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Contra a corrupção
Na véspera do julgamento do habeas corpus que pode colocar o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva atrás das grades nos próximos dias, na noite de ontem
uma multidão vestida com as cores verde e amarela se concentrou em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel, para protestar contra a corrup-
ção e pressionar o Supremo Tribunal Federal a manter a prisão imediata do pe-
tista, condenado em segunda instância. O protesto aconteceu sem incidentes.
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Cascavel será a casa das jo-
vens promessas do handebol pa-
ranaense neste fim de semana,
com as disputas da etapa de aber-
tura do Estadual Sub-18. Os giná-
sios da Neva, do São Cristóvão e
o Sérgio Mauro Festugatto rece-
berão as partidas pelas Chaves
Ouro e Prata da competição du-
rante todo o sábado e domingo.

No total, serão oito equipes
na disputa. Dentre elas as anfi-

A casa do Handebol
triãs, que estão na divisão prin-
cipal do Campeonato Paranaen-
se. No naipe feminino, as co-
mandadas do técnico Marcos
Galhardo são as atuais vice-cam-
peãs da Chave Ouro.

Nesta 1ª etapa a equipe femi-
nina de Cascavel enfrentará a
equipe de Astorga (vice-campeã
da Prata 2017) no sábado e o time
de Jardim Alegre (5ª na Ouro
2017) no domingo, ambos às 15h

e no Ginásio da Neva.
Já a equipe masculina de Cas-

cavel, comandada pelo técnico Ce-
zar Casagrande, é a atual vice-
campeã da Chave Prata. A estreia
na elite será às 19h30 deste sá-
bado justamente contra o cam-
peão da Ouro 2018, o Maringá.
No domingo, às 16h30, o desafio
é contra o time de Astorga (6º na
Ouro 2017). Ambas as partidas
serão na Neva.

Pelo menos 2 mil alunos-atletas de
12 a 17 anos de idade estão
inscritos para a fase municipal dos
Jogos Escolares deste ano que
estão sendo organizados,
planejados e serão realizados pela
Secretaria de Cultura e Esportes no
período de 20 a 26 de abril em
Cascavel.
O Congresso Técnico para definir
todos os detalhes da competição foi
realizado na manhã de ontem no
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Jogos Escolares definidos
Auditório da Prefeitura, reunindo os
professores de Educação Física de
todas as escolas participantes.
São 51 colégios estaduais e
particulares inscritos, que irão levar
para as quadras toda a força e a
garra dos jovens “pratas da casa”.
Os primeiros colocados em cada
uma das nove modalidades irão para
a fase regional que será disputada
em maio, em Cafelândia.
De acordo com o diretor de Esporte,

Daniel Scalco, além do regulamento
foram definidos os grupamentos e as
questões técnicas dos Jogos. “Em
cada modalidade serão disputadas as
categorias feminino e masculino nas
classes A [de 15 a 17 anos] e B
[de 12 a 14 anos], oportunizando
acesso a todas as faixas etárias,
revelando novos talentos no
atletismo, taekwondo, basquete,
futsal, handebol, tênis de mesa,
voleibol, vôlei de praia e xadrez”.
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Cascavel Futsal na estrada
Goleado por 7 a 3 em sua es-

treia na Série Ouro do Paranaense
2018, o Cascavel Futsal volta a atu-
ar pela competição nesta quarta-
feira, quando visita o São José dos
Pinhais às 20h15, no Ginásio Ney
Braga, pela 3ª rodada do Estadual.

Esta partida guarda semelhan-
tes com a do fim de semana, quan-
do a Serpente Aurinegra visitou o
Palmas e foi derrotada pelo adver-
sário que é um dos estreantes da
elite neste ano depois de ter sido
terceiro colocado na Série Prata
2017 e que fez seu primeiro jogo
em casa pela Série Ouro.

Tudo porque o São José dos Pi-
nhais é o atual vice-campeão da
Série Prata e nesta noite estreia em
casa na Série Ouro. Para o time da
RMC (Região Metropolitana de Cu-
ritiba), este também será o segun-
do compromisso na competição,

Após um fim de semana de folga para as festividades de Páscoa, o
Campeonato Terrão do Jardim Colonial retorna neste domingo, para alegria do
organizador José Neves. A rodada deve ser confirmada com: Amigos do
Jabá x Recanto Colméia (às 8h30), JG Construções x Bar Fortaleza (9h30),
Sanga Funda x Auto Escola Avenida (10h30), Treme Terra x Frutana/
Mercado Samara (11h30) e 100% Interlagos x Fúria do Terrão (12h30).

AÍLTON SANTOS

depois de ter sido goleado por 6 a
1 em Pato Branco.

Para este jogo, o técnico Nei
Victor levará força máxima. O em-
barque está marcado para as 9h
desta quarta-feira, com previsão
de chegada ao destino no meio
da tarde. A programação aperta-

da se justifica pela proximidade
do próximo compromisso da
equipe. O Cascavel jogará sexta-
feira em Blumenau (SC) pela 3ª
rodada da Liga Nacional. Por isso,
ao término do jogo de hoje já se-
guirá para Santa Catarina, para
pernoitar em Blumenau.

CASCAVEL FUTSAL

COPA DO BRASIL
19h30 Atlético-MG x Ferroviário
21h45 Atlético-PR x São Paulo

LIBERTADORES
19h15 Grêmio x Monagas
19h15 Peñarol x At. Tucumán
21h45 Cruzeiro x Vasco
21h45 Boca Jrs x Jr Barranquilla

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Barcelona x Roma
15h45 Liverpool x Man. City

ITALIANO
12h Benevento x Hellas Verona
13h30 Milan x Internazionale
13h30 Torino x Crotone
13h30 Chievo x Sassuolo

FRANCÊS
13h45 Rennes x Mônaco

CEARENSE
21h45 Ceará x Fortaleza

JOGAM HOJE
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O Real Madrid deixou Turim
(ITA) praticamente classificado
para a semifinal da Liga dos
Campeões. Em uma partida em
que foi letal, a equipe espanhola
contou com uma noite mágica de
Cristiano Ronaldo, ontem, para
vencer a Juventus por 3 a 0. O
português deixou a partida com
dois gols, um de bicicleta, e uma
assistência. O golaço arrancou
aplausos de alguns torcedores da
Juventus presentes no Allianz
Stadium. No outro jogo do dia
pela rodada de ida das quartas, o
Bayern de Munique venceu o
Sevilla por 2 a 1, de virada,
na Espanha.

Atual campeão, o Grêmio rece-
be hoje uma equipe que está inici-
ando sua trajetória na Libertadores:
o Monagas, equipe venezuelana
fundada há 30 anos e que disputa
pela primeira vez a principal com-
petição do continente. O duelo está
marcado para as 19h15, válido
pela 2ª rodada do Grupo 1.

Para o time gaúcho será a es-
treia em casa, depois do empate

Campeão x caçula
por 1 a 1 com o Defensor no Uruguai.
Já o Monagas sai de casa pela primei-
ra vez depois de ter sido derrotado por
2 a 0 pelo Cerro Porteño, que já atuou
pela rodada e acumulou a segunda
vitória - 2 a 1 sobre o Defensor.

Vindo de goleada por 4 a 0 so-
bre o Brasil de Pelotas no primeiro
jogo da final do gaúcho, o Grêmio
espera encontrar um adversário tão
fechado em campo quanto o da fi-

nal do Estadual. Por isso, e pelo fato
de já ter encaminhado o título gaú-
cho para comemorar no domingo,
o técnico Renato Gaúcho mandará
força máxima a campo, com Maicon
e Arthur como dupla de volantes.

Ainda assim, há a chance de
atletas mais desgastados serem
poupados, como o veterano lateral
Léo Moura, que pode ceder lugar
para Madson.

