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Menos multas de trânsito
As infrações de trânsito nas ruas de Cascavel sofreram queda acentuada no mês de

março, se comparada ao mesmo período do ano passado. De acordo com balanço divul-
gado pela Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), a redução foi

de 56%. No primeiro trimestre de 2018, a queda fica em 31%. Mesmo com a redução na
aplicação de multas, a Cettrans acumula um superávit de 12% neste trimestre.
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Derrota
em casa
O Cascavel Clube Recreativo foi
derrotado em casa pelo Operário
de Ponta Grossa por 2 a 1 na noite
de ontem no primeiro jogo da
decisão da Segunda Divisão do
Campeonato Paranaense. A
Serpente já está garantida na elite
do futebol paranaense em 2019.
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Correndo atrás
do sonho

MEDALHAS
Além do ouro de Camila, a equipe cascavelense, comanda-

da por Wanderley Wyzykowiski, voltou do Paranaense de Atletis-
mo Sub-18 com a medalha de ouro de Igor Gabriel nos 2.000m

com obstáculos, a de prata de Bruno Parolin no salto em
distância, e a de bronze de Maria Eduarda nos 3.000m.

Segunda colocada em sua cate-
goria no ranking nacional, a atleta
cascavelense Camila Irene Abílio
Barbosa se destacou no Campeo-
nato Paranaense de Atletismo Sub-
18 realizado no último fim de se-
mana em Maringá e agora treina
para disputar o Campeonato Brasi-
leiro da categoria.

No Estadual, ela foi campeã
no lançamento de martelo, feito
que pretende repetir agora no Na-
cional, que será realizado na pró-
xima semana - de 18 a 20 de
maio - em Recife (PE). Para isso,
entretanto, busca patrocínio para
poder ir competir.

A equipe cascavelense, co-
mandada pelo técnico Wanderley
Wyzykowiski, par tirá para a capi-
tal pernambucana na próxima
quinta-feira (17) com expectativa
elevada. Afinal, o Campeonato
Brasileiro vai selecionar os atle-

tas que irão representar
o País no Campeonato
Sul-Americano de Atle-
tismo Sub-18 de Atletis-
mo, que será realizado
na cidade de Bucama-
ranga, na Colômbia, nos
dias 30 e 31 de junho.

A equipe de Cascavel
deverá contar no Brasilei-
ro com os atletas Gui-
lherme Souza Teixeira,
Igor Gabriel de Oliveira e
Bruno Henrique Parolin,
além de Camila Abílio.

BOM DE BOLA
A fase municipal dos Jogos
Escolares do Paraná continua em
Cascavel nesta semana, mas pela
modalidade de futebol,
competição a parte dos Jeps e
denominada Jogos Bom de Bola.
As partidas ocorrem até sexta-feira
nos campos dos estádios Olímpico
e Ninho da Cobra. No masculino
são 12 equipes participantes na
divisão A (15 a 17 anos) e seis
equipes na B (12 a 14 anos). No
feminino cada divisão teve apenas
um time inscrito.

BCR
A cidade de Maringá será sede
neste fim de semana da etapa de
abertura do Campeonato
Paranaense de Basquete em
Cadeira de Rodas. O time de
Cascavel, comandado pelo
técnico Rodrigo Zini, enfrentará a
equipe de Umuarama no sábado e
a de Castro no sábado e no

domingo. Todos os jogos
desta primeira etapa
serão realizados no
Ginásio Centro de
Iniciação ao Esporte do
Jardim Paulista 3.
Também participam da
competição equipes de
Foz do Iguaçu, Curitiba,
Pinhais, Ponta Grossa e
Guarapuava, além da
cidade anfitriã. Depois
de Maringá, o
campeonato terá a 2ª
etapa em Pinhão, de 27
a 29 de julho.
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Duas semanas depois de terem
empatado sem gols em Salvador pela
rodada de ida das oitavas de final da
Copa do Brasil, Corinthians e Vitória
se reencontram nesta quinta-feira
para o duelo derradeiro pela vaga à
próxima fase. O jogo está marcado
para as 19h30, em Itaquera.

Pelo resultado da ida, quem ven-
cer seguirá às quartas de final, ao pas-
so que empate com gols beneficia o
time baiano e nova igualdade sem gols
levará a decisão da vaga aos pênaltis.

Sem vencer há quatro jogos,

Caiu em Itaquera...
o Alvinegro paulista terá mudan-
ças para esta noite. Pelo menos
uma foi confirmada pelo
técnico Fábio Carille: a
entrada de Pedrinho no
time titular no lugar de
Mateus Vital.

O xodó da torcida
corintiana formará o se-
tor de ataque, novamen-
te sem nenhum jogador
de referência, com Ro-
mero na ponta esquer-
da e Jadson e Rodrigui-

O Santos recebe o Luverdense nesta noite, na Vila Belmiro, pela primeira partida
entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em casa, o Peixe busca
espantar a má fase e abrir uma vantagem para o jogo de volta. Após a goleada por
5 a 1 sofrida diante do Grêmio, em Porto Alegre, o treinador Jair Ventura deve
promover mudanças na lateral e no meio-campo. Victor Ferraz, um dos mais
experientes do elenco alvinegro, entra no lugar de Daniel Guedes, que teve uma
queda de produção nas últimas partidas. No meio de campo, o jovem Vitor
Bueno ganha chance no time na vaga de Léo Cittadini (foto). Será o segundo jogo
como titular do meia após a lesão que teve no ano passado.

Fla tenta passar
pela Ponte
Flamengo e Ponte Preta se
enfrentam nesta quinta-feira, às
19h30, por uma vaga nas oitavas
de final da Copa do Brasil. No
jogo de ida, há uma semana,
Henrique Dourado garantiu a
vitória do Rubro-Negro em
Campinas por 1 a 0.
Assim, o time de Maurício
Barbieri atuará no Maracanã com
a vantagem do empate. Qualquer
vitória também garante a
classificação ao Flamengo.
Já um triunfo da Macaca por um
gol de diferença (1 a 0, 2 a 1, 3
a 2...) - não há mais gol
qualificado como visitante na
competição - leva a decisão da
vaga para os pênaltis.
Mais de 46 mil ingressos foram
vendidos de forma antecipada
para a partida de hoje. A carga
total de ingressos à venda é de
56.818 entradas.

nho pela faixa central.
No Vitória, o técnico Vagner Man-

cini amarga uma série de
desfalques. Jonatas Be-
lusso, Bryan, Juninho,
Rodrigo Andrade e Nick-
son estão lesionados, en-
quanto Jeferson, Lucas
Fernandes e Wallyson
não podem jogar porque
já entraram em campo
pela Copa do Brasil por
outros clubes. Já Willian
Farias e José Welison,
poupados contra o Flu-
minense, pelo Brasileirão,
retornam à equipe.

SANTOS
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COPA DO BRASIL
19h30 Flamengo x Ponte Preta
19h30 Corinthians x Vitória
21h45 Santos x Luverdense

SUL-AMERICANA
19h15 Newells Old Boys x Atlético-PR
19h15 Boston River x Jaguares
21h45 Ind. Medellín x Sol de América
21h45 Nacional Potosí x Fluminense

COPA NORDESTE
21h45 CRB x Ceará

INGLÊS
15h45 West Ham x Man. United

JOGAM HOJE

 Vitorioso por 3 a 0 no jogo de
ida da primeira fase da Copa Sul-
Americana com o Newells Old
Boys, o Atlético-PR desafia o rival
agora na Argentina em busca de
fazer valer a vantagem para seguir
adiante na competição. O jogo de
volta entre as equipes está mar-
cado para as 19h15 desta quinta-
feira, no Estádio El Coloso Del Par-
que, na cidade de Rosário.

