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Servidores estão exaustos
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Horas Extras chega ao ponto final e

conclui que jornadas exaustivas de trabalho devido a defasagem do quadro de funcio-
nários públicos do Município de Cascavel deixaram os servidores exaustos, principal-

mente nos setores de educação e saúde. Após três meses de investigação, os
membros da CPI se reúnem na quarta-feira (16) para analisar o trabalho realizado.
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Happy Day!
Ninguém dúvida que ali era mesmo um

dia feliz, ou simplesmente um Happy Day.
O evento com programação para toda a
família e um toque de sustentabilidade
chegou à sua quarta edição ontem, na

Praça Parigot de Souza. É a comunidade
pensando, trabalhando e interagindo

 com a própria comunidade.
 Pág. 08

AÍ
LT

O
N

 S
AN

TO
S



ESPORTE 21CASCAVEL, 14 DE MAIO DE 2018

Vitor Belfort teve a aposentado-
ria oficialmente declarada ao ser no-
cauteado por Lyoto Machida no card
principal do UFC Rio na madrugada
de ontem.

O Dragão fez valer sua habilida-
de no caratê para conectar um pi-
são frontal e nocautear o compatri-
ota no segundo assalto.

O resultado marcou a
última luta da carreira do
‘Fenômeno’ que deixou
suas luvas no centro do
octógono anunciando sua
aposentadoria.

Em anúncio oficial feito
na coletiva de imprensa, o
diretor do UFC revelou que
Lyoto receberia o cheque de
50 mil dólares (cerca de R$
170 mil) por ter sido eleito
um dos donos da ‘Perfor-
mance da Noite’.

O outro vencedor da ca-
tegoria, e que levou o mes-
mo cheque para casa, foi o ucrani-

Luvas penduradas

ano naturalizado russo
Alexey Oleynik.

Para conquistar o
prêmio, o peso-pesa-
do finalizou o brasilei-
ro Junior ‘Baby’ ainda
no primeiro assalto
com o raro estrangula-
mento ‘ezequiel’. Por
sinal, este golpe, apli-

cado apenas por ele na história

Promessa cumprida
A brasileira Amanda Nunes que du-

rante a pesagem na última sexta-fei-
ra anunciou para o mundo que o cin-
turão peso galo feminino ficaria no
Brasil, dominou a desafiante Raquel
Pennington e venceu por nocaute téc-
nico no quinto round.

O combate foi a atração principal do
UFC 224 – também chamado de UFC Rio
9 – realizado na madrugada de ontem
domingo na capital fluminense. O triun-
fo de Amanda marcou a terceira defesa
de cinturão da ‘Leoa’ do Ultimate.

“Quero deixar bem claro: eu moro lá
fora, mas eu defendo a bandeira do Bra-
sil. Esse cinturão é nosso. Vim aqui para
dividir com vocês”, afirmou Amanda ain-
da no octógono.

 REPRODUÇÃO

do UFC, se tornou sua principal
marca na carreira - é a 11º vitória
do atleta desta forma.

Para finalizar, Ronaldo ‘Jacaré’ e
Kelvin Gastelum receberam o prêmio
de ‘Luta da Noite’. O duelo, vencido
pelo americano por decisão dividida,
foi marcado pelo domínio inicial do
brasileiro e pelo preparo físico do ri-
val, que superou o mais forte e pesa-
do adversário na luta em pé.

REPRODUÇÃO
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Lewis Ha-
milton levou a
melhor contra
Sebastian Vet-
tel, vencendo
com tranquili-
dade, pratica-
mente de pon-
ta a ponta, a
disputa do
Grande Prê-
mio da Espa-
nha, em Bar-
celona, na
tarde de on-
tem.

Esta foi a segunda vitória segui-
da do inglês na temporada, já que
o piloto da Mercedes vinha de um
triunfo no Azerbaijão.

A segunda colocação da prova
ficou Valtteri Bottas, completando a
dobradinha vitoriosa da Mercedes.
O pódio foi completado por Max
Vestappen, da Red Bull. Vettel ter-
minou na 4ª colocação.

Com o resultado, o atual campeão
da categoria abre vantagem contra
o alemão da Ferrari na classificação do
Mundial de pilotos. Agora Hamilton
soma 95 pontos, contra 78 de Vettel
e 58 de Bottas.

Lewis Hamilton na frente

TRANQUILIDADE
A corrida em Barcelona foi comprometida na primeira volta em razão de um
acidente com três carros. Apesar disso, nenhum piloto se feriu no incidente.
Na parte final da corrida, a Ferrari optou por uma segunda parada de Vettel, em
manobra estratégica que acabou afastando o alemão do pódio. Na frente,
Hamilton abriu 18 segundos em relação ao companheiro Bottas e celebrou a
vitória com tranquilidade.Mônaco
A temporada da Fórmula 1 terá continuidade daqui a duas semanas, com o
Grande Prêmio de Mônaco, na etapa mais tradicional do calendário. Será a sexta
de 21 provas no ano.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 As equipes Cascavel AP e
D’Napolli se enfrentaram no Está-
dio Olímpico Regional de Cascavel
na noite de sábado pela grande fi-
nal do Campeonato Amador 2018.

No placar regular o jogo empa-
tou. Véio do D’Napolli foi que abriu
o placar aos 14 minutos .

Na etapa complementar, o Cas-
cavel AP consegue empatar a parti-
da com gol de Marquinhos.

Diante desse resultado, a deci-
são foi para os pênaltis e pelo pla-
car de 4 a 2, D’Napolli foi quem co-
memorou o título.

HISTÓRICO
O D’Napolli, uma das mais
tradicionais e vitoriosas equipes 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
Polícia 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 na semifinal eliminou o
Operário (3 a 0).

Decisão nos pênaltis
FOTOS: AILTON SANTOS
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A vontade de levar mais alegria
às crianças em cadeiras de roda foi
o motivo maior para que empresá-
rios de Cascavel investissem na
produção de brinquedos infantis
adaptados e que contribuíssem
para a inclusão social.

O resultado do trabalho já che-
gou à Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Cas-
cavel e também ganhou espaço em
outros municípios da região.

“Nos colocamos no lugar de pais
que hoje têm filhos e que não podem
interagir com outras crianças. Quan-
do a gente conhece o trabalho da
Apae, criamos um amor e isso nos
fez lutar por uma causa”, afirma o
gerente comercial da empresa Fácil
Esporte, Marcelo Senchechem.

Ele comenta que buscou emen-
das para que as Apaes pudessem
contar com esses brinquedos.
“Elas gostavam muito do projeto,
mas não tinham condições de ad-
quiri-lo. Por isso, fomos até Curiti-
ba e apresentamos a proposta ao

então chefe da Casa Civil, Valdir
Rossoni”, explica.

Embora adaptados, brinquedos
como o carrossel proporcionam além
da diversão, a interação entre as cri-
anças. “O carrossel tem espaço para
crianças com cadeiras de rodas e
também sem, pois a intenção maior
é a inclusão infantil”, acrescenta
Senchechem. A mesma ideia foi im-
plantada na gangorra e no balanço.

Com a revitalização do calçadão

de Cascavel, o novo parque instala-
do na Avenida Brasil, no cruzamento
com a Rua Sete de Setembro, conta
com um balanço adaptado a pesso-
as com cadeiras de rodas.

Os brinquedos também têm atraí-
do interesse de compradores de fora
do Estado e do País. “Vendemos para
o museu em São Paulo e há repre-
sentantes negociando com empresas
da Colômbia e da África do Sul”, co-
menta o gerente comercial.