Copa do Brasil
A Copa do Brasil dá início hoje à rodada
de ida da quarta fase com duas partidas,
com destaque para o jogo entre Atlético-
PR e São Paulo, às 21h45 na Arena da
Baixada, em Curitiba. O outro jogo de
hoje é entre Atlético-MG e Ferroviário.
Esta é a última etapa da competição antes
das oitavas de final, e consequentemente
a entrada das equipes que disputam a
Libertadores. O jogo de volta entre
atleticanos e são-paulinos está marcado
para o dia 19 no Morumbi. Em caso de
empate no placar agregado, a vaga será
definida na disputa por pênaltis.

Klopp x Guardiola
GRAVELiverpool e Manchester City, sobreviventes entre cinco ingleses que
iniciaram a Liga dos Campeões da Europa, começam nesta quarta-
feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Anfield Road, a definir uma
das quatro vagas nas semifinais, em mais um duelo de técnicos entre o
alemão Jürgen Klopp, dos Reds, e o espanhol Josep Guardiola, dos
Citizens. Os dois comandantes são velhos conhecidos, desde os
tempos em que o primeiro comandava o Borussia Dortmund, e o
segundo o Bayern de Munique. Ao todo, foram 12 partidas entre as
equipes treinadas por eles, com cada um levando a melhor cinco vezes
e tendo acontecido dois empates. Klopp é o único técnico a ter cinco
vitórias sobre Guardiola e o Liverpool o único a ter vencido o City em
31 rodadas do atual Campeonato Inglês.
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Novos professores à Apae
Nos próximos dias, a Apae de

Cascavel vai receber quatro novos
professores. A previsão é de que
entre os meses de junho e julho
outros profissionais integrem o
quadro de docentes da instituição.
Há dúvidas ainda quanto ao núme-
ro de admissões, que variam entre
oito e 12. Com isto, o déficit de pro-
fessores denunciado no início do
ano letivo pelos pais de alunos fica
reduzido e, segundo a direção, aten-
de as necessidades da escola.

A notícia traz alívio à mãe Miri-
an Oliveira. “Saber que as contra-
tações vão acontecer é uma ótima
notícia, pois nossos filhos precisam
muito. Esperamos que essa situa-
ção seja resolvida o quantos antes,
e que a Apae possa dar um supor-
te maior aos alunos com a contra-
tação de mais profissionais”, diz.

Mirian leva todos os dias o filho
Davi, de cinco anos, à escola. O pe-
queno foi diagnosticado com TEA
(Transtorno do Espectro Autista) e
precisa deste atendimento especi-
alizado. Nos últimos meses, assim
como Davi, outros colegas com sín-
dromes diferentes tiveram de fre-
quentar salas de aula superlotadas
e com o auxílio de apenas um pro-
fessor, consequência do corte de
24 professores contratados por
meio de teste seletivo, em dezem-
bro do ano passado.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

O pequeno Davi, de
cinco anos, enfrenta

hoje a superlotação nas
salas de aula da Apae

SEM REPOSIÇÃO
Apesar do encerramento dos contratos via PSS (Processo Seletivo Simplificado), o
governo estadual não fez nenhuma reposição até então. Pais e mães realizaram,
no mês passado, abaixo-assinado exigindo a contratação destes profissionais e a
manutenção de projetos importantes às crianças e adolescentes, ameaçados de
fechamento por conta do número reduzido de professores. O Ministério Público

também foi acionado para que as contratações fossem autorizadas.
A reportagem procurou a direção da Apae de Cascavel, que preferiu não se

manifestar sobre as novas contratações.  As contratações foram anunciadas pelo
deputado estadual Marcio Pacheco (PPL), depois de reunião com representantes

da Seed (Secretaria Estadual da Educação), na semana passada, em Curitiba.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 04 de abril 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

Informe epidemiológico da Sesa
(Secretaria Estadual da Saúde), divul-
gado ontem, chama atenção para um
detalhe importante na prevenção da
dengue. O Serviço de Alerta Climáti-
co da doença, elaborado pelo Labo-
ratório de Climatologia da UFPR (Uni-
versidade Federal do Paraná) indica
risco médio de proliferação do mos-
quito Aedes aegypti em Cascavel.

Conforme o enfermeiro da 10ª
Regional de Saúde de Cascavel,
Daniel Loss, isso significa que há
condições ideais para que as lar-
vas se transformem em mosquito,
e consequentemente, ocorra a apa-
rição de novos casos. A pesquisa
da UFPR é semanal e avalia a umi-
dade relativa do ar e a temperatura
local. “É mais um instrumento que
auxilia no monitoramento da infes-
tação do mosquito”, diz.

O período é de alerta, apesar
das temperaturas estarem mais
amenas por conta do outono. “Nes-
ta época do ano, enfrentar uma epi-
demia é mais difícil, mas não é des-
cartável. Nos últimos dias tem cho-
vido bastante e os criadouros que
estavam secos, agora podem de-
senvolver o mosquito, e talvez no-
vos casos da doença”, explica Loss.

Números
Em Cascavel, a Sesa confirma 24
casos de dengue, 21 deles
autóctones e três importados, além
de 347 notificações. Já na área de
abrangência da 10ª Regional de
Saúde, que envolve 25 municípios,
são 63 casos da doença – 59
autóctones e quatro importados -, e
outras 758 suspeitas

Alerta para a
dengue em
Cascavel

EM CASCAVEL foram
confirmados 24 casos de
dengue e 347 notificações

Alerta para a
dengue em
Cascavel

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Cortes no orçamento das univer-
sidades feitos pelo governo estadu-
al podem provocar a suspensão
das atividades na Unioeste (Univer-
sidade Estadual do Oeste do Para-
ná) a partir do próximo semestre. A
ameaça ocorre por conta da redu-
ção de 52% nos recursos para cus-
teio, relacionados à limpeza, segu-
rança, compra de materiais de ex-
pediente e reagentes para labora-
tório, além do auxílio para a partici-
pação em eventos científicos.

Segundo o presidente do Adu-
nioeste (Sindicato de Docentes da
Unioeste), Luiz Fernando Reis, a
lei orçamentária estadual deste
ano prevê o envio de R$ 9,744 mi-
lhões para a Unioeste, utilizados
somente com custeio, a metade
do que foi encaminhado em 2014
quando a universidade recebeu
R$ 20,436 milhões.

“Os diretores dos câmpus não
têm como pagar o custeio de outra
forma. As empresas que prestam
serviços de limpeza, por exemplo,
estão há alguns meses sem rece-
ber e por conta disso começaram a
demitir servidores”, relata Reis. No
câmpus de Cascavel, das 34 zela-

Ano letivo em xeque

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

O PRESIDENTE do Adunioeste, Luiz Fernando Reis

doras que iniciaram o ano letivo
com emprego garantido, hoje ape-
nas 15 continuam trabalhando.

Os sindicatos e o COU (Conse-
lho Universitário) veem como única
alternativa para a manutenção das
atividades a aprovação de emenda
de R$ 3 milhões no orçamento da
Unioeste para custeio, o que por
enquanto não está garantida. “Caso
isso não ocorra, vai chegar a meta-
de [do ano letivo] e os próprios dire-
tores dos câmpus vão suspender as
atividades, pois não vai ter como
manter a universidade funcionan-
do”, lamenta o presidente, que es-
pera mais sensibilidade de Cida
Borghetti perante às demandas
emergenciais da instituição.

Ontem, os sindicatos dos do-
centes e dos servidores reali-
zaram panfletagem na Unioes-
te e também no Hospital Uni-
versitário apresentando à comu-
nidade os problemas enfrenta-
dos pela instituição diante do
descaso do poder público.

