ficar oito dias na fila de espera

ARQUIVO
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Mesmo após negociações e
avanços em processos, a Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) acumu-
la um gasto elevado com ações
trabalhistas.

Desde que o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC) assumiu a
gestão, foram pagos R$
1.207.480,44 a antigos servido-
res da Companhia. As indeniza-
ções foram uma “herança” dei-
xada pela gestão de Edgar Bue-
no (PDT). Os casos pagos agora
foram defendidos pela antiga pre-
sidência da empresa pública.

Em outubro de 2016, Bueno
trouxe à tona o rombo de dívidas
geradas pelos processos movi-
dos por 85% dos servidores da
Cettrans. Na época discutia-se
uma dívida de R$ 1,8 milhão. Hoje
são 136 processos trabalhistas:
42 foram julgados improcedentes
pela Justiça, evitando um rombo
maior nas contas, e outros 70
estão em tramitação. Em uma
ação conjunta julgada improce-
dente pelo Ministério do Traba-
lho, funcionários que atuavam no
aeropor to requeriam horas-ex-
tras, produtividade e periculosi-
dade. A expectativa da nova ges-
tão é que neste ano ainda sejam
desembolsados R$ 300 mil em
indenizações.

R$ 1,2 milhão em ações
Saldo positivo

Neste ano o acumulado financeiro da Cettrans é positivo. O balancete
divulgado ontem aponta uma sobra de quase R$ 400 mil, entre janeiro e
fevereiro. De receitas foram R$ 2,6 milhões e R$ 2,2 milhões em
desembolso.  Os gastos maiores em fevereiro foram com pessoal (R$
419 mil) e locação de radares (R$ 529 mil). “Reduzimos horas-extras e
renegociamos contratos com fornecedores. Tivemos até 30% nos
descontos de licitações. Ainda temos uma restrição financeira, mas
estamos no azul”, diz Pelissaro.

136
processos estão

trabalhistas estão em
andamento

INVESTIGAÇÃO
Ainda na gestão de Bueno, uma
investigação interna foi feita. O
relatório final supondo falhas
técnicas propositais nas ações foi
entregue ao Ministério
Público e também à
Subseção da Ordem
dos Advogados do
Brasil em Cascavel.
“Até agora não
tivemos respostas e
os envolvidos não
foram convocados”,
diz Alsir Pelissaro,
presidente da
Cettrans.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

ALSIR PELISARO,
presidente da Cettrans
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O secretário especial de repre-
sentação do Governo do Paraná em
Brasília, Luciano Pizzato, morreu na
madrugada de ontem na capital fe-
deral. Ex-deputado estadual e fede-
ral, Pizzatto tinha 60 anos e ocupava
o cargo desde 2017. Ele também
presidiu a Companhia Paranaense de
Gás (Compagas), entre 2011 e 2015.

O governador Beto Richa lamen-
tou o falecimento e decretou luto
oficial de três dias no Estado. Ele
também determinou que a Casa
Militar providenciasse suporte para
a liberação do corpo. O velório acon-
tece na capela do Palácio Iguaçu, em
Curitiba, das 7 horas da manhã até
17 horas, nesta quinta-feira.

Pizzatto sofreu um mal súbito no
hotel em que estava hospedado em
Brasília por volta da 1 hora da ma-
drugada e morreu em seguida. A
causa da morte ainda não foi defi-
nida. O corpo foi levado ao Institu-
to Médico Legal (IML) do Distrito
Federal para necrópsia. Ele deixa
esposa e três filhos.

Segundo a Polícia Militar (PM),
uma testemunha, que disse estar
junto no momento da morte, rela-
tou que ele tinha histórico de pro-
blemas cardíacos, que sofria de di-
abetes e que teve um mal súbito
logo depois de deitar na cama.

Ainda conforme a testemunha,
Pizzatto caiu da cama, bateu a cabe-
ça na cômoda ao lado e cortou a tes-
ta. O Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) foi chamado, ten-
tou reanimá-lo, mas não conseguiu.

PR decreta luto
por Pizzato

HISTÓRICO
Pizzatto tinha 60 anos e
ocupava o cargo de secretário
desde 2017. Ele também
presidiu a Companhia
Paranaense de Gás
(Compagas), entre 2011 e

2015. Pizzatto foi
deputado estadual entre
os anos de 1989 e
1991 e foi deputado
federal por cinco
legislaturas, entre
1991 e 2013.

