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A Prefeitura de Cascavel pretende em breve fazer uma atualização cadastral dos imóveis
para verificar a metragem das edificações. A atualização vai impactar positivamente na
arrecadação com o IPTU. Para fazer as imagens dos imóveis serão usados drones para

confrontar o tamanho da construção com o que há registrado na Prefeitura.
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Horário
estendido

A partir da próxima
quinta-feira (10) o co-

mércio de Cascavel
atende em horário

diferenciado por conta
do Dia das Mães, co-

memorado no domingo.
De quinta a sexta-feira
(11) as lojas abrem às

9h e fecham às 20h. Já
no sábado (12) o

expediente segue das
9h até às 18h.
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 A estreia como mandante dos
times cascavelenses no Paranaen-
se de Futebol Sub-19 foi alegrias
somente para o Futebol Clube Cas-
cavel, que no sábado recebeu o Ira-
ty no campo da Associação Atléti-
ca Coopavel e venceu por 2 a 1, pela
2ª rodada, com gols de Tony e Viní-
cius ainda no primeiro tempo - o
time visitante marcou o de honra
na segunda etapa.

Já o Cascavel Clube Recreativo
ficou no empate por 2 a 2 com o
Foz do Iguaçu, ontem, no Estádio
Olímpico. O time da casa desceu
para o intervalo em vantagem com
gols de Mateus e Léo Pereira, mas
o Azulão buscou a igualdade no se-

FCC lidera o Estadual Sub-19

FC CASCAVEL

gundo tempo.
Também pela 2ª rodada, o Pru-

dentópolis recebeu e venceu o
Batel por 1 a 0 e o Toledo visi-
tou e venceu o Campo Mourão
por 2 a 0, todos pelo Grupo A, o
dos cascavelenses.

Com os resultados, o FCC e o
Toledo chegaram aos seis pontos
e lideram a chave, seguidos por
Pude (4 pontos), Batel (3) e Iraty (1).
Já CCR, Foz e Campo Mourão se-
guem sem pontuar.

Pela 3ª rodada, no próximo fim
de semana, os confrontos serão:
Toledo x FC Cascavel, Batel x Cas-
cavel CR, Foz do Iguaçu x Prudentó-
polis e Iraty x Campo Mourão.

Segundona

 Cascavel Futsal
O Cascavel Futsal conquistou uma
importante vitória na manhã de
ontem, ao vencer a forte equipe
do Marreco em pleno Arrudão,
em Francisco Beltrão, pela 7ª
rodada da Liga Nacional. Os
comandados do técnico Nei
Victor mostraram força e
superação para superar o rival por
3 a 2, de virada. Os gols saíram
todos no primeiro tempo. Bateria
abriu o placar para os donos da
casa, Jorginho empatou, Pedro Rei
colocou o Marreco novamente em
vantagem, Canhoto - ex-Marreco -
empatou novamente e Ronaldo
virou para os cascavelenses, que
chegaram aos seis pontos e subiram
para a 13ª posição. O Marreco,
também com seis pontos, é o 12º.
A liderança é dividida por sete
equipes, todas com 13 pontos.
Pela 8ª rodada, o Cascavel
visitará o Carlos Barbosa no dia
18. Antes, receberá o Campo
Mourão pelo Paranaense.
O jogo será amanhã, às 20h,
no Ginásio da Neva.

A 2ª fase da Segunda Divisão do Paranaense de Futebol foi
encerrada ontem com os dois jogos do Grupo B. E os times man-
dantes levaram a melhor. O São José dos Pinhais goleou o Rolân-
dia por 5 a 0 e o Paranavaí goleou o Cascavel Clube Recreativo por
4 a 1. Já classificado para a final do campeonato e com o acesso
assegurado para a Série Ouro, o time cascavelense atuou com
uma equipe alternativa. Tudo para ganhar mais tempo para se
preparar para o jogo de ida da disputa do título com o Operário,
marcada para esta quarta-feira no Estádio Olímpico, às 20h15.
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O domingo que amanheceu chu-
voso e animou muitos que espera-
vam pela chuva há algum tempo
começou com preocupação extra
para a comunidade desportiva que
estava apreensiva por decisões
pelos campos da cidade. No Terrão
do Jardim Colonial, as partidas se-
mifinais foram adiadas. Já os jogos
do Campeonato Amador Municipal,
marcados para a tarde, foram rea-
lizados e definiram os finalistas da
competição - na Chácara Fardoski
as decisões foram sábado pela 8ª
edição do campeonato de futebol su-
íço (confira na edição de amanhã).

Pelo Amadorzão 2018, os dois
jogos da semifinal foram realizados
na tarde de ontem no Ninho da Co-
bra e quem comemorou foram as
equipes Cascavel AP e D’Napolli,

Definidos finalistas do Amador
que venceram na rodada e agora
decidirão o título em data e horário
a ser divulgado hoje. A expectativa
fica para a confirmação da decisão
para o Estádio Olímpico Regional.

 Para o CAP, que na primeira fase competiu em um dos dois grupos que
contou com três equipes, foram cinco jogos até chegar à decisão do título,

enquanto D’Napolli realizou seis partidas no campeonato.
O Cascavel AP empatou com o Jada, Meninos do Jauri (4 a 4) e venceu o

Estrela Dourada (4 a 0) na primeira fase, passou pelo Santa Cruz (1 a 0) nas
oitavas de final, despachou o Nossa Senhora da Salete nos pênaltis (5 a 4,

após 1 a 1) nas quartas de final e goleou o Espaço Bier ontem, pela
semifinal. Já o D’Napolli, uma das mais tradicionais e vitoriosas da história
recente do futebol amador em Cascavel, credenciou-se à final com uma
campanha irretocável. Na primeira fase goleou Santa Cruz (5 a 0), Ponte

Preta (4 a 1) e Policia Militar (13 a 0); nas oitavas de final despachou o
Maximus/BIG FC (4 a 0), nas quarta de final passou pelo Resenha (4 a 0) e

ontem eliminou o Operário.

O Cascavel AP goleou o Espaço
Bier/Bichados por 5 a 0, enquan-
to o D’Napolli venceu por 3 a 0 a
“final antecipada” contra o até
então invicto Operário.

O esporte cascavelense e
a ginástica rítmica do Brasil
amanheceram de luto ontem,
pelo falecimento, por volta
das 20h30 de sábado, da
professora Alice Martelli, gran-
de incentivadora da GR. Ela
faleceu aos 59 anos vítima de
câncer e foi enterrada ontem
em Céu Azul, depois de ter
sido velada em Cascavel para
o último adeus dos muitos
amigos que fez principalmen-
te desde 1988, quando ingres-
sou como servidora pública
municipal na cidade.

Aposentada desde setem-
bro do ano passado, Alice já
tratava da doença que a viti-
mou, mas permanecerá viva
na memória do esporte cas-
cavelense. Também em se-

tembro de 2017 ela teve o tra-
balho reconhecido pela Câmara
de Vereadores de Cascavel com
a medalha “Osmar Xiquinho Zim-
mermann”, que reconhece
aqueles que prestam relevantes
serviços ao esporte local.

Alice esteve lotada como
orientadora técnica esportiva
lotada na Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer desde
1993. Antes, serviu de 1988
até 1992 na Secretaria de Cul-
tura. Na Semel, destacou-se
ajudando e treinando crianças
e adolescentes na modalida-
de de ginástica rítmica.

Em mais de 30 anos se dedi-
cando aos seus alunos, Alice aju-
dou na formação de atletas e
também pessoas melhores para
a sociedade cascavelense.