Outra demanda da Unioeste é a realização de concurso público
para docentes e teste seletivo para a contratação de agentes uni-
versitários, o que segundo o sindicato, não há previsão para ocorrer.

Neste ano, o governo estadual autorizou a contratação de 7.600
horas, a mesma carga horária de 2017. No entanto, Reis comenta
que neste último ano foram abertos novos cursos no câmpus de
Francisco Beltrão (Medicina, Nutrição e Serviço Social), sem con-
tar as exonerações, aposentadorias e falecimentos. “Isso tudo
implicaria na ampliação de pelo menos mil horas e mostra a ne-
cessidade de uma carga horária adicional”, afirma o presidente.

Na próxima semana, o COU vai se reunir, após o retorno de
Curitiba dos diretores de câmpus da Unioeste, para criar estraté-
gias de negociação que permitam ampliar a carga horária e os
recursos de custeio.

 Mais contratações

Panfletagem
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Acic comemora 58 anos

A Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel comemora os
seus 58 anos de fundação hoje.
Com mais de 13 mil empresas as-
sociadas, a Acic é a segunda maior
entre cerca de 300 filiadas da Faci-
ap, federação estadual que repre-
senta mais de 50 mil empresas de
todo o Paraná.

A Acic foi fundada em 4 de abril
de 1960 por um grupo de 51 em-
presários. Juntos, eles queriam
somar forças para enfrentar um
dos mais sérios períodos econômi-
cos da cidade, que sentia os efei-
tos negativos do fim dos vigorosos
ciclos extrativistas da erva-mate e

da madeira. Com a Acic, eles pas-
saram a refletir sobre caminhos
possíveis para o contínuo desenvol-
vimento e fortalecimento local.

O primeiro presidente da asso-
ciação comercial foi Altamir Silva,
que recentemente foi homenagea-
do emprestando seu nome à sala
do Conselho Superior, elegante-
mente instalada na nova casa da
Acic, o Edifício Rui Barbosa – rua
Pernambuco, 1800, em frente à Câ-
mara de Vereadores. Um dos segre-
dos do sucesso e da longevidade
da entidade está em jamais aban-
donar a sua missão, de ser a por-
ta-voz da livre iniciativa.

Crescimento
A Acic cresceu e virou referência na
defesa de outras causas, como grandes
obras de infraestrutura, reivindicação
de investimentos em programas
públicos e na defesa de reformas
importantes para dar mais agilidade e
segurança às empresas. “O
envolvimento dela com a sua
comunidade é dos mais intensos e
vibrantes. A Acic é uma força viva de
uma cidade que cresceu e assumiu
naturalmente a liderança de uma região
com indicadores fabulosos”, segundo
o ex-presidente Alci Rotta Júnior.

Atual presidente
O atual presidente da entidade é o
engenheiro civil e empresário Edson
José de Vasconcelos, o 45º na
história a ter a oportunidade de
comandar a associação comercial.
Os 58 anos vão ser comemorados
nesta quinta-feira com a aposição
da fotografia de Alci na Galeria de
Ex-Presidentes e com palestra do
ex-governador Mário Pereira.

ASSESSORIA
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Assistentes
sociais em
capacitação

O dia foi de muito treinamento
para as equipes que atuam no se-
tor de proteção social básica, na
Secretaria de Assistência Social de
Cascavel. Técnicos do Ministério do
Desenvolvimento Social capacita-
ram 50 servidores que atendem
diretamente usuários dos oito Cras
(Centros de Referência de Assistên-
cia Social) do município.

O encontro ocorreu no auditório
da Unipar (Universidade Paranaen-
se) e de acordo com a gerente da
divisão de proteção básica, Polia-
na Lauther, este foi apenas um dos

vários módulos que serão apresen-
tados aos assistentes sociais ao
longo do ano, integrando o Progra-
ma de Educação Permanente da
secretaria. Desta vez, uma aborda-
gem voltada aos idosos e deficien-
tes físicos e intelectuais foi repas-
sada pelos representantes do go-
verno federal, segundo Poliana.

Os Cras de Cascavel atendem
em torno de 30 mil pessoas inclu-
sas no Cadastro Único. Além dis-
so, anualmente quase duas mil fa-
mílias que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade vão até uma

unidade solicitar apoio dos profis-
sionais. Os Centros têm como ob-
jetivo prevenir a ocorrência de situ-
ações de riscos sociais e fortale-
cer os vínculos familiares e comu-
nitários, além de garantir a amplia-
ção do acesso aos direitos do ci-
dadão. No município, os Cras es-
tão localizados nos bairros Interla-
gos, Cascavel Velho, Santa Cruz, 14
de Novembro, Riviera, Periolo, Can-
celli e Neva.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá
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Obras de três novos terminais
de transbordo do transporte cole-
tivo estão em andamento em Cas-
cavel e entre elas, a que está lo-
calizada na região nordeste se
aproxima da inauguração.

A estrutura que ganhou forma
na Rua Ghandi no Bairro Brazma-
deira segue na última etapa de
construção. Segundo a equipe da
construtora Costa Oeste, respon-
sável pelas obras, cerca de 80%
do projeto já foram executados.

Os próximos serviços serão
para instalação do forro, de pla-
cas laterais e calçamento, tan-
to na pista por onde passarão
os ônibus, como no local de es-

Terminais em
CONSTRUÇÃO

pera de passageiros. Um campo
de futebol e uma academia ao ar
livre ao lado do terminal também
fazem parte do projeto e estão na
fase de finalização.

A previsão da Costa Oeste é de
que o terminal fique pronto dentro
de dois meses. Após a conclusão,

OESTE
As obras para construção do novo Terminal Oeste
também são executadas pela Costa Oeste em terreno ao
lado da atual estrutura. O excesso de chuva interferiu no
cronograma e por enquanto foram executados 25% dos
serviços, conforme a última medição. A previsão é de que
o terminal seja finalizado no mês de junho.
Embora a estrutura dos novos terminais de Cascavel siga
uma padronização eles serão diferenciados por cores:
leste (azul); nordeste (vermelho); oeste (verde);
sudeste (amarelo).

 SUDOESTE
As obras do Terminal Sudoeste estão em fase inicial que
inclui fundação e estrutura de concreto (pilares), e
correspondem a execução de 10,22% dos serviços
previstos pelo projeto.
A N.Dalmina Ltda é responsável pela construção e
receberá pouco mais de R$ 4 milhões pelos serviços.
O Terminal Sudoeste é construído ao lado do Estádio
Olímpico, no Bairro Santa Cruz, entre a Avenida Tito
Muffato e a Rua Mawes e terá 1.955 metros quadrados.
A obra deve levar oito meses para ser concluída.

o transporte coletivo poderá ope-
rar com conexão de linhas entre
os terminais Leste, já concluído
no Bairro São Cristóvão, Nordes-
te e o atual Terminal Oeste.

TERMINAIS SERÃO
diferenciados por cores; sudoeste,
por exemplo, terá a cor amarela

OBRA DO TERMINAL
NORDESTE deve ser
concluída em dois mesesTerminais em

CONSTRUÇÃO

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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NOTAS
Criminalidade
O ministro extraordinário da
Segurança Pública, Raul Jungmann,
disse que o Brasil e o Rio de Janeiro
precisam discutir a segurança para
encontrar saída no combate à
violência que hoje, em grande
medida, “causa medo,
desassossego e gera
intranquilidade” nos brasileiros e
cariocas. Para o ministro, este é um
tema que tem impacto para as
eleições de 2018. O ministro se
mostrou mais uma vez preocupado
com a influência do crime
organizado na escolha dos eleitos.