Sessões suspensas
Em razão do falecimento de Pizzatto, o presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep), deputado Ademar Traiano (PSDB),
suspendeu a sessão plenária da Casa que seria realizada no horário
regimental na tarde de ontem. As demais atividades parlamentares e
reuniões das comissões técnicas do Legislativo foram igualmente suspensas.
“Como presidente da Assembleia Legislativa manifesto, com tristeza, voto
de pesar pela morte do ex-deputado federal Luciano Pizzatto, que também
foi nosso colega nesta Casa quando exerceu o mandato de deputado
estadual. Nossos sentimentos aos familiares nesse momento de dor. Homem
público com vasto conhecimento na área ambiental, que deixa sua marca na
história política do Paraná”, destacou o presidente da Alep.

LUCIANO
PIZZATO tinha 61
anos e morreu em um
hotel de Brasília
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 “O Paraná e o Brasil
perderam Luciano
Pizzatto, um dos

maiores especialistas do
país em meio ambiente.

E eu perdi um
grande amigo.”

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

O Amadorzão
de futebol que
retornou com
tudo e atrai
um bom
público aos
jogos.

A contaminação
de rios e minas
de água que
ainda
acontecem em
Cascavel e
região.

Cida Borghetti, vice-
governadora do Paraná
ao lamentar a morte do

ex-deputado
paranaense.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Quinta

Curitiba

17 29
Sexta

25
Quinta

25
Sexta

14

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S
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NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

A PRISÃO DE LULA
O TRF 4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Re-

gião) julga na próxima segunda-feira (26) os em-
bargos apresentados pelo ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva contra a condenação proferida
pelo juiz Sergio Moro, decisão que foi confirmada
e teve a pena aumentada pelo próprio Tribunal.
Nunca antes na história desse país um ex-presi-
dente da República esteve tão próximo da cadeia.
E a prisão pode ser decretada imediatamente após
a publicação da ata ou10 dias depois, quando o
acórdão for publicado.

A ordem de prisão, se ocorrer, será decretada
por Moro, mas por bom senso é bem provável
que ele aguarde a publicação do acórdão. Isso
porque nos últimos dias assessores próximos a
Lula fazem questão de espalhar que o ex-presi-
dente poderá ser preso antes da Páscoa. E isso
é tudo o que o PT quer para criar um cenário favo-
rável de perseguição e martirizar o processo.

Não é de hoje que Lula tem se comparado a
Jesus Cristo em seu discurso e uma prisão na
semana em que se comemora a maior festa cris-
tã viria a calhar para o presidente que politizaria
a Semana Santa. Hoje o Supremo Tribunal Fe-
deral irá votar outro habeas corpus preventivo de
Lula que pode evitar a prisão do ex-presidente
antes que o caso chegue às últimas instâncias.

 Dia de Rock
Após retornar ao palco
do Teatro Ipanema, no
Rio de Janeiro, o mesmo
que abrigou a montagem
original em 1971, a peça
“Hoje é Dia Rock”,
produzida pelo Teatro de
Comédia do Paraná,
chega neste próximo
domingo (25) ao Teatro
Municipal Sefrin Filho, em
Cascavel. A apresentação
será às 20 horas e o
ingresso custa R$ 20 e a
meia entrada R$ 10.

 Enem 2018
Os participantes que
tiveram isenção da taxa de
inscrição no Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) no ano passado e
que faltaram às provas
terão que justificar a
ausência para fazer o Enem
de 2018 sem pagar a taxa.
As regras para o Enem
deste ano foram divulgadas
ontem. A ausência deve ser
comprovada por meio de
documentos oficiais, como
atestado médico.

DIVULGAÇÃO
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A bela
FLÁVIA FRANSIOSI

Felicidades!

Jantar Mineiro
O CTG Estância Colorada vai promover
um jantar com as delícias mineiras.
Será dia 23, às 20h30. Os ingressos

custam R$ 20.

Só para mulheres
Com foco na mulher, o Programa
Empreender da Acic organiza uma
rodada de negócios exclusiva para

empresárias. Será  dia 28 de março, às
16h, na associação comercial. As
inscrições  podem ser feitas pelo

telefone 3321-1410. O investimento é
de R$ 30 para associadas da Acic e de

R$ 50 às outras interessadas.

Pela noite
No Botequim da Esquina tem o show

Noites Brasileiras, com o Trio Batuque
de Cozinha, hoje, às 18h.

oOo
Na Casanóz, o Forró do

Aluguel, com Trio Forro Di Fuguera, vai
animar a noite dia 23, às 19h.