Na partida realizada há quase
um mês, o Furacão deixou ótimas
impressões até mesmo nos adver-
sários. “Deram-nos uma aula de
futebol. Apareceu um time que joga
muito bem, corre muito e não pega-
mos nunca”, disse após o técnico
da equipe rosarina, Omar De Feli-
ppe, após aquele jogo.

Furacão na Argentina
No compromisso seguinte, o

Atlético goleou a Chapecoense por
5 a 1 depois de sair atrás no pla-
car e eliminou o São Paulo da Copa
do Brasil em pleno Morumbi. Aí o
estilo de jogo do Rubro-Negro cha-
mou a atenção no País, principal-
mente depois do empate sem gols
com o Grêmio em Porto Alegre. Na
ocasião, o técnico Renato Gaúcho
disse que tinha sido a melhor par-
tida do ano no futebol brasileiro
e o treinador Rogério Ceni (Forta-
leza) disse que assistiu a reprise
do jogo três vezes.

De lá para cá, porém, o time pa-
ranaense repetiu as atuações e acu-
mulou empate com o Bahia e derro-
ta para o Palmeiras. Nesta noite,
tem a vantagem de poder perder por

dois gols de diferença devido ao re-
sultado construído em casa. Em
campo, o técnico Fernando Diniz não
conta com o lateral-direito Thiago
Carleto, suspenso. Já na zaga Paulo
André retorna para formar trio com
Pavez e Thiago Heleno.

O Paris Saint-Germain emitiu nota oficial, ontem, com uma diferença importante em relação ao comunicado enviado por
Daniel Alves por meio de assessoria de imprensa pessoal. Após analisar o exame de imagem realizado ontem mesmo, o
clube francês mantém aberta a possibilidade de cirurgia, o que inevitavelmente excluiria o jogador da lista de 23
convocados de Tite para a Copa do Mundo. “Os exames mostraram a evidência de uma alta desinserção do ligamento
cruzado anterior com uma entorse no póstero-externo. Será necessário um mínimo de três semanas de tratamento antes de
reavaliar a necessidade de um procedimento cirúrgico”, declarou o PSG em comunicado. Minutos antes, Dani Alves
havia divulgado conteúdo semelhante, mas dizendo que “Sua condição requer um mínimo de três semanas de cuidados
antes de nova avaliação”. Tite convocação da seleção para a Copa da Rússia na segunda-feira (14).

EFE
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Combinações perigosas
 Muita gente sabe e

aprende desde cedo que di-
reção e bebida alcoólica são
combinações que não dão
certo. Mas, por imprudência,
em 2008, Altair Antonio Al-
ves seguiu pela BR-163, en-
tre Francisco Beltrão e Dois
Vizinhos, alcoolizado, quan-
do sofreu um grave aciden-
te. Ele perdeu o movimento
das pernas e ficou paraplé-
gico. O amigo, que estava de
carona, morreu.

Uma década depois, já re-
cuperado do trauma, Altair
estabeleceu uma meta:
conscientizar os motoristas,
por meio de campanhas edu-
cativas, sobre a importância
de dirigir defensivamente.

“Depois do meu aciden-
te e do período em que fiquei
em reabilitação, refleti sobre
tudo que havia ocorrido e de-
cidi contar a minha história
a outras pessoas para que
não cometam o mesmo
erro”, conta. Ele lembra que
as campanhas começaram
no Sudoeste do Paraná, re-
gião onde morava, em parce-
ria com autoescolas. A cons-
cientização, neste caso, co-
meçava no processo da pri-
meira habilitação.

Em Cascavel, o trabalho
iniciou há quatro anos junto
com o Ministério Público. A
mais recente palestra foi na
noite de terça-feira (8), no
Centro Universitário Univel,
durante a campanha Maio
Amarelo. Lá, Altair impactou
os jovens com sua trajetória
e mostrou as consequênci-
as de se dirigir embriagado,

uma das principais causas
de acidentes de trânsito.

Quase uma década de-
pois do acidente, Altair já
levou a sua história a
mais de três mil pesso-
as. Para ele, ainda há
muito trabalho pela fren-
te. “É um trabalho de for-
miguinha. Precisamos le-
var essa fala aos jovens
o mais cedo possível,
para que sejam evitadas
novas tragédias”, afirma.

SOMOS NÓS
O promotor de Justiça, Alex Fadel, que também
participou da palestra, comenta que o tema da

campanha Maio Amarelo deste ano, denominada
“O trânsito somos nós”, mostra que é necessário

identificar a responsabilidade de cada um enquanto
motorista. “As pessoas costumam jogar a

responsabilidade nos outros, se omitem em várias
situações, o que dificulta essa educação no trânsito”,

relata.  Fadel reforça que além da embriaguez ao
volante, o uso do celular também tem contribuído

para o aumento no número de acidentes. “Hoje em
dia celular é algo que faz parte da pessoa. Mas
dirigindo a coisa fica complicada. Temos que nos
policiar, a responsabilidade é isso”, exemplifica.

 O CONTATO COM O ESPORTE
Além das campanhas, Altair é paratleta, e faz parte do time de basquete em
cadeira de rodas de Cascavel e está como presidente da Associação dos

Paratletas do município.
O interesse pelo esporte surgiu após o acidente e desde então segue dedicado
aos treinos. “Quando fiquei paraplégico não consegui voltar ao trabalho que

tinha em um abatedouro de aves. Naquela época perdi trabalho, amigos, muitas
das coisas que tinha adquirido. Voltei à estaca zero. Mas hoje como paratleta
me encontrei e pretendo seguir com isso até quando Deus me der saúde”, diz.

O PALESTRANTE e paratleta,
Altair Antonio Alves
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Aula Magna de Direito traz apropriação
de institutos jurídicos no Brasil

Fala foi do jurista Dr. Jacinto Couti-
nho, de Curitiba; dois sistemas jurídi-
cos distintos foram apresentados –
Civil Law e Common Law.

Com vasta experiência profissio-
nal e conhecido nacionalmente por
suas contribuições ao que se refere
aos princípios que norteiam o Proces-
so Penal no país, o advogado crimi-
nalista, Dr. Jacinto de Miranda Couti-
nho, foi o palestrante da Aula Magna
do curso de Direito da Universidade
Paranaense – Unipar, Unidade de Cas-
cavel, realizada nos últimos dias.

Professor da Universidade Federal
do Paraná, Coutinho é autor de várias
obras jurídicas e também participou da
comissão de juristas do Senado Fede-
ral que elaborou o anteprojeto de refor-
ma global do CPP (Código de Processo
Penal), hoje projeto 156/2009-PLS.

Na Unipar, o objetivo foi falar so-
bre ‘Americanização à brasileira de
institutos jurídicos’. O doutor apresen-
tou os sistemas jurídicos de Civil Law
e Common Law, suas raízes e dife-
renças, que, segundo destacou, não
são por acaso.

Também observou o domínio do
mundo globalizado pelos americanos e
a exportação do sistema jurídico deles,
atentando para a legal translation como
possibilidade e, ainda, refletindo sobre
o que produz ou pode produzir no Civil
Law uma legal translation, e quais os
equívocos dela no Brasil.

Contudo, o jurista reforçou que o res-
peito pela diferença tem como base a
democracia: “Só há lugar para todos com
democracia, e ir à luta é o que resta”.

