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Com 24 transplantes efetivados nos três primeiros meses do ano, Cascavel contabiliza
20% de todas as doações de órgãos no Paraná, atrás de Maringá e Curitiba. O balanço
foi divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. No total foram 59 notificações de doa-
dor por morte encefálica, mas nem todas efetivadas. Cascavel está à frente da unidade

de Londrina, que neste mesmo período efetivou 14 doações de órgãos.

Cascavel tem 20% das
doações de órgãos do PR
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FECHADO!
Dezoito postos de saúde em
Cascavel serão reformados
para garantir melhor
atendimento à população. Em
quatro bairros as estruturas
foram fechadas para o início da
revitalização. Os atendimentos
serão remanejados.
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Decisão marcada na Fardoski

Competição que teve início no
dia 6 de janeiro com 525 jogado-
res e 32 equipes inscritas, a 8ª
edição do Campeonato Chácara
Fardoski de Futebol Suíço será en-
cerrado neste sábado (5) após
quatro meses de intensas dispu-
tas. Foram em média 16 jogos a
cada sábado (algumas rodadas
foram adiadas pela chuva ou feri-
ados) até que fossem conhecidos

os finalistas. Agora, Cascavel AP
e Fercaus farão o duelo final em
busca do título de campeão e tam-
bém da premiação de R$ 10 mil
destinada ao vencedor - o vice-
campeão levará R$ 4 mil. O jogo
está marcado para as 16h.

Até aqui, cada finalista reali-
zou dez partidas no campeonato,
e os números são parecidos. O
CAP venceu sete vezes no tempo
normal e perdeu uma, além de ter
despachado os adversários das
quartas e da semi na disputa por
pênaltis. Já o Fercaus venceu
sete vezes no tempo normal, em-
patou uma e perdeu outra, além
de ter despachado o adversário
da semifinal nos pênaltis.

Como diferencial, o Fercaus
conta com o atacante Júnior Pai-
xão, artilheiro do cer tame com
22 gols marcados - mais da me-
tade dos gols de sua equipe
(42). Por outro lado, enfrentará
um adversário que levou menos
gols: 15 contra 17. A seu favor,
o Cascavel AP já marcou 40 gols
no campeonato.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 PROGRAMAÇÃO
Antes do jogo principal na

Chácara Fardoski, no sábado,
haverá a disputa de terceiro

lugar entre Barão AP e EC União,
às 15h. A disputa vale R$ 2,5 mil

de premiação. Já às 16h, em
outro campo, haverá a final da

Chave B, entre LA Cordeiro e
Amigos do Guarujá/Gesso

Maciel. O vencedor ganhará um
jogo completo de uniforme.
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 O Campeonato
Paranaense de Montain
Bike XCM, realizado no
último fim de semana em
Guarapuava contou com
a presença de atletas
cascavelenses no pódio.
Na categoria Sub-30
PRO (foto), Jailton
Menezes foi o primeiro
colocado e Lucas
Emanuel o quinto. Já na
Sub-30 Sport a
medalha de ouro ficou
com Eduardo Cunha.

 Os nove atletas cascavelenses da Academia Dojo de Karatê
Shotokan que se destacaram no Campeonato Paranaense de
Karatê Tradicional, realizado há 15 dias no Colégio Marista,
em Cascavel, receberam da Federação da modalidade a carta
de convocação para compor a seleção estadual no
Campeonato Brasileiro, que será realizado em Belém (PA)
de 19 a 22 de julho. Agora, Volmir Maziero, João Carlos
Chiocca Martelli, Adelino Luiz Braz Júnior, Hudson Braz
Campos, Wesley Maziero, Rafael Trentim Gomes Faria,
Helena Hanai, Isadora Cantu, Luis Henrique dos Santos
buscam apoiadores para poder participar da competição
nacional. A estimativa é de custos em torno de R$ 2,5 mil
por atleta, entre inscrição, hotel, alimentação e passagens
aéreas. O Campeonato Brasileiro será seletiva para o
Mundial, que será no Canadá em outubro deste ano.

Os ciclistas amadores da cidade também
aproveitaram o fim de semana prolongado para
esticar as pernas em longos pedais. Num deles
- que ainda não foi “batizado” -, realizado no
feriado do Dia do Trabalhador, seis ciclistas
pedalaram 60,5 km entre Cascavel e Santa
Tereza. O pedal teve início no Bairro Paulo
Godói, numa trilha conhecida como Sítio
Bahia. Seguindo pela estrada Chaparral e
adjacentes, os aventureiros seguiram por
estrada de chão (aproximadamente 40 km)
até Santa Tereza e enfrentaram subidas de até
4 km e com até 933m de altimetria. Da
vizinha Santa Tereza, os ciclistas voltaram pelo
asfalto (cerca de 20 km) até Cascavel. Todo
o percurso durou cerca de quatro horas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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LIBERTADORES
19h15 Racing Club x U. de Chile
21h30 Alianza Lima x Palmeiras
21h30 The Strongest x Libertad
21h30 Ind. Santa Fé x River Plate

COPA DO NORDESTE
21h45 Bahia x Botafogo-PB

Com a vaga
g a r a n t i d a
nas oitavas
de final, o
Palmeiras vi-
sita o Alianza
Lima nesta
quinta-feira
em busca de
assegurar a
liderança do
Grupo 8 e fa-
zer a melhora
campanha da
fase de gru-
pos da Liber-
tadores. O
duelo, válido

pela 5ª e penúltima rodada, está mar-
cado para as 21h30 (de Brasília) no
Estádio Alejandro Villanueva, no Peru.

O Verdão se tornou primeiro time

Formada por apenas oito atletas, a equipe de natação da
Associação Atlética Comercial se destacou dentre os 515
competidores de 39 clubes de do Paraná, de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul ao terminar em 8º lugar na
classificação geral do Campeonato Sul-Brasileiro Infanto-
Juvenil, encerrado no fim de semana em Curitiba, no Clube
Curitibano. Foram 32 provas nadadas pelos cascavelenses,
que disputaram 18 finais A (para definir do campeão ao
8º colocado) e 11 finais B (9º ao 16º). Por categorias,
tanto a feminina quanto a masculina Juvenil do Comercial
ficaram em 4º lugar. Comandada por Rui Comin, a equipe
cascavelense contou com os nadadores Beatriz Garute,
Mariana Fonseca, João Paulo Zanela, Higor Slezler, Hiuri
Slezler, Bianca Bruna, Rafaela Kupick e João Becket.

Pela melhor campanha
garantido no mata-mata da compe-
tição depois de vencer o Boca Juni-
ors por 2 a 0 em plena La Bombo-
nera, na última rodada. Agora, a
meta é terminar a fase classifica-
tória com a melhor campanha para
ter o direito a decidir em casa to-
dos os jogos eliminatórios.

“Mesmo classificados, quere-
mos o primeiro lugar do Grupo 8 e,
se possível, o primeiro lugar geral”,
disse o técnico Roger Machado,
que vai atuar com o time titular e
deve fazer testes. O treinador, en-
tretanto, não vai poder escalar o
volante Felipe Melo, lesionado. No
jogo de ida no Allianz Parque, o Pal-
meiras venceu por 2 a 0.

Do outro lado, com apenas um
ponto, o Alianza vai para o duelo com
poucas chances de classificação. O
técnico uruguaio Pablo Bengoechea

manifestou que sua equipe tentará
um bom resultado para manter a
honra, apesar do tamanho do rival.

“Nos restam dois jogos, vamos
tentar ser o mais competitivo pos-
sível. Sabemos o nível dos rivais,
mas vamos tentar nos defender da
melhor maneira”, disse o treinador,
que vai mandar a campo um time
ofensivo liderado pelo atacante uru-
guaio Gabriel Leyes, e o argentino
Tomás Costa e Alejandro Hohberg
como peças chave do meio campo.
O goleiro titular Leao Butrón não
poderá jogar por conta de lesão.

