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PLACAR DE ONTEM
AMISTOSOS

Alemanha 0x1 Brasil
Marrocos 2x0 Uzbequistão

Japão 1x2 Ucrânia
Rússia 1x3 França

Irã 2x1 Argélia
Suíça 6x0 Panamá

Dinamarca 0x0 Chile
Grécia 1x0 Egito

Senegal 0x0 Bósnia
Romênia 1x0 Suécia

Polônia 3x2 Coreia do Sul
Bélgica 4x0 Arábia Saudita
Tunísia 1x0 Costa Rica

Colômbia 0x0 Austrália
Nigéria 0x2 Sérvia

Espanha 6x1 Argentina
PAULISTA

         Palmeiras* 1 (5 x 3) 2 Santos
* Na final

PARANAENSE
20h Atlético x Londrina

PAULISTA
21h45 Corinthians x São Paulo

CARIOCA
21h45 Flamengo x Botafogo

GAÚCHO
19h B. de Pelotas x São José
21h45 Grêmio x Avenida

COPA DO NORDESTE
19h Santa Cruz x Confiança
19h CRB x Treze

JOGAM HOJE

A torcida brasileira acompanhou
ontem o reencontro de Brasil e Ale-
manha, que se enfrentaram no Es-
tádio Olímpico, em Berlim. No últi-
mo amistoso antes da lista final
para a Copa do Mundo da Rússia, a
seleção brasileira mostrou, mais
uma vez, que a preparação para o
Mundial segue com foco total. Na
casa do adversário, com mais de 72
mil pessoas nas arquibancadas, a
equipe comandada por Tite venceu
por 1 a 0 com um gol marcado por
Gabriel Jesus, caçula do clássico
que colocou nove títulos mundiais
em campo. Ele marcou de cabeça
após cruzamento de Willian aos 36
minutos do primeiro tempo.

Apesar do placar mínimo, o Bra-
sil passou com segurança pelo que
Tite descreveu como o mais difícil
jogo psicológico dos últimos dois
anos. A seleção brasileira mostrou
bastante solidez e equilíbrio para
vencer o jogo, mostrando-se bem

Troco na casa da Alemanha

Agora, os próximos compromissos do Brasil já serão oficialmente
no período da Copa do Mundo, depois que Tite já tiver convocado a
equipe para o Mundial da Rússia. A seleção brasileira enfrentará a
equipe da Croácia no dia 3 de junho e a da Áustria no dia 10 de junho.

JESUS
ARTILHEIRO
O jogador mais novo em campo na
partida de ontem entre Brasil e
Alemanha resolveu. Autor do gol
da vitória e dono de outras duas
chances cara a cara com o goleiro
Trapp, Gabriel Jesus, de 20 anos,
deixa Berlim consolidando o seu
rótulo de artilheiro da Era Tite e se
firmando ainda mais como titular no
último teste antes da lista final para
a Copa do Mundo. São nove gols
desde a sua estreia na seleção
principal e a vantagem para cima
de Paulinho e Neymar, que estão
empatados na vice-liderança da
artilharia com sete gols cada.

QUASE 7 A 1
No dia em que Brasil e Alemanha
voltaram a se encontrar depois do
7 a 1, foi uma rival da seleção
brasileira que deu vexame. Sem a
presença de Messi, a Argentina
foi goleada pela Espanha por 6 a
1, em amistoso realizado ontem no
Estádio Wanda Metropolitano, em
Madrid (ESP). Os gols espanhóis
foram marcados por Diego Costa,
Isco (três vezes), Thiago Alcântara
e Iago Aspas. Nicolás Otamendi
fez o único gol argentino.

organizada defensivamente e capaz
de atuar sem Neymar.

Tite, na estratégia para o amisto-
so, priorizou o resultado e agora soma
19 jogos sob o comando do Brasil.
Foram 15 vitórias, três empates e
apenas uma derrota, com 42 gols
marcados e apenas cinco sofridos.

Próximos jogos
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Preços de materiais
do Ecopark assustam

Dois ônibus do transporte coletivo de
Cascavel foram incendiados por

criminosos na noite de ontem. O
primeiro caso foi de um veículo que

trafegava com 12 passageiros quando
o motorista foi obrigado a parar devido

a um casal que simulava uma briga
na Rua Romário Correia Oliveira, no
Jardim Quebec. Quando o motorista
parou, um homem com um galão de

combustível entrou no veículo e ateou
fogo. Ninguém se feriu. O segundo

caso aconteceu no Bairro Santa Cruz.

A polêmica do Parque Linear do Morumbi não se resume apenas à troca de materiais de
uma ponte. Ontem, a Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo identificou um au-

mento de 50% em alguns itens usados na construção do Ecopark. Uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) chegou a ser cogitada, mas foi descartada pelos próprios vereadores.
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O Cascavel Clube Recreativo já
conheceu a sequência de jogos que
terá pela frente na fase de grupos da
Segunda Divisão do Campeonato
Paranaense de Futebol, em busca do
acesso à elite do Estadual. Todos os
compromissos serão aos domingos
para o time cascavelense.

A estreia nesta etapa derradei-
ra da competição será neste do-
mingo no Estádio Olímpico, con-

Cascavel CR x ACP
tra o Paranavaí, às 15h30. No do-
mingo seguinte, dia 8 de abril, o de-
safio será contra o Independente
em São José dos Pinhais. A última
rodada do primeiro turno no Grupo
B também será fora de casa para a
Serpente Tricolor, contra o Rolândia,
no dia 15 de abril.

Já no returno o Cascavel CR terá
dois jogos seguidos como mandan-
te nas duas primeiras rodadas: re-

O Paraná foi campeão na modalidade
de ginástica rítmica na Seletiva
Nacional realizada em São Bernardo
do Campo (SP) para definir a
delegação brasileira na Gymnasiade
2018, em Marrakesh, no Marrocos,
de 2 a 9 de maio. A equipe
paranaense teve como destaque a
ginasta cascavelense Samara Sibin
(foto), que se classificou para a
competição mundial, assim como o
conjunto paranaense, de Curitiba.
Além de Samara Sibin, a equipe
individual do Paraná contou com
Lucyellen Zanchettin, também de
Cascavel, além da toledana Geane
Silva e da curitibana Amanda Santos.

ceberá o Independente no dia 22
de abril e o Rolândia no dia 29
de abril. Na última rodada, visita-
rá o Paranavaí no dia 6 de maio.

Além de Cascavel CR, Parana-
vaí, Independente e Rolândia no
Grupo B, o Grupo A conta com
Operário, Iraty, Batel e PSTC. Os
dois primeiros de cada chave fa-
rão a final e disputarão a Primeira
Divisão de 2019.

JAPS
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Equipes que vivem bom mo-
mento na temporada, Atlético e
Londrina decidem hoje o título da
Taça Caio Júnior, em partida mar-
cada para as 20h na Arena da
Baixada. A disputa também vale
vaga para a decisão do campeo-
nato contra o Coritiba, vencedor
da Taça Dionísio Filho.

A final da primeira metade do
campeonato, aliás, opôs duas
equipes que não viviam bom mo-

mento - o Rio Branco foi vice -, ao
contrário da disputa desta noite.
Time de melhor campanha no cam-
peonato, o Furacão é o único time
que ainda não perdeu no Estadu-
al 2018 e chega embalado por
uma convincente goleada na se-
mifinal (5 a 0 sobre o Maringá).

Já o Londrina se credenciou à
final eliminando o Paraná Clube em
plena Vila Capanema. Foi a quarta
partida do Tubarão sem derrotas,

período que coincide com a chega-
da do técnico Marquinhos Santos
e no qual enfrentou o Atlético pelo
Paranaense (empate sem gols pela
4ª rodada, na Baixada).

Para o desafio desta noite, o
técnico Tiago Nunes mantém o Atlé-
tico com a mesma formação e es-
calação da semifinal. Já Marqui-
nhos Santos conta com o retorno
do zagueiro Luizão e do volante
Moisés, ambos de suspensão.