EM palestra, o advogado
Dr. Jacinto de Miranda Coutinho

 PROFESSORES e alunos de todas as séries interagem em evento

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 10 de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
2- Alexandre dos Santos Siqueira e Elizabeth Nascimento Souza
3- Meiriland Cosma e Joyciane Dias Gama
4- João Clovis Del Mouro Junior e Josiele Raquel Bach
5- Everson Viana de Lima e Fabiana Magalhães Diogo
6- Matheus Duarte Lopes e Aline Emanuelle Gonçalves
7- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira
8- Igor Góes Rozetti e Mariana Giongo Vargas
9- Thiago Meng Pereira Borba e Danielle dos Santos Padilha
10- Rudiney Stuani e Margarida Luzia Piloni
11- Douglas Mascarelli e Jaqueline Elias Hessel
12- Leonardo de Souza e Maria Holanda Nunes da Maia
13- Felipe Madeira Clok e Juliana Terassani
14- Edinei Russo Pires e Sandra Nunes Nogueira

O deputado
federal Alfre-
do Kaefer de-
fende redu-
ção de juros
como uma
das medidas
urgentes para
garantir “mais
e melhores
empregos”. A
afirmação foi
feita ao lem-
brar que na
próxima sexta-
feira, dia 11
de maio, com-

pletam-se seis meses de vigência da
reforma trabalhista, sancionada pelo
presidente Michel Temer no dia 13
de julho de 2017 e que entrou em
vigor no dia 11 de novembro.

Ao analisar estes primeiros me-
ses da reforma, o deputado cita in-
formações do ministro do Tribunal
Superior do Trabalho Ives Gandra
Filho, de que houve a redução em
até 60% nas ações trabalhistas. “E
a diminuição de processos na Jus-
tiça acontece por parte tanto dos
trabalhadores, quanto dos empre-
gadores”, destaca Kaefer.

Com uma legislação mais clara, os
empregados tendem a reivindicar ape-
nas o que possuem de direito e de

Menos juros para
gerar empregos

Kaefer faz um balanço da situação atual
dos juros: “Os dados mais recentes do
início deste ano mostram que a taxa média
de financiamentos para as empresas era de
quase 18%. O capital de giro era ainda
um pouco maior, de quase 19%. O
financiamento para exportação de 11% e
o crédito agrícola de 8,5%”.

TAXA BÁSICA
Entre elas, a redução imediata das
taxas de juros que são praticadas
pelo sistema financeiro. “A Taxa
Básica, a Selic, vem caindo, mas
ainda existe um espaço para diminuir
ainda mais, de 6,5% para 6,25%
como maior parte do mercado já
espera”, destaca. A decisão do
Copom (Comitê de Política
Monetária) será conhecida no dia
16 de maio, lembra o deputado.
“Mas este juro oficial ainda é muito
longe do que é praticado no mundo
real, na taxa que os bancos cobram
das empresas, dos empreendedores
de todos os portes, do consumidor,
do cidadão comum”, analisa Kaefer.
Na opinião do deputado federal, “a
‘política fiscal’ executada pelo
sistema financeiro é o grande gargalo
para a economia deslanchar”.

fato. Por outro lado, a clareza também
inibe os recursos por parte das em-
presas das decisões tomadas pelos
Tribunais Regionais do Trabalho.

O deputado também lembrou que
“os empresários já sentem mais se-
gurança em contratar ao primeiro si-
nal de aquecimento de sua atividade”.

Mas o foco da discussão de Ka-
efer neste momento e, que tem sido
uma das bandeiras na Câmara dos
Deputados, são as medidas para
incentivar a geração de emprego.

Balanço
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 Visitas mensais previstas pela
equipe da USF (Unidade de Saúde
da Família) do Bairro Brasmadeira
em Cascavel e que por algum tem-
po foram interrompidas voltaram à
normalidade com a aquisição de
um novo veículo Fiat Mobi.

O transporte para atendimentos
domiciliares a pacientes também foi
garantido a outras quatro unidades:
Colméia, Interlagos, Morumbi e San-
to Onofre. Os veículos tiveram o cus-
to de R$ 145 mil e foram adquiri-
dos por meio de emenda parlamen-
tar e contrapartida do Município.

Ainda há assim, a necessidade
de que o município dê condições
para que o programa USF atenda
integralmente. “Estes novos veícu-
los somam, porém, não suprem
totalmente a demanda e a secreta-

Veículos garantidos à Saúde

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

NOVOS veículos agilizarão os atendimentos

ria segue buscando recursos para
novas aquisições”, afirma o geren-
te da Atenção Primária, Ali Haidar.

Por outro lado, investimentos do
município possibilitaram a compra
de dois veículos Peugeot para o PAR
(Programa de Atendimento Residen-
cial) e Programa Ninar. O Cedip (Cen-
tro Especializado de Doenças Infec-
to-Parasitárias) equipes de Endemi-
as e saneamento também recebe-
ram veículos Pegeout Partner’s.

Para a Secretaria de Assistência Social o registro de preço nº 259/2018
prevê a compra de cinco automóveis e veículo com capacidade para 16

passageiros. “Trata-se de um registro de preço, ou seja, uma estimativa.
A efetivação da compra se dará de acordo com a necessidade e

disponibilização de recursos”, afirma a secretaria.

P revisões

MOTORISTAS
Informações de que há falta de
motoristas na Assistência Social,
foram questionadas à secretaria,
que justificou o processo adotado
na forma de não prejudicar os
serviços. “Além de motoristas, a
Seaso conta com profissionais
habilitados para dirigir para o
desenvolvimento das várias
atividades da secretaria”.

A Secretaria de Saúde aguarda pela
entrega de cinco novas ambulâncias que
custaram R$ 809,5 mil e recursos de
emendas federais para outras duas. Em
licitação segue processo para compra de um
veículo Unidade Sistema Prisional e oito
veículos Unidade Saúde da Família Interior.

Assistência Social
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Avanços na área da piscicultura
levaram Cascavel à final do Prêmio
Municiência 2017/2018, na catego-
ria Municípios Inovadores. A vitória
será consagrada à iniciativa que re-
ceber o maior número votos até hoje,
quando será encerrada a votação.

As ações em Cascavel foram re-
alizadas por meio do Programa Pis-
cicultura, coordenado pela Secreta-
ria de Agricultura.

As atividades que até então eram
desenvolvidas de maneira tradicional
receberam um reforço. “Proporciona-
mos capacitação, tecnologia no sis-
tema de implantação da atividade e
auxílio para que produtores consi-
gam regulariza-la”, afirma o técnico
de Piscicultura da Secretaria de Agri-
cultura, Edson Duarte da Silva.

A Associação dos Aquicultores
do Oeste do Paraná conta com 130
cadastrados e 100 deles com apro-

vação técnica. O município disponibi-
liza dois abatedouros e há ainda pro-
jeto para funcionamento de mais um.

Embora a prática da piscicultu-
ra tenha se fortalecido, estudos
revelam que há muito ainda a ser
explorado. “Hoje 95% do consumo
é de peixe de fora, mas a produção
pode ser explorada em 80% das
propriedades”, ressalta ao técnico.

BENEFÍCIOS E
RECONHECIMENTO
O presidente da Associação dos
Aquicultores do Oeste, Valcir
Zanini, está na torcida para que as
práticas em Cascavel sejam
vitoriosas. “É um trabalho que traz
benefícios à associação e um
reconhecimento em nível nacional”,
afirma.
Ele acrescenta ainda os resultados
que a piscicultura tem alcançado em
todo o País. “O crescimento é de
20% ao ano e a atividade hoje é a
mais rentável e que apresenta maior
resultado por metro quadrado nas
propriedades”, ressalta.

VOTAÇÃO
A votação no projeto de Cascavel
pode ser feita pelo site
www.municiencia.cnm.org.br/principal/
votacao. Para confirmar o voto é
preciso informar um e-mail. O
MuniCiência é uma iniciativa da
Confederação Nacional de Municípios
para identificar, reconhecer e reaplicar
práticas inovadoras em gestão
municipal. Os projetos mais votados
serão conhecidos durante a XXI
Marcha dos Prefeitos em Brasília dia
23 de maio.