AA COMERCIAL

JOGAM HOJE
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

TCE: auditorias concluídas

Na manhã de ontem, durante a abertura
do Maio Amarelo, foi implantado no
Centro, em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, o segundo DIS da
cidade. O Dispositivo Inteligente de
Segurança é uma nova ferramenta de
suporte aos moradores, comerciantes e
para quem transita pela região central.
Trata-se de um sistema de
monitoramento inteligente, desenvolvido
e fabricado pela Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), que conta com quatro
câmeras, sendo que uma delas registra
imagens em 360°, com capacidade de
captação de imagens de até 3 mil
metros e zoom de até 1,5 mil metros.

Tribunal de Contas do Estado finalizou,
em 15 de abril, relatório que trata sobre as
auditorias nas universidades públicas do
Paraná. Entre as seis instituições de ensi-
no superior investigadas por possíveis irre-
gularidades em gastos está a Unioeste (Uni-
versidade Estadual do Oeste do Paraná).

De acordo com o TCE-PR, todo o con-
teúdo do relatório foi encaminhado às rei-
torias da Unioeste, UEM (Maringá), UEL
(Londrina), Unicentro (Guarapuava), Unes-
par (Paranavaí) e UEPG (Ponta Grossa).  O
Tribunal, no entanto, não divulgou detalhes
sobre as informações obtidas durante a
auditoria, iniciada em junho de 2017. A
expectativa do próprio Tribunal é de que
em até duas semanas os dados sejam
publicados, tendo ainda um retorno das
universidades sobre os resultados apre-
sentados previamente às instituições.

 SALÁRIOS ALTOS
Uma das questões levantadas ainda no início das auditorias está relacionada aos gastos com folha de pagamento.
Alguns salários estão próximos, por exemplo, ao da própria governadora do Paraná, Cida Borghetti, que segundo o

Portal da Transparência, recebeu em abril deste ano R$ 32.074,85.
Por conta disso, o governo do Paraná estabeleceu que todas as universidades aderissem ao sistema Meta 4, um
software que controla o pagamento de pessoal e dá autonomia ao Estado para verificar a folha de pagamento e

expor a contabilidade da Unioeste e das demais instituições.

RESULTADO das
auditorias serão
apresentados pelo TCE-PR
em até duas semanas

DIVULGAÇÃO
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Reta final
Cascavel terá pós-graduação em Política, Gestão e Direito no Setor Público

Curso é destinado aos profis-
sionais de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Direito, Economia
e áreas afins; inscrições abertas.

Uma nova pós-graduação foi
lançada em Cascavel. Política,
Gestão e Direito no Setor Públi-
co é a proposta da Universidade
Paranaense – Unipar para os pro-
fissionais de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Direito e Econo-
mia. O curso visa o aperfeiçoa-
mento do servidor público e pro-
fissionais ligados à área, por
meio de análise específica da
contemporaneidade.

A ideia é verificar os conteú-
dos e repercussões à Ciência Po-
lítica, desde as bases do Estado
Democrático de Direito, percep-
ção crítica do sistema político vi-
gente no Brasil, processo de ela-

boração das leis que organizam o
Estado e linguagem utilizada pelos
poderes do Estado.

A especialização, ainda, possibi-
litará a visão sistemática do Direito
Público, tendo como base os institu-
tos do direito constitucional, adminis-
trativo, tributário e previdenciário,
contemplando disciplinas específi-
cas do ramo da Gestão Pública, dê
olho nas diretrizes correlatas às dis-
ciplinas de orçamento, finanças, pro-
cessos licitatórios, contratações,
mecanismos de controle interno e ex-
terno e a gestão de pessoas.

Moderna e atenta às demandas
do mercado, a grade curricular en-
volve as disciplinas de Controle e
Responsabilidade Fiscal; Dinâmicas
do Processo Legislativo; Direito
A d m i n i s t r a t i v o ;  D i r e i t o
C o n s t i t u c i o n a l ;  D i r e i t o

Previdenciário; Gestão de Recursos
Humanos no Setor Público; Gestão
Estratégica e Inovadora; Gestão Or-
çamentária e Financeira no Setor
Público; Licitações e Contratos Admi-
nistrativos; Linguagem e Técnica Le-
gislativa no Poder Público; Sistema
Constitucional Tributário; Sistema
Político Brasileiro; e Teoria Geral do
Estado.

A especialização tem à frente as
coordenadoras Adriane Diemer
Uecker e Juliane Bublitz Ferreira. As
aulas estão previstas para iniciar
neste mês, em regime quinzenal,
às sextas-feiras, das 19h às 23h,
e aos sábados, das 7h30 às
13h30. Inscrições disponíveis no
site www.unipar.br, onde você con-
fere também o programa de des-
contos especiais. Mais informa-
ções, ligue (45) 3321-1300.

Fique atento ao
período de
inscrições, que
encerra agora
em maio

DIVULGAÇÃO
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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, 03 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano Magri e Andreia Porfirio Diniz
2- Jean Carlos Chiquim Pereira e Vanessa Cristina de Lima
3- Sandro Marcelo Francisco e Jenifer Alves de Oliveira Santos
4- Máicon Altir Canal e Grasielli Cantarelli Dias
5- João Clovis Del Moro Junior e Josiele Raquel Bach
6- José Augusto Barbosa e Ananda Rabelo
7- Marlon Luidgi Valentini e Kerilyn Tayse Peres

20% das doações estão aqui

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Balanço di-
vulgado pela
Sesa (Secre-
taria Estadu-
al da Saúde)
mostra que
a OPO (Orga-
nização de
Procura de
Órgãos e Te-
cidos) de
C a s c a v e l
respondeu,
entre janei-
ro a março
deste ano,
por 20% das

doações de órgãos em todo o Pa-
raná, que em três meses chega-
ram a 125. Das 59 notificações
de doador por morte encefálica,
24 delas foram efetivadas.

Ainda conforme o levantamento,

o restante das doações só não se
efetivou por conta de contraindica-
ções do paciente falecido – 15 no
total -, outras complicações não con-
firmadas (8), recusa familiar (6) e
parada cardiorrespiratória (5).

A unidade de Cascavel abrange,
além da regional de saúde local, as
de Foz do Iguaçu e Toledo, além de
Francisco Beltrão e Pato Branco, no
sudoeste do Estado, fazendo parte
das quatro organizações espalhadas
pelo Paraná. As outras três estão
em Curitiba, Londrina e Maringá.

Cascavel está à frente da unida-
de de Londrina, que neste mesmo
período efetivou 14 doações de ór-
gãos de doador com morte encefá-
lica, representando 11,2% do total
estadual. Por sua vez, o município
ainda se mantém atrás de Marin-
gá, com 21,6% do total e de Curiti-
ba, que detém índice de 60%.

MAIORIA
SÃO HOMENS
De acordo com a Sesa, 56,8%
das doações por morte
encefálica são de homens, a
maioria deles na faixa etária
entre 50 e 64 anos. Já as
mulheres representam pouco
mais de 43%, predominando
também as doações entre
pessoas de 50 a 64 anos.

DE JANEIRO a março a OPO Cascavel realizou
24 doações

 Transplantes
As 24 doações efetivas na OPO
de Cascavel resultaram em 69
transplantes, considerando neste
caso também a doação de tecidos,
como córneas, pele e ossos. Vale
lembrar que um doador pode
salvar até sete vidas.
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BRQ: A nova
SOLUÇÃO

Uma das diferenças mais visíveis serão nos ônibus, que conforme Cletírio
Feistler devem ter uma mudança quanto ao número de portas antes pensado
e a configuração, que hoje não prevê mais portas dos dois lados. “Os
veículos serão como os que temos aqui, mas terão três portas no lado
esquerdo, só desse lado, o lado direito não terá mais portas, não será
necessário para os que vão operar nos corredores”.
Alsir Pelissaro contou que os coletivos devem ter 13,2 metros. Para
exemplificar, serão do tamanho dos veículos que operam a Linha Direta. “É
um ônibus que comporta mais passageiros e o custo beneficio é maior em
relação aos articulados, que faziam menos de um 1 km por litro e também
hoje não temos demanda para esse tipo de veículo”.
Ônibus maiores poderão ser usados também. “Estamos pensando em por
pelo menos um de 15 metros, aqueles com três eixos, para ver como será a
sua operação na cidade”.
Ainda conforme a presidência da Cettrans, uma empresa especializada em
transporte virá a Cascavel para definir o mais rápido possível e fechar essa
configuração dos ônibus junto com o IPC para que as empresas possam
comprar os veículos e colocá-los em operação. A expectativa é de que
isso aconteça dentro de 90 dias.