As peças são produzidas em uma
fábrica em Toledo e em Cascavel está
a linha de montagem. Todos os pro-
dutos passam por testes e são ajus-
tados conforme as necessidades.

 A empresa também oferece uma linha de materiais esportivos
com suporte para basquete, vôlei, lança bocha voltados ao

paradesporto nas escolas. “Infelizmente ainda são poucas as que
ofertam esses jogos. Apresentamos a linha ao prefeito e ele

sinalizou interesse de adquiri-os”, afirma o gerente comercial.
ACADEMIAS

Um projeto deverá garantir a
acessibilidade nas ATIs

(Academias da Terceira Idade) em
Cascavel. Segundo a Secretaria de
Cultura e Esportes, processo para
montagem de 16 academias está
em andamento e a expectativa é

de que haja possibilidade de
aparelhos com acessibilidade.

Da Apae para o mundo

PEÇAS de brinquedos são montadas por empresa de Cascavel

Linha esportiva

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos:Divulgação
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Um Happy Day na
praça do Country

Ninguém dúvida que ali era mes-
mo um dia feliz, ou simplesmente
um Happy Day. O projeto que che-
gou à sua quarta edição neste fim
de semana é realizado na Praça
Parigot de Souza no Bairro Country
e tem reunido uma média de 300
pessoas a cada edição com progra-
mação para toda a família.

É a comunidade pensando, traba-
lhando e interagindo com a própria co-
munidade e fortalecendo assim os la-
ços de amizade e de confraternização.

Com brinquedos infláveis, pipo-
ca, algodão doce, água potável,
uma horta sustentável e muita di-
versão para toda a família, tudo tem
sido oferecido de graça.

O projeto começou com o objetivo
de dar uma atividade lúdica a um dos
espaços públicos mais importantes da
cidade em um local onde todos por ali
viam que vinha sendo mal utilizada.

Um dos coordenadores do pro-
jeto, Denni Peterson, lembra que o
único foco era tirar as pessoas das
suas casas para que conversas-
sem, levassem os filhos e pudes-

SEMPRE TEMÁTICO
Daqui para frente o Happy Day será
sempre temático. O objetivo é tratar de
saúde das crianças, dos adultos, dos
animais, sustentabilidade. Apesar de estar
na praça do bairro, a programação é aberta
a todos os interessados que queiram passar
um domingo diferente e descontraído. No
fim do encontro ontem houve colheita na
horta sustentável e distribuição das saladas e
replantio de mudas que serão colhidas na
próxima edição que será no dia 10 de
junho, das 15h às 16h.

sem utilizar bem aquele local.
Não é que deu certo? Já tem até

lista das pessoas se colocando
como candidatas ao voluntariado na
organização. O projeto que por en-
quanto é realizado sempre no se-
gundo domingo do mês poderá ser
ampliado para outros domingos.
Tudo depende da adesão.

Ontem um dos pontos altos do
encontro foi a homenagem feita
pelas crianças para as mamães no
Dia das Mães.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 14 DE MAIO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Danilo Silva e Isabela Polidorio
2- Jonas Martins da Silva e Esther Machado Siqueira
3- Diego Juliano Antunes e Ana Clara Antunes
4- Roberto Fachin e Eliane dos Santos Coelho
5- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento
6- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
7- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma

 Os dez veículos que compõem a
frota do Programa “Reciclar é Preci-
so” da Secretaria de Meio Ambien-
te, que fazem a coleta seletiva e de
volumosos pela OT Ambiental, rece-
beram rastreadores e serão monito-
rados pela Secretaria de Planejamen-
to e Gestão, por meio do Departa-
mento da Frota do Município. A medi-
da foi determinada pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos, diante de várias de-
núncias e reclamações de que o vo-
lume de recicláveis que chega ao
Ecolixo para alimentar o trabalho das
cooperativas de catadores está
aquém do potencial da cidade.

“Nós temos a possibilidade de
reciclar pelo menos 40% dos materi-
ais recolhidos e não está chegando a
4%. Alguma coisa está acontecendo
de errado. Sabemos que há atraves-
sadores que estão recolhendo o ma-
terial antes da chegada dos cami-

Frota monitorada

Em tempo real
A OT Ambiental já faz o
monitoramento da frota e repassa,
mensalmente, um relatório para o
Município. Agora, com a
instalação dos equipamentos
próprios, da empresa que presta o
serviço para o Município - a RNK
Tracker - será possível ter acesso
em tempo real de cada veículo,
além de relatórios diários e mensais
para um comparativo.
De acordo com o gerente do
departamento técnico da RNK
Tracker, Leanderson W. de
Oliveira, o acesso aos dados é
online e pode ser feito via celular
ou computador. Por ele é possível
saber o momento em que o veículo
é ligado e desligado, quando está
em movimento ou parado, marca a
quilometragem rodada e a
velocidade alcançada.

GABINETE
Este controle pode ser feito

também diretamente do gabinete
do prefeito, que tem acesso à frota

do Município e também ao
videomonitoramento das UPAs, dos

postos de saúde e das unidades
escolares e demais pontos

monitorados da cidade. “Também
já estamos estudando a

possibilidade de colocar um sistema
de chip nos carrinhos dos coletores,

que está em análise pela
Fundetec”, explicou Paranhos.

nhões do programa, mas já estamos
também tomando medidas para coi-
bir esta prática. Contudo, se temos
uma licitação do lixo, temos que co-
brar da empresa”, afirmou o prefeito.

CAMINHÕES serão monitorados diretamente do gabinete do prefeito Paranhos
 SECOM
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Inúmeros assuntos ligados a
leis e a questões ambientais ga-
nham efetividade como políticas
públicas e ações do ministério pú-
blico em vários estados. Os em-
presários precisam ficar atentos e
gerir o tema da forma mais técni-
ca possível, disse, em reunião na
Acic, o advogado Alessandro Pana-
solo. Na presença de técnicos, en-
genheiros ambientais, autorida-
des e empresários dos mais diver-
sos ramos, Alessandro
falou de leis e deu exem-
plos de decisões e de
multas que podem che-
gar a milhões de reais.

O encontro foi organiza-
do pela Câmara Técnica
do Meio Ambiente, que há
meses trata sobre aspec-

Acic debate
leis ambientais

tos de um tema que ganha cada
vez mais importância e atenção.
“Debatemos sobre leis, passi-
vos e também sobre formas de
orientar as empresas, tudo
para que elas possam se inte-
grar às exigências, evitar pro-
blemas e então produzir com o
máximo de segurança e tranqui-
lidade”, ressalta o coordenador
da Câmara, o industrial Carlos
Strzaulkowski.  O advogado,

que é reconhecido
como um dos gran-
des especialistas
em questões ambi-
entais atualidade,
foi convidado para
dar dicas e ênfase
a medidas que as
empresas preci-
sam observar com
mais urgência.

A lei 12.305/2010 trata da Logística Reversa, que ganha
atenção diferenciada enquanto política e também em ações e

decisões da Justiça. Há estados, como São Paulo, nos quais não
participar de acordos ou planos voltados ao que determina essa
lei chega a custar o funcionamento da empresa. Não estar inseri-
do ao que ela diz chega a inviabilizar a obtenção ou a renovação

de licenças ambientais e até do alvará de funcionamento. A
logística reversa busca dar soluções ao correto destino de diver-

sos materiais, como embalagens, pilhas, baterias, pneus e
lâmpadas. A lei obriga que as empresas adotem medidas de

recolha desses materiais, que podem ser individuais ou coletivas.