 Reportagem: Rómulo Grigoli
   Foto: Divulgação

PRÁTICAS inovadoras foram levadas à piscicultura

Finalista
em prêmio de

inovação

Finalista
em prêmio de

inovação
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 A partir de hoje o comércio cas-
cavelense atende em horário diferen-
ciado. As lojas abrem às 9h e seguem
com expediente até às 20h de quin-
ta a sexta-feira (11), e no sábado das
9h às 18h. A mudança se dá por con-
ta do movimento esperado para o Dia
das Mães, comemorado domingo
(13), nos dias que antecedem a data.

A expectativa, conforme o presi-
dente do Sindilojas (Sindicato dos
Lojistas e do Comércio Varejista de
Cascavel e Região), Leopoldo Fur-
lan, as vendas devem aumentar de
3% a 4% em relação ao ano passa-
do. No entanto, alguns empresári-
os estão bem mais otimistas.

É o caso da gerente de uma loja
de confecções em Cascavel, Elenir
Breda, que prevê um acréscimo de
10% nas vendas. Segundo ela, até
a quarta-feira (9) as compras ainda
eram tímidas, mas a partir de hoje
os consumidores devem vir prontos
para a escolha do presente. “Des-
ta quinta até o fim de semana o mo-
vimento será grande, principalmen-
te porque os horários mudam”, diz.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Fábio Donegá

Últimos dias para
comprar presentes

 Movimento no
comércio deve

aumentar a partir
de hoje

O comércio varejista se prepara
também com descontos especiais para
a data. Vitrines indicando promoções e
melhores condições de pagamento são
atrativos para quem ainda está em
dúvida do que levar. Elenir comenta
que preparou 20% de desconto em
determinadas peças femininas, preço
que só vale até sábado. “É mais uma
forma de chamar os clientes”, afirma.

“Não vou comprar
porque ela não mora
aqui em Cascavel e não
poderei ir visitá-la este
ano”, Kery Anne,
vendedora.

enquete

“Vou comprar sim, mas
ainda não sei o que e
quanto vou gastar”,
Marcia Cristina
Resende Bonetti,
vendedora.

“Sim, vou comprar uma roupa
para ela. Todos os anos dou
algum presente, pois acredito
que todas as mães merecem
ser presenteadas neste dia”,
Dayane de Freitas Campos
Silva, vendedora.

Você pretende comprar
presentes neste Dia das Mães?

A vendedora Dayane de Freitas
Campos Silva ainda não escolheu
o presente, mas garante que não
vai visitar a mãe de mãos vazias.
“Sempre dou presentes a ela e
neste ano vou dar uma roupa de
inverno”, relata. Ela ainda não sabe
o quanto vai gastar. A intenção é
gastar entre R$ 80 a R$ 120.

Descontos
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Os estudantes da última série
do ensino médio de escolas da
rede pública terão gratuidade au-
tomática ao se inscreverem no
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) deste ano, mesmo os que
não tiverem solicitado a isenção
de pagamento da taxa de inscri-
ção. O Ministério da Educação e
o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) decidiram excepci-
onalmente assegurar a gratuida-
de para esses candidatos, por
causa da mudança de formato do
pedido de isenção, que começou
a ser adotada neste ano.

Para esses participantes, não
será gerada uma Guia de Recolhimen-
to da União. A guia será paga apenas
pelos candidatos que tiveram a soli-
citação de isenção da taxa reprovada
pelo Inep e pelos que não tinham di-
reito à isenção e estão acessando o
sistema pela primeira vez.

Até o ano passado, o pedido de
isenção da taxa de inscrição no
Enem era feito junto com a inscri-
ção, mas a partir deste ano quem
tem direito à gratuidade teve que
fazer a solicitação no mês passa-
do. O período de inscrições come-
çou na última segunda-feira (7) e
vai até as 23h59 do dia 18 de maio.

Todos os interessados em fazer
o exame devem se inscrever, mes-
mo os que já conseguiram a isenção.
O prazo para pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 82, termina
em 23 de maio. As provas estão mar-
cadas para 4 e 11 de novembro.

Gratuidade
automática
no Enem

ORIENTAÇÕES
Na hora da inscrição, o candidato deverá informar um endereço de e-mail
válido e um número de telefone fixo ou celular, que serão usados para enviar
informações sobre o exame. Também deve ser indicado o município onde o
candidato quer realizar o exame e o idioma em que quer fazer a prova de
língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Inscrições pela internet

MAIS DE 2 MILHÕES de pessoas fizeram as inscrições do Enem

AGÊNCIA BRASIL

Até às 10h de ontem mais de 2,15 milhões de pessoas já tinham feito a
inscrição no Enem. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, na
Página do Participante, disponível no portal do Inep.
Para fazer a inscrição, o participante deve apresentar o número do CPF e o
documento de identidade e criar uma senha. O número de inscrição gerado
e a senha cadastrada deverão ser anotados em local seguro, pois serão
solicitados para o acompanhamento da situação da inscrição na Página do
Participante. Esses dados também serão usados para consulta do Cartão
de Confirmação da inscrição e para a obtenção dos dados individuais dos
candidatos.



POLÍCIA 19CASCAVEL, 10 DE MAIO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 14

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

A quarta-feira foi mais um dia
de trabalho intenso para a rede
de Saúde em Cascavel, em decor-
rência dos acidentes de trânsito.
Até às 11h, seis acidentes foram
registrados, de acordo com rela-
tório online do Corpo de Bombei-
ros em Cascavel. Em um deles,
duas pessoas ficaram feridas, no
Centro de Cascavel.

Nelson Rodrigues, 57 anos e
Maria Aparecida de Oliveira, de 47
anos, estavam em um Gol. A infor-
mação de populares é de que o
motorista seguia pela Rua Sete de
Setembro quando furou a preferen-
cial no cruzamento com a Rua Ma-
ranhão e foi atingido por um Peu-
geot 207. Com o impacto da bati-

Socorro inchado
da, os carros ficaram destruídos e
foram parar em cima da calçada.

Mas este foi apenas um dos
casos, que resultou em vítimas
feridas. De acordo com o Consa-
mu (Consórcio Samu Oeste), até
ontem, por volta das 15h, eram
oito pacientes fraturados nas
UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento), que aguardavam serem
encaminhados para o HU (Hospi-
tal Universitário) porque necessi-
tam de cuidados mais avançados
do que os disponibilizados nas
UPAs. A maioria vítimas de aci-
dentes de trânsito, de casos re-
gistrados a partir de segunda-fei-
ra, e que não foram ainda para o
hospital por falta de vaga.

VIATURAS
PARADAS
E mais uma vez, por conta da
grande demanda já existente nas
unidades, mais o número
exacerbado de acidentes, macas
do Siate ficaram retidas nas
unidades. Desde as primeiras
horas do dia, as ambulâncias do
Siate dos postos Tenente Edy, da
Central e também do posto
Noroeste ficaram retidas porque,
com as macas permanecendo nas
unidades hospitalares, não é
possível que as viaturas desloquem
para outros atendimentos. Mesmo
com o Samu cedendo macas
reservas, não deu certo e o Siate
chegou a permanecer mais de
quatro horas, aguardando
encaminhamento do paciente.

A nova ala G2 do HU, segundo Consamu, está com 10 pacientes
fraturados. “Falei com a direção do hospital, estão trabalhando acima da

capacidade, e não para de ter acidente e novas ocorrências a serem
reguladas”, lamenta Rodrigo Nicácio, diretor-técnico do Consamu em

Cascavel. Segundo a assessoria de imprensa do HU, por volta das 17h, o
Pronto-Socorro do hospital, que tem capacidade para 20 pacientes, estava

com 27. A Secretaria de Saúde não repassou a situação das UPAs.