 As campanhas

Alice Martelli deixa legado para a GR

 DIVULGAÇÃO
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Aberta no sábado com São Pau-
lo 2x2 Atlético-MG e Vasco 4x1
América-MG, a 4ª rodada do Brasi-
leirão seguiu movimentada ontem.
No Maracanã lotado, o Flamengo
venceu o Internacional por 2 a 0 e
segue líder isolado. Fora de casa,
o Palmeiras derrotou o Atlético-PR
por 3 a 1 e assumiu o segundo lu-
gar. O Fluminense também ganhou
fora de seus domínios: bateu o Vi-
tória, de virada, por 2 a 1. E, no Mi-
neirão, o Cruzeiro conquistou a pri-
meira vitória na Série A ao derrotar

Flamengo segue líder
o Botafogo por 1 a 0.

Já o Corinthians, com um time
misto, não conseguiu tirar proveito
de sua arena lotada e apenas em-
patou com o Ceará, por 1 a 1, dian-
te de mais de 40 mil corintianos.
Com isso, chegou ao quarto jogo
seguido sem vitória e tentará bus-
cá-la justamente contra o time que
leva seu nome, o Vitória, na quinta-
feira, pela Copa do Brasil.

Já nos jogos que fecharam a pro-
gramação de ontem os mandantes
fizeram jus ao fator casa. O Grêmio

CBF

BRASILEIRÃO
20h Chapecoense x Paraná Clube

SÉRIE B
20h30 S. Correa x CRB

SÉRIE C
21h15 Botafogo-SP x V. Redonda

SÉRIE D
18h V. da Conquista x Santa Rita
20h EC Macapá x Baré
20h30 Inter de Lages x Mirassol

ESPANHOL
16h Leganés x Levante

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 10 4 3 1 0 9 2 7
2º Palmeiras 8 4 2 2 0 5 2 3
3º Corinthians 7 4 2 1 1 7 3 4
4º Vasco 7 3 2 1 0 7 3 4
5º Grêmio 7 4 2 1 1 7 3 4
6º Atlético-MG 7 4 2 1 1 6 5 1
7º Fluminense 7 4 2 1 1 5 4 1
8º Sport 7 4 2 1 1 5 5 0
9º América-MG 6 4 2 0 2 6 7 -1
10º São Paulo 6 4 1 3 0 4 3 1
11º Atlético-PR 5 4 1 2 1 6 4 2
12º Botafogo 5 4 1 2 1 4 4 0
13º Internacional 4 4 1 1 2 2 3 -1
14º Cruzeiro 4 4 1 1 2 1 2 -1
15º Bahia 4 4 1 1 2 1 4 -3
16º Santos 3 3 1 0 2 3 6 -3
17º Chapecoense 2 3 0 2 1 2 6 -4
18º Ceará 2 4 0 2 2 1 6 -5
19º Vitória 1 4 0 1 3 5 8 -3
20º Paraná 0 3 0 0 3 1 7 -6

SÉRIE A

SÁBADO
16h Grêmio x Internacional

DOMINGO
11h Cruzeiro x Sport
16h Atlético-PR x Atlético-MG
16h Chapecoense x Flamengo
16h Bahia x São Paulo
16h Vasco x Vitória
16h Corinthians x Palmeiras
19h Santos x Paraná

SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Fluminense
20h Ceará x América-MG

5ª RODADA

Vasco 4x1 América-MG
São Paulo 2x2 Atlético-MG

Corinthians 1x1 Ceará
Cruzeiro 1x0 Botafogo

Atlético-PR 1x3 Palmeiras
Vitória 1x2 Fluminense

Flamengo 2x0 Internacional
Sport 2x0 Bahia

Grêmio 5x1 Santos
HOJE

20h Chapecoense x Paraná

4ª RODADA

goleou o Santos por 5 a 1 e o Sport
venceu o Bahia por 2 a 0.

A 4ª rodada será encerrada hoje,
com Chapecoense x Paraná Clube,
às 20h, na Arena Condá. Separa-
dos por dois pontos, o time para-
naense é o lanterninha da classifi-
cação, enquanto a equipe catari-
nense ocupa a primeira posição
dentro da zona de rebaixamento.

SUPERLIGA
O Cruzeiro derrotou o Sesi na manhã
de ontem e conquistou o sexto título da
Superliga de Voleibol masculino em
oito finais seguidas disputadas. O time
mineiro venceu por 3 sets a 2 apoiado
por mais de 14.800 pessoas em seu.
O time já havia vencido o primeiro
jogo da decisão em São Paulo e tinha
vantagem nesta segunda partida.
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Horário especial do comércio
A partir da próxima quinta-feira

(10), o comércio de Cascavel aten-
de em horário diferenciado por con-
ta do Dia das Mães, comemorado
no domingo (13). De quinta a sex-
ta-feira (11) as lojas abrem às 9h e
fecham às 20h. Já no sábado (12),
o expediente segue das 9h até às
18h. A definição dos horários cons-
ta na convenção coletiva entre Sin-
dilojas (Sindicato dos Lojistas e do
Comércio Varejista de Cascavel) e
Sindec (Sindicato dos Empregados
no Comércio de Cascavel).

O horário especial do comércio
deve contribuir para vender mais.
Segundo o presidente do Sindilojas,
Leopoldo Furlan, a expectativa é de
que haja um acréscimo de 3% a 4%
em relação às vendas feitas no mes-
mo período do ano passado.  “Preve-

mos um Dia das Mães melhor que o
anterior, quando o movimento foi
muito ruim e fraco”, diz Furlan.

O que também vai facilitar a vida
dos lojistas neste ano, conforme
Furlan, é o encerramento das obras
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) na região central da Ave-
nida Brasil. “A reforma do calçadão
prejudicou muito as vendas nos dois
últimos anos. Agora, já terminada,
as coisas devem mudar”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

FAVORITOS
Nas vitrines, já enfeitadas para o Dia das Mães, as opções são inúmeras.
Furlan comenta que nesta época do ano, considerada a melhor para o
comércio local, a maior procura se dá por roupas da estação, calçados,

acessórios, eletrônicos e perfumaria.  O assistente administrativo Fabiano
André Olreich já sabe com o que vai presentear sua mãe. “Ela quer um

celular novo. Eu e meu irmão vamos dar isso a ela, mas ainda não
compramos. Até o fim desta semana o presente vai estar garantido”, relata.

CONFIRA OS HORÁRIOS
Abre Fecha

Quinta-feira (10) 9h 20h
Sexta-feira (11) 9h 20h
Sábado (12) 9h 18h

 EXPECTATIVA é de que vendas aumentem de
3% a 4% em relação ao Dia das Mães de 2017
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A chuva enfim voltou

 Reportagem: Juliet Manfrin
    Foto: Aílton Santos/Arquivo Hoje News

 Depois de um mês sem chuva,
ela enfim deu o ar da graça fazendo
com que as temperaturas baixas-
sem um pouquinho. Ainda não foi
aquele frio, muito menos aquela
chuva tão esperada pelos produto-
res rurais para levantar o milho,
nem o suficiente para deixar a ter-
ra molhada para intensificar o plan-
tio do trigo, mas já amenizou a se-
cura e vai auxiliar no desenvolvimen-
to das plantas, além da saúde que
agradece elevando a umidade rela-
tiva do ar que chegou a níveis próxi-
mos dos 40% nos últimos dias.

Segundo o Simepar (Sistema
Meteorológico do Paraná), foram
menos de dez milímetros de preci-
pitação, mas nesta semana há a
possibilidade de novos registros.

SEGUNDO o Simepar há 40% de
possibilidade de chuva para esta segunda-feira

O que tem possibilitado estas con-
dições de mudança foi um aumen-
to de umidade a partir do oeste,
sul e em parte do leste do estado
ainda ontem.