 ATERROS
Atualmente, cerca de
25% do que segue para
aterros sanitários são
embalagens. E há ações
que já cobram de
empresas pelo valor
respectivo do incorreto
envio desses materiais a locais
considerados impróprios. Os
acordos setoriais estão entre os
caminhos possíveis para evitar
multas que em muitos casos são
milionárias. Em São Paulo, de
acordo com Alessandro Panasolo,
a Justiça deu, recentemente,
prazo de 180 dias para que todas
as empresas apresentem
documentos atestando que
praticam ou que integram algum
acordo setorial de adoção da
logística reversa. O Paraná,
conforme o advogado, dá passos
na direção dessa mesma leitura.

 Logística Reversa

 O ESPECIALISTA em
questões ambientais,

Alessandro Panasolo, que
fez alertas a empresários

DIVULGAÇÃO
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“Não Engula o Choro”
 O choro e outros sinais

não verbais podem expressar
algo preocupante na vida de
uma criança ou adolescente.
E foi com o intuito principal-
mente de sensibilizar a soci-
edade para que o enfrenta-
mento da violência e da vio-
lação de direitos dos meno-
res que uma campanha foi cri-
ada pela Secretaria da Famí-
lia e Desenvolvimento Social.

O Slogan “não dá para en-
golir esse choro” está pre-
sente em materiais como car-
tazes, vídeos e cartilhas que
trazem informações para atin-
gir os mais diferentes públicos. O
lançamento da campanha coincide
com a proximidade do Dia Nacional
de Enfrentamento ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, lembrado em 18 de maio.

“Cada município tem uma au-
tonomia para atuar por meio da
campanha, seja com a entrega de
materiais, palestras e principal-

mente com ativida-
des em escolas
como já ocorrem.
Além disso, a impren-
sa terá apoio funda-
mental”, destaca a
chefe do escritório
regional da Secreta-
ria da Família e De-
senvolvimento Soci-
al, Lizmari Fontana.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

Ações incentivadoras
“A Secretaria de Assistência Social
entende a importância da campanha
desenvolvida pelo Governo do Estado
e trabalhará no intuito de ajudar na
divulgação deste material e também,
em conjunto com as demais políticas
públicas irá promover ações para
incentivar as denúncias de abuso
contra crianças e adolescentes”,
afirma o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Junior. O
CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente) de Cascavel também
já manifestou apoio à divulgação
da campanha.

A intenção é de que durante
este mês a campanha ganhe refor-
ço em todas as cidades para que
as vítimas possam se manifestar
e buscar ajuda quando enfrentar
uma situação de risco. Os materi-
ais já chegaram à Secretaria de As-
sistência Social de Cascavel e a ex-
pectativa é de que um trabalho em
conjunto com outras secretarias
seja organizado.



LOCAL12 HOJE NEWS, 14 DE MAIO DE 2018 LOCAL 13CASCAVEL, 14 DE MAIO DE 2018

Além de uma associação comunitária
Sede Alvorada, um dos oito distri-

tos de Cascavel, distante pouco mais
de 25 Km da sede do Município, pos-
suí uma associação de moradores
empenhada e que colabora no que
for possível tanto para a população
da área urbana como da rural.

“Nós tentamos na medida do
possível ajudar e colaborar com os
nossos moradores”, diz a presiden-
te da associação, Denise Piovesan,
que agora em 2018 chega ao fim
do seu mandato de dois anos.

Conforme a presidente, na asso-
ciação os moradores podem fazer
eventos, pedir ajuda e trazer suas
demandas. “Aqui temos máquinas
para os produtores rurais do distri-
to, recebemos a conta de água, luz,
orientamos quanto ao IPTU”.

A associação vai além dos tra-
balhos comunitários e, para auxili-

ar a comunidade, possui convênio
com a Copel e Sanepar para rece-
ber as tarifas de luz e água. O per-
centual recebido pelo serviço pres-
tado é investido na própria comuni-
dade. “[O recurso] Vem para nós e
usamos na manutenção dos equi-
pamentos, da sede da associação
e no que for necessário dentro do
distrito, conforme as demandas”,
explica Denise.

A preocupação com a qualidade
de vida dos moradores está estam-
pada em detalhes que a associa-
ção não deixa passar despercebi-
do. Na questão de saúde, por exem-
plo, a entidade comunitária possui
equipamentos para auxiliar pacien-
tes que estão com limitações mo-
toras. “Nós dispomos de uma
cama [maca] e também de uma ca-
deira de rodas para quem precisar”.DENISE Piovesan, atual presidente da

Associação de Sede Alvorada

TRANSPORTE
Outra demanda é relacionada ao
trajeto que boa parte da
população faz entre Sede
Alvorada e Cascavel. “A empresa
que faz a linha cortou vários
horários, as pessoas acabam
tendo que achar outras formas
de ir trabalhar.”
Denise sugeriu que tivesse uma
linha de ônibus do transporte
público de Cascavel, ligando o
distrito ao Terminal Oeste. “Tem
alguns horários que o fluxo é
grande, deveria ter uma linha de
Sede Alvorada para Cascavel”.

Prefeito no distrito
Há cerca de uma semana o prefeito

esteve em Sede Alvorada e
conversou com os habitantes da
região. “Ele veio aqui, viu nossa

situação, e uma das nossas
demandas já está sendo atendida,
está asfaltando as vias que eram

feitas de calçamento” conta Denise.

 Saúde pública
Em Sede Alvorada há uma USF (Unidade de
Saúde da Família) que atende os moradores.
“Olha, a gente não tem muito que reclamar,

somos bem atendidos, a única coisa é o de
sempre, pouca consulta para muita
demanda”, conta Denise Piovesan.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

 PASSARELA NECESSÁRIA
Denise conta que uma das principais demandas da associação

é a questão de ainda não existir uma passarela para o desloca-
mento da população de um lado a outro do distrito na parte urba-

na, sobre a rodovia BR-467.
 “Tem muita gente que atravessa a rodovia, seja pra ir à escola

ou a igreja. Eu mesma moro em um lado da BR e trabalho aqui na
associação que fica no outro. Já pedimos, protocolamos, mas até

agora nada foi feito”, relata a presidente que lembrou ainda que só
existe faixa de pedestres e “passarelas” improvisadas.

PEDESTRES não possuem passarela para atravessar
a BR-467 que divide o distrito de Sede Alvorada

 Diversidade religiosa e festas
Em Sede Alvorada há algumas Igrejas, dentre elas, Católica,
Luterana e Evangélica. Os grupos religiosos fazem festas e
eventos. “A Católica faz um jantar, sempre no sábado que
antecede o Dia das Mães”. No mês de outubro, com apoio

de empresas e da associação, é realizado um evento
especial para as crianças. “Todo ano a gente tenta fazer

uma festa com doces, brinquedos e presentes”.

A ASSOCIAÇÃO de Moradores do distrito
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Além de uma associação comunitária
Sede Alvorada, um dos oito distri-

tos de Cascavel, distante pouco mais
de 25 Km da sede do Município, pos-
suí uma associação de moradores
empenhada e que colabora no que
for possível tanto para a população
da área urbana como da rural.

“Nós tentamos na medida do
possível ajudar e colaborar com os
nossos moradores”, diz a presiden-
te da associação, Denise Piovesan,
que agora em 2018 chega ao fim
do seu mandato de dois anos.