Meirelles no MDB
O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, que se filiou ontem ao
MDB, informou que deverá
permanecer no cargo até sexta-feira
(6) e que o nome de seu sucessor
será definido nos próximos dois dias.
Sobre a possibilidade de se
candidatar à Presidência da
República nas eleições deste ano,
Meirelles disse que isso ainda está
sendo discutido. “Tenho o projeto
de candidatura à Presidência e,
entrando no partido, vamos discutir
os próximos passos e qual a melhor
composição partidária”, disse.

Mortalidade materna
O evento que celebra o sétimo
ano da Rede Mãe Paranaense
reuniu mais de 1.800 gestores e
profissionais de saúde ontem
no Teatro Positivo, em Curitiba.
No encontro foram
comemorados os melhores
índices de mortalidade materna
e infantil da história do Paraná.
Segundo dados da Secretaria de
Estado da Saúde, em 2017 o
Estado apresentou uma redução
de 50% no índice de
mortalidade materna e 14% no
infantil, comparado a 2010.

Justiça aniquilada
A procuradora-geral da Repúbli-

ca, Raquel Dodge, chamou ontem
de “exagero”, capaz de “aniquilar
o sistema de Justiça”, o entendi-
mento segundo o qual o cumpri-
mento da pena de um condenado
criminal só poderia ocorrer depois
de esgotados os recursos em tri-
bunais superiores, como o Superi-
or Tribunal de Justiça (STJ) e o Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Durante fala na abertura da reu-
nião do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP), Raquel re-
conheceu a importância, em todo
o mundo, do princípio de presunção
de inocência, segundo o qual uma
pessoa só é considerada culpada
após o chamado trânsito em julga-
do, quando não cabem mais recur-
sos em nenhuma instância.

“No entanto, apenas no Brasil,
o Judiciário vinha entendendo que

só pode executar uma sentença
após quatro instâncias judiciais
confirmarem a condenação. Este
exagero aniquila o sistema de Jus-
tiça exatamente porque uma Jus-
tiça que tarda é uma Justiça que
falha. Também instilava desconfi-
ança na decisão do juiz, sobretu-
do o juiz de primeira instância”,
disse a procuradora.

ARQUIVO

HABEAS CORPUS
Raquel Dodge fez as declarações na
véspera do julgamento do habeas
corpus preventivo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Um dos mais notórios, expressivos e
importantes julgamentos” já feitos pelo
Supremo, descreveu a procuradora-
geral da República. Lula teve sua
condenação por corrupção e lavagem
de dinheiro na Operação Lava Jato
confirmada em janeiro pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), segunda instância da Justiça
Federal, com sede em Porto Alegre.

 DECLARAÇÃO
de Raquel Dodge
acontece na véspera
do julgamento do
habeas corpus
de Lula
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

Base do PCC “derrubada”
Uma investigação desencadea-

da há quatro meses pela Polícia
Federal de Cascavel resultou na
“derrubada” de parte da base do
PCC (Primeiro Comando da Capital),
associação criminosa que atua, fun-
damentalmente, em São Paulo.

Foram 19 prisões decretadas,
destas 13 foram cumpridas, além
de 26 mandados de busca e apre-
ensão e três flagrantes por tráfico
de drogas e uso de documento fal-
so. Drogas e munições foram reco-
lhidas. A Operação Dictum – limpe-
za em latim – foi deflagrada na ma-
nhã de ontem com o objetivo de
evitar o enraizamento e o domínio
do PCC em parte da cidade, mais
precisamente no Bairro São Cristó-
vão. “A associação criminosa ten-
tava o controle territorial por meio
de bocas de fumo, locais que tam-
bém serviam de refúgio para os cri-
minosos, que praticavam outros
delitos, como furtos e roubos prin-
cipalmente a bancos”, explica Mar-
co Smith, delegado-chefe da PF (Po-
lícia Federal) em Cascavel.

“Manter uma base na fronteira é
um ponto estratégico da associação
criminosa. Cascavel é uma cidade
onde há batalhão do Exército, região
de fronteira, e prova de que havia in-
tenção desse domínio foram placas,
que encontramos pichadas com os
números referentes às letras da si-
gla da facção, com intenção, inclusi-
ve, de colocar bandeiras do PCC em
alguns pontos”, acrescenta Smith.

MANDADOS
Dos treze mandados cumpridos ainda
pela manhã, nove foram no Bairro São
Cristóvão, em Cascavel. Um na PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel), um
na Penitenciária de Londrina e um na
cadeia de Toledo. O preso de Londrina
é que comandava o crime e já foi
solicitada a transferência deste. “Mais
importante que as drogas, as munições, e
até às prisões, são os documentos que
nós recolhemos e toda a inteligência.
Comprovantes de pagamentos da
contribuição mensal da base ao PCC,
pagamento da contribuição mensal da
rifa, dentre outros”.

Bocas de fumo
Nas bocas de fumo, os integrantes
da base do PCC vendiam maconha
e cocaína. Eram seis bocas de
fumo, e cada uma movimentava
dois mil reais por dia: R$ 12 mil
ao todo. Rifas eram vendidas para
arrecadar dinheiro e alimentar a
facção criminosa. “Toda facção é
uma pirâmide, e tem de ser larga.
Essas pessoas presas eram da base
e tinham a obrigação de financiar o
comando”, comenta o delegado.

Trabalho da Polícia Federal foi
deflagrado ontem, após quatro
meses de investigação

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PLACAS pichadas
com números referentes
às letras do alfabeto
que formam a sigla
PCC foram encontradas
pela polícia

ASSESSORIA PF
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Giro da
Violência

Operação DH
Dez mandados de busca e
apreensão foram cumpridos pela
Delegacia de Homicídios de
Cascavel na manhã de ontem, no
Bairro Cascavel Velho. A operação
fez parte da investigação de um
duplo homicídio ocorrido no
bairro Universitário, em fevereiro
deste ano. O autor do crime foi
preso na semana passada. Em
uma das casas, foram
encontrados 115 gramas de
maconha e 20 gramas de crack,
além de celulares apreendidos
que serão levados para a perícia
em Curitiba. 40 policiais
estiveram envolvidos na ação.

Tentativa de estupro
Uma tentativa de estupro foi
registrada na madrugada de
ontem, em Cascavel. Um homem
entrou na casa da vítima
enquanto ela dormia, acordou a
mulher e fez ameaças para que
ela cedesse. A mulher conseguiu
fugir do acusado e gritou por
socorro, quando o acusado
fugiu. Ele ainda não foi
encontrado. Informações sobre
demais crimes na cidade devem
ser repassados pelos telefones
190 e 197.

Idosa atropelada
Uma idosa de 68 anos ficou
ferida ao ser atropelada na Rua
Paraná, esquina com a Rua
Marechal Rondon, no Centro de
Cascavel. Ela estava atravessando
a rua quando o semáforo ficou
verde, e foi atingida por um
veículo Kia Ceratto. Ela sofreu
ferimentos leves, foi atendida
pelo Corpo de Bombeiros e
levada à UPA Brasília.

Uma busca incansável do Corpo
de Bombeiros por um pequeno réptil
ocorreu na tarde de ontem, no Bair-
ro Santa Felicidade, em Cascavel.

Duas meninas viram o animal den-
tro de casa e avisaram a mãe. Elas
correram para o quarto da casa e fi-
caram em cima da cama, com medo.

O Corpo de Bombeiros foi chama-
do e procurou o animal por todas as
partes da casa, em uma varredura.

Busca por cobra

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Depois de alguns minutos de tra-
balho intenso, a própria imprensa viu
a cobra saindo da casa, e tentando
entrar em outra residência. Foi aí que
a captura foi feita pelo Corpo de Bom-
beiros. A cobra, não venenosa, foi
colocada em uma caixa e solta em
região de mata.