Hoje há 40% de possibilidade de
chuva e os termômetros oscilam de
19ºC a 27ºC. O sol volta na terça,
na quarta e na quinta, mas na sex-
ta-feira e no sábado pode chover no-
vamente, mas os volumes ainda
continuam baixos, somados os dois
dias o registro pode chegar a dez
milímetros apenas.
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Para auxiliar aqueles que ainda
têm pendência com a Justiça
Eleitoral, o Fórum Eleitoral de
Cascavel ampliou o horário de
atendimento das 9h às 19h de

hoje até quarta-feira que é o
prazo final para regularizações

e emissões de título.
Eleitores que deixaram de

votar ou justificar a ausência
às urnas em três ou mais

turnos seguidos, estão com o
título cancelado e precisam
comparecer ao Fórum para

regularizar a situação.
Quem desejar transferir o

local de votação; registrar de
nome social no documento,

ou com necessidade de votar
em seção com acessibilidade,
deve seguir o prazo previsto

para fazer o pedido.
Em relação a novos títulos de
eleitor, pessoas que comple-
tam 18 anos em 2018 devem
solicitá-la e quem completa 16
anos até 7 de outubro, data do
1º turno, também poder contar

com o documento.
A situação dos títulos pode ser

conferida pelo site www.tre-
pr.jus.br (Serviços ao Eleitor –

Situação Eleitoral).
O Fórum Eleitoral de Cascavel
está localizado na Rua Indira

Gandi, 551, no Bairro Alto Alegre.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Últimos dias para
regularizaçõesAtividades de

conscientização

Ações educativas voltadas à
campanha Maio Amarelo terão con-
tinuidade durante toda a semana
para diferentes públicos.

Nesta segunda-feira a progra-
mação inclui palestras de cons-
cientização sobre educação e se-
gurança no trânsito em duas em-
presas da cidade, além de Tea-
tro Móvel e Escola de Trânsito Iti-
nerante na Escola Municipal Luiz
Vianey Pereira.

No período da noite, um veículo
batido será exposto na Univel,
como forma de conscientizar o pú-
blico sobre as consequências de
um acidente de trânsito.

Amanhã a partir das 8h haverá
blitz educativa na PR 486 em fren-
te à Ceasa e teatro em escolas.

Na quarta-feira, palestras se-

rão realizadas em entidades e
escolas de Cascavel e no Centro
de Convivência de Idosos na
FAG. Na quinta, alunos da insti-
tuição serão recepcionados com
a entrega de fitas alusivas à Cam-
panha Maio Amarelo e também
haverá apresentação da Campa-
nha: Se beber não dirija e Ação
Roleta Drink Premiado.

A programação segue com o mi-
nicurso “Mudando atitudes e preser-
vando vidas” no 6º BPM (Batalhão
da Polícia Militar) e na sexta-feira
com a Campanha Dia das Mães no
calçadão quando, elas receberão
flores como homenagem e exemplo
a ser seguido no trânsito.

SECOM/DIVULGAÇÃO

MAIO Amarelo tem atividades para todas as idades
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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, 07 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

Bolívia, Amazonas, Cascavel... a
lista de cidades e de países visita-
dos é imensa, e nem o viajante lem-
bra, ao certo, todos os lugares que
foi. Mas, de uma coisa ele tem cer-
teza: foram mais de 160 mil quilô-
metros percorridos.

O nome dele é Nelson Ademar
Benitez, mas é conhecido apenas
pelo nome de peregrino: João Men-
sageiro de Deus. Por onde passa,
chama a atenção. Até mesmo da
polícia. Em Cascavel, a parada no
posto da PRF (Polícia Rodoviária
Federal), na BR-277, rendeu até
foto com os policiais, e a pose para
a imagem não poderia deixar de ser
notada pela equipe de reportagem
do Hoje News, que passava senti-
do Catanduvas, mas que teve a cu-
riosidade aguçada pelo inusitado.

João tirou foto com os policiais
e disse que ficaria na cidade até
domingo. Com sotaque que dá para
perceber que brasileiro ele não é.
O uruguaio explica que há 21 anos
viaja pelo mundo pregando a exis-
tência de Deus, por meio da ciên-
cia, para ateus. “Prefiro viajar a pé,
mas já viajei de avião, por ferrovi-
as, de ônibus, por barco e por bal-
sa, espalhando uma mensagem
que recebi em 1993, quando esta-
va no deserto do Peru”, conta.

Denominado profeta, por ele
mesmo e por quem o conhece, car-
rega consigo a simplicidade: em
um carrinho de madeira leva ape-
nas suprimentos básicos para a
sobrevivência, como roupas e al-
guns mantimentos, além de livros
que usa para propagar a fé.

O contato com a família, que ele não
tem há 19 anos, não faz falta: ele se
considera um designado de Deus para
repassar a palavra Dele ao mundo.

João: o mensageiro de Deus

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

MENSAGEIRO DE DEUS passou por Cascavel na sexta-feira, após percorrer mais de 160 mil km
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As queixas
em relação
ao atendi-
mento pediá-
trico predomi-
navam até
pouco tempo,
já que as con-
sultas para
c r i a n ç a s
eram limita-
das à UPA
(Unidade de
Pronto Aten-
dimento) da
Avenida Tan-
credo Neves,

em Cascavel. Hoje, além desse es-
paço, há médicos especialistas
também no Jardim Veneza.

Apesar disso, ainda há críticas
em relação ao tempo de espera, so-
bretudo, pelo número de crianças
que chegam ao serviço.

“A busca por atendimentos de de-
manda espontânea oscila conforme
os dias da semana, temperatura (cli-
ma) e outros fatores que ocasionam
maior adoecimento das crianças”,
explica a Secretaria de Saúde de Cas-
cavel. No início da semana, por exem-
plo, o número de pessoas na sala de
espera, costuma ser maior.

A secretaria reconhece que a
demanda em UPAs poderia ser ali-
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Demanda inversa
viada com a busca pela saúde pri-
mária, entretanto, afirma que não
há como precisar o número de va-
gas ociosas nas UBSs. “Não moni-
toramos especificamente as even-
tuais sobras de vagas por conta
dos pacientes que vão direto às
UPAs. Par te das consultas das
UBSs são agendadas e, no entan-
to, estas possuem baixo índice de
faltas”, ressalta a secretaria.

DEMORA
O tempo de espera em UPAs
(Unidades de Pronto
Atendimento) de Cascavel é
motivo frequente de reclamação da
população que necessita do serviço
público, no entanto, os motivos
que levam à demora em consultas e
a superlotação das unidades têm
justificativas pelo setor. De acordo
com a Secretaria de Saúde hoje
70% dos pacientes que se
encontram nas unidades apresentam
queixas do a dia a dia e que
certamente poderiam ser
solucionadas em UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) do município.

PAIS RECORREM a UPA para queixas
que podem ser sanadas em unidades básicas

Demanda nos bairros
Considerando a procura na área da pediatria, hoje três bairros do
município correspondem pela maior demanda: Santa Cruz, Santa
Felicidade e Parque São Paulo. Já a oferta de vagas seguem critérios
conforme esclarece a secretaria:
“O limite de consultas varia conforme a carga horária do profissional e o
número de profissionais tende a adequar-se à demanda da unidade,
podendo ser um ou mais no mesmo período”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Um trabalho de referência para
a comunidade. A Associação de Mo-
radores do Bairro Maria Luiza, pre-
sidida há três anos por Ibrahim Car-
neiro, é reconhecida por solucionar
problemas e dar voz às demandas
da população local.

“O morador confia na associa-
ção. Quando tem algum problema
vem até nós porque sabe que de
alguma forma será resolvido”, afir-
ma Carneiro. E por conta deste ser-
viço prestado, pouco se tem a rei-
vindicar. Conforme o presidente,
não há problemas graves a serem
cobrados, porém, alguns ajustes
seriam bem-vindos.