Final da Taça Caio Júnior

Uma semana depois de seu último compromisso pelo Estadual, quando foi eliminado na semifinal da Taça Rio com um
empate com o Fluminense, o Flamengo encara outro clássico pela competição e contra outro tradicional rival, o Botafogo.
O duelo desta noite, entretanto, é pela semifinal do campeonato. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate no jogo
que está marcado para as 21h45 no Maracanã, mas ainda assim testou opções para deixar o time mais ofensivo. Uma
delas é a entrada de Willian Arão (foto) no lugar de Everton Ribeiro. No Botafogo, que domingo foi goleado por 3 a 0
pelo Flu, na final da Taça Rio, o técnico Alberto Valentin tem a opção de manter a formação do fim de semana, mas
também ensaia mudanças. Os treinadores das duas equipes fizeram mistério e fecharam os treinos dos últimos dias.

 FLA IMAGEM
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Vitorioso por 3 a 0 fora de casa no
jogo de ida da semifinal do Gauchão,
o Grêmio recebe o Avenida hoje, às
21h45, na Arena, apenas para
colocar os dois pés na decisão do
campeonato. O Imortal pode perder
por até dois gols de diferença,
enquanto o Periquito precisa vencer
por três gols de diferença desde que
faça quatro gols ou mais. Ainda
assim, o Grêmio adota cautela para o
jogo, pois caiu nesta fase nos dois
últimos estaduais e hoje não conta
com sua dupla de zaga titular, pois
Geromel está com a seleção e
Kannemann está suspenso. Por isso, o
volante Michel (foto) deve formar
dupla com Paulo Miranda no setor.

Um dia após Palmeiras x San-
tos definir o primeiro finalista do
Campeonato Paulista 2018, outro
clássico entre gigantes do Estado
apontará nesta quarta-feira a se-
gunda equipe na decisão. Corinthi-
ans e São Paulo medem forças às
21h45, em Itaquera, pela rodada
de volta da semifinal, com o time
tricolor com a vantagem do empate
para avançar, pois venceu o jogo de
ida por 1 a 0, no Morumbi.

Naquele jogo, as cerca de 43 mil
pessoas que lotaram o estádio são-
paulino registraram o maior públi-
co do campeonato deste ano. Para
esta noite, a diretoria corintiana
havia vendido 33 mil ingressos an-
tecipados até a manhã de ontem.

A pressão da torcida em Itaque-
ra é importante na missão do time
da casa em reverter a vantagem
dos visitantes. Ainda mais pelo cli-

Corinthians x São Paulo
ma criado pelo técnico Carille no
Morumbi e pelos possíveis desfal-
ques do Corinthians. Fora do primei-
ro jogo da semi, Clayson e Rodri-
guinho são dúvidas. Caso não se
recuperem a tempo, serão nova-
mente desfalques para o treinador,
que espera contar com o retorno
dos selecionáveis Fagner, Balbue-

na e Romero - lesionado, Jadson
seguem fora.

No São Paulo, o técnico Diego
Aguirre pode repetir a mesma for-
mação de domingo, quando surpre-
endeu a escalar o time com três
volantes (Jucilei, Petros e Liziero) e
três jogadores de frente (Marcos
Guilherme, Tréllez e Nenê).

GRÊMIO
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Uma Páscoa mais doce
Muito doce, chocolate, bom-

bom, pizza, bolo e salgadinho para
celebrar a festa de Páscoa no Hos-
pital Uopeccan, em Cascavel. Com
o apoio da comunidade, que doou
as comidas e as bebidas, este foi
o oitavo ano consecutivo que a Le-
gião Feminina de Combate ao Cân-
cer pôde proporcionar a crianças,
adolescentes e adultos que es-
tão em tratamento um momento
de diversão e alegria.

“É extremamente gratificante
esse pouquinho que podemos ofe-
recer. A Legião se dedica totalmen-
te a ações como esta, pois todos
que estão aqui merecem”, afirma
a voluntária Iria Garmatz.

Willian de Oliveira, de 12 anos,
enfrentou há pouco tempo um se-
vero tratamento contra leucemia.
Agora ele está em manutenção e
só precisa manter em dia os exa-
mes e as consultas. Desta vez,
pode aproveitar a festa de Páscoa
com ainda mais alegria e de visu-
al novo. “Pintei meu cabelo de
azul e hoje estou me divertindo
muito. Acho isso muito importan-
te porque faz as pessoas não fi-
carem mais tristes”, diz.

Segredo...
O pequeno revela que já fez o pedido ao coelhinho da Páscoa: “Pedi um
ovo de chocolate que vem com um fone de ouvido”, conta, sorrindo. Ao
todo, 30 pacientes participaram da festa, 11 deles crianças. O que
chamou atenção das crianças foram os personagens que animaram a festa. A

delicada Minnie
e os poderosos
Homem-Aranha
e Homem de
Ferro
aproveitaram
para dançar no
embalo sertanejo
da dupla Barreto
e Campo
Grande.

Dentro do
hospital
Ao mesmo tempo em
que a festa ocorria na
Casa de Apoio do
hospital, pacientes que
permanecem
internados também
comemoram a Páscoa
com um lanche especial.

FÁBIO DONEGÁ
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Um ovo, dois ovos...
e a continha fica salgada

O que já era comum em alguns estabelecimentos comerciais, agora tem respaldo legal e os consumidores podem ter de pagar
um valor adicional quando optarem pelo cartão de crédito. O Procon de Cascavel esclarece que a Lei 13.455, de 26 de
junho de 2017, autoriza essa variação: “A lei federal autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao
público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, explica.
A legislação, no entanto, não estabelece a margem de desconto para quem paga com dinheiro ou com cartão de débito e
crédito. “De acordo com a lei, não fica estipulado um percentual de desconto em relação às formas de pagamento, só a
autorização”, lembra o Procon.  O alerta do órgão é para que os estabelecimentos cumpram o previsto na lei no que se
refere às informações claras ao consumidor antes da compra. “O fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao
consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”.

Eles estão cada vez mais variados.
São cores, motivos, acessórios, sabo-
res, recheios e até formatos. Os ovos
de Páscoa inovaram e há muito dei-
xaram de ser um “ovo” de chocola-
te. Tudo com um objetivo: tornar-se
cada vez mais atrativo aos olhos dos
consumidores. Na hora de escolher,
um ovo, dois ovos, três ovos... e a
conta fica muito salgada. Por isso, é
muito importante prestar bastante
atenção na hora da compra. Pois,
com as variedades e “surpresas”, os
preços variam, e bastante.

Para ajudar a população que pre-
tende comprar algum tipo de choco-
late, o Procon realizou pesquisas no
comércio de Cascavel.

Na primeira delas, realizada nos dias
12 e 13 de março, encontrou uma vari-
ação de até 51% em uma das marcas
de ovos de Páscoa, entre quatro esta-
belecimentos verificados, mas em rela-
ção a outros itens, como barras de cho-
colate, por exemplo, a diferença de pre-
ços pode chegar a 74%.

Na segunda pesquisa, feita dia 15
de março, a maior variação nos valo-
res de ovos de Páscoa foi de 66,7%
para uma unidade tradicional de 183
gramas. A versão mais barata desse
tamanho encontrada era vendida a
R$ 23,99 e a mais cara a R$ 39,99.

Para ficar por dentro de mais pre-
ços e opções para comprar, você
pode consultar a pesquisa no site
www.oparana.com.br.  Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos
PROCON comparou preços de produtos de
Páscoa em quatro estabelecimentos na cidade

Com desconto
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2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 28 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

O que leva uma pessoa a pro-
meter algum ato extremo para al-
cançar uma graça ou ajudar a si
mesmo ou outra pessoa? O
amor. É ele quem “opera” mila-
gres, que realmente acontecem.
Com o coração aper tado e dian-
te do medo de perder a esposa,
Aridalto Teixeira Queiroz ergueu
os olhos para o céu e apelou à
fé que sempre teve à Nossa Se-
nhora Aparecida.

Ela viu sua dor, secou suas lá-
grimas e atendeu ao seu pedido.
Sua esposa hoje está viva e sau-
dável. E, como um bom pagador
de promessas, agora ele inicia
sua peregrinação.