Conforme a presidente, na asso-
ciação os moradores podem fazer
eventos, pedir ajuda e trazer suas
demandas. “Aqui temos máquinas
para os produtores rurais do distri-
to, recebemos a conta de água, luz,
orientamos quanto ao IPTU”.

A associação vai além dos tra-
balhos comunitários e, para auxili-

ar a comunidade, possui convênio
com a Copel e Sanepar para rece-
ber as tarifas de luz e água. O per-
centual recebido pelo serviço pres-
tado é investido na própria comuni-
dade. “[O recurso] Vem para nós e
usamos na manutenção dos equi-
pamentos, da sede da associação
e no que for necessário dentro do
distrito, conforme as demandas”,
explica Denise.

A preocupação com a qualidade
de vida dos moradores está estam-
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equipamentos para auxiliar pacien-
tes que estão com limitações mo-
toras. “Nós dispomos de uma
cama [maca] e também de uma ca-
deira de rodas para quem precisar”.DENISE Piovesan, atual presidente da

Associação de Sede Alvorada

TRANSPORTE
Outra demanda é relacionada ao
trajeto que boa parte da
população faz entre Sede
Alvorada e Cascavel. “A empresa
que faz a linha cortou vários
horários, as pessoas acabam
tendo que achar outras formas
de ir trabalhar.”
Denise sugeriu que tivesse uma
linha de ônibus do transporte
público de Cascavel, ligando o
distrito ao Terminal Oeste. “Tem
alguns horários que o fluxo é
grande, deveria ter uma linha de
Sede Alvorada para Cascavel”.

Prefeito no distrito
Há cerca de uma semana o prefeito

esteve em Sede Alvorada e
conversou com os habitantes da
região. “Ele veio aqui, viu nossa

situação, e uma das nossas
demandas já está sendo atendida,
está asfaltando as vias que eram

feitas de calçamento” conta Denise.

 Saúde pública
Em Sede Alvorada há uma USF (Unidade de
Saúde da Família) que atende os moradores.
“Olha, a gente não tem muito que reclamar,

somos bem atendidos, a única coisa é o de
sempre, pouca consulta para muita
demanda”, conta Denise Piovesan.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

 PASSARELA NECESSÁRIA
Denise conta que uma das principais demandas da associação

é a questão de ainda não existir uma passarela para o desloca-
mento da população de um lado a outro do distrito na parte urba-

na, sobre a rodovia BR-467.
 “Tem muita gente que atravessa a rodovia, seja pra ir à escola

ou a igreja. Eu mesma moro em um lado da BR e trabalho aqui na
associação que fica no outro. Já pedimos, protocolamos, mas até

agora nada foi feito”, relata a presidente que lembrou ainda que só
existe faixa de pedestres e “passarelas” improvisadas.

PEDESTRES não possuem passarela para atravessar
a BR-467 que divide o distrito de Sede Alvorada

 Diversidade religiosa e festas
Em Sede Alvorada há algumas Igrejas, dentre elas, Católica,
Luterana e Evangélica. Os grupos religiosos fazem festas e
eventos. “A Católica faz um jantar, sempre no sábado que
antecede o Dia das Mães”. No mês de outubro, com apoio

de empresas e da associação, é realizado um evento
especial para as crianças. “Todo ano a gente tenta fazer

uma festa com doces, brinquedos e presentes”.

A ASSOCIAÇÃO de Moradores do distrito



15 de dezembro de 1959
05 de maio de 2018

Alice Martelli

OBITUÁRIO14 HOJE NEWS, 14 DE MAIO DE 2018

Churrasco em família

Dedicação pela Ginástica Rítmica

Alice Martelli seguia em tratamento contra o
câncer há pouco mais de um ano, mas não

resistiu e morreu aos 59 anos no dia 5 de maio.
Ela deixa três filhos. O sepultamento ocorreu no

Cemitério Municipal de Céu Azul.

Chegada em
Cascavel

Desde a chegada a
Cascavel na década de

80, trabalhou muito. Foi
professora nos colégios

Eleodoro e no Bairro
Brasmadeira.

Com o passar do tempo,
integrou-se a equipe da
Secretaria de Esportes e

desde então esteve ligada
à Ginástica Rítmica, como

coordenadora e
treinadora. Os inúmeros

compromissos com o
trabalho, não a impediam
também de estar ao lado
dos três filhos, o último

deles, João, nascido aqui
em Cascavel. “Esteve

presente em todos os
momentos que precisamos

e nos ensinou a ter
sempre humildade”,

afirma Paulo Rogério.
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A alegria da família era garantida em churrascos. “Ela
gostava muito de se reunir para conversar, dançar, sempre
era a mais alegre e nos divertia”, diz o filho.

Paulo destaca o trabalho da mãe que proporcionou a
mudança na vida de muitas meninas. “Considerando tudo o
que já fez acredito que ajudou mais de 4 mil meninas. Mui-
tas delas hoje somos amigos”.

O reconhecimento que a Ginástica Rítmi-
ca tem hoje em Cascavel se deve, sobretu-
do, ao trabalho de Alice Martelli. Nascida na
cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do
Sul, formou-se em Educação Física e dedi-
cou a vida por esse esporte.

Milhares de meninas tiveram o privilégio
de serem treinadas por ela e demonstram
em competições todo o aprendizado adquiri-
do na modalidade.

A paixão pelo esporte se somava ao amor
com a família. Alice foi uma mulher batalhado-

ra, superou barreiras e enfrentou dificuldades
para criar sozinha os dois primeiros filhos.
“Sempre foi uma mulher muito guerreira e
depois que meu pai nos abandonou, ela nos
educou sozinha. Trabalhava, nos levava para
a escola e nunca nos deixou faltar nada”,
comenta o filho Paulo Rogério.

Ele o irmão Marco Antonio também rece-biam
incentivo para a prática de esporte. “Minha mãe
nos levava para treinar futebol, mesmo com chu-
va, e tinha o cuidado de separar roupas na saco-
la, para que usássemos depois”.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 14

Uma briga terminou com duas
pessoas esfaqueadas com gravida-
de na noite do último sábado no
Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

A ação precisou de uma intensa
mobilização de socorristas do Sia-
te e do Samu. Tudo teria iniciado
com uma briga de casal quando o
marido teria golpeado a companhei-
ra. O irmão da vítima que tentou
intervir também foi alvejado.

O rapaz de 23 anos foi levado
em estado grave para o Hospital
Universitário, com um corte profun-
do na altura do abdômen e corria
risco de morte.

A mulher teria sofrido ferimen-
tos menos profundos, mas também
foi levada para atendimento médi-
co com gravidade.

O suspeito de ser o autor da
dupla tentativa de homicídio fugiu
com um veículo Astra vermelho.
Horas depois o Pelotão de Cho-

Mais um roubo em
propriedade rural
Mais um roubo a propriedade
rural foi registrado em Cascavel, o
segundo em poucos dias. Desta
vez um veículo foi levado durante
um assalto em um sítio no
distrito de Espigão Azul neste
fim de semana.
Segundo informações dos
moradores, os assaltantes
invadiram a propriedade e
levaram o Logan de cor vermelha,
de placas APW 6180. A polícia fez
buscas na tentativa de localizar os
suspeitos, mas até o fechamento
desta edição o carro não havia
sido localizado e nenhum
suspeito havia sido preso.
Quem tiver informações sobre o
carro pode fazer denúncia de
forma anônima pelos
telefones 190 ou 181.