Um deles e, de acordo com Car-
neiro, o principal, é a dificuldade de
acesso de quem chega ou sai do
Maria Luiza pela Avenida Carlos
Gomes. O “muro de concreto”, as-
sim denominados os canteiros cen-
trais da avenida, dificulta o tráfe-
go entre o bairro e o Parque São
Paulo. “O ideal seria retirar o muro
para que em quaisquer ruas do
Maria Luiza haja acesso ao outro
lado da cidade. É um muro que divi-
de um bairro do outro, o que é des-
necessário”, comenta.

Além disso, a falta de identifi-
cação das ruas atrapalha. “Quem
não conhece o bairro acaba se per-
dendo, pois várias ruas estão sem
a plaquinha com o nome”, diz o
presidente. A ideia da Associa-
ção de Moradores era pintar o
nome de cada rua nos postes de
energia elétrica. Porém, a práti-
ca é proibida pela Copel (Compa-
nhia Paranaense de Energia). O
jeito será então solicitar à pre-
feitura para que sejam coloca-
das as placas onde ainda fica di-
fícil encontrar a localização.

Maria Luiza: ajustes facilitariam tráfego

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Fábio Donegá

Há pouco tempo, os moradores do Maria Luiza receberam uma boa notícia. Carneiro conta
que o projeto de construção de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) está

finalizado e em breve sairá do papel, um alento aos pais que hoje levam os filhos para os
centros do Pacaembu e do Parque São Paulo.

“O bairro foi contemplado com um novo Cmei e tem muita gente ansiosa para que tudo aconteça
logo. Muitos pais precisam pagar uma escolinha, mesmo sem ter condições. E aqueles que buscam

acesso à educação pública municipal em outros bairros, na maioria das vezes não conseguem
vaga”, relata o presidente.  No bairro, outra demanda que estava reprimida, há dois anos foi
atendida. E segundo Carneiro, com excelência. É que antes deste período, dez mil pessoas

aguardavam a implantação de uma USF (Unidade Saúde da Família), hoje em funcionamento no
local. “Todos pediam um posto de saúde e recebemos uma USF. O atendimento lá é muito bom e

sabemos disso porque a associação sempre acompanha o trabalho das equipes”, garante.

FESTA DO MORANGO
O Bairro Maria Luiza também é conhecido por promover uma das festas mais

tradicionais de Cascavel. É a Festa do Morango, que ocorre em agosto, no
Centro de Convenções. Neste ano, haverá novidades às crianças, que terão

um espaço diferente para explorar. Além disso, Carneiro adianta que a
Associação de Moradores acerta a vinda do locutor de rodeios Marcos Brasil

para a edição de 2018.  O que também repercutiu positivamente no ano
passado e que será mantido nesta edição é o chopp de morango. O dinheiro

arrecadado na festa será revertido a entidades locais.
E para simbolizar a festa, a Associação de Moradores do Maria Luiza quer

construir um monumento ou um portal na Praça Padre Xixom, onde todas as
quartas-feiras e domingos ocorre a Feirinha do Produtor. “Não sabemos ainda

o que fazer, mas pensamos em um morango ou algo que lembre a festa.
Também não tem ainda uma data específica para começar a fazer isso, mas

é algo que com certeza será feito”, diz Carneiro.

No próximo dia 8 de junho, a
Associação de Moradores do

Maria Luiza realizará uma
reunião para discutir a

implantação do sistema Vizinho
Solidário, que hoje já funciona
em vários bairros da cidade.
Enquanto isso, quem continua

prezando pela segurança local é o
Apoio Comunitário. Há 15 anos, o
veículo passa, das 18h às 4h, todos

os dias da semana, por todas as ruas
do bairro, de olho em qualquer ação

suspeita. Ele não aborda ninguém
nem substitui o trabalho da polícia,

mas está ali para vigiar. “Com o
carro, ele cuida do bairro”,

 ressalta o presidente.
O vigia não tem salário fixo e

depende de contribuição
espontânea de cada morador.

Segundo Carneiro, são emitidos
boletos, divididos em 12 parcelas,

com o valor estipulado pelo próprio
beneficiado, que varia de R$ 15 a
R$ 50. “Quando o boleto é pago
o dinheiro cai direto na conta da

pessoa”, explica. O Vizinho Solidário,
por sua vez, não vai extinguir o

serviço, mas sim contribuir.

O “muro de
concreto” que

dificulta o acesso
entre o Maria Luiza

e o Parque São Paulo

O presidente do
Bairro Maria Luiza,

Ibrahim Carneiro

Em breve

CARRO do Apoio
Comunitário, que há 15

anos faz a segurança nas
ruas do Maria Luiza

S egurança

Carneiro pede ainda que seja
analisada a possibilidade de a
prefeitura instalar um semáfo-
ro na Rua Alexandre Gusmão,
principalmente por conta do flu-
xo intenso de crianças e adoles-
centes nos horários de entrada
e saída da escola. “A gente
sabe que ali o maior movimen-
to é em horário de aula e seria
bom que tivesse esta seguran-
ça a mais”, explica.
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Vanderlei dos Santos Fonseca
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Chimarrão

Hombridade como trabalhador

 Por conta de um acidente de trabalho que tanto o enobrecia, ele
faleceu no dia 4 de maio. Familiares e amigos prestaram as últimas
homenagens no velório e sepultamento que ocorreram no Cemitério
São Luiz em Cascavel. Vanderlei deixa a esposa e três filhos.

“A vida é uma linha muito tênue... Por mais que façamos pla-
nos, a única certeza é o momento. Que os espíritos de luz te rece-
bam meu irmão Vanderlei”, se despede a irmã Sirlei Fonseca.

Viagens e família
Diante dos

compromissos do dia
a dia percorria as

estradas, por vezes
longe de casa,

porém os momentos
em que estava

presente prevaleciam
e são recordados

somente com
felicidade.

“Ele fazia questão de
não viajar muito

longe para que
sempre no fim de
semana pudesse
estar ao lado da

família”, comenta
Silmara.
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Em Cascavel contava com amor da mãe Maria e dos qua-
tro irmãos com quem gostava de se reunir em conversas
acompanhadas de um bom chimarrão.

Entre todos que conviviam com ele não faltavam virtudes
ao descrever o homem que foi sempre visto como um bom
pai e um bom esposo.

 O pensamento de que o trabalho é o que
dignifica o homem é o que melhor define Van-
derlei dos Santos Fonseca. Nascido em Londri-
na, no norte do Paraná, desde cedo ajudou os
pais, Maria e José, no trabalho no campo.

Mais velho dos seis filhos do casal, as-
sumiu responsabilidades em casa ainda jo-
vem, quando perdeu o pai e ajudou na edu-
cação dos irmãos menores.

“Todo o cuidado de um pai ele teve comigo.
Entrou na igreja ao meu lado no dia do meu

casamento e também me levou ao hospital
para o nascimento de minha filha”, recorda a
irmã, Silmara Fonseca.

Em Cascavel Vanderlei se casou com
Maria Antunes da Costa Fonseca e foi pai de
três filhos: Adriano, Karoline e Gabriela.

Por mais de 20 anos trabalhou em uma em-
presa de gás. Depois que deixou essa profis-
são decidiu se dedicar ao trabalho de motoris-
ta. “Começou a fazer fretes com um caminhão
pequeno, até comprar uma carreta”, diz a irmã.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 01
Confrontos 00
Mortes no trânsito 14

 Mais um grave acidente regis-
trado em um trecho da BR-467, no
percurso considerado PRC-467 per-
to do Trevo da Ceasa no perímetro
urbano de Cascavel, deixou mais
uma morto; Este foi o segundo aci-
dente naquele entorno em poucos
dias deixando vítimas fatais.