Aridalto Teixeira Queiroz vai per-
correr a pé um trajeto de mais 90
quilômetros, entre Cascavel e Boa
Vista da Aparecida. Ele se progra-
mou para sair de casa nesta Quin-
ta-Feira Santa à noite, e pretende
chegar ao destino da longa cami-

Fé: o pagador de promessas

O ENCONTRO
Além das pernas para percorrer o
trajeto, Aridalto prepara o coração.
Pois à beira do lago em Boa Vista da
Aparecida ele vai encontrar a
imagem da Santa, a quem é grato
pelas graças alcançadas.
Com mochila nas costas e movido
pela devoção, ele garante que está
preparado para o desafio.
“Fizemos um treinamento e
andamos 42 km por oito horas.
Não sabemos quais serão as
condições do tempo, mas
seguiremos com fé”, afirma.
Quanto ao trajeto, Aridalto finaliza
os detalhes, se irá pela PR-180 ou
se pegará a estrada de acesso a
Capitão Leônidas Marques.

nhada na Sexta-Feira Santa.
Em tempos de penitência para

muitos fiéis, essa foi a forma que
o cascavelense escolheu para pa-
gar sua promessa e agradecer à
sua Santa.

“Passei por momentos muito
difíceis na família. Minha esposa
ficou internada por 20 dias na UTI
e, no desespero, fiz a promessa
a Nossa Senhora Aparecida”, re-
lata. Ele também agradece a San-
ta que protegeu seu filho em um
acidente: “Já havia cumprido uma
promessa em Aparecida do Nor-
te, que fiz há 40 anos. Agora, a
pé, será a primeira vez”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo Pessoal

ARIDALTO seguirá a pé de Cascavel a Boa Vista
da Aparecida

CAMINHO TERRA DO SOL
A Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Oeste do Paraná) promove todos os anos o Caminho Terra do Sol. Neste
ano, a nona edição do evento será de 29 de abril a 1º de maio. O trajeto
de Cascavel a Boa Vista da Aparecida percorre estradas rurais e belezas da
natureza e também é escolhido para momentos de oração e superação.
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No próximo dia 13 de abril, será
implantado no Bairro Morumbi o Ter-
ritório Cidadão V, que vai envolver os
Bairros Cataratas, Morumbi e Perio-
llo. Durante dez dias, devem ser atin-
gidas pelas ações que serão desen-
volvidas pelas secretarias mais de
22,4 mil pessoas, que vivem nessa
região da cidade. Os números são
do último levantamento feito pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) de 2016.

Os locais para a implantação do
Território Cidadão ainda serão defi-
nidos pelo gestor territorial, José
Carlos da Costa, o Cocão. “A exem-
plo do que ocorreu no Bairro Santa
Cruz, onde foi implantado o Territó-
rio Cidadão III, no Morumbi também
teremos, no mínimo, três pontos de
sensibilização, que ainda serão de-
finidos. A região é bastante grande
e queremos oferecer à população
todos os serviços levantados pelas
demandas apresentadas pelos
moradores”, explicou o gerente ter-
ritorial, Ailton Lima.

No Território V no Bairro Morum-
bi, os procedimentos serão perso-
nalizados, atendendo as caracterís-
ticas da comunidade. De acordo

Agora é a vez do Morumbi

com Lima, “cada região tem uma
peculiaridade e o Território tem
essa função, respeitar os costu-
mes e cultura de cada uma delas
para que o resultado final do nos-
so trabalho seja alcançado”.

As equipes do Território Cidadão
realizaram nos bairros envolvidos o
levantamento das demandas e das
necessidades que os moradores
consideram urgentes para ação da
administração municipal. Cerca de
400 demandas foram apresentadas
que serão encaminhadas às secretarias
para que seja montado um
cronograma das atividades e serviços
já realizados ou programados para a
região do Território V.

 O Comitê Gestor é um grupo multidisciplinar formado por representantes
do Poder Público e da Sociedade, de forma paritária, o qual será responsável
pela Gestão do CCI (Centro de Convivência Intergeracional) e pelas ações de

fortalecimento da comunidade local, contribuindo para a apropriação
devida do CCI e qualificando a prestação de serviços. A gestão do CCI ficará a

cargo das Secretarias de Esporte Cultura e Assistência Social e tem como
função proporcionar espaços de convivência familiar, comunitária e
intergeracional, a partir de ações socioeducativas de esporte, lazer,

assistência social e cultura, visando maior qualidade de vida à população.

Prefeitura mais perto
da comunidade
José Carlos da Costa explica que o
Território Cidadão tem como
objetivo aproximar a administração
municipal dos cidadãos. “Isso
facilita o acesso aos serviços
públicos, fortalecer o sentimento de
pertencimento local dos moradores
de cada Território e inspirar o zelo e
cuidado pelos bens públicos”,
reforçou, lembrando que, “ao mesmo
tempo, a intenção é trabalhar a
intersetorialidade das secretarias
para otimizar os serviços públicos e
diminuir o desperdício.

Comitê Gestor

Conselho eleito
O Conselho Territorial do Morumbi
já foi formado. São 80 pessoas,
sendo 40 titulares e 40 suplentes,
escolhidos voluntariamente entre os
líderes dos bairros envolvidos na
ação. A equipe do Território
Cidadão já se reuniu com esses
líderes dos Bairros Cataratas,
Morumbie Periollo e de
loteamentos, no salão da Igreja
Católica do Morumbi, onde foi
apresentado o projeto à
comunidade, eleito o Comitê Gestor
do EcoPark e feito o convite para a
criação do Conselho Territorial.

SECOM

Demandas

 CONSELHO se reuniu com líderes para
explicar detalhes do projeto
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Reduto costumeiro de índios
que vivem especialmente na Aldeia
Rio das Cobras, Cascavel conse-
guiu apoio para realizar uma capa-
citação de atendimento a essa po-
pulação. A expectativa é de que con-
ceitos da cultura e especificidades
de comunidades indígenas sejam
debatidos em encontros.

A iniciativa parte de recomenda-
ção do Ceas-PR (Conselho Estadual
de Assistência Social) ao conselho
com essa mesma finalidade no Mu-
nicípio. “A recomendação ocorre di-
ante da necessidade de acompanha-
mento aos atendimentos à popula-
ção indígena na região, e, portanto,
o Município solicitou capacitação re-
gional sobre a temática com intuito
de melhoria de atendimentos aos
indígenas”, informou a Secretaria de
Assistência Social de Cascavel.

Atendimentos aos indígenas

Em cumprimento à solicitação,
a Secretaria da Família e Desenvol-
vimento Social firmou um cronogra-
ma: nos dias 8 e 9 de maio está
prevista reunião técnica em Laran-
jeiras do Sul com a participação de
representantes do Ceas-PR, de
Cmas [Conselhos Municipais de As-
sistência Social] e de gestores e
técnicos de Cascavel, Espigão Alto
do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e
Nova Laranjeiras.

POR VÍDEO
Como parte da programação de
capacitação também estão previstas
duas videoconferências, uma para
cada semestre. A primeira irá
compartilhar experiências já
realizadas pelos municípios de
Espigão Alto do Iguaçu e
Laranjeiras do Sul e a segunda
apresentará a atuação da política da
educação junto aos indígenas, além
de outras discussões necessárias
durante o processo.

Grupo de trabalho
Um grupo de trabalho deve ser criado com objetivo de elaborar
protocolos com fluxos de atendimento e encaminhamentos à população
indígena. O grupo contará com apoio da Secretaria da Justiça, Trabalho
e Direitos Humanos, Funai (Fundação Nacional do Índio), Funasa
(Fundação Nacional de Saúde), além de secretarias do Estado e
representantes da população indígena.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 AINDA no ano passado, índios eram vistos com
mais frequência foi pelas ruas de Cascavel
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Inovação é palavra de ordem
NOVIDADES
Realizada em parceria com a Abipir
(Associação Brasil Internacional de
Inventores, Cientistas e
Empreendedores Inovadores) com a
chancela da Ifia (Federação
Internacional das Associações dos
Inventores), a feira é um espaço
dinâmico e interativo, com mostras
de robótica, simuladores e drones
show, projetos de sustentabilidade
do Parque Tecnológico Itaipu e seus
veículos elétricos e muito mais;
reserva amplo debate e palestras
com renomados especialistas na área
tecnológica como Iberê Thenório,
Walter Longo, Marcelo Vivacqua e
Jon Maddog Hall e traz oficinas em
roadsec voltadas a óculos rift, pixel
beads, lock picking, lego, caneta
3D, little bits e drones para os mais
aficcionados da área; espaço kids,
maratona de desenvolvimento
hackathon, área gastronômica,
esportes radicais, fóruns, seminários
e áreas fitness.