Célia Rosana Kolosk, Kharina
Guimarães, Paola Mertens,

Lucimar Ramires, Júlia Porozi, Marcos
Antônio Mello, João Pedro Henrique

Santos e Juarez Mori Di Castro.

"O período de maior ganho
em conhecimento e experiência é

o período mais difícil da vida
de alguém."
Dalai Lama

 Carol e Fabio com a filha Stela
Dalazen, em momento família.

O registro é de Vera e Grasi
Fotografias

Vida
Hoje é o Dia Mundial da Àgua. A data
foi instituída pela Organização das

Nações Unidas (ONU) em 22 de março
de 1992 e visa à conscientização da
população a respeito dessa valiosa

substância essencial à vida.

ADRIANA TONELLI
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PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE
Paraná Clube* 1 x 0 Maringá*

Londrina* 4 x 1 Rio Branco
Cianorte 1 x 4 Foz do Iguaçu

Toledo 1 x 1 Atlético*
FC Cascavel 2 x 1 Coritiba

Prudentópolis 3 x 1 União

PAULISTA
Santos*0 (3x 1) 0 Botafogo

Palmeiras* 5 x 0 Novorizontino
Ituano 2 x 2 Ferroviária

Ponte Preta 2 x 0 Mirassol

GAÚCHO
Internacional 1 x 0 Grêmio*

CARIOCA
Vasco 2 x 3 Botafogo*

MINEIRO
Tupi 0 x 1 Cruzeiro

* Na próxima fase

Vitória e salvação
O FC Cascavel está garantido na elite

do Paranaense de Futebol por mais um
ano. Numa noite histórica, em que ven-
ceu pela primeira vez o adversário que
mais enfrentou em quatro anos na Pri-
meira Divisão, o time cascavelense
venceu o Coritiba por 2 a 1, de virada,
e se salvou do rebaixamento sem de-
pender de nenhum outro resultado, ain-
da que a rodada, a última da Taça Caio
Júnior, tenha lhe ajudado.

Precisando vencer depois de qua-
tro derrotas seguidas, o Futebol Clu-
be Cascavel não contou com o pú-
blico que gostaria. Em sua partida
com o Estádio Olímpico mais vazio
(892 pagantes para um público to-
tal de 1.012 pessoas) no campeo-
nato, começou perdendo com um gol
de pênalti marcado por Kady aos
23min da etapa inicial. O triunfo só
foi alcançado no segundo tempo, em
lance de bola parada. O gol de em-
pate saiu aos 20min com Elivelton
aproveitando a segunda bola em co-
brança de escanteio. A virada acon-
teceu quatro minutos depois, desta

União e Prude rebaixados
Caso o FC Cascavel não fizesse sua parte na rodada, precisava que
União ou Rio Branco tropeçassem. E os dois perderam. O União visitou
o já rebaixado Prudentópolis e acabou derrotado por 2 a 1, sendo
puxado para descer à Segunda Divisão junto ao adversário. Já o Rio
Branco tinha uma missão mais difícil e não conseguiu surpreender o
Londrina no Estádio do Café: foi goleado por 4 a 1, mas ainda assim
conseguiu permanecer na elite, graças à vitória do Prudentópolis.

Foz na Série D
Dono da segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do

Atlético, o Foz do Iguaçu coroou o trabalho da temporada com a
conquista da vaga na Série D do Brasileiro 2019. Para isso, precisou

golear o Cianorte por 4 a 1 em pleno Estádio Albino Turbay. De quebra,
o Azulão da Fronteira tirou o Leão do Vale da competição nacional do
próximo ano. A outra vaga na Série D foi conquistada pelo Maringá,

que foi beneficiado pela vitória do Foz, pois perdeu para o Paraná
Clube na rodada. Agora, o Foz fica na torcida pelo Atlético. Se o

Furacão vencer a Taça Caio Júnior o time da fronteira garantirá vaga
também na Copa do Brasil 2019.

vez com Weverton aproveitando de
cabeça a cobrança de escanteio.