RÉPTIL foi capturado e solto na natureza

POLÍCIA
fez varredura
na casa, em
busca por
cobra
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Demitido por falsos atestados
Falsos atestados médicos levaram a demissão de um

motorista da Secretaria de Assistência Social. Ontem, a
decisão foi divulgada em Diário Oficial. Com contrato ativo

desde 2004, o servidor com salário de R$ 1.593,54
respondia a um processo administrativo interno. Ele

chegava a receber em média R$ 2,9 mil com as horas extras.

Investigação
O caso também teve
investigação criminal,
arquivada em 2011, por
falta de provas. Os
atestados tinham como
origem o Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do
Oeste do Paraná). Os
documentos eram
verdadeiros, mas a falsidade
estava na assinatura. Foram
cinco ao todo.

Político
O servidor era envolvido na
política: filiado ao Partido
da República, foi
candidato a vereador na
última eleição. Com 387
votos, ele ficou longe de
conseguir uma das 21
cadeiras do Legislativo
Municipal.  Atestados
médicos dos servidores
também são alvos de
investigação na Câmara.

Dividindo
O vereador Romulo Quintino
(PSL) ensaia sua
candidatura a deputado
estadual, mesmo sem o
apoio da liderança da
Assembleia de Deus, igreja
da qual ele é pastor.
Oficialmente a igreja tem
dois pré-candidatos: a
cantora Mara Lima e o
vereador Misael Junior
(PSC). Romulo vai bater de
frente com a denominação.

Vídeo
O ex-prefeito Edgar Bueno usou
as redes sociais para comemorar
a liminar que anulou o
julgamento da Câmara de
Vereadores que julgou suas
contas de 2013 irregulares. Ele
gravou um vídeo e sugeriu que
partiu de Paranhos a ordem
para o Legislativo reprovar suas
contas e o deixar inelegível
pelos próximos anos.

PPPPPARANHOS EM BRASÍLIAARANHOS EM BRASÍLIAARANHOS EM BRASÍLIAARANHOS EM BRASÍLIAARANHOS EM BRASÍLIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na sexta-feira o prefeito Paranhos participa da posse
de Cida Borghetti como governadora do Paraná.

 O empresário Alci Rotta Jr assume na próxima sexta-
feira (6) o comando da Caciopar.

O prefeito Leonaldo Paranhos viajou ontem para Brasília
onde faz uma incursão em busca de recursos financeiros
para Cascavel. Paranhos tem agenda nos ministérios da
Saúde, Educação, das Cidades, além de outros órgãos
federais.

O ato da Câmara de
Vereadores de Cascavel
que desaprovou as con-
tas do ex-prefeito Edgar
Bueno, exercício 2013, foi
anulado pela Justiça. Na
tarde de ontem, a juíza
substitua Fernanda Con-
soni, do 2º Juizado Espe-
cial da Fazenda Pública,
suspendeu, por meio de
liminar, a decisão dos par-
lamentares.

Segundo a decisão, o
prazo estabelecido em lei
para o julgamento das
contas pelo plenário foi
desrespeitado, o que faz
com que o parecer prévio
pela aprovação emitido

Liminar anula
ato da Câmara

pelo Tribunal de Contas
seja definitivo. Não fosse
respeitado o prazo, se-
gundo ela, “o autor esta-
ria eternamente refém do
julgamento político, abrin-
do ensejo até mesmo
para que as contas ve-
nham a ser desaprova-
das apenas para evitar a
candidatura, como se
alega neste caso (já que
o julgamento da Câma-
ra reflete não só ele-
mentos técnicos, mas
também políticos)”.

Com essa decisão, to-
dos os efeitos da reprova-
ção das contas pela Câ-
mara estão suspensos.

DESAPROVAÇÃO
As contas do ex-prefeito foram desaprovadas pelos
vereadores em sessão realizada no dia 27 de fevereiro,
mesmo com a recomendação do Tribunal de Contas do
Paraná pela aprovação, com ressalvas, referentes às
imputações de débitos ao gestor por danos causados
ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições.
Os vereadores, no entanto, decidiram reprovar as
contas na totalidade.

O EX-PREFEITO EDGAR BUENO esteve presente na votação que
desaprovou suas contas

ARQUIVO
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Os credores rejeitaram a proposta da Prefeitura de Cascavel de com-
prar o prédio do Atacado Liderança – empresa em recuperação judicial
há quase um ano. A dívida do grupo com três décadas no setor vestuá-
rio beira os R$ 20 milhões para 280 trabalhadores e fornecedores.

Ontem uma assembleia foi realizada com representantes, o procurador
Jurídico da Prefeitura, Luciano Braga Côrtes, e o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, João Alberto Soares de Andrade. O Município se propôs a
pagar R$ 26 milhões pela estrutura, em frente a BR-277, próximo do Lago
Municipal e também do Kartódromo: espaço considerado ideal para um novo
centro de convenções, hoje localizado no Bairro Pacaembu, mas sem as
devidas liberações para que possa ser usado em grandes eventos. O recur-
so viria de um empréstimo.  “Faríamos um empréstimo, mas nosso lance
não chega nem perto do que pretendem receber os credores”, diz Côrtes.

Polêmica em pagamento de dívida
Uma supervalorização de

um imóvel dado como garan-
tia de execução fiscal da Fa-
culdade Assis Gurgacz é ques-
tionada pelo vereador Fernan-
do Hallberg (PPL), que preten-
de acionar o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) e o Minis-
tério Público. Ontem ele re-
quereu à Procuradoria Jurídi-
ca do Município as cópias dos
laudos de avaliações.

O imóvel rural que fica en-
tre a BR-467 e a BR-163 foi
avaliado ano passado pelo
valor de R$ 16,3 milhões e
neste ano saltou para R$ 45
milhões – valorização de
181%. A área compensaria
uma dívida de R$ 34 milhões
(R$ 38 milhões com atualiza-

ção) do grupo à Prefeitura.
“Foram quatro avaliações: pri-
meira de R$ 16,3 milhões, de-
pois R$ 62 milhões; R$ 41
milhões e na mesma data R$
45 milhões. Pretendemos
acionar todos os órgãos de
fiscalização, antes mesmo da
chegada da documentação re-
querida”, diz o vereador.

Em dezembro de 2016 foi
definido o valor do crédito tri-
butário, dando o prazo de dez
dias para a Fundação Assis
Gurgacz efetuar o pagamento.
Os recursos apresentados
pela FAG foram negados, devi-
do decisão em segunda instân-
cia do processo e em janeiro
de 2017 o crédito tributário tor-
nou-se dívida ativa.

 SEM MANIFESTAÇÃO
A reportagem do Jornal Hoje News entrou em contato

com a assessoria de imprensa da FAG, porém o grupo
preferiu não se manifestar e disse apenas que “o caso é

analisado pelo departamento Jurídico”.

Vereador
Fernando
Hallberg vê
irregularidade
no processo

DIVULGAÇÃO

 O procurador Jurídico, Luciano Braga
Côrtes, atribuiu ontem ao cartório o erro
maior pelas diferenças de valores do imó-
vel. “A escritura consta uma avaliação do
cartório de R$ 25 milhões. Se houve uma
falha essa é do cartório que registrou o
imóvel. Vamos notificar para que o reco-
lhimento do ITBI [Imposto de Transmis-
são de Bens Imóveis] seja adequado”.

Cortes ressalta que a um avaliador da
Prefeitura que é corretor de imóveis esti-
pulou o valor conforme as questões téc-
nicas. Outra questão que levou ao acor-
do seria a garantia da dívida milionária.
“Foi oferecido o imóvel como garantia por
um terceiro [ASGEL], visto que a executa-
da – a FAG – não tem bens em nome dela.
Se não aceitássemos, teríamos uma dí-
vida sem garantia alguma”.