Prêmio Cascavel Inovação
O Prêmio Cascavel Inovação foi lançado dia 20 de março, numa parceria
com o Sistema Fiep e o Bússola de Inovação, durante reunião realizada
na Casa da Indústria. O Bússola de Inovação é, na verdade, um dos pré-
requisitos de uma empresa inovadora para participar deste prêmio que
reconhece as empresas mais inovadoras do Município de Cascavel, as

iniciativas inovadoras idealizadas por inventores independentes e demais
instituições e promove discussões de cunho inovador e de caráter

empreendedor, com o objetivo de captar recursos e projetos para o
desenvolvimento econômico do Município.

“O Bússola de Inovação é um critérios para avaliação da premiação. Os
demais estão sendo definidos junto com o Conselho Municipal de

Inovação”, detalha Carlos Alberto Schulze.
Segundo ele, a Bússola da Inovação visa incentivar o processo de

inovação na indústria. Para isso, inclui uma pesquisa online, pela qual
após o preenchimento, os respondentes terão acesso a um diagnóstico
personalizado de inovação. Para traçar um retrato real da inovação, a

pesquisa Bússola da Inovação precisa contar com o maior número
possível de respostas. “Assim, a participação de cada indústria é

fundamental para mostrar as necessidades de cada setor e região. Com
base nessas informações, podem ser idealizadas e planejadas ações

específicas para facilitar o processo de inovação nas indústrias”.
Para participar da Bússola da Inovação e do se inscrever ao Prêmio
Cascavel Inovação basta acessar o link (bussoladainovacao.org.br).

Cadastre seu e-mail e senha, então, é só iniciar a pesquisa.

De 17 a 20 de maio, Cascavel
será palco da 1ª Feira de Inovação, a
Technovação, o maior evento de ino-
vação tecnológica do oeste do Para-
ná que está sendo organizado pela
Fundetec e que, com a 10ª Feira In-
ternacional de Ciências Aplicadas, In-
venções, Inovação e Negócios, a In-
novaCities, promete movimentar o
Centro de Convenções e Eventos.

O evento marca também a implan-
tação do Prêmio Cascavel de Inova-
ção, um reconhecimento à melhor
empresa inovadora, ao melhor star-
tupeiro technovação, ao projeto de
inovação, ao melhor projeto de ino-
vação e ao aluno inovador.

A Technovação contribui para
consolidar a imagem do Município
de Cascavel na forte condição de
cidade inovadora, implementando a
Lei Complementar 90 de 23 de de-
zembro de 2016 - Lei Municipal de
Inovação - a qual promove o desen-

Segundo o presidente da Fundetec, Alcione Tadeu
Gomes, a Feira da Inovação contribui na catalisação
transformadora da região oeste do Estado do Paraná, por
meio da disseminação da cultura da inovação e
visibilidade internacional em evento estruturado em
ecossistemas de inovação. “São muitas mostras nas áreas
de tecnologia, automação, robótica, ambiental, rural,
economia criativa e empreendedorismo, capazes de
fortalecer a identidade da cidade promotora de
ambientes de inovação por meio de agregação de
instituições de ciência e tecnologia, empresas privadas,
iniciativas públicas, instituições de ensino superior e
escolas do ensino fundamental e médio com vistas a
promover atrações a esses públicos”.

Vitrine internacional

volvimento científico e tecnológico por
meio de ações inovadoras, atividades
e políticas que promovam o desen-
volvimento econômico da região.

“A Lei de Inovação prevê, entre
outros benefícios, que empresas in-
seridas no Cadastro Municipal de Ino-
vação, obtenham descontos de até
50% sobre o valor do IPTU, fixação da
alíquota de 2% a 2,5% sobre o ISSQN
e desconto de 30% sobre o valor do
alvará”, detalha o diretor técnico da
Fundetec, Carlos Alberto Schulze.

Espaço para resolução de problemas
Carlos Alberto Schulze explica que no evento haverá um “espaço ponte” por
meio do qual as empresas poderão apresentar problemas e dificuldades e

compartilhar com universidades e inventores a fim de buscar uma
resolução. “As universidades também têm espaço para apresentar seus
projetos de inovação que estão desenvolvendo e os acadêmicos podem

apresentar seus TCCs, monografias, dissertação ou tese para empresas que
poderão investir nos projetos e transformá-los em negócios”, detalha.

A Technovação será
realizada com a

InnovaCities e contará
com o Prêmio

Cascavel de Inovação
em reconhecimento
aos nossos talentos

DIVULGAÇÃO
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Dinheiro para a intervenção
O presidente Michel Temer assinou ontem medida provisória que destina

R$ 1,2 bilhão para as ações de intervenção federal na segurança pública do
Rio de Janeiro. A medida deve ser publicada na edição de amanhã do Diário

Oficial da União. No Twitter, o presidente informou que assinou a medida
provisória e registrou que “vamos vencer essa batalha contra o crime

organizado”. O valor previsto inicialmente pelo governo era R$ 1 bilhão.
No último dia 21, Temer confirmou a liberação do recurso para a intervenção

federal e disse que, se necessário, seriam destinadas mais verbas para as
ações no Rio de Janeiro. A intervenção foi anunciada por Temer em fevereiro

e, ao assinar o decreto, o presidente disse que se trata de uma “medida
extrema”, mas necessária para combater o crime organizado. A previsão é

que a medida dure até o dia 31 de dezembro deste ano.

Foro privilegiado

Caso concreto
O caso concreto que está
sendo julgado envolve a
restrição de foro do atual
prefeito de Cabo Frio (RJ), o
ex-deputado federal Marcos
da Rocha Mendes. Ele chegou
a ser empossado como suplente
do deputado cassado Eduardo
Cunha (MDB-RJ), mas
renunciou ao mandato
parlamentar para assumir o
cargo no município. O prefeito
responde a uma ação penal no
STF por suposta compra de
votos, mas, em função da posse
no Executivo municipal, o
ministro Barroso manifestou-se
pelo retorno do processo à
primeira instância da
Justiça Eleitoral.

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Dias Toffoli liberou on-
tem para julgamento o processo que
trata da restrição ao foro privilegiado
para deputados, senadores e minis-
tros de Estado. Em novembro do ano
passado, o ministro pediu vista do
processo, e o julgamento foi interrom-
pido. A partir de agora, cabe à presi-
dente da Corte, ministra Cármen Lú-
cia, marcar a data para análise do
caso no plenário do tribunal.

Antes da interrupção do julga-
mento, oito integrantes da Corte
manifestaram-se a favor de algum
tipo de restrição na competência
da Corte Suprema para julgar cri-
mes praticados por deputados e
senadores. No entanto, há divergên-
cias sobre a situação dos proces-
sos que já estão em andamento.

De acordo com a maioria forma-
da, deputados federais e senadores
somente devem responder a proces-
sos no STF se o crime for praticado
no exercício do mandato. No caso de
delitos praticados antes do exercício
do mandato, o parlamentar seria pro-
cessado pela primeira instância da
Justiça, como qualquer cidadão.

O voto condutor do julgamento foi
proferido em junho do ano passado

pelo relator, ministro Luís Roberto
Barroso. De acordo com o ministro,
os detentores de foro privilegiado,
como deputados e senadores, somen-
te devem responder a processos cri-
minais no STF se os fatos imputados
a eles ocorrerem durante o mandato.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 10

A Polícia Civil de Cascavel ain-
da não definiu como será trata-
do o caso da morte dos três ho-
mens soterrados enquanto traba-
lhavam em um canteiro de obras
de um prédio na Rua Belo Hori-
zonte, no Centro de Cascavel, no
dia 21 do mês passado.