Dupla tentativa de homicídio

que da Polícia militar encontrou o
veículo abandonado, a exemplo
da faca que pode ter sido utiliza-
da nos crimes. Até o fechamento
desta edição o suspeito não ha-
via sido capturado.

 Em um intervalo de menos de
duas horas três pessoas sofre-
ram fratura em uma das pernas
em acidentes em Cascavel na
tarde de ontem.

O primeiro caso foi uma idosa
de 67 anos que sofreu uma que-
da em casa no Parque dos
Ipês. Ela teria caído sozinha, no
banheiro da residência.

A mulher foi atendida pelo Si-
ate e levada para a UPA Veneza. A
suspeita era de fatura no fêmur.

O outro caso foi um acidente
de trânsito. Um motociclista de
32 anos quebrou a perna após
cair da moto na região do Bair-
ro Esmeralda. 

Um cachorro teria atravessa-
do na frente, o rapaz tentou des-
viar, mas não conseguiu, atingin-

do o animal e caindo em
seguida. Além da fratura ele teve
escoriações pelo corpo. O jovem
também foi levado à UPA Veneza. 

O terceiro caso foi de uma mu-
lher de 22 anos também em um
acidente de trânsito envolvendo
uma moto que bateu contra uma
árvore  no centro da cidade. 

O condutor da moto não te-
ria conseguido fazer a curva.
Os ferimentos foram da mu-
lher que estava na garupa. Ela
foi socorrida pelo Siate e além
de constatada a fratura na per-
na, havia suspeita de ter fra-
turado o quadril. Ela também
foi encaminhada para a UPA
Veneza. O condutor da moto
teve ferimentos leves e recu-
sou atendimento médico.

Três quebram a perna em acidentes

 AÍLTON SANTOS

DUPLA tentativa de homicídio por pouco
não terminou em tragédia familiar
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Giro da
Violência

 Dois aciden-
tes registrados
neste fim de se-
mana na BR-277
em Cascavel
deixaram cinco
pessoas fer i -
das, pelo menos
uma em estado
grave. Trata-se
de uma criança
de oito anos.

Este acidente
foi registrado ainda
na tarde de sába-
do na região do bairro Maria Luiza.

Um Palio que transitava pela
marginal e tentava acessar a rodo-
via foi atingido por uma Nissan Tii-
da que seguia no sentido Cascavel/
Foz do Iguaçu. Ao menos dois ocu-
pantes do Palio, entre elas a crian-
ça que ficou presa às ferragens, fi-
caram feridas. A menina teve um

Acidentes na BR-277
deixam 5 feridos

 O outro acidente gra-
ve na BR-277 também foi
registrado no sábado à
tarde. Três pessoas tive-
ram ferimentos após o
carro onde estavam, um
Palio que segundo rela-
tos tentava fazer uma ul-
trapassagem, colidiu con-
tra um Jeep. Após a bati-
da o Palio capotou várias vezes e
chegou a colidir contra um poste de
energia elétrica. O carro ficou com-
pletamente destruído.

Além do Siate, a ambulância da
rodovia também prestou socorro
aos feridos. Uma jovem de 18 anos
teve ferimentos na cabeça e chegou
a ficar inconsciente. Ela e outra jo-

Kadett sem placas
 AÍLTON SANTOS

CRIANÇA que estava no Palio foi levada para o hospital em estado grave

traumatismo craniano e foi levada
ao Hospital Universitário. A outra fe-
rida, uma idosa, teve ferimentos le-
ves e foi levada para a UPA Veneza.

Além do Siate, a ambulância da
concessionária que administra a
rodovia deu apoio para o socorro
dos feridos. No outro veículo nin-
guém se feriu.

APÓS CAPOTAMENTO

vem que teve ferimentos leves fo-
ram levadas para a UPA Veneza. O
condutor teve ferimentos superfici-
ais, mas recusou atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal fez
o teste do bafômetro no motoris-
ta do Palio que apontou 1,04 mi-
ligramas de álcool por litro de ar
expelido. Ele foi detido.

AÍLTON SANTOS

COLISÃO registarda na tarde de sábado deixou três feridos

 DIVULGAÇÃO

Um carro estacionado por horas na Rua
Corbélia em Cascavel, chamou a atenção da
Polícia Militar ontem à tarde. O Kadett
estava sem placas e o condutor estava no
interior do veículo. O rapaz estava,
segundo a PM, em visível estado de
embriaguez e não teria respondido às
perguntas feitas pelos agentes. Uma
ambulância do Samu chegou a ser acionada
para um possível atendimento ao condutor.
Ele foi levado à 15ª Subdivisão Policial por
infração de transito. A polícia investiga se
o carro foi furtado ou roubado.

No IML
Deu entrada na tarde de ontem o corpo
de uma jovem de 19 anos que sofreu um
acidente de trânsito neste domingo em
uma rodovia entre os municípios de Nova
Aurora e Cafelândia.  Ela e outras
pessoas que também ficaram feridas
estavam em um veículo de capotou neste
domingo. As demais vítimas seguem
internadas em hospitais da região.

Embriaguez ao volante
Uma Fiorino trafegando em zig-zague pela
BR-369 em Cascavel chamou a atenção de
uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) que abordou o condutor do
veículo. O homem de 29 anos que conduzia
o veículo foi submetido ao teste do
bafômetro que apontou 1,27 mg por litro
de ar expelido. Ele foi detido e
encaminhado à 15ª Subdivisão Policial de
Cascavel. Já a Fiorino foi apreendida. 

21 multas
Ao menos 21 veículos foram multados
ontem pela manhã durante operação radar
realizada pela Polícia Rodoviária Estadual
na PR-180, entre a rodovia BR-277 e o
distrito de Juvinópolis. A ação ocorreu das
10h ao meio-dia. A velocidade no trecho é
de 80 km/h, mas houve muita gente
flagrada bem acima disso. Em um dos
casos o condutor estava a 122 km/h.
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Dias contados para sair
Para se dedicar aos negócios da família, Agassiz Linhares
confirma saída da Secretaria de Agricultura. No entanto,
tal desligamento tende a ocorrer apenas daqui a cinco

meses, quando encerrar convênios em andamento com a
Itaipu. “Pretendia ficar apenas um ano, mas esse prazo já

passou”, complementa Linhares.

Mudanças
Hoje entra em votação um
pedido do Executivo para
que o mandato do Conselho
Municipal de Saúde, de
quatro anos, não tenha
coincidência com o
mandato do governo
municipal. O parecer da
Comissão de Justiça e
Redação foi favorável.
Polêmica mesmo só no
Programa Mais Conservação,
de Gugu Bueno.

Bike Legal
O secretário de
Desenvolvimento, João
Alberto Soares de Andrade,
entrou em contato por nota
para esclarecer que o valor da
licitação foi de R$
284.799,99 para compra de
57 bicicletas: quatro modelos

diferentes: para brinquedos,
acessórios (R$ 4.224,36);
peças e acessórios como
panos de prato, carteiras,
bonés, meia e toucas (R$
4.813,80); alimentos, como
doces, frutas, salgados e
lanches (R$ 5.501,47) e com
caixa térmica de 80 litros (R$
6.326,72). Até o momento,
com as 16 bikes foram gastos
R$ 112.367,84.

Curiosidade
Em relação a esse gasto,
muito comentou-se sobre os
custos das “bikes legais”
distribuídas aos ambulantes.
Um modelo zero quilômetro
de motocicleta, por
exemplo, é vendido nas lojas
de Cascavel por R$ 6.290,
valor um pouco inferior a
bike adquirida com caixa
térmica.