Erro no cartório

Credores contra

PROCURADOR jurídico, Braga Côrtes, diz que
proposta era fazer um novo centro de convenções

HISTÓRICO
Apesar de recorrentes tentativas jurídicas, a Prefeitura
executou a instituição de ensino. Foi negado inclusive um
mandado de segurança em julho do ano passado, devido
extinção do processo, impossibilitando recursos. A FAG teria
cinco dias para pagar ou garantir a execução. Em março de
2018 a FAG repassou o imóvel com matrícula 87.809 do
1º. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel,
de 41,7177 alqueires, como garantia a execução.
Na escritura consta a compra pela empresa ASGEL
(Assis Gurgacz Empreendimentos) em 17 de abril de
2017, pelo valor de R$ 16,3 milhões. Na petição, em
6 de março de 2017, o mesmo imóvel comprado há
menos de um ano foi avaliado em R$ 62,8 milhões. Dez

dias depois, a FAG novamente se manifestou
apresentando novo valor de R$ 41,7 milhões. Em 17 de
março de 2017, apenas um dia depois, a Prefeitura de
Cascavel aceitou o imóvel como garantia a execução e
segundo a avaliação feita pelo avaliador do Município,
o imóvel teria o valor de R$ 45.888.700,00.
“Notamos várias irregularidades: não cumpre as normas
da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas]
nas avaliações. O servidor da Prefeitura que participou
do processo ocupa cargo de comissão, o que não é
permitido, conforme o TCE. Além disso, consta a
assinatura de apenas um avaliador, sendo que deveria ser
a comissão toda”, complementa o vereador.

R$ 46 MILHÕES
Os credores chegaram a pedir do Município R$ 46 milhões: recurso considerado
acima do possível à Prefeitura. Com isso, a possibilidade é de que seja realizado um
leilão do imóvel, com lance mínimo de R$ 35,7 milhões. Apesar de não ter
acordo, a Prefeitura não desistiu do negócio: vai apresentar novas propostas. A
estrutura é considerada uma das prioridades para o Município considerado polo de
eventos. A compra do imóvel supriria a demanda e ainda evitaria uma obra de até
quatro anos pelo Poder Público, além da localização privilegiada. “Só pretendemos
fazer esse acordo se ele for amigável. O prédio só seria desapropriado se houvesse
entendimento entre as partes”, complementa o procurador Jurídico.

FÁBIO DONEGÁ
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Cascavel aceitou o imóvel como garantia a execução e
segundo a avaliação feita pelo avaliador do Município,
o imóvel teria o valor de R$ 45.888.700,00.
“Notamos várias irregularidades: não cumpre as normas
da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas]
nas avaliações. O servidor da Prefeitura que participou
do processo ocupa cargo de comissão, o que não é
permitido, conforme o TCE. Além disso, consta a
assinatura de apenas um avaliador, sendo que deveria ser
a comissão toda”, complementa o vereador.

R$ 46 MILHÕES
Os credores chegaram a pedir do Município R$ 46 milhões: recurso considerado
acima do possível à Prefeitura. Com isso, a possibilidade é de que seja realizado um
leilão do imóvel, com lance mínimo de R$ 35,7 milhões. Apesar de não ter
acordo, a Prefeitura não desistiu do negócio: vai apresentar novas propostas. A
estrutura é considerada uma das prioridades para o Município considerado polo de
eventos. A compra do imóvel supriria a demanda e ainda evitaria uma obra de até
quatro anos pelo Poder Público, além da localização privilegiada. “Só pretendemos
fazer esse acordo se ele for amigável. O prédio só seria desapropriado se houvesse
entendimento entre as partes”, complementa o procurador Jurídico.

FÁBIO DONEGÁ
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Protesto pede prisão
imediata de Lula

Às vésperas do julgamento do
mérito do habeas corpus do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, no
STF (Supremo Tribunal Federal), os
cascavelenses se reuniram no cen-
tro da cidade para pedir a prisão
do petista. A manifestação foi or-
ganizada pelas redes sociais.

De acordo com o porta-voz do
movimento Vem pra Rua Cascavel,
Fred Sousa, o protesto, que foi apar-
tidário, pede a permanência do en-
tendimento da Suprema Corte de
que condenados em segunda ins-
tância passem a cumprir pena ime-
diatamente, inclusive Lula.

“A população acatou o chama-
do das ruas, é um grito da demo-
cracia. O povo não aguenta mais
tanta impunidade, e é inadmissível
que condenados em um tribunal
não cumpram suas penas e apelem

a recursos eternamente. Não esta-
mos aqui só por conta da Lula, mas
também para que os corruptos paguem
pelos seus atos impunes. A lei deve
ser válida para todos igualmente”, diz.

Manifestantes pediram ainda po-
sição firme do STF diante do julgamen-
to, que ocorre hoje, às 14h, em Bra-
sília. “Esperamos uma posição firme
e rígida do STF, não aceitando o ha-
beas corpus de Lula para que sua
pena seja cumprida”, relata Sousa.

Lula foi condenado em julho do
ano passado em primeira instância

pelo juiz Sergio Moro, que decretou
prisão de nove anos e seis meses,
em um dos processos da Operação
Lava-Jato. Já no julgamento em se-
gunda instância, após pedido de
recurso do ex-presidente, desem-
bargadores do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em Porto Ale-
gre, mantiveram a decisão de Moro,
e aumentaram a pena para 12
anos e um mês em regime fecha-
do, condenando-o por corrupção e
lavagem de dinheiro no caso do trí-
plex do Guarujá.

DERROTA PARA A DEMOCRACIA
Guagliardi lembra que, mesmo condenado em segunda instância e estando
inelegível, o ex-presidente Lula ainda acredita na possibilidade de concorrer
novamente à presidência da República. “Isso não pode acontecer, e só seria
possível se a Lei da Ficha Limpa fosse destituída. Seria uma derrota para a
democracia. Na verdade, Lula já deveria ter seu registro cassado”, afirma. NO PARANÁ

Protestos ocorreram também em
Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e
Londrina. Na capital do Estado, as
manifestações foram na Boca
Maldita e em frente ao prédio da
Justiça Federal, no Bairro Ahú.
Segundo a Polícia Militar, mil
pessoas participaram do ato. Os
organizadores contam 18 mil.
Em Ponta Grossa, manifestantes
fizeram uma passeata pelo centro
pedindo que o STF não conceda o
habeas corpus ao ex-presidente Lula.
Já em Maringá o protesto ocorreu
na avenida XV de Novembro,
próximo à prefeitura. Em Londrina,
as pessoas se reuniram entre as
avenidas Higienópolis e JK, no
centro da cidade.

Com bandeiras hasteadas, faixas e cartazes pedindo a prisão de Lula, rostos
pintados e vestindo camisetas em amarelo, azul e verde, manifestantes
definem o ato, que ocorreu em várias cidades do País, como um marco na
história da política brasileira.
“Estou aqui na manifestação mais importante do Brasil nas últimas décadas,
acredito até que mais importante que as Diretas Já, pois o combate à
corrupção representado pela [operação] Lava-Jato mostra que políticos vão
para a cadeia sim, embora muitos dos ‘famosos’ não estejam presos ainda”,
relata o manifestante Eduardo Guagliardi.
Assim como ele, Lucia Maria dos Santos fazia parte do coro que pedia o
fim da corrupção. “Precisamos mostrar para o resto do mundo que o crime
não compensa, que a prisão de políticos como o Lula é uma mensagem de
que o Brasil ainda tem jeito, que as coisas podem melhorar”, afirma.

Coro contra a corrupção

Bandeira verde e amarela
foi o símbolo do protesto

 em Cascavel

MOVIMENTO pediu que condenações contra o ex-presidente, em 1ª e 2ª instâncias,  sejam cumpridas

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Fábio Donegá
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“Apenas no Brasil o Judiciário
vinha entendendo que só se
pode executar uma sentença

após quatro instâncias
judiciais confirmarem uma
condenação. Esse exagero

aniquila o sistema de Justiça
exatamente porque a Justiça

que tarde é uma justiça
que falha.”