COM o impacto da batida, carros
foram parar em cima da calçada

Nova ala lotada
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Giro da
Violência
Preso com arma
Um homem foi preso na tarde de
ontem, na Rua Carajás, Bairro
Santa Cruz em Cascavel. A PM
fazia patrulhamento pelo bairro
quando abordou um jovem de
23 anos, contra quem havia uma
denúncia de ameaça com arma
de fogo. Os policiais foram até a
casa do rapaz e lá encontraram
uma pistola de 9 milímetros e 14
gramas de maconha. Ele foi
preso em flagrante.

Apreensão de droga
A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) realizou uma apreensão
em Céu Azul, na tarde de ontem.
Um veículo Tempra que realizava
ultrapassagem em local proibido
recebeu ordem de parada da
polícia, mas o motorista
conseguiu desviar da abordagem
e fugiu, abandonando o carro.
Dentro do carro, foram
encontrados 121,5 kg
de maconha.

Casa arrombada
Uma casa foi alvo de
ladrões na tarde de
ontem, no Bairro
Cascavel Velho, em
Cascavel. Os
criminosos
arrombaram uma
porta para invadir o
imóvel e levaram
computador, joias,
perfume, relógios de
pulso e um notebook.
A Polícia Militar
atendeu a ocorrência
e a Polícia Civil
investiga o caso.

O Conselho Tutelar averiguou,
nesta semana, uma denúncia de um
suposto abuso sexual praticado con-
tra duas garotas, menores de idade,
no Reassentamento São Francisco
em Cascavel e o caso deve ser in-
vestigado pela Polícia Civil.

A informação extraoficial recebi-
da pela equipe do Hoje News é de
que o suspeito seria motorista do
transporte escolar, mas isso não foi
confirmado pelo Conselho, que não
pode dar detalhes por não ter con-
firmação do crime.

A denúncia anônima foi recebida
pelo Conselho Tutelar Leste, que na
segunda-feira foi até a comunidade
para verificar a situação em que esta-
vam as garotas e atuar no que diz
respeito a um possível recolhimento

das duas na rede de assistência soci-
al, a partir do relato do caso.

Ontem, um relatório foi entre-
gue ao Nucria (Núcleo de
Proteção à Criança e ao
Adolescente), mas, apesar
da informação do Conse-
lho, de acordo com o Nú-
cleo, no relatório entregue
não consta suposto abu-
so, mas sim que a meni-
na estaria falando alto
dentro do ônibus, que o
motorista a pegou pelo
braço e a levou para um
dos lugares e que já que
não há comunicação de
crime o relatório será re-
encaminhado ao conselho
para averiguação.

Denúncia de
abuso investigada

AÍLTON SANTOS

CASO de suposto assédio contra menores está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar
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Mudança de sigla
Desentendimento interno do PCdoB leva o fortalecimento do
PT em Cascavel, hoje o partido com maior número de filiados:

5,1 mil. A professora Lilian Faria Porto Borges encabeça o
grupo de 18 militantes: a maioria ligada ao gabinete do

esposo dela, o vereador Paulo Porto. Ele permanece no PCdoB,
devido a fidelidade partidária: se alterar a sigla, perde o

mandato. O assessor Madson Oliveira se mantém fiel ao grupo
comunista, contrariando o gabinete.

Vermelho
O ingresso dos novos
filiados depende de uma
reunião do Diretório
Municipal do PT, às 10h de
sábado, no escritório do
deputado estadual
Professor Lemos. Dani Bráz,
que também era do PCdoB,
hoje é presidente do
diretório petista. A
resistência das novas
filiações viria de Aderbal
Melo, também do PT.

Festival
Mais uma contratação de
famosos pela Prefeitura de
Cascavel: embora nada
divulgado, dia 26 deste
mês está previsto o Festival
de Música Gospel, com o
cantor Eli Soares, indicado
ao Grammy Latino de 2017.
O custo será de R$ 30 mil.

Tinta
Pelo visto vem bastante
tinta para cobrir os prédios
públicos de Cascavel. Duas
licitações anunciadas: uma
de R$ 2,4 milhões e outra
de R$ 3,1 milhões em tintas
e materiais para atender
todos prédios. Já a Acesc
divulgou ontem vencedores
de certame parecido:
R$ 300 mil em tintas e
materiais.

Recursos?
Diante dos atrasos de
pagamentos do ex-
governador Beto Richa
(PSDB), Paulo Sérgio Wolff,
reitor da Unioeste, esteve
reunido com o chefe da Casa
Civil, Dilceu Sperafico. Entre
os assuntos, o pedido de
apoio a liberação de
recursos as obras.

HERANÇA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Autoridades estarão hoje às 8h reunidas no café de
lançamento do Feirão de Imóveis 2018.

 Será no auditório da Superintendência Regional Oeste
da Caixa, na Rua Uruguai, no Bairro Alto Alegre.

Cida Borghetti (PP) vem recebendo as reivindicações do
setor da construção civil que venceram obras públicas.
Em Cascavel têm construções de alas de maternidade,
pronto-socorro e queimados sem verbas há mais de três
meses. Há ameaça de paralisação dos canteiros de obras.

Multas
caem 56%

Com quase um mês de
atraso, a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) di-
vulgou o balanço financei-
ro de março que aponta
queda na aplicação de
multas em Cascavel. A re-
dução chega a 56% em
comparação ao mesmo
período do ano passado.

Foram 3.873 registros:
1.927 de excesso de velo-
cidade e 1.946 de avanço
ao sinal vermelho em mar-
ço de 2017, contra 800
veículos acima da velocida-
de permitida e 883 sinal
fechado em março de
2018. Na soma do trimes-
tre a queda tem peso infe-
rior: -31%. Foram 11,7 mil
na soma de janeiro, feve-
reiro e março de 2017,

contra 8.030 neste ano.
Mesmo com queda na

aplicação de multas, a Cet-
trans acumula um superá-
vit de 12% neste trimestre.
Os gastos com servidores,
postagens, impostos, ma-
nutenção da frota, materi-
ais de consumo e locação
de equipamentos eletrôni-
cos foram de R$ 3,2 mi-
lhões. Já a arrecadação foi
de R$ 3,6 milhões, equiva-
lentes a multas, venda e re-
gularização de cartões do
EstaR (Estacionamento
Regulamentado) e de-
mais receitas. Ano passa-
do, entre janeiro e março
foram R$ 3,2 milhões de
receitas e R$ 3,3 milhões
de despesas.

 LEI DESRESPEITADA
A divulgação do balanço financeiro da Cettrans é obrigação
da Cettrans, por meio da Lei 5.238, de 29 de maio de 2009,
de Otto Reis Filho, ex-vereador, hoje coordenador do
Procon/Cascavel. A autarquia fica obrigada a divulgar – até
o décimo dia útil do mês no máximo – dados de multas e
EstaR, além do total arrecadado. A publicação deve ser feita
em Diário Oficial – que só ocorreu dia 8 de maio – e também
postagem no site da Cettrans. Os dados equivalentes a abril,
por lei, devem ser divulgados até a próxima segunda-feira.

MENOS motoristas estão sendo multados em Cascavel

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo/Hoje News
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Sem uma revisão do perímetro
urbano por parte da Prefeitura, Cas-
cavel enfrenta dificuldades para
acelerar o processo de aprovação
de novos loteamentos. A fila de es-
pera é longa e embora exista todo
parecer técnico favorável, as libe-
rações ficam travadas no Executi-
vo. Áreas apropriadas aos inves-
timentos ao redor da cidade es-
tão desocupadas em função des-
sa morosidade – dificultando a ex-
pansão e a concorrência, já que a
oferta de imóveis fica restrita a
poucas opções.