UNIÃO?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Só Cascavel injetou mais de R$ 20 milhões em pistas,
equipamentos e reformas na estrutura, sempre com a
promessa de jatos, que passam bem longe daqui.

Agora, mais uma vez, os cifrões são elevados para tentar
atrair novas empresas aéreas.

Aberta licitação de R$ 4,5 milhões para aquisição de
veículos a Secretaria de Saúde de Cascavel.

Enquanto a região Oeste reivindica há anos ampliação de
voos – com aeronaves maiores – agora a Azul atua
fortemente em Pato Branco e Guarapuava. Os políticos
estão unidos: o poder público também vai adequar os
aeroportos para trazer quatro voos semanais Guarapuava/
Campinas e dois voos Pato Branco/Curitiba.

Os membros da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito das Horas Extras
já apontam uma linha con-
clusiva para a investiga-
ção: jornadas exaustivas
de trabalho por parte dos
servidores devido defasa-
gem do quadro de funcio-
nários públicos e a de-
manda crescente no Mu-
nicípio em serviços de
saúde e educação.

Nesta quarta-feira, às
14h, estarão reunidos os
vereadores: Olavo Santos
(PHS) - relator, Carlinhos
Oliveira (PSC) – presiden-
te – e Josué de Souza
(PTC) secretário, para ana-
lisar toda documentação
coletada. Em três meses

Servidores
exaustos

de apuração foram ouvi-
dos motoristas dos seto-
res de Educação e Saúde,
além de secretários atu-
ais e ex-secretários das
pastas e demais envolvi-
dos com o controle dos
gastos com horas extras.

A investigação teve ori-
gem em indícios de irregula-
ridades apontados pelo ve-
reador Celso Dal Molin (PR),
que verificou alto gasto de
horas extras: quatro servido-
res acumularam em um mês
mais de 200 horas extras. A
CPI fez um pente fino desse
montante entre os anos de
2013 e 2017.

AJUSTE FINAL
Agora, com toda documentação coletada e todos os
depoimentos dos envolvidos, os integrantes da CPI ajustam a
decisão final. Caberá ao relator definir o que será feito a
partir de agora: o mais provável será uma recomendação de
contratação de mais servidores para aliviar a rotina dos
motoristas. Isso deve ocorrer já na próxima semana. Carlinhos
aponta que embora os gastos sejam elevados o mais evidente
é uma jornada exaustiva por parte dos servidores. “Ficou
claro que as horas extras eram necessárias devido a falta de
servidores e o excesso de trabalho. Fizemos todo um
comparativo dos documentos que apontam que as horas
foram de fato cumpridas”, diz Oliveira.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer

 INTEGRANTES da CPI das Horas Extras estão na parte final das investigações
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Com pare-
ceres contrá-
rios das Co-
missões de
Justiça/Re-
dação e de
Economia, Fi-
nanças/Or-
çamento, en-
tra em vota-
ção hoje o pro-
jeto do verea-
dor Gugu Bu-
eno (PR), pre-
sidente do
Legislativo,
que dispõe

sobre a implantação do Programa
Conservando Mais. Ele envolve o in-
centivo a conservação de solo e água,
por meio da construção de terraços/
base larga em propriedades rurais.

Tanto Justiça, quanto Finanças
compartilham da mesma conclu-
são: o projeto é repleto de vícios e
por isso é considerado inconstitu-
cional. Ele propõe despesas aos
cofres públicos do Município, entre
elas a aquisição de máquinas e
equipamentos agrícolas para que
sejam atendidos os requisitos bá-
sicos da iniciativa. “Está previsto
que as despesas serão suportadas

Vícios em projeto
por recursos próprios da Secreta-
ria Municipal de Agricultura e do
Fundo Municipal de Desenvolvimen-
to Rural, por meio de receitas de
serviços prestados. Mas quais se-
riam esses recursos próprios?”,
questiona o relator da Comissão de
Economia, Finanças e Orçamento,
Jaime Vasatta (Podemos).

O projeto já havia entrado em vo-
tação em fevereiro, no entanto, hou-
ve pedido de mais tempo pelas co-
missões para análise da proposta.
Essa proposta seria um meio utili-
zado pela presidência para viabilizar
o uso de R$ 1 milhão de sobra do
orçamento do ano passado da Câ-
mara, injetados no Programa Conser-
vando Mais, por meio de parceria
com a Secretaria de Agricultura.

ECONOMIA DE R$
3,5 MILHÕES
Ao todo, a Câmara deixou de gastar no
ano passado R$ 3,5 milhões, com a
condição de que o recurso fosse usado
em determinadas ações de Leonaldo
Paranhos (PSC): além de R$ 1 milhão
à Agricultura, R$ 1,5 milhão à Saúde,
R$ 450 mil ao Esporte (construção de
academias, uma pista de skate e uma
quadra de futebol sintética), R$ 300
mil Obras (pavimentação nos distritos
de Juvinópolis e Sede Alvorada), R$
150 mil para Ação Comunitária
(reforma de Salões comunitários) e R$
150 mil para Meio Ambiente(compra
de 10 carrinhos elétricos para
recicladores).
O cheque foi devolvido ainda em
2017, mas até agora não pode ser
utilizado integralmente. No caso da
Agricultura, a aprovação do projeto
seria crucial para o encaminhamento da
verba, conforme o planejamento feito
pelo presidente do Legislativo.

JAIME VASATTA, relator da
Comissão, diz que projeto é
inconstitucional

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Tratores
Conforme o secretário de Agricultura, Agassiz
Linhares, a verba proveniente da Câmara já é
aguardada pelo setor. Tanto que a licitação para
a compra de dois tratores para promover as
ações do Programa Conservando Mais, que nem
sequer está aprovado, já foram licitados. Falta
apenas agora a liberação da verba para o
pagamento à empresa vencedora do certamente
e assim a entrega dos veículos ao Município.

ARQUIVO
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Os deputa-
dos estadu-
ais voltam a
debater na
sessão ple-
nária de hoje,
na Assem-
bleia Legisla-
tiva do Para-
ná (Alep), o
projeto de lei
nº 110/
2018, dis-
pondo sobre
a criação da
Política Esta-
dual do Bio-

gás e Biometano, que será votado
em segundo turno.

De acordo com o texto da pro-
posta, de autoria do Poder Executi-
vo, ficam estabelecidas regras, obri-
gações e instrumentos de organi-
zação, incentivo, fiscalização e
apoio às cadeias produtivas dos ma-
teriais derivados da decomposição
de matéria orgânica.

As medidas previstas na maté-
ria visam, segundo o Executivo, o
enfrentamento das mudanças climá-
ticas e a promoção do desenvolvi-
mento regional com sustentabilida-
de ambiental, econômica e social.

Biogás e Biometano em debate

Aprender a democracia praticando-a, este é o
objetivo do Projeto Câmara Jovem e assim se deu
na segunda sessão da atual legislatura.  A semana
que passou foi de muitas articulações e
argumentações em busca de apoio e voto para a
eleição da Mesa Diretora. Duas chapas estiveram
na disputa o que exigiu muito empenho dos
que se colocaram à disposição para o trabalho na
busca de aceitação da maioria dos presentes.
O novo presidente da Câmara Jovem é Renato
Oliveira Carvalho, aluno do Colégio Estadual
São Cristóvão.