O caso teve o inquérito instau-
rado como “morte a apurar” pela
Polícia Civil. Isso porque a polícia
investiga se foi um acidente de tra-
balho ou se trata como homicídio,
caso confirme negligência. “Vamos
ouvir outras pessoas envolvidas,
trabalhadores, inclusive. Estamos
aguardando laudos técnicos tanto
do Ministério do Trabalho quanto do
Instituto de Criminalística, que não
têm prazo para serem concluídos.
Provavelmente, depois de recebido
o laudo, vamos ouvir novamente o
perito, o Crea [Conselho Regional
de Engenharia do Paraná] e outros
órgãos. Precisamos colher todos os
elementos e, depois, concluir se foi
acidente de trabalho, ou um ho-
micídio por dolo eventual, pelo
fato de haver irregularidades no
local da obra, ou até mesmo um
homicídio culposo”, relata o de-
legado da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel, Roberson
Salgado, que acompanha o caso.

Ontem, o Sintrivel (Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil
em Cascavel), por meio do presi-
dente e de um diretor sindical, pres-
tou esclarecimentos. O presidente

Homicídio ou acidente?

do sindicato, Roberto Leal Ameri-
cano, falou por mais de uma hora.
“Visitamos a obra em questão em
julho de 2017. Na época, com pou-
cos trabalhadores e a estrutura
sendo montada para começar a
construção do prédio. Estávamos
com visita marcada para este mês,
novamente, porque obras de gran-
de por te costumamos visitar
mais de uma vez. O Sindicato es-
teve presente, no dia do acidente
e a equipe que foi lá constatou que
o deslizamento de terra poderia
ter sido evitado. O que foi confir-
mado pelo embargo do Ministério
do Trabalho”, afirma Americano.
Quando o acidente ocorreu, apro-
ximadamente 20 funcionários tra-
balhavam no local.

EMBARGO
A obra está embargada desde a
semana em que o acidente ocorreu e
o canteiro de obras fechado. De
acordo com o Ministério do
Trabalho, na época, foram
encontradas irregularidades no
canteiro de obras. O Crea se
pronunciou, dizendo que
construções com escavação de terra
com mais de um metro e meio de
altura devem ter contenção para
evitar acidentes assim, o que não
havia no local. Segundo o Crea, o
agravante é de que a construção
fica no Centro, com grande
movimentação de carros, o que
torna ainda mais perigosa a
movimentação de terra.

O acidente
Quatro trabalhadores faziam uma escavação quando a terra caiu sobre eles.
No local, está sendo construído um prédio. O Corpo de Bombeiros foi
acionado e chegou a perfurar quase sete metros de profundidade. Um dos
trabalhadores foi resgatado com vida, mas os outros três não sobreviveram.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos/arquivo

TRÊS TRABALHADORES morreram em acidente, registrado no dia 21 de fevereiro deste ano
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Giro da
Violência
Golpes em lojas
Uma pessoa foi presa pela Polícia
Civil acusada de aplicar golpes
em lojas de vendas de pneus e
recapeadoras em Cascavel. O caso
já estava em investigação e a
polícia descobriu o local em que
os pneus seriam entregues. A
polícia fez campana e abordou o
motorista do caminhão, que
indicou o contratante. Ailton
Coutinho Santana, 48 anos, foi
identificado e preso. Ele deve
responder por estelionato.

Como funcionava
O golpe funcionava assim: foi
reaberta uma empresa, com a
qual o golpista fazia cadastro
nas lojas de venda de pneus,
comprava e recebia os produtos.
Os boletos eram emitidos a
prazo, só que o dinheiro nunca
era recebido. Uma das vítimas
perdeu cerca de R$ 60 mil. A
investigação continua para
identificar mais envolvidos
no crime.

Absolvidos em júri
Carlos Eduardo, Jeferson Gomes
e Kelvin Cavalheiro foram
absolvidos ontem de uma
acusação de tentativa de
homicídio. O caso aconteceu em
21 de maio de 2014. Durante
uma briga de estudantes, no
Bairro São Cristóvão, Osni
Pedroso Júnior levou um tiro. Os
três eram acusados do crime. Eles
foram absolvidos por falta de
provas. Apenas Kelvin foi
condenado por posse de arma a
três anos de detenção. Ele
confessou que estava com um
revólver no dia do crime.

Começa hoje nos terminais de Cascavel a Operação Transbordo. Equipes da Guarda
Municipal farão rondas nos terminais com foco nos horários de mais movimento: no
início da manhã e no fim da tarde. Segundo a Guarda, o objetivo é garantir mais
segurança aos passageiros do transporte coletivo e evitar ocorrências de furtos, roubos,
consumo e tráfico de drogas. As ações intensivas são realizadas até dia 15 de abril.

Carga milionária
de maconha

A apreensão surpreendeu até mes-
mo o delegado-chefe da Polícia Fede-
ral de Cascavel, Marco Smith. Tanto
pela quantidade quanto pelo inusita-
do do fato. A polícia encontrou uma
tonelada de maconha, avaliada em R$
1 milhão, dentro de um compartimen-
to de uma máquina colheitadeira.

A PF recebeu a informação - ain-
da na noite de segunda-feira - de que
uma máquina agrícola transporta-
va material ilícito em Assis Cha-
teaubriand. Em um posto de gaso-
lina na cidade, a PF de Cascavel
encontrou a colheitadeira em cima
do caminhão, e fez a abordagem.
Então, a surpresa!

O motorista, que foi liberado por-
que disse à polícia que desconhe-
cia a droga, contou que a transpor-
tadora de Guará (SP) foi contratada
para fazer o frete de Toledo até a ci-
dade paulista. A colheitadeira mo-
delo 85 foi adquirida por R$ 25 mil,
segundo a polícia, seria transporta-

FÁBIO DONEGÁ

da a Guará e, de lá, para Fortaleza.
“Acreditamos que o dono da

transportadora não tenha relação
com o caso. Apenas quem sabia da
droga era o comprador da máqui-
na, que ficou com ela parada dois
a três dias antes de enviá-la para o
destino”, explica o delegado Mar-
co Smith, que comandou o caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Polícia Federal

DROGA seria levada ao Ceará dentro de
máquina agrícola
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Sessões itinerantes
A Câmara de Cascavel anunciou ontem a retomada das

sessões itinerantes: os vereadores vão até as comunidades
ouvir as necessidades dos moradores. A primeira será

realizada dia 4 de abril, às 19h, no salão comunitário do
Conjunto Paulo Godoy. A intenção é realizar essas sessões

uma vez ao mês: a próxima será no Bairro Periollo, e
depois no Conjunto Rivieira.

Irritação
Bastante incomodado, o
engenheiro responsável
pelo projeto de
infraestrutura do EcoPark,
Jeferson Valcanover,
questionou o motivo pelo
qual não pôde acompanhar
o depoimento das demais
integrantes da Unidade de
Coordenação do PDI. O
vereador Rômulo Quintino
(PSC) lhe respondeu que
era apenas uma decisão da
Comissão de Viação, Obras
e Urbanismo.

Esquentou!
Valcanover se sentiu
“atacado” pelas perguntas
e argumentou que “os
engenheiros foram os
últimos a serem ouvidos.
Enquanto isso, os
vereadores falavam o que
queriam”. Rômulo pediu

SEM CONCORRÊNCIASEM CONCORRÊNCIASEM CONCORRÊNCIASEM CONCORRÊNCIASEM CONCORRÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Procuradoria Jurídica de Cascavel pediu mais prazo
para responder dois requerimentos da Câmara.

  Um dos requerimentos é do vereador Dal Molin sobre
os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e outro
de Aldonir Cabral sobre a transferência de uma professora.

A chapa “Unidos por um Oeste Melhor” foi a única
inscrita para disputar a presidência da Amop (Associação
dos Municípios do Oeste do Paraná), em eleição hoje, às
10h, em Cascavel. O mandato é de um ano e a posse
imediata. O prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria,
deve ocupar a presidência no lugar do prefeito de
Matelândia, Rineu Menoncin, o Teixeirinha.

respeito aos parlamentares e
que, se essa era opinião
dele, que guardasse a ele.
Liberdade de expressão
passa longe de alguns
lugares...