Em dezembro de 2016, a revi-
são estava prevista, com a aprova-
ção do Plano Diretor, durante duas
sessões extraordinárias convoca-
das pelo ex-prefeito Edgar Bueno
(PDT). No entanto, por decisão da
Justiça, após ação popular do Mo-
vimento Cascavel Cidadã, as vota-
ções foram impedidas. A mobiliza-
ção foi encabeçada pelos recém-
eleitos: Fernando Hallberg (PPL),
Sebastião Madril (PMB), Serginho
Ribeiro (PPL), Josué de Souza (PTC)
e Roberto Parra (PMDB).

Passado um ano e meio, a cidade
permanece então com o mesmo terri-
tório urbano de 2006, deixando de
acompanhar o Plano Diretor, sugerido
e aprovado a cada dez anos, conforme
estabelece o Estatuto das Cidades.

Loteamentos barrados
Atraso no desenvolvimento
Para o Concidade (Conselho Municipal da Cidade), esse impasse atrasa o
desenvolvimento urbano. Ele privilegia alguns grupos empresariais do setor
imobiliário, em desfavor de outros que continuam aguardando um parecer da
Prefeitura. A aprovação total dos loteamentos depende apenas do
encaminhamento do novo traçado urbano, por parte do prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) – que por enquanto não tocou no assunto. Em seguida, segue
ao Legislativo para devida regularização.
Sem esse parecer da administração, o Concidade delibera pequenas áreas e
ainda depende do aval da Prefeitura para que o empreendimento seja
autorizado a dar a sequência de investimentos: matrículas e infraestrutura, como
abertura de vias, pavimentação e iluminação.  Desde 2017, apenas quatro
áreas que estão em processo de integração ao perímetro urbano, mas não
tiveram o reconhecimento legal: toda área do Lago Azul e uma faixa pequena
do Jardim Clarito (as mais avançadas); uma próximo a FAG – sentido
contorno Oeste e outra no Recanto Tropical – sentido BR-467.

RECONHECIMENTO
As sugestões para que tenham o reconhecimento como área urbana serão
encaminhadas pelos membros do Concidade ao prefeito, que tem autoridade
para definir as áreas loteadas. “No caso da área do Bairro Tropical a
proposta inclui a pavimentação da continuidade da estrada rural ao fim da
Avenida Guaíra, possibilitando o acesso a BR-467. A obra será de
responsabilidade do empreendedor. Já em relação a área próxima a FAG
[Residencial Treviso], já existem projetos de continuidade da Avenida Brasil
até o contorno”, explica o presidente do Concidade, Adir Tormes.

REUNIÃO do ConCidade na manhã de ontem
aprovou a inclusão do Lago Azul no perímetro
urbano

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

Outro lado
A Secretaria de Comunicação, em nota,
informou que não existiu impedimento

legal para votação dos projetos na
Câmara, mas uma decisão da Justiça que

atendeu pedido formulado no fim de
2016 por vereadores da nova legislatura.

“A demanda não está reprimida, visto
que há andamento na revisão com os

novos projetos que serão enviados para
apreciação do Legislativo nos próximos
dias. A revisão do perímetro urbano de
Cascavel, na atual administração, tem

considerado necessidades de
investimentos, como o prolongamento
da Avenida Guaíra, bem como as obras
de urbanização há décadas reivindicada
pela população da região do Lago Azul”,
diz a nota. A revisão será encaminhada

dentro dos critérios técnicos e legais que
buscam o desenvolvimento sustentável

das cidades, diz a nota.
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Em 10 anos o eleitorado cas-
cavelense cresceu 17%, passan-
do de 183 mil em 2008 para 214
mil neste ano. Os núme-
ros foram divulgados
pelo TRE (Tribunal Regi-
onal Eleitoral).

 “Hoje estamos com
uma estimativa de 214
mil votantes aptos nas
nossas zonas”, informou
a diretora do Fórum Elei-
toral de Cascavel, Andreia
Schmitt. Isso representa
aproximadamente 30 mil
pessoas a mais nas urnas
cascavelenses.

O eleitorado tem cres-
cimento superior ao au-
mento da população que,

Eleitores: 17%
a mais em

uma década

MAIS DE 1,1 MIL
ATENDIMENTOS
Ontem foi o último dia para a
regularização das pendências da
população votante com a Justiça
Eleitoral. Conforme Andreia
Schmitt, em uma semana os números
de atendimentos tiveram um grande
salto. “Na semana passada, na
segunda-feira, atendemos cerca de
200 eleitores, já agora na reta final
passamos dos mil atendimentos”.
Segundo ela, dez colaboradores
terceirizados foram contratados para
suprir a demanda. “Estamos com um
aumento no quadro de funcionários
e na medida do possível estamos
atendendo da melhor forma, só
saímos daqui quando o último
eleitor for atendido”. A diretora do
Fórum Eleitoral lembrou que eles
chegaram a ficar atendendo até o
relógio passar das 21h.
A vendedora Rebeca Santos
Ramos, veio de Brasília para
Cascavel em 2016, mas só agora
ela foi regularizar o seu cadastro.
“Na correria do dia a dia a gente
acaba esquecendo, estou aqui há
mais de duas horas e meia, tenho
que fazer a biometria e a
transferência de cidade” conta.

Eleitores aptos nos últimos
10 anos (dados aproximados)

ANO ELEITORES APTOS
2008 .................... 183.607
2010 .................... 194.000
2012 .................... 204.185
2014 .................... 208.330
2016 .................... 206.714
2018 .................... 214.000

Fonte: TRE

de acordo com dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas), teve uma variação de

12% no mesmo período.
O pico se deu entre

2008 e 2010, com
crescimento de 11 mil
eleitores. A estabiliza-
ção veio entre 2012 e
2014, quando o au-
mento ficou na casa
dos quatro mil. Houve
uma pequena queda
entre 2014 e 2016, de
aproximadamente dois
mil eleitores aptos,
mas nos últimos dois
anos oito mil pessoas
a mais podem ir às ur-
nas em Cascavel. Fonte: IBGE

População de Cascavel na
última década (dados

aproximados)
ANO POPULAÇÃO
2007 ..................... 285.784
2017 ..................... 319.608

CASCAVEL possuí 30 mil eleitores a mais hoje que em 2008

 SILVIO MATOS
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“Nesse contexto, avulta a
necessidade, sob pena de grave

insegurança jurídica, de se regular
de forma vinculante a prerrogativa

de foro não apenas para os
membros do Congresso Nacional,

como também para todos os
detentores dessa prerrogativa que
integrem o Poder Legislativo nas

esferas estadual, distrital e
municipal, bem como os Poderes

Executivos e Judiciário.”

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

O envolvimento de
instituições
públicas e

privadas na
campanha Maio

Amarelo, que
busca reduzir os

acidentes de
trânsito.

O “mimimi” de
vereador

cascavelense que
andou reclamando
por não ter cadeira

para sentar em
solenidade do

Território Cidadão.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Quinta

Curitiba

17 20
Sexta

25
Qinta

23
Sexta

141216

Poucas nuvens
com pancadas

de chuva

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/05 - 11h20

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Dias Toffoli, ministro
do STF

AGÊNCIA BRASIL

Um dos principais problemas estruturais do Brasil é o
gigantismo da máquina pública, mantido pela arrecada-
ção tributária. Porque é tão difícil reduzir despesas?

Responder essa pergunta é uma dificuldade, uma vez
que não há controle. Além disso, os nossos parlamenta-
res, deputados federais e senadores eleitos pelo povo, e
constitucionalmente legisladores, são os que aprovam o
orçamento da União. Nunca se vê redução de gastos.
Deputado julgado, condenado e preso, continua receben-
do seu gordo salário mesmo estando afastado de suas
obrigações. O número de assessores parlamentares ou
cargos de confiança ninguém sabe quantos são e pior,
ninguém sabe o que fazem nem para que servem.