O projeto também autoriza o
Poder Público a fomentar a produ-
ção e consumo de biogás e biome-
tano gerados no Paraná, por meio
de programas específicos instituí-
dos em regulamento que promo-
vam, dentre outras coisas, a adição
de um percentual mínimo de biome-
tano ao gás canalizado distribuído
no estado e o estabelecimento de
tarifas e preços mínimos.

JUSTIFICATIVA
DO PROJETO
Na justificativa do projeto, o
Governo do Estado afirma que
o objetivo é estabelecer
condições específicas para
tornar o biogás e o biometano
fontes energéticas seguras, com
qualidade e disponibilidade,
além de promover um ambiente
institucional atrativo para os
investimentos no Paraná.

PROJETO será votado na Assembleia
Legislativa em segundo turno

JOSETTE LEPREVOST/ALEP

ASSESSORIA
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Não dá para discutir que qualquer atividade fica mais divertida
quando se tem a companhia de um cachorro, e quando se trata de
praticar exercícios físicos não é diferente. Mas, para quem conside-
ra a possibilidade de levar o pet para a ginástica, algumas questões
devem ser avaliadas.

Antes de levar o cão para o exercício, a primeira coisa a se fazer é
levá-lo ao médico veterinário para fazer um check-up. Por meio dos
exames, é possível saber se o animal está com a saúde em dia ou se
tem alguma limitação para a prática esportiva.

Algumas raças exigem mais cuidado: os cães braquicefálicos (de
focinho curto), por exemplo, merecem atenção especial devido à difi-
culdade de respirar, especialmente em dias quentes. Aliás, quando o
assunto é temperatura, os cães, assim como nós, não devem ser ex-
postos excessivamente ao sol, e os passeios nos períodos mais quen-
tes do dia devem ser evitados.

Outro cuidado importante está relacionado à hidratação do cachor-
ro: o organismo destes animais é composto por cerca de 60% de água,
e uma perda de 5% já é suficiente para deixá-lo desidratado. Em dias
muito quentes, o animal perde mais líquido do que consegue repor;
portanto, é sempre importante levar água para o seu animal.

A ocorrência de câncer de pele em cães vem aumentando muito
nos últimos anos. Poucos sabem, mas cachorros de pelagem branca,
com pouco pelo na ponta da orelha, no focinho, nas patas e no rabo ou
com focinho rosado precisam usar protetor solar diariamente antes de
se expor ao sol. Para quem tem bichinhos assim, é preciso pedir que o
veterinário indique o melhor produto para se usar; afinal, os que utiliza-
mos não são recomendados para animais.

Praticar esporte com o seu cachorro pode ser muito prazeroso,
principalmente quando o bem-estar do cão não é comprometido. Fique
atento aos cuidados necessários e bom passeio!
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 “A gente não pode deixar de
enaltecer toda a técnica que
você usou nesse episódio, da
maneira rápida que você agiu

e, ao mesmo tempo, a coragem
que você teve, porque poderia

simplesmente se omitir
naquela situação, pois estava

de folga, à paisana”.

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

O Happy Day,
uma ação social
que envolve
famílias todos
os meses na
Praça Parigot
de Souza,
Bairro Country,
em Cascavel.

Os frequentes casos
de automutilação
praticada por
adolescentes em
Cascavel e que
muitas vezes
passam
despercebidos
pelas autoridades.

Márcio França,
governador de São Paulo,

ao homenagear a cabo
Katia da Silva Sastre, que

matou um bandido na
porta de um colégio.

PREVISÃO DO TEMPO
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DIVULGAÇÃO

René Rodrigues Junior
Médico veterinário

 Demitido
Homem forte do ex-
governador Beto Richa,
Deonilson Roldo foi
demitido pela governadora
Cida Borthetti após a
divulgação de áudios em
que ele teria dito que o
governo Richa tinha
compromisso em
direcionar uma licitação
para a Odebrecht. O juiz
Sérgio Moro determinou
que Polícia Federal
investigue o caso que pode
complicar ainda mais
a já complicada
situação de Richa.

 Taxa Selic
Com a inflação baixa, o
mercado financeiro espera
pelo último corte na taxa
básica de juros (Selic) no
atual ciclo de redução, na
próxima quarta-feira (16). A
terceira reunião do ano do
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central
(BC) começa amanhã e
segue até o dia seguinte,
quando será anunciada a
taxa Selic. Em março, o
Copom reduziu a Selic pela
décima segunda vez seguida,
de 6,75% ao ano para
6,5% ao ano.
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Felicidades!

Mayara Aleixo Bonin, que comemorou idade nova neste fim de semana

A beleza de
Tania Mazorana,
pelas lentes de

Arivonil Policarpo

DIVULGAÇÃO

A Bela e a Fera
O musical  A Bela e a Fera será

apresentado em Cascavel dia 16 de
junho, no Teatro Municipal, às 9h.
O espetáculo conta com mais de

20 integrantes.
Os ingressos estão à venda nos

seguintes endereços: Totem 72 - Super
Mercado Beal, Posto Pegoraro,

Loja Leve Sport. Mais informações pelo
Whats App (11) 97486 8186.

Larissa Maranhão, Silvia Prado, Eliane
Rucker, Bruno Abdelnur, Mariana

Dantas, Luíza Maria dos Santos, Pedro
Henrique Mattos, João Pedro Socci e

Maria de Lourdes Piva.

Melhor amigo
A Orquestra Sinfônica de

Cascavel vai apresentar o espetá-
culo A Volta ao Mundo Animado.

O evento é beneficente em prol da
Ong Cachorros Cascavel. Será do
dia 1o a 03 de junho, às 20h. O
ingresso é um quilo de ração. A

distribuição dos convites começa
dia 23 de maio, em horário comer-

cial, no Teatro Municipal.

Voz e Violão
O cantor Nando Reis se apresenta dia
25 de maio no Clube Tuiuti Esporte

Clube. Mais informações
pelo telefone 3225-3983.

Imagine uma nova história para sua
vida e acredite nela.

Paulo Coelho
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PLACAR DE ONTEM

ITALIANO
Roma 0x0 Juventus

BRASILEIRÃO - SÉRIE A
Cruzeiro 2x0 Sport

Atlético-PR 1x2 Atlético-MG
Chapecoense 3x2 Flamengo

Bahia 2x2 São Paulo
Vasco 2x3 Vitória

Corinthians 1x0 Palmeiras
Santos 3 x 1 Paraná

SÉRIE B
Vila Nova 0x0 Ponte Preta

SÉRIE C
Operário 1 x 1 Tombense

SÉRIE D
São José 2x1 Prudentópolis

Maringá 2x1 Madureira

   BRASILEIRÃO
20h Ceará x América-MG
20h Botafogo x Fluminense

      SÉRIE C
20h30 Luverdense x Volta Redonda
21h15 Globo-RN x Santa Cruz-PE

     SÉRIE D
20h Novo Hamburgo x Cianorte

JOGAM HOJE

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

SÉRIE A

SAB 19/05
16h Atlético-MG x Cruzeiro
21h Palmeiras x Bahia

DOM 20/05/2018
11h Vitória x Ceará
16h Paraná x Grêmio
16h América-MG x Botafogo
16h São Paulo x Santos
16h Sport x Corinthians
19h Fluminense x Atlético-PR

SEG 21/05
20h Internacional x Chapecoense

Exatamente a um mês do primei-
ro jogo da Copa do Mundo na Rússia
2018, o técnico Tite terá a missão de
anunciar a lista dos 23 jogadores.

Nesta segunda-feira a expectativa
ficará por conta dos nomes que re-
presentarão a seleção brasileira.