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

A Associação
Comercial e
Industrial de
Cascavel que
comemora
hoje 58 anos
de atividades.

O avanço dos
casos de gripe
no Estado do
Paraná que já
fez pelo menos
duas mortes.

Raquel Dodge,
procuradora-geral da

República
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Desde o impeachment da presidente Dilma
Rosseff em agosto de 2016, nunca o Brasil teve
um dia de ebulição política tão forte como hoje,
quando o Supremo Tribunal Federal (STF), enfim,
analisa a possibilidade de prisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, após a condenação em
segundo grau.

O dia promete ser tenso em diferentes partes
do País com concentrações populares de ambos
os lados. Riscos de confrontos são iminentes e as
polícias terão que estar em prontidão para evitar
que se desencadeie uma convulsão social sem
precedentes no Brasil.

A preocupação é tanta que levou a ministra Cár-
men Lúcia, presidente do STF, a fazer um pronun-
ciamento na TV para tentar amenizar o “clima de
intolerância” que se instalou no País.

No pronunciamento, a ministra pediu serenida-
de. “Problemas resolvem-se com racionalidade,
competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Su-
peram-se dificuldades fortalecendo-se os valores
morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-
se garantindo-se a observância da Constituição,
papel fundamental e conferido ao Poder Judiciário,
que o vem cumprindo com rigor”, disse.

A quarta-feira promete parar o Brasil e indepen-
dente do resultado, haverá um descontentamento
de um dos extremos perigosos que estão polari-
zando a política nacional. Tempos difíceis!

 Meio ambiente
A Câmara Técnica de
Meio Ambiente da Acic
realiza hoje reunião, às
17h, na associação
comercial, sobre resíduos
sólidos. O assunto vai ser
apresentado pela
engenheira ambiental
Rayane Zini, que dará
detalhes sobre um tema
cada vez mais importante
e urgente no cotidiano
das empresas. Rayane vai
falar sobre descarte de
resíduos sólidos do setor
empresarial.

 Estudantes
Estudantes de quatro campi
da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná
(Unioeste) participaram, no
feriado de Páscoa, do 8°
Encontro de Mulheres
Estudantes (EME) da União
Nacional dos Estudantes
(UNE). O evento foi
realizado na Universidade
Federal de Juiz de Fora, em
Minas Gerais. O 8° EME foi
intitulado “Marielle
Franco”, em homenagem a
vereadora assassinada no
Rio de Janeiro.

AGENCIA BRASIL
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Show de Marina Elali
A talentosa cantora Marina Elali vai embalar o Teatro

Municipal de Toledo dia 20 de abril, às 20h. Ela é uma
das atrações da programação do Dia Internacional da
Terra, uma parceria realizada entre o Espaço Natural

Kahena e a Secretaria de Cultura do Município,
que vai de 18 a 22 de abril.

A convite do Espaço Natural Kahena, a cantora vem a
Toledo para uma apresentação especial. Além de

encantar o público que já a segue e conquistar novos
fãs, Marina também tem uma importante missão no

oeste do Paraná. Ela vai beneficiar a aldeia de
índios de Guaíra, a qual, inclusive, já teve

oportunidade de conhecer.

Venda de ingressos
Os ingressos para o show já estão à venda pelo Site da
OK Ingressos (http://www.okingressos.com.br/) e seus
pontos de venda, que, em Toledo podem ser adquiridos
na Kahena Espaço Natural, na Loja de Conveniências

Zero Hora, no Posto Panambi, no Auto Posto Tonin e na
Contém Som. E corra! Os primeiros 200 ingressos estão
sendo vendidos a R$ 37. O segundo lote custará R$ 42

e, o terceiro, R$ 47.

A bela
HELOIZE SIMON

Informática
O curso de Ciência da Computação da Unioeste oferta

curso de informática básica gratuito para idosos e
ocorrerá aos sábados de manhã. As inscrições devem
ser feitas no colegiado de Ciência da Computação,de

segunda a sexta, das 8h às 12h e das
12h45 às 14h45. As vagas são limitadas.

Mais informações pelo telefone (45) 3220-7245.

Maristela Solda, Rose Roncaglio, Jessica Lukas,
Virginia Monastier, Waldirene Stachelski, Rita Solani

Mende, Paulo Júlio Mello e Fabrício Lopes.

Felicidades!
DIVULGAÇÃO

NARA PIELKE, na lente de Leila Lang

Não tentes ser bem sucedido,
tenta antes ser um homem de valor.

Albert Einstein
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Congresso derruba vetos
O Congresso Nacional derrubou,

ontem, os vetos do Presidente Mi-
chel Temer a dois programas de re-
financiamento que são importantís-
simos para a economia do país.
Agora, micro e pequenos empresá-
rios estão liberados para aderir ao
refinanciamento de dívidas tributá-
rias, enquanto que agricultores de
todo o país poderão fazer a Regula-
rização Tributária Rural para débi-
tos do Funrural.

“Estamos fazendo justiça a
quem realmente tem movido e sus-
tentado a nossa economia nos úl-
timos anos, seja com produção,
exportação ou geração de empre-
gos. Fizemos muitos Refis, mas os
considerados pequenos haviam fi-
cado de fora por conta destes ve-
tos. Agora, eles têm a sobrevivên-
cia garantida e diante da crise fi-
nanceira que o país passou, mere-
cem ter a oportunidade de reesca-
lonarem suas dívidas tributárias,
tal qual os grandes e médios em-
presários tiveram no Refis conven-
cional”, afirmou o deputado fede-
ral pelo Paraná, Alfredo Kaefer, um
dos mais atuantes para que os ve-
tos fossem derrubados.

O Refis para micro e pequenas
empresas optantes pelo Simples
havia sido aprovado através de Pro-
jeto de Lei Complementar ainda em

Estima-se, sejam mais de 550 mil devedores, com um montan-
te de R$20 bilhões que poderão, efetivamente, ser recuperados
pelos cofres públicos.

“Essa decisão dá mais tranquilidade a milhares de empreen-
dedores que vão poder parcelar dívidas como INSS, FGTS, entre
outras, e com isso ter mais fôlego para administrar as empresas
e, até, voltar a contratar”, disse o presidente da Associação das
Micro e Pequenas Empresas do Oeste do Paraná (AMIC), Caio
Smolarek Dias.

dezembro do ano passado, mas
recebeu o veto. Agora, estima-se
que mais de 5.000.000 de micro-
empresários em todo o país pode-
rão se beneficiar ou, serem reen-
quadrados no sistema.

A derrubada do veto sobre o Funrural
também traz alívio para o setor agrícola
como um todo. Vários produtores rurais,
principalmente os da agricultura familiar,
vivem a insegurança jurídica sobre o
pagamento, ou não, da contribuição ao
fundo. Agora, os agricultores terão uma
série de dispositivos que instituiu o
Programa de Regularização Tributária Rural
para débitos acumulados com o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
“Imagine você ter seu negócio e de uma
hora para outra surge a cobrança de uma
dívida de mais de 10 anos? É isso que
os agricultores estavam temendo e que
eu, junto com outros deputados e
senadores, lutamos para reverter. São
mais de 20 dispositivos que devolvem a
segurança jurídica aos produtores e às
empresas que atuam no campo,
permitindo um programa de
parcelamento”, afirmou o deputado
federal Alfredo Kaefer.