TERMINAIS NA AVENIDA
No Centro da cidade serão implantados os chamados terminais a céu aberto, em
três pontos da Avenida Brasil. “Nesses locais terão ônibus chegando, por
exemplo, do Terminal Sul, onde os passageiros dessa região terão a possibilidade
de integração com a cidade inteira, graças ao cartão que vai funcionar com o
sistema temporal”,explica Cletírio Feistler.
Os terminais a céu aberto segundo o presidente da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, ainda não são totalmente
certos e não se sabe se precisará de mais investimento para esses componentes.
“Não tem como saber se vai ou não ter custo ou só o uso das próprias estações,
essa foi uma ideia do Cletírio para não precisarmos de ônibus com as cinco portas
e facilitar a operação do BRQ”.

INTEGRAÇÃO TEMPORAL
Uma novidade que pode chegar junto ao BRQ é o sistema de integração temporal
do cartão ValeSim. “O passageiro pode desembarcar e embarcar em outro
ônibus, mesmo que fora dos terminais fechados, nos pontos ou estações com uma
única passagem em um período de tempo que vamos ainda estipular”, diz o
presidente do IPC.

O sistema de ônibus de Cas-
cavel que nem começou ainda a
funcionar já mudou. O que era pra
ser BRT (Bus Rapid Transit - Trân-
sito Rápido por Ônibus), virou
BRQ (Bus Rapid Quality - Ônibus
Rápido com Qualidade).

Segundo o presidente do IPC
(Instituto de Planejamento de
Cascavel), Cletírio Feistler, do
jeito que está não tem como ser
BRT. “São muitas estações, mui-
tas paradas, a velocidade se
perde nisso. O BRT prioriza só a
velocidade, nesse novo sistema
queremos qualidade, por isso o
‘Q’, é um sistema novo que vai
funcionar em 90 dias”.

Conforme o IPC, o sistema
será de fácil uso, e muitas
campanhas serão feitas. “Os
passageiros serão orientados
com o máximo de informações
possíveis”.

A assessoria das concessio-
nárias que operam o transporte
público em Cascavel, disse que
as empresas estão à disposição
para pensar soluções para ope-
rar o sistema. “Estamos com fór-
mulas e propostas alternativas
e nós nos propomos para por o
sistema em operação o quanto
antes, nem que seja de forma ex-
perimental ou de projeto piloto.”

Os ônibus

Cletírio Feistler diz que mudança prioriza a
qualidade do serviço

ÔNIBUS articulados não devem voltar tão cedo às ruas de Cascavel.

ALGUMAS estações podem virar terminais a céu aberto

AÍLTON SANTOS

ARQUIVO

FÁBIO DONEGÁ
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ARQUIVO

FÁBIO DONEGÁ
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O agendamento do SD (Seguro
Desemprego) a partir de agora será
realizado somente pelo por tal
www.trabalho.pr.gov.br.

A Agência do Trabalhador de Cas-
cavel comunica que não há neces-
sidade da população enfrentar mais
fila durante a madrugada em bus-
ca de atendimento.

“Por dia serão disponibilizadas
80 vagas para o atendimento, a
partir das 8h, sempre no dia seguin-
te ao agendamento”, explica a ge-
rente Marlene Crivelari.

Em relação à solicitação de car-
teiras de trabalho, a agência per-
manece com o serviço suspenso
até que haja liberação de senha por
par te do Ministério do Trabalho
para a retomada dos atendimentos.

Agendamento on-line

AGENDAMENTO deve reduzir a fila na Agência do Trabalhador

Com descontos em todos os
lotes, a empresa Pontes & Silves-
tro Terraplanagem e Construção
Ltda venceu na tarde de ontem a
Concorrência nº 01/2018 para
obras de infraestrutura de ade-
quação e construção de pavimen-
tação poliédrica em diversos tre-
chos do interior de Cascavel.

O valor máximo do certame
que foi aberto no dia 9 de mar-
ço era de R$ 6.194.853,00; na
ocasião foram quatro empresas

Mais R$ 5,8 milhões para calçamento
habilitadas e uma inabilitada.
Ontem a licitação foi finalizada
com valor de R$ 5.851.899,00,
totalizando um desconto de
5,53% no preço global.

As obras fazem parte do paco-
te de melhorias para o interior ga-
rantidos em parceria com a Itaipu
Binacional, por meio do convênio
de R$ 26 milhões assinado em
meados do ano passado.

Esta licitação contempla ade-
quação e calçamento poliédrico nas

estradas Barater - Rio Saltinho
(Estrada Linha Breda e Estrada
Jangada Taborda - Gramadi-
nho); Estrada Espigão Azul - Me-
lissa; adequação e calçamen-
to poliédrico na Estrada Camar-
go Aguiar, Distrito de Juvinópo-
lis; adequação e calçamento
poliédrico na Estrada Rio do
Salto - Coluna Prestes, Estrada
Bazotti e Estrada São João -
São Pedro, todas pelo Progra-
ma Cultivando Água Boa.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos

VAGAS EM
ABERTO
Para quem busca uma ocupação no
mercado de trabalho, há 150 vagas
em aberto em Cascavel. Entre as
opções disponíveis nesta quinta-feira
estão as seguintes: auxiliar de cozinha
noturno, eletricista automotivo,
programador de sistemas, assistente
de vendas e ajudante de açougueiro.
A Agência do Trabalhador está
localizada na Rua Paraná, Rua
Paraná, 3648 e atende das 8h às
17 de segunda a sexta-feira.
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Unidade fechada Período de reforma Unidade de referência
UBS Aclimação 1º/05 a 31/07 UBS Claudete – Av. Toledo, 938
UBS Pacaembu 1º/05 a 30/06 UBS São Cristóvão – Rua Cartola s/n
UBS Santa Felicidade 1º/05 a 30/06 UBS Nova Cidade – Rua Andre Galafassi, 386
UBS Cancelli 1º/05 a 30/09 atenderá na mesma unidade
UBS Los Angeles 1º/05 a 30/09 Centro catequético Igreja Nossa Senhora Consolata

Rua Glauber Rocha, esq. com Rua Madalena Tagliaferro

UBS CANCELLI
A unidade também passará por

reformas nesta primeira etapa, mas
atenderá de forma parcial durante as

obras. “No momento não está
oferecendo as doses da vacina da
gripe. A população atendida na

unidade pode procurar e ser
imunizada em todas as outras

unidades de melhor acesso e escolha
dos pacientes”, esclarece a secretaria.

Obras de refor-
mas e adequa-
ções serão rea-
lizadas em 18
UBSs (Unidades
Básicas de Saú-
de) e USFs (Uni-
dades de Saúde
da Família) de
Cascavel.

Em quatro
bairros as es-
truturas já fo-
ram fechadas e
os trâmites
têm continuida-
de para que os

serviços sejam iniciados.
Diante dessa necessidade, os

atendimentos serão remanejados a
outras unidades de referência.

“Todos os agendamentos e entrega
de exames serão direcionados a essas
unidades de referência, assim como a
equipe de servidores”, esclarece a Se-
cretaria de Saúde.