Foi a primeira vitória do FC Casca-
vel em sete jogos com o Coritiba na
elite do Estadual. Desta vez, o triunfo
garantiu que o confronto ocorra pelo
menos mais uma vez no próximo ano.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Paraná 13 5 4 1 0 9 3 6
2º Maringá 9 5 3 0 2 8 4 4
3º Foz do Iguaçu 9 5 3 0 2 8 6 2
4º Cianorte 7 5 2 1 2 7 6 1
5º FC Cascavel 3 5 1 0 4 4 10 -6
6º Coritiba 3 5 1 0 4 3 10 -7

Domingo
16h Paraná x Londrina
20h Atlético x Maringá

PARANAENSE - TAÇA CAIO JÚNIOR

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 11 5 3 2 0 11 3 8
2º Londrina 8 5 2 2 1 7 3 4
3º Toledo 8 5 2 2 1 6 5 1
4º União 6 5 2 0 3 7 6 1
5º Prudentópolis 5 5 1 2 2 6 7 -1
6º Rio Branco 3 5 1 0 4 7 20 -13

GRUPO B

SEMIFINAL

CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º  Atlético 25 11 7 4 0 18 4 14
2º  Foz do Iguaçu 21 11 6 3 2 15 9 6
3º  Paraná 18 11 5 3 3 14 11 3
4º  Maringá 17 11 5 2 4 14 10 4
5º  Cianorte 17 11 4 5 2 15 12 3
6º  Coritiba 14 11 4 2 5 11 13 -2
7º  Londrina 14 11 3 5 3 14 12 2
8º  FC Cascavel 13 11 4 1 6 12 15 -3
9º  Toledo 13 11 3 4 4 9 12 -3
10º  Rio Branco 10 11 2 4 5 16 28 -12
11º  União 9 11 3 0 8 9 14 -5
12º  Prudentópolis 8 11 1 5 5 8 15 -7

AÍLTON SANTOS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Evite se expor hoje para não desgas-
tar sua imagem. Agir discretamente e
manobrar nos bastidores são as me-
lhores apostas para se dar bem no
trabalho. Cor: amarelo.

To
ur

o

Você vai sonhar com metas e objeti-
vos mais altos. Renove a esperança e
não perca de vista as suas aspirações.
Aproveite o momento favorável para
expandir seus interesses. Cor: prata.

G
êm

os

Coloque a carreira em primeiro lugar.
Há boas chances de se destacar no
trabalho. Você vai se importar mais com
a aparência e pode ganhar um admi-
rador. Cor: azul-turquesa.

C
ân

ce
r Nesta terça, as estrelas favorecem a

busca pelo conhecimento. Vale a pena
investir em um curso para melhorar o
currículo ou trocar informações com os
colegas. Cor: bege.

Le
ão

O desejo de romper a rotina e se aven-
turar em algo novo pode falar mais
alto. É um bom momento para tentar
um novo emprego ou assumir tarefas
diferentes. Cor: azul-marinho.

V
ir

ge
m

Se está em busca de trabalho, conte
com a ajuda de um parente. O roman-
ce conta com estabilidade e você esta-
rá mais disposta a ajudar o par. Cor:
creme.

Li
br

a

No trabalho, há chance de precisar
redobrar o empenho e a dedicação
para dar conta das tarefas. Mas seu
lado responsável será reconhecido,
seja no serviço ou em casa. Cor: lilás.

E
sc

or
pi

ão Com a Lua em seu paraíso astral, tudo
deve correr melhor nesta terça. Se lida
diretamente com o público ou com algo
ligado a comunicação, seu charme
será notado. Cor: marrom.

Sa
gi

tá
ri

o Os laços familiares se tornam mais fortes
agora. Você vai contar com o apoio do
pessoal de casa, se estiver precisando.
Mais prática e sensata, pode investir bem
o seu dinheiro. Cor: vermelho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Comunicativa e agitada, vai se desta-

car ao lidar com clientes e colegas.
Aposte no jogo de cintura e no raciocí-
nio rápido para lidar com qualquer ta-
refa. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Hoje, você conta com mais habilidade
para lidar com dinheiro. Siga sua intui-
ção e pode encontrar novas maneiras
de faturar. A possessividade e o ape-
go marcam a vida pessoal. Cor: prata.

 P
ei

xe
s A Lua entra em seu signo e você tem

tudo para se sentir mais confiante e
animada. É hora de acreditar em si
mesma e partir atrás do que deseja.
Cor: azul-turquesa.

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

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO ORGULHO E PAIXÃO

 • RECORD

 • SBT

MALHAÇÃO
Paulo discute com Gabriela. Flora

afirma a  Alex que Maria Alice está inte-
ressada nele. Heitor se emociona com
a música de Tito, que registra o mo-
mento com seu celular. Maria Alice tenta
ajudar Pérola. Michael comenta com
Jade que também teve seu cartão rou-
bado. Hugo e Verena ficam juntos. Tito,
Jade e Amanda são selecionados para
a banda liderada por Brigitte.