O veículo Elba era conduzido por
um menor de 17 anos e capotou
por volta das 5h de ontem. Quem
encontrou o carro e o menor já sem
vida foram os próprios amigos ao
observarem a demora do adoles-
cente a chegar. Eles acionaram o
Siate, mas ao chegar os socorris-
tas e o médico apenas constataram
que ele estava sem vida.

Os amigos relataram que o ra-
paz morava no Bairro Floresta.

Duas mortes no
trecho da 467

O corpo do menor estava preso
entre o banco e o volante, exigindo a
presença de uma equipe especializa-
da dos bombeiros para a retirada.

Ainda no local do acidente um
homem se apresentou como dono
do carro e disse que o veículo ti-
nha sido furtado minutos antes. A
polícia investiga esta situação.

Apesar de se tratar de uma BR, o
trecho entre os trevos da Ceasa e Ca-
taratas é uma PRC, ou seja, um percur-
so estadualizado por concessão, por-
tanto, de responsabilidade da Polícia
Rodoviária Estadual que esteve no lo-
cal para registro da ocorrência.

Motociclista em estado grave
Mais um grave acidente foi registrado em Cascavel,
desta vez no início da noite de ontem na marginal

da BR-277, perto do parque de exposições da
Expovel. Um motociclista que estava em um

encontro em Santa Maria, distrito de Santa Tereza
do Oeste teria, em determinado momento, se

distanciado do grupo e fez parte do trajeto sozinho.
Foi quando acabou batendo na traseira de um
Corolla com placas de São Miguel do Iguaçu.

A motocicleta de mil cilindradas com placas de
Medianeira ficou parcialmente destruída. O condutor

seria de Cascavel e ele teve ferimentos graves com
polifraturas. Ele foi atendido por médico e socorristas

do Siate e encaminhado para o hospital. No carro
ninguém se feriu. O trânsito precisou ser controlado

pela Polícia Rodoviária Federal que também fez o
registro da ocorrência.

MORTE ANTERIOR
O outro acidente com morte neste trecho foi registrado no último dia 4, sexta-

feira. Tratava-se de uma Montana que capotou na região do Bairro São
Cristóvão. O carro havia sido furtado, neste caso no Jardim Veneza.

Ali o condutor perdeu o controle da direção e capotou nas proximidades do
viaduto da Rua Domiciano Theobaldo Bresolin. Uma ambulância do Samu
passava pelo local e constatou o óbito do motorista que tinha 25 anos e
possuía antecedentes criminais. Já o carro ficou completamente destruído.

 ACIDENTE registrado ontem perto do Trevo
da Ceasa tirou a vida de menor de 17 anos. Dono
diz que carro foi furtado

FÁBIO DONEGÁ

 ACIDENTE deixou motociclista com polifraturas ontem no início da noite
na marginal da BR-277

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência

Homem foge de
dentro da ambulância

 ACIDENTE foi registrado na noite de sábado
na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel

 Um fato curioso chamou a aten-
ção na noite do último sábado de
socorristas do Siate e da própria
Polícia Militar. Um homem que con-
duzia um veículo Corsa e bateu con-
tra uma árvore na Avenida Tancredo
Neves, quase na esquina com a Rua
Cuiabá no Bairro Alto Alegre, deixou
o interior da ambulância enquanto
estava sendo atendido, fugindo a pé
com a cabeça enfaixada.

Ele teve ferimentos na cabeça
após bater contra o para-brisas do
veículo no momento da colisão.

Testemunhas relataram que an-
tes da chegada do Siate e do Pelo-
tão de Trânsito, o homem tinha ten-
tado atear fogo no carro.

Algumas testemunhas disse-
ram ainda que haviam outras pes-
soas no carro, mas que todas fugi-
ram após a colisão. Esta informa-
ção não foi confirmada.

Moto recuperada
Policiais da UPS Sul recuperaram na
tarde de ontem mais uma
motocicleta furtada e depenada. O
veículo estava na Rua Cabo
Francisco Alves Rocha, no Santa
Felicidade. A placa atual é de uma
YBR que já havia sido baixada no
sistema, mas o chassi é de uma CG
150. A moto foi levada para a
delegacia de Polícia Civil e está à
disposição do proprietário. O furto
foi no mês passado.

Veículo recuperado
Um Gol furtado foi encontrado
abandonado ontem pelo próprio dono
no Bairro Interlagos. Ele havia sido
levado horas antes, do Centro da
cidade. Dele foram levados o aparelho
de som e uma mochila.A ocorrência
foi atendida pela UPS Norte.

15 horas de som alto
Irritados após 15 horas de som alto,
vizinhos acionaram a Polícia Militar
na Rua Londrina esquina com a Rua
Riachuelo, no Centro da cidade. Três
viaturas foram ao local para a
ocorrência de perturbação de
sossego. A festa na casa teria
iniciado na noite de sábado e se
estendia até o início da tarde de
ontem. Uma caixa de som foi
apreendida e o dono da residência
foi levado ao Fórum para assinatura
de Termo Circunstanciado. Outras
cinco pessoas também foram
conduzidas ao Fórum.

Em surto
A Polícia Militar e o Samu atenderam
ontem à tarde um homem que
ameaçava tirar a própria vida no
Bairro Santa Cruz. Ele estava numa
espécie de surto e dizia que iria se
matar, mas felizmente foi acalmado
por socorristas e encaminhado para
atendimento hospitalar.

Uma briga de casal resultou no
acionamento da Polícia Militar, de so-
corristas e do médio do Siate na noite
do último sábado no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel.

Isso porque durante a confusão o
homem de 39 anos ficou ferido por
pedaços de vidro. Já a mulher foi

Após briga de marido e mulher
agredida no rosto.

O homem teve três cortes na re-
gião dorsal e na orelha e foi levado à
UPA (Unidade de Pronto-Atendimen-
to) do Jardim Veneza.

Já a mulher foi socorrida pelo
Samu e encaminhada para atendi-
mento médico.

 FÁBIO DONEGÁ

FÁBIO DONEGÁ

A polícia saiu em busca do con-
dutor, mas não houve registro que
ele foi encontrado. O carro que fi-
cou com a parte frontal totalmente
destruída foi guinchado.

CONFUSÃO entre casal no Santa Cruz deixou
os dois feridos no último sábado à noite
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Fim do barulho
Quem gosta de soltar rojões e estourar fogos de
artifício vai ter que mudar de divertimento. Para
preservar o bem-estar dos animais de estimação,
em breve, o vereador Serginho Ribeiro (PPL) vai

propor um projeto que proíbe a venda desse
produto. A ideia é que Cascavel permita a

comercialização apenas de produtos que tenham o
espetáculo de cores – mas silenciosos.

Alerta
Pela terceira vez tenta-
se implantar o sistema
amarelo piscante nos
semáforos de Cascavel.
Entre 2002 e 2007 o
trânsito era livre nos
cruzamentos durante a
madrugada, devido Lei
3.495/2002, do então
vereador Adelino
Ribeiro, revogada em
2007. Os acidentes
reduziram 60% nos
cruzamentos: dados
da Cettrans.

De novo
Em 2012 o sistema
voltou a funcionar,
aumentando em 220% o
número de acidentes, por
meio da Lei 6.151/2012
do ex-vereador Gilmar

Gaitkoski. Foi revogada
em 2013. Agora o
vereador Fernando
Hallberg (PPL) propõe
discussão sobre o tema.
Vai marcar uma audiência
pública para saber a
opinião dos moradores.