A empresa LM Projetos e Execuções
Ltda venceu a concorrência e foi contrata-
da para prestar os serviços que terão o
custo de R$ 1,7 milhão.

As obras estão divididas em dois
lotes e a previsão é de que os serviços
sejam concluídos no prazo de nove
meses. O cronograma fica a critério da
construtora e o tempo de conclusão das
melhorias nas unidades varia conforme
a necessidade em cada uma delas.

O Município justifica os investimen-
tos diante da demanda crescente de
atendimentos na atenção básica.

Fechadas para reformas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PLACAS informam sobre obra e
remanejamento à unidade de referência
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NOTAS
Inflação
O Índice de Preços ao
Consumidor Semanal (IPC-S)
acusou inflação de 0,34% em
abril, segundo dados divulgados
ontem, no Rio de Janeiro, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
A taxa é superior ao 0,17% de
março. Seis das oito classes de
despesas analisadas tiveram
aumento em suas taxas de
inflação de março para abril, com
destaque para os gastos com
saúde e cuidados pessoais, que
cresceram de 0,42% para 1,12%.

Commodities
Os preços das commodities,
produtos primários com cotação
internacional, fecharam abril em
alta. O Índice de Commodities
Brasil (IC-Br), calculado
mensalmente pelo Banco Central
(BC), registrou crescimento de
3,99%, em abril comparado a
março. No ano, a alta ficou em
3,64% e, em 12 meses, em 12,6%.
O IC-Br é calculado com base na
variação em reais dos preços de
produtos primários brasileiros
negociados no exterior.

Embargo
O governo brasileiro mantém a
expectativa de que os Estados
Unidos não prossigam com a
aplicação de restrições às
importações de aço e alumínio. A
afirmação foi feita em nota conjunta
dos ministérios da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços. “O
governo brasileiro mantém a
expectativa de que os EUA não
prossigam com a aplicação de
restrições, preservando os fluxos
atuais do comércio bilateral nos
setores de aço e alumínio”, diz a nota.

Alguns mora-
dores do pré-
dio no Largo
do Paissan-
du, que de-
sabou na ter-
ça-feira (1)
após um in-
cêndio, deci-
diram pas-
sar a madru-
gada na rua
em vez de ir
para alber-
gues ofereci-
dos pela pre-
feitura. “A

gente não quer ser esquecido pelo
governo”, disse a vendedora am-
bulante Jéssica Matos, 20 anos,
que sobreviveu ao incêndio do edi-
fício. Ela passou a noite com a mãe
e a irmã, deficiente mental, na cal-
çada do largo.

“A noite foi fria. Acordei com a
garganta doendo, estou um pouco
rouca. Minha irmã, que é especial,
ficou mal e foi com o pessoal de saú-

Desabrigados de prédio

de. Aqui é a rua, né? Não tem nenhu-
ma cobertura”, disse Jéssica. Ela
acredita que se o grupo se separar
em albergues será mais difícil uma
resposta do governo. “A gente não
quer albergue, a gente quer moradia.
Tanto prédio por aí. Coloca a gente lá
que a gente está precisando”.

Largo Paissandu. “Morava lá há
7 anos, desde o começo. Não era

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

bom morar lá, era medonho, mas
era sobrevivência porque aluguel
está muito caro aqui no centro”,
disse. Ela morava com um gato que
não conseguiu salvar do incêndio.
“Era minha companhia. Ele fugia
sempre que eu tentava pegar ele”,
lamentou. Marta saiu do prédio em
chamas apenas com a roupa do
corpo e recebeu doações já na rua.

 DESABRIGADOS do prédio que desabou após incêndio acampam no Largo do Paissandu
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 01
Confrontos 00
Mortes no trânsito 12

 Um carro ficou totalmente des-
truído ao se envolver em um aciden-
te na BR-467, em Cascavel. Uma
idosa de 67 anos conduzia o Hon-
da Fit e tentou entrar na pista, só
que contramão. O motorista de uma
carreta, que transitava no sentido
contrário, não conseguiu frear e
acabou batendo no carro.

Apesar do susto, a idosa teve fe-
rimentos leves e foi levada para aten-
dimento hospitalar na UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

A Polícia Federal de Cascavel providenciou, na terça-feira, a transferência
de um preso que é considerado um dos líderes do PCC (Primeiro Comando

da Capital) na região. Ele estava na Penitenciária Estadual de Londrina e, de
lá, por celular, dava ordens para outros membros da facção criminosa.

Luan Lino de Andrade, vulgo “Pirlo”, membro de uma grande organização
criminosa era principal alvo da Operação Dictum, deflagrada no início deste

mês visando a impedir o estabelecimento, na região de fronteira com o
Paraguai, de uma célula de uma facção criminosa de atuação nacional.

Ele foi flagrado em interceptações telefônicas autorizadas pela
Justiça, fazendo uso de telefones celulares por meio dos quais,

mantinha frequentes contatos com demais membros da facção ou com
candidatos a integrarem a organização criminosa, que eram então

instruídos sobre procedimentos esperados e sobre os pagamentos então
devidos.  Em parte da mesma operação, na semana passada, a PF prendeu
um casal, que também tinha envolvimento com o crime. Segundo a polícia,

a intenção da facção é fortalecer o “trabalho” em todas as regiões do
Estado, e por isso o PCC quer a transferência de presos lotados em Curitiba

para outras regiões, para fazer esse enraizamento.

Estragos na rodovia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

IDOSA conduzia veículo e entrou na contramão
da rodovia

Transferência federal

Um motociclista ficou grave-
mente ferido ao se envolver em
um acidente na Avenida Piquiri,
no Jardim Melissa II em Casca-

vel. O caminhão passou por
cima do joelho do rapaz.

Segundo populares, o caminhão
foi acessar o bairro quando

atingiu o motociclista. A vítima
foi atendida em estado grave
pelo Siate, mas sem risco de
morte, e encaminhada para

atendimento hospitalar.

RAPAZ foi encaminhado em estado grave
para atendimento hospitalar

 MOTOCICLISTA
FERIDO
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Giro da
Violência
Ações
As ações do Maio Amarelo vão desde
atividades em vias públicas,
atingindo todos os modais, e o
público de crianças a idosos;
palestras; atividades em instituições
escolares e também apresentações
teatrais, entre outras. Nesta quinta-
feira, às 7h30, tem Café na Passarela,
no Trevo Cataratas, para orientação
quanto ao lugar destinado para
passagem de pedestres na rodovia.
Além de outras ações educativas
para o trânsito.

Queda de altura
Um idoso de 66 anos morreu na
manhã de ontem, em um acidente
de trabalho na Rua Ataulfo Alves,
Bairro Brasília em Cascavel. Ele
sofreu uma queda de altura, o Siate
foi acionado mas não conseguiram
salvar o homem. A desconfiança é
de que ele teria sofrido uma parada
cardiorrespiratória e havia sido
orientado a não trabalhar em altura
porque sentia dores no peito. Ele
teria subido sem que ninguém
visse. Um laudo vai confirmar a
causa da morte.

Assalto com refém
Uma família teve a casa invadida por
bandidos na madrugada de ontem,
na Colônia Esperança, em Cascavel.
Quatro bandidos arrombaram a
residência e renderam três pessoas
que estavam na casa. O casal e o
filho dos moradores. Eles amarraram
as vítimas na cozinha para pegar
objetos de valor e agrediram o dono
da casa. Um carro e uma moto foram
roubados, R$ 5 mil, armas, munições
e celulares. O local foi revirado e a
polícia acionada. O caso é
investigado e os responsáveis ainda
não foram presos.

 Começou, ofi-
cialmente, o
mês dedicado
à conscientiza-
ção para redu-
ção de aciden-
tes de trânsito,
com a propos-
ta de chamar a
atenção da so-
ciedade para o
alto índice de
mortos e feri-
dos em todo
o mundo. É o
Maio Amarelo,

período marcado pela cor da aten-
ção pela vida, que em Cascavel será
intensificado com diversas ações e
parceiros que foram representados
no ato oficial.