DEUS SALVE O REI
Brice entrega o colar com o penta-

grama que a mãe de Selena lhe deu
antes de morrer. Amália avisa que Ca-
tarina nunca será reconhecida como

rainha. Selena conta a Ulisses que é
uma feiticeira, como sua mãe. Virgílio
comenta com Catarina que muitos já
começam a enxergá-la como uma mu-
lher bondosa. Martinho diz a Lupércio
que resolveu provocar ciúmes em Cons-
tância para reavivar seu casamento.
Catarina oferece trabalho no castelo a
Diana. Glória vê o quadro de Lucrécia
no ateliê de Osiel. Amália sugere a Afon-
so que os dois deixem Montemor.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick, Clara e Beth desmascaram

Renan. Diva conhece Cleo e Mercedes
pede perdão à filha por tê-la expulsado
de casa no passado. Sophia afirma a
Aura que conseguirá provar que a moça
é irmã de Clara. Fabiana e Renato se

casam. Renato exige mais dinheiro de
Sophia. Renan procura Beth, mas Pa-
trick a flagra embriagada e impede o
encontro dos dois. Odair se muda para
a casa de Nádia. Diva conta a Merce-
des que seu pai faleceu. Diego encon-
tra Melissa no bordel. Radu pede Ra-
quel em casamento. Adriana sente do-
res e Patrick a leva para o hospital.
Renan confronta Beth sobre seu alcoo-
lismo. Gael procura Clara.

AMOR PROIBIDO - BAND
Nilay e Behlul saem para se divertir

e acabam encontrando Elif. Adnan dá
permissão para Capitão Riza e Nesrin
se casarem. Elif faz uma cena de ciú-
mes na balada em que Behlul está com
Nilay. Na cama, Bihter recusa Adnan.

APOCALIPSE
Zoe grava o vídeo no celular para

Soraya. Uri diz que quer provar a falta
de veracidade da bíblia. Dylan segue se
entendendo com Noah. Bárbara procu-
ra Diogo. Ariela dá em cima de Luca.
Felipe fala sobre fé com Estela, que fica
mexida. Diogo descobre que vai ser pai,
mas fica surpreso ao saber que Bár-
bara quer independência. Na prisão,
Henrique desabafa com Natália. Noah
se entende com Dylan. Soraya dei-
xa o acampamento no deserto e se-
gue para Jerusalém com o vídeo de
Zoe. Dudu se irrita ao ouvir Celeste
falando sobre Chico.

CARINHA DE ANJO
Cassandra manda uma mensagem

de áudio para Fernando e diz que to-
dos acham que eles se separam, mas
isso nunca irá acontecer. A garota ga-
rante que está juntando dinheiro e que
enquanto isso vai tornar a vida de Este-
fânia um inferno. Lulu brinca com Fabi-
ana e Didi na piscina ao empurrá-las
na água. Flávio recebe o fotógrafo e a
modelo em seu apartamento e não sabe
que está sendo filmado.

 • BAND

Elisabeta exibe seus
trajes e Darcy a observa

 Susana percebe o interesse mú-
tuo entre Elisabeta e Darcy e provo-
ca a moça. Elisabeta exibe seus tra-
jes e Darcy a observa. Camilo e Jane
dançam. Rômulo se aproxima de
Cecília e a assusta. Lídia flerta com
Otávio e Randolfo se incomoda. Aler-
tada por Agatha, Ofélia confronta Lí-
dia, que consegue esconder Otávio
de sua mãe. Petúlia usa as roupas
de Susana e se diverte na casa de
chá. Camilo elogia Jane e questiona
Darcy sobre Elisabeta. Darcy e Eli-
sabeta se estranham novamente.
Brandão repreende Otávio. Jorge
convida Ema para dançar, mas ela
o incentiva a se aproximar de Amé-
lia. Elisabeta afirma a Jane para
ter cuidado com Susana. Susana
surpreende Petúlia com seus per-
tences. O Barão anuncia a Jorge
que está gravemente doente. Pe-
túlia se vinga de Susana convidan-
do Jane para encontrar Camilo. Eli-
sabeta encontra Darcy.

DIVULGAÇÃO
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TOMB RAIDER:
A ORIGEM

 SALA 2:
Diariamente,

às 14h20, 16h40,
19h e 21h20

CI
NE
M
A PEDRO COELHO

SALA 4:
Diariamente,
às 14, 15h50,

17h40 e 19h30

Pedro Coelho tem uma
briga com Nêmesis. Os dois

disputam o afeto de uma
defensora dos animais que

mora na casa ao lado.

 SALA 1: Diariamente, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h