Celular
A conta de celular veio
salgada na Câmara.
Serginho Ribeiro (PPL)
teve o maior gasto na
soma de janeiro e
fevereiro: R$ 1.322,80,
Alécio em segundo
(R$ 444,61) e terceiro
Gugu Bueno (R$ 361,60).
Não tiveram gastos:
Carlinhos Oliveira, Mauro
Seibert, Pedro Sampaio e
Policial Madril. Em dois
meses, o gasto total com
telefonia foi de R$ 7,1 mil.

MEA-CULPA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Amanhã é a Secretaria de Assistência Social que
apresenta suas ações em mais uma Escola de Governo.

 A prestação de contas começa 8h no auditório da
Prefeitura. É uma das secretarias mais atuantes de Paranhos.

Serginho justificou o alto gasto: estaria utilizando
código de outra operadora nas ligações para
outras cidades, com isso a conta aumentou. Como
a conta vai além do limite, ele vai desembolsar boa
parte do dinheiro para evitar dano ao erário.

Atualização
cadastral do IPTU

Para aumentar a arre-
cadação, a Prefeitura de
Cascavel pretende fazer
em breve uma atualização
cadastral do IPTU (Impos-
to Predial Territorial Urba-
no). A verificação da me-
tragem das edificações
tende a ser feita em toda
cidade e engana-se quem
pensa que o Município
não terá subsídio huma-
no para tal feito: utilizará
a tecnologia. Uma em-
presa será contratada
para registrar os terre-
nos com drones e assim
verificar se o morador
está com uma constru-
ção superior ao que está
registrado na Prefeitura.

Por enquanto não há
prazos, mas tudo indica
que a ideia é fazer isso o
mais rápido para ajustar

os valores nos próximos
boletos. Neste ano, a
meta da Prefeitura era ar-
recadar R$ 48 milhões
em IPTU e conforme o le-
vantamento divulgado
pela Secretaria de Finan-
ças recebeu R$ 32.827
milhões, após prorroga-
ção do prazo para os pa-
gamentos à vista. O mon-
tante equivale a 68,39%
do total. “Tivemos um re-
sultado muito positivo:
os contribuintes aprovei-
taram o desconto de
10%, visto que a inflação
no acumulado foi de 3%.
O desconto da Prefeitura
foi inclusive superior ao
IPVA, que era de 3%”, diz
Renato Segalla, secretá-
rio de Finança.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

PLANTA de imóveis será
verificada com o uso de um drone

PERCENTUAL
O IPTU representa hoje ao Município 5,6 de toda arrecadação.
Em comparação a outras cidades do mesmo porte, o percentual
fica bem abaixo. Em Londrina, por exemplo, o IPTU equivale a
16,6% de todo dinheiro que entra em caixa, Maringá 12,43%,
Toledo 10,08% e Foz do Iguaçu 6,97%. Segalla alega que há
uma defasagem grande do Imposto em Cascavel, por isso esse
desnível na comparação aos outros municípios. “Por isso a
atualização dos cadastros é necessária. Muitos moradores
ampliaram as edificações, mas o Município não recebe”.
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R$ 11 milhões
em precatórios

A dívida por meio de precatóri-
os da Prefeitura de Cascavel ultra-
passa R$ 11 milhões, conforme o
último relatório divulgado pelo TJ
(Tribunal de Justiça) do Paraná - re-
sultado de ações trabalhistas de
servidores, indenizações por áreas
utilizadas pelo Município e outras
aquisições que não foram pagas.
Para ter uma ideia, o montante é
superior ao que será destinado
neste ano aos setores de Turismo
(R$ 5,6 milhões) e Habitação (R$
3,8 milhões), previstos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Em 2009 havia 18 precatórios
estimados em R$ 67 milhões: alguns
foram pagos e outros negociados pelo
Jurídico. Em 2016 constavam apenas
R$ 329 mil. Em pouco mais de um
ano, aumento de 3,2 mil por cento.

O maior valor em precatórios
pertence a duas contas de uma fa-
mília: Siliprandi, que tem a receber
R$ 8,8 milhões. Hoje esses dois
precatórios listados pelo TJ estão
previstos para pagamento ao advo-
gado cascavelense Carlos Alberto
Siliprandi . São nove precatórios no
Município. O total, com o parecer
de pagamento, é de R$ 1,4 milhão.
O valor restante foi requisitado e
depende de parecer. No entanto, já
está previsto para o orçamento des-
te ano. “Quando há o parecer de
inscrição no TJ, os valores já são
pagos. É uma forma de pagamento
contra entes estatais devido dis-
cussões judiciais de valores e in-
denizações”, diz o procurador jurí-
dico, Luciano Braga Côrtes.

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para
cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e
fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial
definitiva. Desde que foi editada a Emenda Constitucional 62/2009, a

Prefeitura destina ao mês 1% da receita municipal para amortização do
estoque de precatórios. Por lei, precatórios com valores inferiores a R$ 600
mil e credores com mais de 60 anos têm prioridade. A meta é liquidar a lista
de precatórios em nove anos. Uma das maiores dívidas pagas foi a área da
Praça Wilson Joffre – no montante de R$ 9,9 milhões, em janeiro de 2010.

Considerado baixo
Embora R$ 11 milhões possam
representar muito a maioria dos
brasileiros, pela dimensão do
Município, o valor em precatórios
é considerado baixo. Cascavel é
uma das cidades com menor valor
de dívidas em precatórios do
Estado. Foz do Iguaçu, por
exemplo, tem mais de 150
precatórios, com uma dívida
superior a R$ 100 milhões. “É
claro que o montante representa
um passivo ao Município. Mas
Cascavel tem uma dívida pequena,
pelo tamanho da cidade”, afirma
Luciano Braga Côrtes.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

ABATIMENTO DOS
PRECATÓRIOS
Nem todo montante de precatórios
tende a ser pago pela Prefeitura em
dinheiro vivo. É que boa parte do
valor acumulado será abatido em
débitos de impostos atrasados dos
próprios credores. O Município
não pode divulgar quem são os e
quais os valores dos devedores, no
entanto, o que tem o maior valor a
receber na lista de precatórios tem
uma dívida bem maior com a
Prefeitura (superior a R$ 8
milhões), devido a falta de
pagamento de IPTU e outras taxas,
como lixo e limpeza dos imóveis.

PREFEITURA
pretende liquidar os

precatórios dentro do
prazo de nove anos

O que são
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A governadora do Paraná, Cida
Borghetti, anunciou que as casas
lotéricas voltarão a receber o pa-
gamento das faturas de energia
da Copel a partir de hoje. Caixa
Econômica Federal e Copel esta-
vam sem contrato para o serviço
desde 13 de março último.

“Conversei com as diretorias
da Caixa e da Copel quando assu-
mi o governo e pedi que buscas-
sem uma solução, pois a facilida-
de para o pagamento da conta de
luz é muito importante para a po-
pulação”, disse Cida em Curitiba,
durante evento na Assembleia Le-
gislativa do Paraná.

“Felizmente houve compreen-
são de ambos os lados e os pa-
ranaenses voltam a ter essa co-
modidade nas lotéricas, que
prestam um serviço relevante e
de qualidade em todo o Estado”,
disse a governadora.

 As contas da Copel poderão
ser pagas em lotéricas de todo o
Paraná e dos demais Estados. “O
contrato garante abrangência na-
cional do serviço”, disse o presi-
dente da Copel, Jonel Iurk.

O contrato da Caixa Econômica

com a Copel foi interrompido em
março por discordância em alguns
itens. A pedido da governadora Cida
Borghetti, as empresas retomaram
as negociações em abril e nesta se-
mana chegaram a um acordo para
manter as casas lotéricas como
agente arrecadador da fatura de
energia.