O custo do parlamento brasileiro é estimado em R$
6,5 bilhões por ano, 4 vezes mais caro que o da França e
quase 8 vezes mais caro que o da Argentina, para efeitos
de comparação. Há mordomias sem fim: auxílio paletó,
auxilio para correio (em plena era da internet) auxílio para
gasolina, garçons, engraxates, segurança, viagens em
aviões da FAB, plano de saúde sem limites, a lista é ex-
tensa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

Devemos somar a essa fábula o custo do legislativo e
do executivo de 26 estados e DF, de 5570 municípios, do
judiciário, das autarquias e empresas estatais. Existem
146 empresas estatais federais ativas, cujos diretores e
gerentes são indicados pelos seus padrinhos políticos.
Quantas mais existem nos estados e municípios? O des-
perdício com o dinheiro público é infindável e crescente.

Nós, população, podemos mudar isso com o voto.
Vamos limpar o Congresso de uma só vez, não reelegen-
do quem está lá. Será que teremos maturidade e cora-
gem na hora do voto?

Celso Luiz Tracco
Economista e escritor

 Dia das Mães
Na contagem final para o
Dia das Mães, esta semana
deve concentrar as
compras de presentes.
Segundo sondagem
realizada pela Federação
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Paraná (Fecomércio PR),
73,8% dos paranaenses
pretendem presentear as
mães no próximo domingo.
O percentual é menor do
que no ano passado (76%)
em função do número de
indecisos, que chega a
5,9% dos consumidores.

Na Casa Civil
O reitor da Unioeste,
Paulo Sérgio Wolff, o
Cascá, foi recebido pelo
novo secretário-chefe da
Casa Civil, Dilceu
Sperafico, onde falaram
sobre as obras do
Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (Huop)
e também da obra do
ambulatório do curso de
Medicina do campus
de Francisco Beltrão.
O reitor relatou a
importância dessas
duas obras para
Universidade.
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A bela jornalista
Alexandra Oliveira,
fotografada por
Gabriela Dal Ponte

Livro
“Mensagem ao Presidente” é o livro do escritor e professor
da Unioeste Paulo Timm Rochedo, que será lançado dia 9

de maio, às 20h, no Bar do Sapo, Rua Salgado
 Filho entre as Ruas São Paulo e Rio Grande do Sul.

Rock para as mães
Uma noite muito divertida está sendo preparada para as
mães, dia 12 de maio, no Botequim da Esquina. Vai ter
especial The Beatles e rock internacional, com a Banda
Rock Brothers.  O endereço é Rua Osvaldo Cruz, 2479.

Jantar-show
Dia 12 de junho, Vanesa da Mata se apresenta com o
show Caixinha de Música no Tuiuti Esporte Clube, em
homenagem ao Dia dos Namorados. Mais informações

no site Mantovani.com.br.

Felicidades!

Inverno Solidário
O Núcleo Acic Mulher e parceiros já estão recebendo

donativos para Campanha Inverno Solidário. Há pontos de
coleta na Associação Comercial,  no Sicoob e nas empresas

das empresárias ligadas ao núcleo.

Ainda tem vaga
O Ceebja Joaquina Mattos

continua com inscrições abertas
para todas as disciplinas do

Ensino Fundamental e Médio, nos
três períodos. Os interessados

com idade de 15 anos completos
para o Ensino Fundamental, e 18

anos completos para o Ensino
Médio poderão matricular-se das
10h às 14h e das 15h às 19h.
O endereço é Avenida Rocha

Pombo, 1.936, perto do Lago.

Mariana Duppi, Paulo Luís Santos,
Mycon Liggi, Maria Fernandes Ferreira,

Maria de Paula Melo e João Pedro
Fragoso Dias.

 Roberto, Simone e a filha Rafaela, curtindo
o momento em família. O registro é de Michelle Galvão
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PLACAR DE ONTEM
SEGUNDONA

Cascavel CR 1 x 2 Operário
COPA DO BRASIL

América-MG 1 x 2 Palmeiras
Grêmio* 3 x 1 Goiás

Bahia 3 x 0 Vasco
SUL-AMERICANA

São Paulo* 1 x 0 Rosário Central
Botafogo* 1 x 1 Audax

* Classificados

Grêmio Palmeiras Azedou!
O Grêmio preservou todos os
titulares e venceu o Goiás de novo.
Ontem, em Porto Alegre, o Imortal
confirmou a classificação às quartas de
final da Copa do Brasil com triunfo
por 3 a 1. Alisson marcou duas
vezes, Maranhão empatou no início da
etapa final e depois Thaciano garantiu
a vitória ao Grêmio, que contou com
Ramiro da formação titular. Ele está
suspenso na próxima rodada do
Brasileirão e, portanto, fora do Grenal
de sábado. O adversário do Grêmio
nas quartas da Copa do Brasil será
definido em sorteio.

O Palmeiras saiu na frente do América-MG
nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Ontem, no Independência, o Verdão
venceu por 2 a 1, com destaque para a
atuação de Borja: após duas chances
incríveis perdidas, ele fez o primeiro gol e
deu a assistência para Keno marcar o
segundo. Serginho descontou para os
mineiros após erro do zagueiro Antônio
Carlos. O técnico Roger Machado escalou
força máxima, mesmo tendo clássico contra o
Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no
domingo, na casa do rival. O jogo de volta com
o América-MG, em São Paulo, será apenas
daqui a duas semanas, em 23 de maio.

O Bahia conquistou uma
importante vitória ao vencer o
Vasco por 3 a 0, ontem na
Arena Fonte Nova, em
Salvador (BA), pelo jogo de
ida das oitavas da Copa do
Brasil, e deixou muito bem
encaminhada uma vaga para as
quartas de final. Na partida de
volta, que foi adiada e só será
dia 16 de julho, em São
Januário, o Tricolor baiano
poderá perder por até dois gols
de diferença que fica com a
classificação.

 O São Paulo está na segunda fase da
Copa Sul-Americana. Ontem, o Tricolor
eliminou o Rosário Central com uma vi-
tória por 1 a 0 no Morumbi. O jogo de ida
havia terminado 0 a 0 na Argentina.

Depois de perder duas grandes
chances no primeiro tempo, o São Pau-
lo garantiu a classificação na etapa final
com Diego Souza. Após boa jogada de
Nenê e Reinaldo, a bola bateu na trave
e o atacante completou meio no susto
praticamente em cima da linha.

Na próxima fase
O São Paulo ainda perdeu Petros e

Cueva expulsos nos acréscimos após
confusão, mas o Tricolor conseguiu se-
gurar a vantagem. O adversário na 2ª
fase será definido por sorteio.

BOTAFOGO
O Botafogo quase se complicou nos minutos finais, mas segurou o empate

por 1 a 1 com o Audax Italiano, em partida com gols de Matheus
Fernandes e Cabrera, e avançou para a segunda fase da Copa Sul-

Americana - os cariocas venceram o primeiro jogo por 2 a 1, no Chile.

AÍLTON SANTOS

O Cascavel Clube Recreativo não conseguiu superar o
favoritismo do Operário e acabou derrotado por 2 a 1,
ontem, no primeiro jogo da decisão do título da Segunda
Divisão do Paranaense de Futebol, no Estádio Olímpico. O
resultado marcou a 19ª vitória do Fantasma em 22 jogos no
campeonato - empatou outras três vezes -, e permite ao time
de Ponta Grossa erguer o troféu em casa na próxima quarta-
feira (16) com um empate. Já a Serpente precisará impor a
primeira derrota ao rival no Estadual justamente no Germano
Krüger. Triunfo do CCR por um gol de diferença leva a
decisão aos pênaltis e por dois gols ou mais vale o título.
Ontem, o Operário abriu o placar com Pedrinho aos 38min
do primeiro tempo e ampliou aos 9min da segunda etapa com
Yuri; Louback diminuiu de pênalti para o Cascavel CR aos
43min, diante de um público de 233 pessoas.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você vai contar com uma dose extra de
sorte - aproveite para fazer uma fezinha. Há
chance de conquistar uma boa posição no
trabalho. Mas tenha cuidado para não gastar
em excesso também. Cor: dourado.