“Ainda não é o que sonhamos,
mas temos muitos números a come-
morar, pois diminuímos as multas, as
mortes no trânsito e os acidentes, o
que resultou também em redução de
gastos nas UPAs. Isso é resultado de

um grande trabalho, que deve con-
tinuar. Aos poucos vamos avançan-
do e teremos, de fato, uma cidade
inteligente e mais humana no trânsi-
to”, comentou o prefeito Leonaldo
Paranhos Paranhos, diante da expo-
sição de índices que revelam pelo
menos 30% menos mortes no trân-
sito de 2016 para cá.

Segundo o coordenador do Co-
trans (Comitê Intersetorial de Preven-
ção e Controle de Acidente de Trânsi-
to do Município de Cascavel) major
Amarildo Ribeiro, do 4º Grupamento
de Bombeiros, Cascavel aderiu ao pro-
jeto Vida no Trânsito e passou a ter o
acompanhamento da metodologia
do Ministério da Saúde para aplicar
melhor o que já vinha fazendo, bai-
xando ano a ano o número de aci-
dentes fatais, o que já representou
30% menos mortes no trânsito. “So-
mos ainda a cidade que mais identifi-
ca embriaguez ao volante. Então não
é apenas neste mês de maio, mas sim
o ano todo que precisamos fazer o
trabalho preventivo”, enfatizou.

Conscientização
no trânsito

MÊS especial foi lançada ontem, em
frente à Catedral de Cascavel

ASSESSORIA DE IMPRENSA PREFEITURA MUNICIPAL
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Cartel do transporte
O vereador Paulo Porto (PCdoB) lamentou ontem a
prorrogação do contrato emergencial do transporte

escolar de Cascavel. “Todos perdemos, pelo alto custo e o
serviço de baixa qualidade. Deixamos claro que há um

cartel no transporte e devemos interrompê-lo”.

Pé na faixa
Aprovado ontem em
primeira votação a
obrigação do Município
em instituir a campanha
Pé na Faixa – já
executada desde 2011
pela Cettrans. Mesmo com
parecer contrário da
Comissão de Justiça, os
vereadores aprovaram a
proposta.

Lamaçal
O vereador Celso Dal Molin
(PR) não pretende deixar
de lado a situação do
Lago Municipal. Ele requer
ao Município informações
sobre a situação atual do
cartão-postal da cidade.
Embora gastos R$ 2
milhões em obras, o
assoreamento ainda
é uma ameaça.

Desafios
Experiente engenheiro com
atuação no setor público,
Ronald Peixoto Drabik foi
visto ontem no terceiro
piso da Prefeitura. Por
enquanto, ele se dedica a
projetos particulares, mas
não recusa envolvimento na
vida pública. “Gosto de
desafios”.

Carreira
Por enquanto, o IPC
(Instituto de Planejamento
de Cascavel) é comandado
por Cletírio Feistler, que
também acumula Meio
Ambiente, Obras e Casa
Civil. Drabik diz não ter
recebido convites, mas o
currículo é invejável e já
atuou por dois mandatos
no Planejamento – gestões
de Edgar Bueno (PDT).

ENTIDADES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Cida Borghetti (PP) vem a Cascavel – pela primeira vez
como governadora – nesta quinta-feira.

 O encontro será na Univel, 18h30. A liberação da UPS
Bairro Santa Cruz é cogitada.

Definidos novos valores de convênios com entidades de
Cascavel:  Abrigo São Vicente de Paulo vai receber R$
1.254.954,60; Recanto da Criança R$ 1.121.910;
Provopar R$ 748.710; Centro Social Paróquia São
Cristóvão R$ 1 milhão, durante três anos.Albergue Andre
Luiz R$ 503.625, por um ano.

O Ministério Público e
a Câmara de Cascavel re-
ceberam ontem denúncias
de um suposto caso de trá-
fico de influências, envol-
vendo o vereador Sidnei
Mazzuti (PSL) e o diretor de
Proteção à Comunidade,
José Avelino Novakoski.

A origem da irregulari-
dade foi uma abordagem
da Guarda Municipal em
24 de abril. Em patrulha-
mento em frente a UPA
Brasília, a Guarda Munici-
pal teria flagrado um veí-
culo em alta velocidade,
passando no semáforo
fechado e dirigindo de
maneira perigosa. Os
guardas iniciaram então
um acompanhamento do
carro até a casa onde
mora, no Bairro Morumbi.
Os guardas relataram que
o homem estava com ca-
racterísticas de embria-
guez, com latas de cerve-
ja no carro. “Durante abor-
dagem, conforme os guar-
das municipais, o motoris-
ta teria ligado ao vereador
Mazzuti pedindo interme-
diação. Em seguida, No-
vakoski teria pedido para

Tráfico de
influências

que a ocorrência fosse en-
cerrada e que os homens
saíssem do local”, afirma
o presidente da Associa-
ção dos Guardas Munici-
pais, Valter Pagliosa, que
também é diretor do Con-
selho Nacional de Guar-
das Municipais.

O caso foi registrado
ainda na 15ª SDP (Sub-
divisão Policial) para
que seja apurado abuso
de poder ou outros cri-
mes apontados pela
Guarda Municipal. No-
vakoski foi procurado pela
reportagem, mas por en-
quanto, preferiu não se pro-
nunciar. Mazzuti também vai
aguardar as notificações
para falar sobre o caso.

RESPONSABILIDADES
Para verificar a situação e inclusive apurar responsabilidades
por desacato dos servidores uma sindicância será aberta
pela Prefeitura. “Essa situação me causa estranheza.
Novakoski agiu como deveria agir. Independente da ligação
de um vereador ou cidadão. Ele rigorosamente cumpre o que
diz a legislação”, diz Leonaldo Paranhos, prefeito (PSC).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
    Foto: Flávio Ulsenheimer

VEREADOR MAZZUTI não
quis comentar a polêmica em que se
envolveu
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Cascavel
sem água

potável

 As obras de ampliação do siste-
ma de captação de água em Casca-
vel, paradas há mais de dois anos,
devem ser reiniciadas em breve.
Hoje era para que o investimento es-
timado em R$ 71,7 milhões estives-
se totalmente pronto. Em vez disso,
apenas 14,3% dos serviços foram
executados – praticamente nada di-
ante da dimensão da obra, execu-
tada com recursos do PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimento),
por meio do Ministério das Cidades.
Sem alardes, a obra caiu no esque-
cimento: o certame em briga judici-
al foi silenciado pelo Estado.

O projeto prevê implantar um sis-
tema que trouxesse a água do Rio
São José (com nascentes na Fazen-
da Festugatto, saída para Curitiba) até
as centrais de tratamento e distribui-
ção, o que demandaria 15 quilôme-
tros de tubulações subterrâneas.

O montante estava dividido para
duas etapas da obra: a primeira para
ampliação do sistema, no valor máxi-
mo de R$ 44 milhões, em julho de

 Disputa judicial paralisou
as obras de captação

2015, com três participantes inte-
ressadas no certame milionário aber-
to pela Sanepar: Onix Construções
S/A. (R$ 36,8 milhões); LFM Enge-
nharia de Obras Ltda. (R$ 39,8 mi-
lhões) e Village Construções Ltda (R$
39,9 milhões). Em setembro, após
todas as fases administrativas do
processo licitatório, a empresa LFM
entrou com ação na Justiça, questi-
onando a primeira colocada.