Fatura da Copel na lotéricas

Rede de pagamentos

COMEMORAÇÕES
O anúncio foi feito durante sessão
solene da Assembleia Legislativa
do Paraná alusiva ao Dia Estadual
do Líder Comunitário e aos 32
anos de fundação da Federação
Comunitária das Associações de
Moradores de Curitiba e Região
Metropolitana (Femoclam)

A governadora fez um
reconhecimento a
atuação das pessoas se
que dedicam ao
desenvolvimento do lugar
onde vivem e afirmou que
a participação efetiva de
lideranças no dia a dia das
comunidades contribuí
para ampliar o acesso às
políticas públicas
do Estado.

Além da rede lotérica, a conta de luz pode ser paga em 2.181
pontos de 11 bancos credenciados e em 826 agentes
arrecadadores em todo Paraná e Porto União, em Santa Catarina,
que inclui farmácias e supermercados. A Copel também possui
parceria com o Detran, por meio da qual é possível pagar a fatura
com cartão de débito em 173 totens do órgão.
A lista de toda a rede credenciada para pagamento da fatura de
energia pode ser encontrada no site www.copel.com, no link “Como
pagar sua conta”. Os consumidores também podem pagar a fatura de
energia elétrica no banco que possuem conta corrente. Além disto, o
consumidor pode colocar a fatura em débito em conta corrente. É
uma forma mais segura de pagar a conta, já que a fatura da
Copel é confiável.

ANÚNCIO foi feito na Assembleia Legislativa do Paraná
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“O Território Cidadão é o
meu território, o nosso
território. O lugar onde
vivo, convivo quero boa

qualidade de vida”.

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

O anúncio feito
pela governadora

Cida Borghetti
sobre a retomada

do pagamento
das faturas da

Copel nas
lotéricas.

A presença cada
vez mais forte de

facções
criminosas na

região oeste do
Paraná,

principalmente
em Cascavel.

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,

durante a inauguração do
Território Cidadão VI.

DIVULGAÇÃO

Em outro país de ordem e respeito, Lula estaria inco-
municável e expiando a sua devida pena sem emitir opi-
nião, pois, à luz da Constituição Federal, Lula é apenas um
preso comum igual aos demais condenados.

Está havendo muita tolerância do Judiciário com a pri-
são de Lula,  fato  jamais observado  em relação aos de-
mais presos nacionais.  Lula já deveria estar em isolamen-
to no  presídio de Pinhais. Por que até agora ele continua
na carceragem da Policia Federal e incomodando?

Os seus advogados e parlamentares partidários  e da
base de apoio precisam sofrer veemente advertência do
Judiciário por suas investidas acintosas contra a ordem ju-
rídica que condenou Lula.

Por outro lado, a espetacularização promovida até ago-
ra pela ré  Gleisi Hoffmann e asseclas, contra a referida
prisão, tem que ser energicamente  sobrestada pela Justi-
ça.  Aliás, a ré Gleisi Hoffmann, novamente denunciada
pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro, deveria ser responsabilizada
criminalmente pelas últimas ocorrências de tiros nos acam-
pamentos de grupos ociosos pró-Lula, em  Curitiba, por ser
ela a principal incitadora dessa corja de vagabundos que
não têm o que fazer.

O Brasil merece respeito e não pode ser desmoralizado
por sectarismos de esquerda, flagrados em corrupção pela
Lava-Jato, que tentam achincalhar e desafiar o Judiciário.

Assim, causa perplexidade a prefeitura de Curitiba ins-
talar banheiros químicos para os acampados, como se isso
fosse de sua obrigação. Está tudo errado.

A Prefeitura de Curitiba, o governo estadual e as demais
autoridades judiciais e policiais falharam ao permitir o acam-
pamento desses intrusos desocupados, que estão causan-
do transtornos à vida das circunvizinhanças.  Por que os
acampados ainda não foram evacuados?

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal aposentado

 Marcha Para Jesus
A Ordem de Pastores
Evangélicos de Cascavel
(Opevel) apresentou
durante o fim de semana os
últimos detalhes da
Marcha Para Jesus 2018,
que neste ano será
realizada no dia 26 de
maio. A concentração será
na Praça da Bíblia, que terá
o monumento reinaugurado
no mesmo dia. A marcha
será encerrada com um
show gospel com o cantor
Eli Soares, na Praça
Wilson Joffre

Calendário eleitoral
A Central de Atendimento
ao Eleitor de Cascavel
comunica que nos dias 7, 8
e 9 de maio o horário de
atendimento será das 9 às
19horas. Nos três dias não
haverá agendamento,
apenas atendimento por
meio de senha. Dia 9 é a
data limite para confecção
de títulos de eleitor ou
transferência de domicílio
eleitoral. Esta é a data para
regularização para quem
deixou de votar em três ou
mais turnos.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

25
Segunda

Curitiba

17 27
Terça

19
Segunda

18
Terça

151619

Poucas nuvens
com pancadas

de chuva

Nublado com
muitas nuvens

Fases da lua

Fo
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e:
 S
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ar

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Felicidades! A bela Bruna
Miranda, no
clique de
Arivonil
Policarpo

Em clima do Dia das
Mães, DANIELE
BUENO, com os
filhos Gustavo e
Gabrielly.
O registro é de
Michelle Galvão

Moda solidária
O atelier Lucinha Silveira fará

um workshop para noivas.
O evento é beneficente. Para
participar, a noiva só precisa

doar um lenço que será
encaminhado para o projeto

Amor em fios, que os arrecada
para encaminhar para as
mulheres em tratamento

contra o câncer.
O desfile seria dia 16 de maio,

às 19h , na  Avenida Brasil,
5.549, Centro. As inscrições

pode ser feitas  pelo endereço
lucinhasilveira.rds.land/

noivaromantica.

Inovação
Está chegando a 1ª Feira de Inovação de Cascavel –
TechnovAção e 10ª InnovaCities - Edição Invention

Camp que será realizada de 17 a 20 de maio no Centro
de Convenções e Eventos. Serão muitas atrações entre

elas exposições, palestras e oficinas.

oOo
A expectativa é de que 15 mil pessoas participem dos

quatro dias de evento. Entre os destaques está a
apresentação da Casa Inteligente que é movida a tudo

o que há de mais moderno em tecnologia. Haverá
ainda Mostra Interativa – Festival de Invenção e

Criatividade, oficinas Cosplay, áreas da saúde, fitness,
de esportes radicais e gastronômica.

Maria Lúcia Focci, Duarte Soares
Melo, Pedro Luís Fotti, Dayane Mello

Ferreira, Paulo César Lopes e Luís
Paulo Santos.

A luta pela verdade deve ter precedência
sobre todas as outras.

Albert Einstein
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O presidente Michel Temer anun-
ciou, ontem, por meio de sua conta
oficial no Twitter, que assinou a libera-
ção de crédito suplementar no valor
de R$ 4 bilhões para estados e muni-
cípios. Os recursos são resultado das
compensações financeiras pela pro-
dução de petróleo e gás natural. “Es-
tes recursos irão beneficiar a popula-
ção brasileira”, destacou Temer, em
seu comunicado.

Segundo o Palácio do Planalto,
a sanção do projeto de lei será pu-
blicada na edição de amanhã do Di-
ário Oficial da União.

O crédito suplementar havia sido
aprovado no último dia 25, pelo Con-
gresso Nacional, e prevê, além da
compensação financeira decorrente
da exploração de petróleo e gás, no

R$ 4 bilhões em créditos
valor de R$ 4,3 bilhões, a compensa-
ção pela utilização de recursos hídri-
cos na geração de energia elétrica, no
valor de R$ 6,7 milhões, e devolução
de R$ 18,3 bilhões de Imposto Terri-
torial Rural.