Proibidos
Vereadores Policial Madril
(PMB), Celso Dal Molin (PR)
e Serginho Ribeiro (PPL)
levantaram a bandeira
contra supermercados que
vendem vale-gás. Uma lei
impede esse comércio e a
cobrança do grupo é pela
fiscalização por parte do
poder público. “Estamos
defendendo quem está
regular. Os supermercados
tem conhecimento da lei,
tanto que a Apras
[Associação Paranaense dos
Supermercados] entrou com
uma Adin [Ação Direta por
Inconstitucionalidade] para
derrubar a lei”.

Com proposição dos
vereadores Fernando Hall-
berg (PPL) e Policial Madril
(PMB), foi entregue ontem
votos de louvor e congratu-
lações ao Batalhão de Pa-
trulha Escolar Comunitária
(BPEC) pelos meritórios ser-
viços prestados para a so-
ciedade ao longo dos 10
anos de fundação.

A Patrulha Escolar é a
união da comunidade es-
colar com a polícia para
reduzir a violência e a cri-
minalidade nas escolas e
nas suas proximidades.
Seu objetivo principal é a
prevenção e a repressão
aos crimes e atos infraci-
onais. Ela assessora a
comunidade escolar a
encontrar os caminhos da
segurança através de tra-
balhos de reflexão, pales-
tras e organização para a
ação. O policiamento nas

Patrulha Escolar
é homenageada

escolas passa a contar
com policiais militares
especialmente capacita-
dos que, conhecendo a
realidade da comunidade
escolar, buscam medidas
que minimizem a ação de
criminosos nas escolas e
proximidades.

No final de 2007 a
Coordenação Estadual en-
carregada pelo gerencia-
mento do Programa, trans-
formou-se em Batalhão
de Patrulha Escolar Co-
munitária - BPEC, através
da Lei nº 15.745 de
2007, atribuindo a esta
nova unidade especi-
alizada uma missão de
caráter eminentemente
preventivos com vistas
à segurança e a anteci-
pação de fatos delituo-
sos em sistema de par-
ceria ativa com a comu-
nidade escolar.

Policiamento comunitário
Atualmente o BPEC realiza o policiamento comunitário
escolar nos principais municípios do Estado do Paraná,
desenvolvendo dois programas principais: Programa

Patrulha Escolar Comunitária - PEC, e o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Em Cascavel e sua microrregião, o BPEC é representado
pelo 2º Pelotão da 2ª Companhia, o qual tem como

Comandante o 2º Tenente Paulo Roberto.

INTEGRANTES da Patrulha Escolar receberam a homenagem ontem

FLAVIO ULSENHEIMER/CMC
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Valores dobrados
Mais uma bomba está prestes

a estourar envolvendo o EcoPark.
Desta vez, o problema é financeiro.
As variações dos preços dos ma-
teriais usados na construção do
EcoPark, no Bairro Morumbi, em
Cascavel, chamaram a atenção da
Comissão de Viação, Obras Públi-
cas e Urbanismo, que decidiu en-
caminhar toda apuração feita até
agora ao MP (Ministério Público).
Uma CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) chegou a ser cogi-
tada, mas foi descartada pelos
próprios vereadores.

Ontem um relatório revelou au-
mento de 50% em alguns itens,
desde a elaboração do projeto até
a licitação. Entre os materiais que
chamaram a atenção estão: tábua
de concreto, que custava R$ 34,78
o metro quadrado e passou a cus-
tar R$ 56,95; aço CA 50 6.3 milí-
metros que custava R$ 8,41 na
nova planilha passou para R$ 12,10
e o aço 50 8 milímetros, de R$

8,44 para R$ 11,26. “Chegamos
a um ponto da nossa apuração
que não temos mais condições
técnicas de investigar. Por isso,
vamos repassar essas informa-
ções ao MP para que as devidas
providências sejam tomadas”, diz
o presidente da Comissão, Rômu-
lo Quintino (PSC).

Foram ouvidos ontem pela Co-
missão os integrantes da UCP
(Unidade de Coordenação de Pro-
grama) das obras do PDI (Progra-
ma de Desenvolvimento Integra-
do). Um dos questionamentos
mais frequentes diz respeito à
autorização da troca de materiais
na execução da ponte no EcoPa-
rk. Em vez de um tubo metálico,
a construtora usou tubos de con-
creto: motivo de toda polêmica,
que resultou na exoneração de
três secretários: Juarez Ber té
(Meio Ambiente), Jorge Lange
(Obras) e Fernando Dillenburg
(Instituto de Planejamento).

OUTRAS
SERVIDORAS
Em depoimento, a coordenadora
da UCP, Maritânia Frare, explicou
que discussões internas apontaram
a possível mudança de material,
mas nada de caráter oficial.
“Houve várias discussões internas,
mas nada foi repassado à empresa
- não houve o aditivo sobre
a troca do material”.
Célia Fontes, técnica em
monitoramento da UCP, e Daniele
Tinoco, técnica em infraestrutura da
UCP, também foram ouvidas.
Daniele confirmou que Juarez Berté
- exonerado da Secretaria de Meio
Ambiente quando o caso veio à
tona - recebeu um parecer técnico
da UCP informando a substituição,
por meio de uma CI
(Comunicação Interna).

Troca do material
O engenheiro responsável pelo projeto de infraestrutura
do Ecopark, Jefferson Valcanover, foi o último a ser
ouvido. Ele justificou que na fase de planejamento
optou pelo tubo metálico devido à facilidade alteração
de tamanho para atender a vazão do córrego. “Foi uma
decisão técnica. Optei pelo material por ser mais
adequado à vazão e durável. A principal análise foi
essa”, disse Valcanover.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer
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 O deputado federal Alfredo Ka-
efer recebeu em Brasília a secretá-
ria de Educação de Cascavel, Mar-
cia Baldini, que lhe entregou vários
encaminhamentos para a educação
do Município e explicou algumas
dessas demandas.

Os itens pleiteados pelo Muni-
cípio incluem a construção de Cen-
tros de Educação Infantil Urbanos,
escolas urbanas (ao menos 12 sa-
las de aula), escolas rurais (ao
menos seis salas de aula) para os
Distritos de São João do Oeste e
Juvinópolis, e ainda equipamen-
tos, materiais de consumo, assis-
tência técnica, eventos, consulto-
ria e até veículos.

Todos os pedidos já estão pro-
tocolados no FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação),
conforme exige a legislação.

No entanto, como uma de suas
bandeiras como parlamentar é a bus-
ca por uma educação de mais quali-
dade, Kaefer garantiu que vai se em-
penhar pessoalmente na busca e na
liberação dos recursos que somam,
no total, cerca de R$ 15 milhões.

Recursos para a educação

 Em Brasília, a
secretária Marcia

Baldini foi recebida
pelo deputado
Alfredo Kaefer

 Verbas para Cmeis
Durante o encontro, o deputado federal Alfredo Kaefer adiantou

que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
liberou recentemente, dentro do Programa Pró-Infância, recursos
de aproximadamente R$ 5 milhões para a construção de 2 Cmeis
em Cascavel, um no Jardim Maria Luiza e outro no Jardim Siena.

A construção desses dois Centros de Educação Infantil visa aten-
der à demanda crescente de vagas para a educação infantil, além, é
claro, de reduzir a fila de espera, que atualmente está em 3.371
crianças de até três anos de idade. “A entrada em funcionamento
desses centros vai beneficiar dezenas de mães que poderão, enfim,
ir em busca de um emprego para ajudar no sustento da família e
que hoje estão impedidas de fa-
zer isso pois precisam ficar em
casa para cuidar dos filhos peque-
nos”, acrescenta Kaefer.