Desde então, um embate judici-
al tem impedido a execução da
obra. O processo chegou ao TJ (Tri-
bunal de Justiça) e por decisão da
maioria dos desembargadores a
Onix foi considerada a vencedora.
“Foram dois anos de embate judici-
al. Já era para obra estar pronta.
Mas nesse meio tempo garantimos
que o recurso fosse mantido. Já
compramos as tubulações e agora
esperamos que a empresa inicie os
serviços. Foram destinados R$ 9 mi-
lhões para tubulações”, explica Re-
nato Bueno, gerente Regional Sa-
nepar Oeste/Sudoeste.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos

RISCO DE
DESABASTECIMENTO
Com o aumento do consumo devido a expansão de
unidades habitacionais, a cidade já deveria estar com
uma nova estrutura de captação e abastecimento de
água tratada, pela Sanepar – Companhia de
Saneamento do Paraná. Porém, as obras projetadas
ainda em 2006, por meio do Plano Diretor,
continuam como sempre estiveram: no papel. Hoje o
abastecimento ocorre pelos rios Cascavel, Peroba e
Saltinho – além de poços artesianos. O risco de faltar
água em regiões da cidade é grande, com isso, o
receio é de medidas mais severas, como rodízios
durante períodos de estiagem prolongada.

 Hoje a captação era para ser feita por meio
do Rio São José – evitando assim a utilização de
afluentes como Cascavel, que sofre baixa vazão a

cada ano que passa. Até a água represada no
Lago Municipal é usada para abastecer as

moradias: situação que recentemente foi questi-
onada pelo vereador Celso Dal Molin (PR). Ele
denunciou na tribuna que registros estariam

parcialmente fechados, elevando o nível da água
do Lago escondendo um problema maior que o

assoreamento: a crise hídrica de Cascavel.

RETOMADA
DAS OBRAS
Hoje são captados em média
150 litros de água por segundo
dos rios e poços artesianos (13
milhões litros/dia) – com a
estrutura ampliada serão 750
litros por segundo (65 milhões
litros/dia). As obras levarão em
média dois anos para ficarem
prontas. Sem muito tempo, a
expectativa da Sanepar é pelo
“cheque-mate” da Justiça, para
que a licitação seja validada. “Se
tivermos novos atrasos a partir de
setembro, então cada mês que
passar poderá complicar o
resultado final daqui dois anos”,
diz Renato Bueno, gerente da
Sanepar Regional Oeste/Sudoeste.

Como medida de contenção, para evitar desabastecimento, novos poços artesianos terão que ser perfu-
rados. Por dia, o consumo de água em Cascavel supera a marca de 80 milhões de litros. Por isso, a
estrutura usada há anos é insuficiente e logo em 2050 o Município terá que investir na busca de água em
regiões mais distantes. O próximo projeto estabelece captação de água no Rio Tormenta, limite com o
município de Catanduvas. “Esses rios chegaram ao máximo que podiam no abastecimento de água. Pode-
mos utilizá-los até ano que vem, quando esgota a capacidade. Temos todo plano feito para evitar transtor-
nos, como a falta de água, com reservatórios em execução e  mais poços em implantação. Cascavel cresceu
e deve crescer ainda mais, o que evidencia a necessidade de ampliação o quanto antes”, finaliza Bueno.

Crise hídrica

Medidas paliativas

HOJE o consumo diário de água em
Cascavel supera os 80 milhões de litros
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Cascavel
sem água

potável

 As obras de ampliação do siste-
ma de captação de água em Casca-
vel, paradas há mais de dois anos,
devem ser reiniciadas em breve.
Hoje era para que o investimento es-
timado em R$ 71,7 milhões estives-
se totalmente pronto. Em vez disso,
apenas 14,3% dos serviços foram
executados – praticamente nada di-
ante da dimensão da obra, execu-
tada com recursos do PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimento),
por meio do Ministério das Cidades.
Sem alardes, a obra caiu no esque-
cimento: o certame em briga judici-
al foi silenciado pelo Estado.

O projeto prevê implantar um sis-
tema que trouxesse a água do Rio
São José (com nascentes na Fazen-
da Festugatto, saída para Curitiba) até
as centrais de tratamento e distribui-
ção, o que demandaria 15 quilôme-
tros de tubulações subterrâneas.

O montante estava dividido para
duas etapas da obra: a primeira para
ampliação do sistema, no valor máxi-
mo de R$ 44 milhões, em julho de

 Disputa judicial paralisou
as obras de captação

2015, com três participantes inte-
ressadas no certame milionário aber-
to pela Sanepar: Onix Construções
S/A. (R$ 36,8 milhões); LFM Enge-
nharia de Obras Ltda. (R$ 39,8 mi-
lhões) e Village Construções Ltda (R$
39,9 milhões). Em setembro, após
todas as fases administrativas do
processo licitatório, a empresa LFM
entrou com ação na Justiça, questi-
onando a primeira colocada.

Desde então, um embate judici-
al tem impedido a execução da
obra. O processo chegou ao TJ (Tri-
bunal de Justiça) e por decisão da
maioria dos desembargadores a
Onix foi considerada a vencedora.
“Foram dois anos de embate judici-
al. Já era para obra estar pronta.
Mas nesse meio tempo garantimos
que o recurso fosse mantido. Já
compramos as tubulações e agora
esperamos que a empresa inicie os
serviços. Foram destinados R$ 9 mi-
lhões para tubulações”, explica Re-
nato Bueno, gerente Regional Sa-
nepar Oeste/Sudoeste.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos

RISCO DE
DESABASTECIMENTO
Com o aumento do consumo devido a expansão de
unidades habitacionais, a cidade já deveria estar com
uma nova estrutura de captação e abastecimento de
água tratada, pela Sanepar – Companhia de
Saneamento do Paraná. Porém, as obras projetadas
ainda em 2006, por meio do Plano Diretor,
continuam como sempre estiveram: no papel. Hoje o
abastecimento ocorre pelos rios Cascavel, Peroba e
Saltinho – além de poços artesianos. O risco de faltar
água em regiões da cidade é grande, com isso, o
receio é de medidas mais severas, como rodízios
durante períodos de estiagem prolongada.

 Hoje a captação era para ser feita por meio
do Rio São José – evitando assim a utilização de
afluentes como Cascavel, que sofre baixa vazão a

cada ano que passa. Até a água represada no
Lago Municipal é usada para abastecer as

moradias: situação que recentemente foi questi-
onada pelo vereador Celso Dal Molin (PR). Ele
denunciou na tribuna que registros estariam

parcialmente fechados, elevando o nível da água
do Lago escondendo um problema maior que o

assoreamento: a crise hídrica de Cascavel.

RETOMADA
DAS OBRAS
Hoje são captados em média
150 litros de água por segundo
dos rios e poços artesianos (13
milhões litros/dia) – com a
estrutura ampliada serão 750
litros por segundo (65 milhões
litros/dia). As obras levarão em
média dois anos para ficarem
prontas. Sem muito tempo, a
expectativa da Sanepar é pelo
“cheque-mate” da Justiça, para
que a licitação seja validada. “Se
tivermos novos atrasos a partir de
setembro, então cada mês que
passar poderá complicar o
resultado final daqui dois anos”,
diz Renato Bueno, gerente da
Sanepar Regional Oeste/Sudoeste.

Como medida de contenção, para evitar desabastecimento, novos poços artesianos terão que ser perfu-
rados. Por dia, o consumo de água em Cascavel supera a marca de 80 milhões de litros. Por isso, a
estrutura usada há anos é insuficiente e logo em 2050 o Município terá que investir na busca de água em
regiões mais distantes. O próximo projeto estabelece captação de água no Rio Tormenta, limite com o
município de Catanduvas. “Esses rios chegaram ao máximo que podiam no abastecimento de água. Pode-
mos utilizá-los até ano que vem, quando esgota a capacidade. Temos todo plano feito para evitar transtor-
nos, como a falta de água, com reservatórios em execução e  mais poços em implantação. Cascavel cresceu
e deve crescer ainda mais, o que evidencia a necessidade de ampliação o quanto antes”, finaliza Bueno.

Crise hídrica

Medidas paliativas

HOJE o consumo diário de água em
Cascavel supera os 80 milhões de litros
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“O prédio foi
invadido, uma

parte dele por uma
facção criminosa”.