 TEMER fez o anúncio
da liberação de crédito
pelo Twitter

 ALAN SANTOS/PR

EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
Os recursos a serem
repassados são oriundos de
excesso de arrecadação de
impostos pela União. Na
justificativa do projeto de lei,
o governo havia assegurado
que as transferências não
afetam o alcance da meta fiscal
prevista para este ano, que
projeta um déficit primário de
R$ 159 bilhões.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Será mais fácil conquistar seus objeti-
vos na parte da manhã. Os astros in-
dicam que poderá conseguir um di-
nheiro extra se prestar atenção às
oportunidades surgirão. Cor: pérola.

To
ur

o

Talvez comece o dia sem muito pique,
querendo sossego. Assuntos que po-
dem ser resolvidos a sós vão correr
melhor. No romance, tomar a iniciativa
faz toda a diferença. Cor: ouro.

G
êm

os

Nesta quinta, seu lado idealista e soli-
dário continua em alta, facilitando a con-
vivência com colegas e amigos. Mas,
depois do almoço, o desejo de se isolar
pode falar mais alto. Cor: bege.

C
ân

ce
r A dedicação ao cumprir suas tarefas

podem render frutos. Bom momento
para lutar por uma promoção no traba-
lho. É hora de renovar a esperança.
Cor: creme.

Le
ão

Hoje, o contato com o seu lado religioso
está em alta. Aproveite para se aproximar
de quem pensa da mesma maneira que
você. Concentre a atenção na carreira e
vá atrás dos seus objetivos. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Às vezes, uma crise pode ser uma óti-

ma oportunidade de mudança. Bom
humor, ousadia e uma pitada de aven-
tura acendem a paixão no romance.
Cor: lavanda.

Li
br

a

Melhor se concentrar em atividades e
projetos que exigem a participação de
outras pessoas logo cedo. Você terá
facilidade para agir em equipe. Cor:
chumbo.

E
sc

or
pi

ão Vale a pena cuidar um pouco melhor
da saúde. O serviço promete render
mais na parte da manhã, ainda mais
se cuidar das tarefas que estavam
pendentes. Cor: pink.

Sa
gi

tá
ri

o Nesta quinta, você vai se sentir mais à
vontade para resolver as coisas em
casa logo cedo. Mais tarde, a Lua en-
tra em seu paraíso astral e tudo se
torna mais fácil. Cor: prata.

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 Logo cedo, o astral é favorável para

colocar a papelada em ordem e cui-
dar de tarefas que exigem boa comu-
nicação com colegas ou clientes. Cor:
roxo.

 P
ei

xe
s Bom dia para colocar as contas em

ordem. Depois do almoço, aproveite
para cuidar de tarefas que exigem des-
locamentos. Circule por aí, troque idei-
as, conheça pessoas. Cor: violeta.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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 • RECORD
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Afonso, Amália, Levi e o grupo
de camponeses marcham rumo a
Montemor. Afonso e Amália encon-
tram Tiago e o levam para o acam-
pamento. Catarina dá o anel para
Diana entregar a Constantino. Ca-
tarina avisa a Betânia que decidiu
separar uma parte da reserva des-
tinada ao abastecimento do cas-
telo para distribuir à população. Lu-
crécia vende as roupas de Catari-
na. Afonso e Mesaque veem os sol-
dados de Rodolfo. Constantino
coloca no dedo o anel que Diana o
entregou e começa a agonizar.

MALHAÇÃO
Gabriela sofre com o cancelamento

do encontro com Rafael. Úrsula e Bár-
bara se surpreendem com os comen-
tários positivos do vídeo da menina.
Gabriela ignora as chamadas de Rafa-
el. Jade mostra a foto do beijo de Flora
e Érico para Tito, que decide esquecer
a amada. Amanda desmaia durante a
aula. Vinícius promete ajudar Rafael a
lidar com Márcio.

ORGULHO E PAIXÃO
Felisberto incentiva Elisabeta a cor-

rer atrás de seus sonhos em São Pau-
lo, e Ofélia acaba concordando com o
marido. Ema decide ir para São Paulo
com Elisabeta, Ernesto, Darcy e seus
amigos. Charlotte se solidariza com
Mariana. Tibúrcio diz a Cecília que ela
o faz lembrar de Josephine. Brandão e
Otávio percebem a mudança de com-
portamento de Randolfo, abalado com

a fuga de Lídia. Uirapuru e Lídia se ins-
talam em um hotel luxuoso. Estilingue
revela a Tenória que encontrou uma foto
de sua mãe na fazenda do Barão. Mari-
ana confessa a Ofélia que se entregou
para Uirapuru.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara liga para Renato. Gael afirma a

Clara que tem um plano para resgatar
Tomaz. Samuel e Suzy se divorciam. Zé
Victor ameaça contra a vida de Caetana,
mas Zildete, Maíra e as outras mulheres
o expulsam do bordel. Desirée desconfia
do sumiço de Juvenal. Ameaçado por
Renato, Juvenal finge não gostar mais de
Desirée e a afasta de sua casa.

ONDE NASCEM OS FORTES
Cássia pede que Maria se esconda

e fala com Pedro. Maria foge. Cássia
expulsa Pedro e se preocupa ao ver que
a filha fugiu. Pedro aceita que Aurora
saia com Plínio. Rosinete avisa ao ma-
rido que convenceu a filha de uma ami-

ga a trabalhar com Hermano. Cássia
não consegue prestar queixa contra
Pedro. Maria encontra Simplício na
casa de Tião das Cacimbas. Valquíria
começa a trabalhar na fábrica com Her-
mano. Cássia pensa em Pedro. Maria
admira as esculturas de Tião das Ca-
cimbas. Plínio decide usar Hermano
para capturar Maria e comunica Pedro.

CARINHA DE ANJO
Estefânia e Solange encontram no

quarto de Cassandra pôsteres, corações
e montagens de Vitor com Paula, mãe
da garota que faleceu. Estefânia fica
chocada. Madre Superiora avisa que a
partir de agora Lulu fica na semana igual
as demais meninas e aos finais de se-
mana na casa de Cristóvão e Fátima,
como se fossem seus pais. Todos co-
memoram. Dulce Maria fica feliz com a
notícia. Haydee encontra o quarto de
Flávio todo quebrado. Cassandra fala
com Bruna. Flávio assusta Haydee e diz
que será duas vezes pior que Nicole.

APOCALIPSE
Estela lamenta a decisão de André.

Arthur diz que todos na redação deve-
rão receber a marca. César oferece aju-
da a Jonas. Adriano mente para o filho
e diz já ter recebido a marca. No es-
conderijo do deserto, os judeus sobre-
viventes exaltam o Senhor. César deci-
de se afastar da polícia. Jonas fica pre-
ocupado com o interesse da população
na marca. Benjamin diz que precisa
deter Ricardo. Susana lamenta o posi-
cionamento de sua filha. Ricardo assu-
me para Isabela que a traiu com Ariela.

 BAND AMOR PROIBIDO
Adnan fica muito bravo com tudo que

Nihat fala de Hilmi e promete vingança,
mas ao mesmo tempo fica desconfia-
do. Besir tem alta do hospital e vai para
a fazenda. Bihter e Behlul trocam de-
clarações de amor.

 • BAND

Lucrécia vende as
roupas de Catarina

DIVULGAÇÃO



CRIANÇA 17CASCAVEL, 07 DE MAIO DE 2018

QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

FELIPE ANTUNES,  com a mamae Kelly

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

SARAH LEVIZ e a mamãe  NAIANE. O registro é de Vera e Grasi Fotografias

 PEDRO ZANMARIA, 10 dias de vida com a mamãe Daiana

No próximo domingo é o Dia das Mães.
 Que tal  pintar o cartão e demonstrar a ela

todo o seu AMOR?