DIVULGAÇÃO
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Ultimamente é muito comum ouvir que “o clima está uma lou-
cura”. De fato, as estações parecem estar cada vez mais “indefini-
das”, e a mudança brusca de temperatura tem sido comum. Isso,
somado a outros diversos fatores, favorece o aparecimento de
gripes e resfriados com mais frequência. Mas você sabe identificar
quando está resfriado ou gripado?

A maioria das pessoas não conhece a diferença entre os dois.
O resfriado comum é uma infecção viral e traz sintomas mais
leves como congestão nasal, coriza clara e espirros. A gripe tam-
bém é uma infecção viral; mas nesse caso já surgem a febre alta,
cefaleia (dores de cabeça), dores no corpo, mal-estar, tosse seca,
dor de garganta e coriza. Geralmente, dura entre sete e 10 dias e
também pode desencadear complicações como sinusite bacteria-
na, otite média e pneumonia.

O profissional de saúde consegue saber se é um resfriado simples
ou uma gripe avaliando o histórico clínico do paciente e realizando o
exame físico. Assim, é possível fornecer um diagnóstico preciso.

Os resfriados podem ser prevenidos com medidas simples e que
vão muito além do consumo de vitamina C. Boa alimentação, hidrata-
ção e higiene nasal também podem ajudar. A gripe, por sua vez, pode
ser prevenida por meio da vacina anual. É importante estar sempre
atento às campanhas nacionais de vacinação e seus prazos.

Não podemos esquecer, também, de proteger as crianças. A
partir dos seis meses de vida a vacinação já pode ser aplicada; e,
quando houver suspeita de qualquer complicação respiratória, é im-
prescindível levar a criança para uma consulta médica. O mesmo
vale para os adultos, que têm o hábito de se automedicar. O ideal é
buscar orientação especializada.

COMO PREVENIR GRIPES
E RESFRIADOS?
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 “Ou estou
louco ou
quem me
condenou

está louco.”

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

A ampliação
do Território
Cidadão que
terá a sua
quinta
unidade
instalada no
Bairro
Morumbi.

Os protestos
políticos no
Paraná que
ontem tiveram
até disparos de
arma de fogo
contra dois
ônibus da
caravana de Lula.

Luiz Inácio Lula da
Silva, ontem em

Quedas do Iguaçu.

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada
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Nael Hwas
Médico

 AÍLTON SANTOS

 Em Quedas
O vereador Paulo Porto
(PCdoB) não participou
da sessão do Legislativo
de ontem. Ele estava em
Quedas do Iguaçu
participando do ato da
caravana do ex-
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. O ex-
presidente discursou
durante 27 minutos para
uma plateia atenta que
não se importou com a
chuva no local. A maioria
era integrante do
Movimento Sem Terra.

 Cettrans
A Cettrans (Companhia
de Engenharia de
Transporte e Trânsito)
notificou ontem os
ocupantes dos hangares
localizados no Aeroporto
Municipal Coronel
Adalberto Mendes da
Silva para que deixem a
área até o dia 30 de abril,
seguindo exigência da
Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil) -
Informações
complementares com
Alsir Pelissaro.
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Felicidades!

Camila Costa Bortoluzzi, Cristiane
Pazzini, Érica Rodrigues, Luíza Montes

Loiça e Paulo Henrique Mell.

Plantas medicinais
O Sitema Único de Saúde (SUS) está com inscrições abertas

para curso  de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Qualquer pessoa, que tenha interesse pelo tema, pode se inscrever.

Os temas abordados  serão a importância do uso correto de plantas medicinais e
fitoterápicos  e orientações sobre a preparação e o uso de remédios caseiros.
As inscrições devem ser feitas no site https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/

cursos/curso.php?id.

Põe na agenda
O Clube Comercial

vai comemorar seus
54 anos com grande

estilo, dia  7 de
abril, às 20h30. A
animação é por
conta da Banda

Show Fonte
Luminosa.

A bela JULIANA
COMELLI, pelas

lentes de
Arivonil Policarpo

José de Paula, que comemorou
aniversário recentemente.

Ninguém pode ser sábio de
estômago vazio.

George Eliot

Em Curitiba
Sábado, a peça teatral a Princesa

Isabela e o Pirata Abobaldo,
representada pelos atores Miguel das

Neves e Solange Esequiel vai ser
apresentada no tradicional Fringe -

Festival de Teatro de Curitiba.  Escolas
interessadas podem agendar

apresentações pelo telefone (45)
9 9917-8620 ou no 9 9981-8909.
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PLACAR DE ONTEM
AMISTOSOS

Alemanha 0x1 Brasil
Marrocos 2x0 Uzbequistão

Japão 1x2 Ucrânia
Rússia 1x3 França

Irã 2x1 Argélia
Suíça 6x0 Panamá

Dinamarca 0x0 Chile
Grécia 1x0 Egito

Senegal 0x0 Bósnia
Romênia 1x0 Suécia

Polônia 3x2 Coreia do Sul
Bélgica 4x0 Arábia Saudita
Tunísia 1x0 Costa Rica

Colômbia 0x0 Austrália
Nigéria 0x2 Sérvia

Espanha 6x1 Argentina
PAULISTA

Palmeiras* ? x ? Santos*
* Na final

PARANAENSE
20h Atlético x Londrina

PAULISTA
21h45 Corinthians x São Paulo

CARIOCA
21h45 Flamengo x Botafogo

GAÚCHO
19h B. de Pelotas x São José
21h45 Grêmio x Avenida

COPA DO NORDESTE
19h Santa Cruz x Confiança
19h CRB x Treze

JOGAM HOJE

A torcida brasileira acompanhou
ontem o reencontro de Brasil e Ale-
manha, que se enfrentaram no Es-
tádio Olímpico, em Berlim. No últi-
mo amistoso antes da lista final
para a Copa do Mundo da Rússia, a
seleção brasileira mostrou, mais
uma vez, que a preparação para o
Mundial segue com foco total. Na
casa do adversário, com mais de 72
mil pessoas nas arquibancadas, a
equipe comandada por Tite venceu
por 1 a 0 com um gol marcado por
Gabriel Jesus, caçula do clássico
que colocou nove títulos mundiais
em campo. Ele marcou de cabeça
após cruzamento de Willian aos 36
minutos do primeiro tempo.

Apesar do placar mínimo, o Bra-
sil passou com segurança pelo que
Tite descreveu como o mais difícil
jogo psicológico dos últimos dois
anos. A seleção brasileira mostrou
bastante solidez e equilíbrio para
vencer o jogo, mostrando-se bem

Troco na casa da Alemanha

Agora, os próximos compromissos do Brasil já serão oficialmente
no período da Copa do Mundo, depois que Tite já tiver convocado a
equipe para o Mundial da Rússia. A seleção brasileira enfrentará a
equipe da Croácia no dia 3 de junho e a da Áustria no dia 10 de junho.

JESUS
ARTILHEIRO
O jogador mais novo em campo na
partida de ontem entre Brasil e
Alemanha resolveu. Autor do gol
da vitória e dono de outras duas
chances cara a cara com o goleiro
Trapp, Gabriel Jesus, de 20 anos,
deixa Berlim consolidando o seu
rótulo de artilheiro da Era Tite e se
firmando ainda mais como titular no
último teste antes da lista final para
a Copa do Mundo. São nove gols
desde a sua estreia na seleção
principal e a vantagem para cima
de Paulinho e Neymar, que estão
empatados na vice-liderança da
artilharia com sete gols cada.

QUASE 7 A 1
No dia em que Brasil e Alemanha
voltaram a se encontrar depois do
7 a 1, foi uma rival da seleção
brasileira que deu vexame. Sem a
presença de Messi, a Argentina
foi goleada pela Espanha por 6 a
1, em amistoso realizado ontem no
Estádio Wanda Metropolitano, em
Madrid (ESP). Os gols espanhóis
foram marcados por Diego Costa,
Isco (três vezes), Thiago Alcântara
e Iago Aspas. Nicolás Otamendi
fez o único gol argentino.

organizada defensivamente e capaz
de atuar sem Neymar.

Tite, na estratégia para o amisto-
so, priorizou o resultado e agora soma
19 jogos sob o comando do Brasil.
Foram 15 vitórias, três empates e
apenas uma derrota, com 42 gols
marcados e apenas cinco sofridos.