To
ur

o

Bom momento para lidar com assuntos do
passado ou que envolvem a família. Mas o
astral pode ficar tenso em casa e há risco
de atritos - pegue mais leve. Se tem planos
para viajar, vá em frente! Cor: branco.

G
êm

os

Surpresas e mudanças inesperadas estão
em pauta nesta sexta e devem movimen-
tar o dia. Explore o diálogo para se enten-
der melhor com as pessoas à sua volta.
Cor: ouro.

C
ân

ce
r A afinidade com os amigos tem tudo para

crescer. Só não é o melhor momento para
pedir ou emprestar dinheiro a alguém da
turma. Há chance de melhorar as finanças
se tiver disposição. Cor: cinza.

Le
ão

Hoje, os astros dão uma força e tanto para
você se concentrar na carreira. O reconhe-
cimento virá, mas será proporcional à sua
dedicação ao trabalho. Cor: amarelo.

V
ir

ge
m Nesta sexta, a vontade de conhecer luga-

res novos está em alta. Vai se sair melhor
no trabalho se cuidar dos seus assuntos a
sós. Ouça sua intuição, que ficará mais
forte. Cor: rosa.

Li
br

a Você terá mais facilidade para ir atrás dos
seus sonhos, ainda mais se contar com o
apoio de alguém próximo. Aproveite para
ampliar seus interesses. Cor: gelo.

E
sc

or
pi

ão Se deseja melhorar a sua imagem, é me-
lhor redobrar a atenção com a saúde - pra-
ticar esporte é uma boa pedida. Sua dedi-
cação ao trabalho continua em alta e pode
render bons frutos. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o Seu espírito aventureiro continua em alta e
a sexta será movimentada. Confie na sorte
e faça uma fezinha! Seu otimismo e bom
humor serão contagiantes, favorecendo o
trabalho em grupo. Cor: pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, planos para mudança de residência

ou reforma recebem as melhores energias.
Aproveite o momento para tentar algo dife-
rente e quebrar um antigo padrão que vem
incomodando. Cor: laranja.

A
qu

ár
io Os relacionamentos continuam em alta e

você terá facilidade para expandir sua rede
de contatos. Aposte no diálogo para se en-
tender melhor com quem está à sua volta.
Cor: branco.

 P
ei

xe
s Não espere moleza hoje! Os astros favo-

recem o trabalho e você pode até fazer
alguns sacrifícios para equilibrar as contas
e descolar uma grana extra. Cor: ouro.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

MALHAÇÃO
Alex e Flora desconfiam de que Ga-

briela estava grávida quando se casou
com Paulo. Tito aceita namorar Jade.
Maria Alice insiste para que Rosália
use a herança que ganhou para se
mudar da casa de Isadora. Bárbara
desconfia do comportamento de Enzo
com Úrsula. Márcio começa a estudar
no Sapiência e encontra Pérola. Flora
estranha a reação de Gabriela ao co-
nhecer Márcio. Julinho se encanta com
o visual de Úrsula.

ORGULHO E PAIXÃO
Fani visita Elisabeta em seu traba-

lho. Susana repassa informações de
Julieta para Xavier, que decide atentar
contra a vida da moça. Gaetano ouve
quando Xavier arma com Virgílio e in-

forma a Brandão. Camilo sofre ao cons-
tatar que Julieta o prejudicou na busca
por um trabalho. Com a ajuda de Janu-
ário, Ernesto é contratado para o bar
de Manoel. Cecília afirma a Ofélia e
Mariana que não voltará para a man-
são de Tibúrcio. Susana trama para que
Petúlia vigie Darcy em São Paulo. Ui-
rapuru apresenta Ivete a Lídia como
sua tia.

DEUS SALVE O REI
Catarina tem um acesso de raiva.

Brumela aceita o convite de Afonso
para ser governanta. Amália comenta
com Afonso que Catarina pode ter
matado Constantino. Selena e Brice
discutem e Agnes foge para a flores-
ta. Afonso afirma a Catarina que des-
cobrirá o paradeiro de Augusto. Marti-
nho encontra Saulo caído, com febre
e delírios. Diana alerta Amália para as

Maíra depõe, mas não incrimina Sophia. Leandra confirma que Rato era
muito próximo a Sophia. Patrick diz que Rato chantageava Sophia. Clara

insiste que não matou ninguém. Xodó depõe contra Sophia. Zé Victor defende
Sophia das acusações de Xodó. Caetana diz que Sophia cometeu esses

assassinatos para esconder que matou um amante no passado. Gael e Lívia
depõem contra a mãe. O julgamento é interrompido para recomeçar no dia

seguinte. Patrick alerta Clara de que ela corre o risco de sair do tribunal
algemada, enquando Sophia pode ser inocentada.

visitas de Catarina ao quarto de Rodol-
fo. Rodolfo diz a Afonso que Catarina
não é a pessoa que ele pensa que é.

AMOR PROIBIDO
Adnan recebe um envelope misteri-

oso com as chaves da casa da praia
de Behlul. Adnan e Ahsen pedem a ex-
pulsão de Hilmi do sindicato dos em-
presários. Adnan recebe mais um en-
velope misterioso e decidi ir até a casa
da praia de Behlul.

APOCALIPSE
ara tentar despistar André, Adriano

o convida para tomar um drinque. Cé-
sar e Benjamin atacam o motorista do
caminhão e entram na Nova Babilônia
com o veículo. No deserto, Hanna se
assusta ao ver uma patrulha de robôs.
Brenda altera o sistema de monitora-
mento de câmeras para proteger Ben-
jamin e César. Adriano distrai André.
Zoe fica aflita sem notícias do marido.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Santiago conta para Fernanda que

Aurora não tem família, que Bárbara tem
feito muitas perguntas e suspeita que
ela atrapalhe seu casamento. Eduardo
procura as cartas de Fernanda, mas
não encontra nada entre os pertences
de sua mãe. Dominga encontra Aurora
na igreja e a leva embora, dizendo que
nunca mais verá Santiago.

CARINHA DE ANJO
Padre Gabriel celebra a missa de

comunhão de Fabiana como noviça.
Todos os amigos participam da mis-
sa. O coral das irmãs canta na igreja a
música “Jesus Cristo”. Fabiana faz os
votos de freira na igreja, já com o novo
hábito. Em seguida Fabiana canta para
celebrar o que diz ser o momento mais
feliz de sua vida. Gustavo volta em
casa e é recebido por Adolfo.

 • RECORD

 • BANDClara
afirma
ser

inocente
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SALA 1:
Dia 16  às

17h30 (dub)
 21h

SALA 3:
Dia 16 às

21h30 PR
É 

ES
TR

EIA

SALA 1:
Diariamente às 14h30,

17h30 e 20h30
SALA 2:

Diariamente às  15h, 18h e 21h

SALA 4:
Diariamente

às  20h
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SALA 4:
Diariamente

às  20h

SALA 4:
Diariamente às
14h30, 16h20 e

18h10

UM LUGAR
SILENCIOSO

Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família
do meio-oeste é perseguida por uma entidade

fantasmagórica assustadora. Para se protegerem,
eles devem permanecer em silêncio absoluto, a

qualquer custo, pois o perigo é ativado pela
percepção do som. Estreia no JL Shopping.