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

A programação
do Maio Amarelo,
que prevê uma
série de
atividades em
Cascavel com
foco de prevenção
às mortes no
trânsito.

A ação criminosa
de defensores do
ex-presidente Lula
que estão
carimbando
cédulas de Real
com o rosto do
petista e a
inscrição “Lula
livre”.

João Doria, pré-
candidato ao governo
de São Paulo sobre a

tragédia do prédio que
desabou.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

17 26
Sexta

20
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24
Sexta

171416

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Líder sindical
A governadora Cida
Borghetti anunciou
anteontem a nomeação
do secretário especial do
Trabalho e Relações com
a Comunidade. Será o
dirigente sindical Paulo
Rossi, que preside a
União Geral dos
Trabalhadores do Paraná
(UGT-PR) e o Sindicato
dos Trabalhadores em
Empresas de Prestação
de Serviços a Terceiros
(Sineepres). É a primeira
vez que um sindicalista
assume a pasta
do Trabalho.

 Em Cascavel
A governadora Cida
Borghetti estará hoje em
Cascavel para anunciar
algumas medidas do
programa Paraná Seguro.
A solenidade acontece
no auditório da Univel e
possivelmente será
anunciada uma nova
Unidade Paraná Seguro
(UPS) para aquela região.
Cida também reconduzirá
o delegado cascavelense
Julio Reis ao cargo de
secretário de Segurança
Pública, além de
assinaturas de
alguns convênios.

DIVULGAÇÃO

Nublado com
muitas nuvens

Nublado com
muitas nuvens

Fases da lua
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NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

O mês de maio é dedicado para reflexão e ações
educativas para conscientização sobre mortes e
feridos no trânsito. Os números são alarmantes e
precisam ser reduzidos urgentemente. Em Cas-
cavel, no primeiro quadrimestre do ano 12 pesso-
as morreram vítimas da violência do trânsito, o que
representa três mortes a cada mês. É bem verda-
de que o número já foi assustadoramente maior,
mas ainda assim é preciso reduzir a mortalidade,
além de diminuir o número de leitos ocupados por
vítimas do trânsito.

O Movimento Maio Amarelo tem por objetivo cha-
mar a atenção da sociedade para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A
intenção é colocar em pauta a segurança viária e
mobilizar toda a sociedade para discutir o tema,
estimulando o cidadão a promover atividades vol-
tadas à conscientização, ao amplo debate das res-
ponsabilidades e à avaliação de riscos sobre o com-
portamento de cada um, dentro de seus desloca-
mentos diários no trânsito.

A segurança no trânsito é uma responsabilida-
de de todos e não apenas das autoridades do se-
tor. Motoristas e pedestres precisam fazer sua
parte, respeitar as regras de trânsito e ter uma
convivência harmônica tanto nas ruas da cidade
como nas rodovias.
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Compra com sorteio
Quem for à Feira do Teatro nos dois

próximos domingos, além de encontrar
muitas variedades de produtos,

também concorrerá a vários prêmios.
Trata-se do Sorteio Coletivo

Dia das Mães.
oOo

São mais de 50 chances de ganhar.
Os sorteios serão realizados ao vivo,

no palco da feira, às 11h do dia 13 de
maio. Passe lá e garanta o presente

 da sua mãe.

Congresso
De 21 a 25 de maio será realizado o 1o Congresso

Brasileiro de Ciências Contábeis. O  evento  é
organizado por instituições de ensino superior de

Cascavel e órgãos representativos da classe contábil e
tem como objetivo gerar um intercâmbio cultural e
científico entre os acadêmicos e os profissionais da

área, trazendo pesquisas, inovações e temas relevantes
ao mercado de trabalho atualmente. Nesta primeira
edição o tema é “Estratégias em tempo de crise”.
O evento será realizado  no anfiteatro da FAG. As
inscrições podem ser feitas pelo endereço https://

midas.unioeste.br/sgev/eventos/ICBCC.

Põe na agenda
Dia 17 de junto tem Pink Floyd In Concert. Será às

20h, no  Teatro Municipal Sefrin Filho.
Em breve mais informações.

Felicidades!

Luísa Marques Santos, Paulo Soares
Pivo, Maria Eduarda Comi, Sandra
Ferreira Molini, Maria Luísa Santos
Mello e Fabrício Pominni dos Reis.

A bela GREICI LUCOTTI

 Géssica Furtado com as filhas Nicoly e Sofia.
O registro é de Michelle Galvão

 O saber a gente
aprende com os

mestres e os livros.
A sabedoria, se

aprende é com a vida
e com os humildes.

Cora Coralina

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES

Roma 4 x 2 Liverpool*

LIBERTADORES
Tucuman   1 x 0 Peñarol

Jr Barranquilla   1 x 1     Boca Juniors
Corinthians   1 x 2    Independiente

Vasco   0 x 4    Cruzeiro

COPA DO BRASIL
Ponte Preta   0 x 1 Flamengo
Atlético-MG   0 x 0 Chapecoense

* Na final

Restrição ao foro

 O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Ricardo Lewandowski
votou ontem a favor da restrição ao
foro por prerrogativa de função, co-
nhecido como foro privilegiado, para
deputados e senadores. Dez ministros
já votaram, todos a favor da restri-
ção do foro, mas falta o voto de Gil-
mar Mendes para o encerramento do
julgamento, que foi suspenso e será
retomado somente hoje.

Apesar de 10 ministros terem vo-
tado a favor da restrição do foro pri-
vilegiado, há divergências em relação
ao marco temporal. Com o voto de
Lewandowski, há maioria de 7 votos
a 3 favor do entendimento de que os
parlamentares só podem responder
a um processo na Corte se as infra-
ções penais ocorreram em razão da

função e cometidas durante o man-
dato. Caso contrário, os processos
deverão ser remetidos para a primei-
ra instância da Justiça.

No entendimento de Lewando-
wski, o caso não poderia ser julgado
por meio de uma questão de ordem
em uma ação penal, instrumento uti-
lizado pelo relator do caso, Luís Rober-
to Barroso, para levar a questão para
julgamento do plenário.  No entanto,
decidiu aderir aos votos dos ministros
Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com
uma restrição menos ampla.

Além disso, o ministro afirmou que
foro não é um privilégio aos parlamen-
tares, mas uma forma garantir inde-
pendência dos julgamentos e retirar
os processos do Judiciário local, lon-
ge do reduto eleitoral do investigado.

 LEWANDOWSKI
foi o último ministro a

votar ontem;
julgamento será

retomado hoje

IMPACTOS
NO SISTEMA
O ministro alertou que a decisão
da Corte terá impactos no sistema
de foro de juízes e promotores,
por exemplo. “Se nós concluirmos
nesta direção, todo o sistema de
foro especial terá de cair, ou por
interpretação nossa, ou por uma
alteração constitucional por parte
do Congresso Nacional”,
argumentou. Toffoli e Moraes
também defenderam a restrição,
mas em menor extensão. Para
ambos, a partir da diplomação, o
parlamentar deve responder às
acusações no STF por qualquer
crime, estando ou não relacionado
com o mandato.

Megasena
Concurso: 2035

30 35 36 38 49 52

Dupla sena
Concurso: 1782

05 10 14 17 24 351º sorteio

06 07 23 30 31 322º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1656

02 03 04 05 07 10 11
12 13 15 17 19 20 23 24

Quina
Concurso: 4667

04 49 54 68 71

Timemania
Concurso: 1174

03 12 21 27 58 61 69
TIME DO RIO BRANCO/AC

Lotomania
Concurso: 1861

01 08 13 15 27 38 41
49 52 60 63 64 69 72

75 76 89 91 93 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5279

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

32.425
39.617
80.122
34.456
33.435

AGÊNCIA BRASIL



VARIEDADES 15CASCAVEL, 03 DE MAIO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Certas responsabilidades podem pa-
recer grandes demais. Cuidado para
não se sobrecarregar. Conhecer seus
limites é o primeiro passo para supe-
rá-los. Cor: lilás.