Próximos jogos
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Excelente astral para comunicar o que
pensa. O seu sucesso será absoluto
em tudo que envolva vendas, publici-
dade, marketing e comunicação. Cor:
tons pasteis.

To
ur

o

O segredo, muitas vezes, é a alma do
negócio. Sua intuição para fazer a coisa
certa na hora mais oportuna vai estar
ativada. O dia revela que pode ter gan-
hos inesperados. Cor: tons escuros.

G
êm

eo
s Não faltará energia, entusiasmo ou

confiança para atingir suas metas. O
estímulo que você precisa pode vir dos
colegas, amigos ou pessoas do seu
convívio. Cor: verde-escuro.

C
ân

ce
r Mostre toda a sua garra e vontade de

vencer. As profissões dinâmicas e com-
petitivas são as que mais se encaixam
ao seu perfil, mas evite se aparecer.
Cor: bege.

Le
ão

Viagem a trabalho conta com ótimas vibra-
ções, assim como tudo que envolva comu-
nicação, deslocamento, ensino ou conhe-
cimento. O momento ideal de expandir as
suas atividades de trabalho. Cor: azul.

V
ir

ge
m Jogue suas energias no trabalho e veja

como seu humor irá melhorar. Quanto
mais interesse você demonstrar por suas
atividades, maior será o seu progresso
e destaque no trabalho. Cor: roxo.

Li
br

a

Para você crescer na sua profissão terá
que deixar a individualidade de lado e
aprender a trabalhar em equipe. O es-
tímulo de que precisa virá da colabora-
ção de terceiros. Cor: tons claros.

E
sc

or
pi

ão Fase em que o seu progresso profissio-
nal está em evidência. Mostre a sua gar-
ra e boa vontade. Aproveite sua capaci-
dade crítica para afastar de você o que
atrapalha sua vida. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Procure dar vazão ao seu lado lúdico
e divirta-se sem culpa. É assim que
você vai atrair o interesse e a simpatia
das pessoas. Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia é altamente promissor para quem

quer alcançar a sua independência
profissional. Se você está pensando
em iniciar um negócio próprio: a hora
é essa! Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Sua expressão verbal vai estar mais
criativa de modo que a sua interativida-
de com o ambiente se torne mais fácil.
Esta é uma boa fase para se dedicar a
uma atividade prazerosa. Cor: lilás.

 P
ei

xe
s Bom dia para recuperar um dinheiro

que julgava perdido. Assuntos que en-
volvam herança, propriedade ou ques-
tão judicial poderão ser desenrolados
com enorme facilidade. Cor: amarelo.
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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  •  DEUS SALVE O REI

 • SBT

Heráclito diz a Madre Benedita que conta com a freira para fazer Lucrécia
desistir do convento. Saulo tem a impressão de estar voltando a enxergar. Ulis-
ses sente ciúmes de Selena ao vê-la dançando com Tiago. Irmã Benedita apre-
senta a Lucrécia a noviça Mirtes, que dividirá o quarto com ela. Lucrécia des-
maia, quando Mirtes lhe conta que sua prima Catarina casou-se com Rodolfo.

MALHAÇÃO
Pérola convida Michael para jantar.

Alex e Maria Alice se beijam novamen-
te. O cartão de crédito de Pérola é re-
cusado e ela recorre a Alex e Maria
Alice. Pérola pede perdão a Alex e
Maria Alice, que sentem culpa por seu
romance às escondidas. Paulo alerta
Gabriela para os problemas de sua fa-
mília. Alex e Maria Alice decidem ser
apenas amigos. Gabriela descobre
sobre o relacionamento de Verena e
Hugo. Érico se afasta de Flora para pro-
tegê-la de Getúlio.

ORGULHO E PAIXÃO
Rômulo convida Cecília para ir até

sua casa, e Ofélia insiste para a filha
aceitar. Susana provoca Elisabeta, que
a enfrenta. Elisabeta confessa a Ema
que teme abrir mão de seus sonhos por
causa do amor. Rômulo anuncia a Ti-
búrcio que lhe apresentará sua namo-
rada. Brandão insinua a Ema que Jor-
ge está apaixonado. Darcy comenta
com Camilo que encontrou Uirapuru.
Susana manipula Lídia, que acaba con-
tando sobre o plano de Ofélia para apro-
ximar Jane e Camilo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael afirma a Clara que a ajudará a

recuperar a guarda de Tomaz e as mi-
nas de esmeraldas. Patrick sente ciú-
mes de Gael. Josafá se incomoda por
Mercedes tê-lo pedido em casamento
antes dele. Aura contrata Orestes para
defendê-la. Mariano afirma a Lívia que
enfrentará Sophia para ficar com a ama-
da. Nádia cuida de seu neto, mas não
admite que está gostando do bebê.
Adinéia comemora com Suzy e Irene o
sucesso de seu plano para afastar Sa-
muel de Cido.

CARINHA DE ANJO
Haydee diz ao filho que nunca teve

amigo imaginário e sugere que ele es-
teja com problemas no cérebro igual ela.
Sylvia Design começa a dirigir Rosana
no comercial dos doces. Madre Supe-

riora recebe as mães de Bárbara e Fri-
da. A religiosa é direta no assunto e diz
que os pais educam e a escola ensina.
Silvana revela para Leonardo que che-
gou um e-mail para Gustavo a respeito
de uma herança para Dulce Maria.

APOCALIPSE
Ele pede para André descobrir a ori-

gem do vídeo. Jonas, coma ajuda de
parentes e amigos, começa a estocar
água e mantimentos. Ricardo fiscaliza
as obras da construção do Templo.
Moisés e Elias seguem pregando en-
quanto o povo se revolta. As Duas Tes-

 • REDE GLOBO temunhas observam Noah. Benjamin e
André mostram a Ricardo o projeto de
sua marca. O vilão se mostra satisfeito
e André fica enciumado. Dylan apresen-
ta a Agência Espacial para Noah. No de-
serto, Zoe entra em trabalho de parto. Zoe
chora de emoção ao ver que deu à luz
um menino. Saulo observa o fim da cons-
trução do Templo. Zoe amamenta o filho.
Algum tempo se passa e ela segura o
bebê maiorzinho. Arthur e Bárbara notici-
am as consequências da escassez de
água. Em Jerusalém, Isabela e os pais
se preparam para a inauguração do Tem-
plo de Jerusalém. Gideon percebe que
Débora não o perdoou. Ricardo fica ani-
mado com a inauguração do Templo.

 • RECORD

Lucrécia desmaia,
quando sabe Catarina
casou-se com Rodolfo

DIVULGAÇÃO



Filé de Tilápia

 PREPARO
PEIXE:
Pincele os Filés de Tilápia com óleo de
coco e tempere-os com sal e pimenta.
Preaqueça uma frigideira antiaderente
grande em fogo médio. Coloque os filés
e grelhe-os por 4 minutos, vire-os e des-
peje a calda de abacaxi sobre os filés,
tampe e deixe cozinhar por mais 4 mi-
nutos. Retire a tilápia e reserve.

Molho:
Adicione o molho teriyaki junto ao cal-
do de abacaxi e deixe reduzir o molho.
Em outra frigideira antiaderente, regue
com um fio de óleo de coco, coloque o
abacaxi picado em cubinhos e o alho-
poró fatiado, grelhe por cerca de 3 minu-
tos. Vire para dourar dos dois lados, cu-
bra com a tampa.

 2 Filés de Tilápia
 Óleo de coco a gosto
 Sal a gosto
 Pimenta-do-reino a gosto
 1 lata de abacaxi em calda
 60 ml de molho teriyaki
 1 xícara de chá de alho-poró fresco fatiado
 Coentro picado

com molho Teriyaki de Abacaxi
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Coloque sobre cada filé um pouco de
abacaxi e de alho-poró, regue com o
molho teriyaki e finalize salpicando o
coentro picado por cima.
Sirva acompanhado de arroz branco e
uma salada de folhas.

Alguns ingredientes

ÓLEO DE COCO ABACAXI EM CALDA ALHO-PORÓ COENTRO