Funrural

550 mil devedores

Kaefer diz que derrubada
do veto representa

justiça para quem produz
e gera empregos

AGÊNCIA CÂMARA
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ão

Assuntos místicos, sigilosos ou filosófi-
cos podem atrair sua atenção. Tenha
esperança. Cuidado para se magoar.
Cor: amarelo
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Não tente esconder suas fragilidades,
afinal de contas, você também é de
carne e osso. Há uma forte inclinação
a se retrair e a buscar certo isolamen-
to. Cor: amarelo.

To
ur

o Por estar mais atento às suas emo-
ções, talvez não apresente a mesma
desenvoltura ao lidar com as ques-
tões práticas. Cor: verde.

G
êm

eo
s Fase promissora para investir nas suas

ambições, podendo exercer mais de
uma atividade profissional. Dia propí-
cio para novas amizades. Cor: roxo.

C
ân

ce
r Você deve dar mais atenção às ques-

tões místicas e intuitivas. Semana de
novas conquistas. Fase promissora
para novos negócios. Cor azul

V
ir

ge
m Você estará mais sensível às necessi-

dades dos outros. As parcerias e as
alianças contam com excelentes vibra-
ções. Cor: lilás.

Li
br

a

Aborrecimentos no ambiente de tra-
balho podem ocasionar problemas de
saúde, por isso tenha muito cuidado
para não ultrapassar os limites do seu
corpo. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão Quanto mais afinado estiver com seu
trabalho, maior será a sua criativida-
de. Boa sorte com tudo que envolva a
fantasia dos outros. Cor: tons escuros.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje o seu comportamento está mais
passivo que o normal. Talvez, você
esteja mais sensível nesta fase. Tra-
balhar em casa pode ser produtivo.
Cor: azul-claro.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você vai esbanjar diplomacia e de-

monstrar uma capacidade invejável
para entender a reação das pessoas
à sua volta, daí seu sucesso ao lidar
com o público. Cor: verde.

A
qu

ár
io Você estará mais inclinado a atribuir

um valor emocional a quase tudo que
já conquistou. Dedicar-se a um traba-
lho social será enriquecedor. Cor: ver-
melho.

 P
ei

xe
s Você sentirá o reflexo de suas ações e

poderá obter o reconhecimento do que
tem feito. Cor: azul-claro.
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Kavaco questiona Amanda sobre

seus sentimentos. Talíssia exige res-
peito de Hugo sobre sua religiosidade.
Isadora se recusa a receber jornalistas
para falar de Eduardo. Verena afirma à
mãe que não quer fazer uma denúncia.
Pérola ouve quando Maria Alice diz a
Alex que não ficará com ele. Érico e
Getúlio furtam o dinheiro de Isadora e o
menino se sente culpado.

DEUS SALVE O REI
Catarina avisa a Lupércio que deci-

diu promover um dia de atendimento
gratuito aos mais necessitados. Diana
conta a Catarina que terminou com Ti-
ago. Catarina oferece a Diana um quar-
to no castelo, com a intenção de tor-
ná-la uma aliada. Tiago diz a Selena

Julieta e Camilo se surpreendem com a chega-
da da família de Jane. Susana provoca Darcy e Eli-
sabeta. Ajudada por Luccino, Ema compra um au-
tomóvel para Aurélio. Ofélia comete gafes no jantar
com Julieta e Susana comemora. Petúlia desco-
bre sobre o amor de Ernesto por Elisabeta e revela
a Susana. Uirapuru chega para o jantar na casa de
Julieta e Darcy se incomoda. Estilingue deixa es-
capar para Ema que Jorge gosta dela. Jorge se
esforça para se envolver com Amélia. Susana faz
com que Lídia descubra o namoro de Mariana e
Uirapuru e as duas armam uma confusão e enver-
gonham Jane. Julieta exige que Camilo parta para
São Paulo. Brandão confirma a Ema que Jorge a
ama. Ema diz a Brandão que não pode ficar com
Jorge, pois prometeu cuidar de Aurélio e do Barão.
Elisabeta conforta Jane. Elisabeta e Darcy conver-
sam, e Ernesto se intromete, com a intenção de
defender a amada. Ernesto e Darcy brigam e aca-
bam causando uma explosão na ferrovia.

que Saulo ainda gosta dela. Selena
fica surpresa ao saber que Tiago e
Diana romperam. Diana conta a Amá-
lia que Catarina lhe ofereceu um quar-
to no castelo. Os participantes da reu-
nião clandestina promovida por Cás-
sio e Afonso fazem um pacto de união
e confiabilidade.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Xodó se desespera com o que viu.

Beth sofre em crises de abstinência e
implora ajuda a Clara. Nádia se oferece
para ficar com Marquinhos e afirma a
Bruno que ama o bebê. Sophia e Zé
Victor queimam os pertences de Ma-
riano para simular a fuga do garimpei-
ro. A Grande Mãe do quilombo tem
um pressentimento. Mercedes e Cleo
ouvem as vozes. Xodó é demitido do
garimpo por conta da esmeralda que
levou para presentear Cleo. Mercedes

acolhe Xodó. Zé Victor chantageia So-
phia.

CARINHA DE ANJO
Rogério pede conselho para Gusta-

vo de como se aproximar de Cassan-
dra. O pai de Dulce aconselha o rapaz
a falar a língua dela para ser escutado.
Mais tarde, Gustavo fica irritado ao sa-
ber que Dulce Maria quebrou um vaso
de arte ao brincar de bola com as ami-
gas. Rogério enfrenta Cassandra e con-
segue chamara atenção dela. Haydee
continua a fazer Flávio achar que ela
está louca. Leonardo vai na casa de
Flávio e diz que ele precisa jogar pesa-
do para acabar com Gustavo. Em outro
lugar, Gustavo e Adolfo se encontram
pela primeira vez.

AMOR PROIBIDO
Bihter faz as pazes com Adnan para

irritar Behlul e todos jantam para come-
morar o aniversário de casamento de-
les. Adnan e Bihter decidem dormir se-
parados e Behlul aproveita para invadir
o quarto deles para conversar com Bihter
e Firdevs quase os flagra. Cemile volta
com visual diferente da Alemanha.

APOCALIPSE
sabela diz não admitir que Benja-

min difame Ricardo. Ela briga com o
irmão. César, Guido e Natália perse-
guem o carro de Robinson e Henrique.
Isabela pede para Susana ficar ao seu
lado. Ângela diz não ver a hora de Hen-
rique voltar para a prisão. Benjamin ini-
cia uma investigação e descobre que o
avião de Zoe foi sabotado. Wallace e a
robô Melina falam sobre a expulsão de
Benjamin. Os policias soguem perse-
guindo Henrique. Benjamin encontra
com Uri e diz que Zoe está viva. No
deserto, Zoe brinca com o pequeno Davi.
Benjamin consegue rastrear o telefone
que fez os vídeos misteriosos e desco-
bre a identidade de Soraya.

 • BAND

Ernesto e
Darcy brigam



Calzone de Banana
MASSAMASSAMASSAMASSAMASSA

 500g de farinha de trigo
 1/2 colher (sopa) de fermento

    biológico seco
 1 colher (chá) de sal
 1 colher (café) de açúcar
 1/4 de xícara (chá) de óleo
 250 ml de água
 1 ovo

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RECHEIORECHEIORECHEIORECHEIORECHEIO
 2 bananas-nanicas maduras
 3 colheres (sopa) de açúcar
 2 colheres (sopa) de canela em pó

Varie o recheio usando
maçã fatiada ou pera.

 PREPARO
Aqueça o forno a 180ºC. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal, o açúcar, o óleo, a água e
o ovo. Amasse sem sovar. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Em uma superfície enfarinhada, divida a
massa em quatro partes, abra com um rolo formando círculos. Sobre cada círculo ponha meia banana descascada
e cortada em rodelas. Salpique com açúcar misturado com canela. Dobre a massa como pastel, feche bem as
bordas, pincele com o ovo batido e leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.
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