To
ur

o

Suas necessidades afetivas podem se
chocar com os interesses profissionais.
Talvez seja preciso sacrificar uma das
coisas. Cuidado com o clima de com-
petição entre os colegas. Cor: preto.

G
êm

os

Você pode se estressar muito por con-
ta do excesso de trabalho: cuidado! A
sensação de que nada acontece com
a urgência que gostaria deve afetar
seu astral. Cor: branco.

C
ân

ce
r  Você pode perder o controle de suas emo-

ções por culpa de problemas mal resolvi-
dos. O dia é ideal para separar as coisas
positivas das negativas nas relações de
amizade ou profissionais. Cor: tons claros.

Le
ão

Suas prioridades podem bater de fren-
te com as necessidades dos outros.
Evite se indispor com pessoas de au-
toridade: a corda sempre cede do lado
mais fraco. Cor: roxo.

V
ir

ge
m Será difícil conviver com pressões, exigên-

cias e críticas especialmente no ambiente
de trabalho. Tome cuidado para não impor
suas ideias aos outros, do contrário pode-
rá atrair ressentimentos. Cor: vermelho.

Li
br

a

Não brinque com assuntos ligados a di-
nheiro. Este momento requer mais disci-
plina com relação às finanças. Você terá
dificuldade ao lidar com situações ou pro-
blemas mal resolvidos. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão Há sinal de tensão no ambiente em que
vive. Podem surgir discórdias e conflitos de
interesse. As pessoas estão mais críticas e
exigentes, incluindo você, daí a dificuldade
em se chegar a um acordo. Cor: verde.

Sa
gi

tá
ri

o Você terá a sensação de que as coi-
sas vão estar mais amarradas do que
gostaria, mas não convém apressar o
rumo dos acontecimentos. Cor: ver-
melho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Não se surpreenda se uma pessoa

que julgava da sua confiança causar
problemas financeiros. O dia revela a
possibilidade de fazer uma economia
forçada. Cor: marrom.

A
qu

ár
io Você pode ter dificuldades para convi-

ver com pressões ou exigências no
ambiente em que vive ou trabalha. O
período da manhã revela certa tensão
em família. Cor: marrom.

 P
ei

xe
s Não deixe que o desânimo ou o pes-

simismo tome conta de você. O dia está
sujeito a alguns contratempos, mas
nem por isso você deve reagir a tudo
e a todos. Cor: lilás.
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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  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
Lúcia planeja se vingar de Paulo.

Úrsula não consegue se entender com
Enzo. Kavaco sugere que Amanda re-
vele sua doença para a turma. Hugo
pede desculpas a Verena, que reata o
namoro. Jade descobre provas que li-
gam Getúlio ao roubo de seu cartão de
crédito. Getúlio e Isadora saem juntos.
Lúcia insinua a Gabriela que Paulo se
envolve com outras mulheres. Jade con-
fronta Érico sobre os furtos.

CARINHA DE ANJO
Fátima revela para Cecília que acre-

dita que Leonardo esteja influenciando
negativamente Gustavo, mas que não
tem como provar nada. Madre Superio-
ra conta para a noviça Fabiana que fa-
lou com o Padre Gabriel e que aca-
bam de marcar a missa de consagra-
ção da passagem dela de noviça para
freira. Adolfo (Luiz Guilherme) faz um

agradecimento para Gustavo por ter
deixado ele ficar em sua casa e diz
que só continua no local por causa
de Dulce Maria.

DEUS SALVE O REI
Afonso surpreende um guarda. Amá-

lia não encontra sua faca. Afonso liber-
ta Constantino. Cássio é levado para a
arena e manda Tiago assumir seu lu-
gar no plano de fuga. Afonso volta para
resgatar Cássio na arena. Um guarda
atira contra Afonso, mas Cássio o pro-
tege e acaba levando uma flechada.
Catarina manda Delano seguir Elói.
Otávio desafia Rodolfo. Catarina finge
se abalar com a situação dos soldados
e é ovacionada por eles. Diana revela a
Virgílio sobre a fuga de Afonso e Agnes
consegue ler a mente do marquês. Ag-
nes invade o sonho de Levi. Cássio fica
frente a frente com o feitor.

ORGULHO E PAIXÃO
Brandão, vestido como o Motoquei-

ro Vermelho, resgata Mariana do afo-
gamento. Ema conta para Elisabeta que
beijou Ernesto. Januário recebe Tenó-
ria e Estilingue na casa do Barão. Con-
trariando Darcy, Charlotte visita Uirapu-
ru na prisão. Ema e Ernesto discutem.
Charlotte dá um tapa no rosto de Uira-
puru. Ofélia propõe um acordo de tra-
balho a Nicoletta. Mariana desperta e
Elisabeta conforta a irmã.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano encontra Aldina e avisa que

Maria está sendo procurada. Clementi-
no revela o paradeiro de Maria para Plí-
nio. Hermano vê quando Aldina ajuda
Maria. Plínio pressiona Aldina. Pedro se
irrita quando Ramiro defende Cássia na
delegacia. Hermano pede para Maria se
entregar à polícia. Rosinete vai à fábrica
para ter notícias do filho. Simplício deci-
de ir embora do Lajedo dos Anjos. Cás-
sia procura Samir. Maria liga para a mãe.

APOCALIPSE
Enquanto a chuva cai, os soldados

de Ricardo zombam dos corpos dos
profetas. Arthur e Bárbara noticiam a
chuva e o assassinatos das Testemu-
nhas. No mundo as pessoas comemo-
ram o término da escassez de água.
Jonas, Benjamin e Zoe ficam preocu-
pados. No Rio, todos festejam o fim da
seca. Laodiceia alerta Ângela para o
que ainda estar por vir. César diz que o
mundo pagará pelo assassinato de
Moisés e Elias. Na delegacia, Guido diz
que os policiais terão que trabalhar na
efetivação da Marca do governo mundi-
al. Bárbara diz que em breve a marca
que simboliza o governo mundial pas-
sará a ser obrigatória a todos.

AMOR PROIBIDO
Após as acusações de Hilmi, Behlul

e Bihter ficam atordoados. Behlul faz
uma surpresa romântica para Nilay. Fir-
devs organiza uma festa de noivado para
Behlul e Nilay. Peyker chama Bihter para
conversar sobre as suspeitas de Hilmi e
elas brigam. Behlul e Bihter se beijam.

O julgamento é suspenso. Samuel
garante que Sophia teve um acidente
vascular cerebral leve. Estela se ofe-
rece para cuidar da mãe, e Bruno pede
que Estevão as acompanhe. Merce-
des afirma que vai proteger o marido
de Cleo. Clara vence o processo da
guarda de Tomaz. A Grande Mãe do
quilombo recebe o convite para o ca-
samento de Raquel, e Mariano pede
para acompanhá-la. Sophia jura a Gael
que tomará as esmeraldas de Clara
novamente. Tomaz sofre por ter de se
separar de Lívia. Sophia encomenda a
Zé Victor as mortes de Caetana e
Xodó. Tomaz avisa que jamais chama-
rá Clara de mãe.

 • RECORD

 • BAND

Samuel garante que
Sophia teve um

acidente vascular cerebral
DIVULGAÇÃO
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RAMPAGE:
DESTRUIÇÃO TOTAL

SALA 3:
Diariamente
às 15h, 17h,
19h (dub) e

21h (leg)

 SALA 4:
Diariamente,

às 14h40

VERDADE OU
DESAFIO

CI
NE
M
A

SALA 1:
Diariamente às 14h30,

17h30 (dub) e 20h30 (leg)

SALA 2:
Diariamente às 15h,

18h e 21h

SALA 4:
Diariamente às

17h e 20h

 SALA 4:
Diariamente,

às 14h40

RAMPAGE:
DESTRUIÇÃO TOTAL

VINGADORES
GUERRA INFINITA