Já é certo que Tite não contará com
Daniel Alves, que lesionou o ligamento
do joelho direito atuando pelo PSG.

Sem ele, são oito vagas indefini-
das na lista do treinador, pelas quais
brigam nomes como Geromel, Fág-
ner, Arthur e Taison.

Além dos 23, será encaminhada
uma relação de 12 suplentes, que po-
dem substituir os selecionados em caso
de imprevisto até o dia 4 de junho.

A delegação começa a se apresen-
tar em Teresópolis no dia 20 de maio.
Como de costume, a comissão téc-
nica chega um dia antes dos jogado-

Contagem regressiva

res. Os atletas desembarcam no CT
da Seleção Brasileira no dia 21 de maio.

Serão seis dias de trabalho na
Granja Comary antes do embarque
para a Inglaterra, marcado para o dia
27 de maio. Por lá, a Seleção Brasilei-
ra realizará a segunda etapa de pre-
paração no CT do Tottenham. Antes
da ida para a Rússia, o time do técni-
co Tite ainda enfrenta Croácia, no dia
3 de junho, em Liverpool, e a Áustria,
no dia 10, em Viena.

TITE fará anúncio da lista de jogadores para a
Copa nesta segunda-feira (14)

CBF

 O Atlético-MG
venceu o Atlético-PR,
de virada, por 2 a 1
pela quinta rodada do
Campeonato Brasilei-
ro na tarde de ontem.
Pablo abriu o placar,
mas os mineiros vira-
ram com gols de Bre-
mer e Róger Guedes
na Arena da Baixada.

Com o resultado, o Galo chega à ter-
ceira colocação do torneio nacional, com
10 pontos, mesmo número do líder Fla-

Furacão é derrota em casa

 Rodriguinho decide para o Corinthians
O Corinthians venceu o duelo contra o Palmeiras na tarde de ontem. Pouco

mais de um mês depois de conquistar o Campeonato Paulista na final contra o
rival, o time do técnico Fábio Carille fez 1 a 0 em Itaquera, pela quinta rodada

do Brasileirão. Rodriguinho, novamente, decidiu a partida com um gol no
primeiro tempo em uma jogada iniciada por Pedrinho. O encontro entre

Palmeiras foi o Derby de número 368 da história. Ao todo, o Alviverde possui
130 vitórias nos 368 clássicos já disputados, contra 128 dos corintianos.

 RODOLFO BUHRER/PARANÁ PORTAL

mengo e do vice-líder Corinthians. O
Furacão cai para a 14ª colocação da
competição e segue com cinco pontos.6ª RODADA
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Bom momento para os contatos com pes-
soas mais experientes. Busque oportuni-
dades que possam impulsionar sua car-
reira. Cor: tons escuros.

To
ur

o

Use seus talentos e habilidades para obter
benefícios. Terá apoio de gente do seu coti-
diano. Dia indicado para mostrar persistên-
cia e apostar em sua capacidade de reali-
zação. Cor: branco.

G
êm

os

No trabalho, os melhores resultados serão
obtidos se agir discretamente. No roman-
ce, o clima será favorável para as relações
estáveis: muita sensualidade na intimida-
de. Cor: roxo.

C
ân

ce
r Amizades têm grande importância, particu-

larmente se ajudam você a crescer em
todos os sentidos. Neste dia as carícias
terão mais impacto do que palavras. Cor:
amarelo.

Le
ão

Há perspectiva de se destacar na vida pro-
fissional. Sobrará pouco tempo para a famí-
lia. Poderá se entusiasmar com o um clima
envolvente. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Antes de começar uma nova atividade no

serviço, informe-se bem. Veja o que cole-
gas ou chefes realmente esperam de você.
Cenário sedutor na paixão. Cor: preto.

Li
br

a

Dia para trabalhar duro sem fugir das
responsabilidades profissionais e pes-
soais. Muita sensualidade: esse é o
momento de conquistar alguém especi-
al. Cor: azul-claro.

E
sc

or
pi

ão Estará confortável com relação a seus pla-
nos. Este é um dia de dedicação: ao traba-
lho e às pessoas que ama. Nas relações
estáveis, o amor se mostra ainda mais for-
te. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
ri

o Busque prazer em todas as tarefas que
desempenha, especialmente no setor pro-
fissional. O relacionamento com pessoas
mais jovens promete ser feliz e divertido.
Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Precisará avaliar o que é realmente impor-

tante e com isso, separar o que não serve
mais para sua vida. Esta pode ser uma
fase crítica sob alguns aspectos, mas tam-
bém libertadora. Cor: preto.

A
qu

ár
io Momento favorável para mudanças em sua

vida pessoal e financeira. Viagens com a
família contam com boas energias. No cam-
po sentimental, deixe seu coração falar mais
alto. Cor: azul.

 P
ei

xe
s Dia favorável para quem trabalha com com-

pras e vendas. Na área sentimental, muita
sensualidade no convívio com a pessoa
amada. Cor: preto.
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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    DEUS SALVE O REI

 • RECORD

 • BAND

MALHAÇÃO
Isadora garante a Rafael e Larissa

que manterá segredo sobre os dois.
Rafael afirma a Isadora que acompa-
nhará o desempenho escolar de Péro-
la. Flora, Maria Alice e Bárbara aconse-
lham Úrsula a conversar com Enzo. Os
colegas de Enzo zombam do menino
por gostar de Úrsula. Gabriela repreen-
de Pérola por fazer bullying com Úrsula.
Getúlio mente para Isadora sobre sua
família. Heitor e Tito refletem sobre a
vida de Garoto.

ORGULHO E PAIXÃO
Lorde Williamson oferece dinheiro

para que Ofélia e Felisberto afastem
Elisabeta de Darcy, mas o casal expul-
sa o lorde de sua casa. Elisabeta e
Darcy confrontam Uirapuru e resgatam

Lídia do bordel. Charlotte provoca Uira-
puru. Brandão despista Otávio e Ran-
dolfo sobre o motivo de seu ferimento.
Agatha comenta com Aurélio sobre o
novo ataque sofrido por Julieta. Julieta
denuncia a violência ocorrida com ela e
Olegário para o governador de São Pau-
lo. Lídia tenta fugir da vigilância de Eli-
sabeta e Darcy, mas é surpreendida pela
chegada de Ofélia. Jorge promete a Te-
nória que investigará sobre a foto de
sua mãe que está com o Barão.

SEGUNDO SOL
Beto tenta cantar em seu trio elétri-

co precário, cercado por poucos foliões.
Karola convence o namorado a ir para
o camarote de Laureta, que barra a en-
trada do rapaz. Dodô revela a Beto que
Remy acabou com o patrimônio da fa-
mília e o cantor decide fazer um show
em Aracaju. Beto não consegue embar-

Lucíola flagra Amália observando Catarina. Catarina avisa a Otávio que
ficará em Montemor, até que Artena seja reconstruída. Glória afirma a Naná
que terminará o noivado com Ístvan. Afonso manda Romero acompanhar a

retirada das tropas de Otávio de Artena. Ístvan passa mal.
Osiel sente ciúmes ao saber que Glória irá se casar. Catarina avisa a

Afonso da proposta feita a ela por Otávio, demonstrando falsamente sua
lealdade ao rei. Glória conta a Osiel que não se casará com Ístvan.

Rodolfo pede ajuda a Lucrécia para evitar seu exílio.
Catarina sente tontura e desmaia nos braços de Afonso.

car no avião. Remy e Karola descobrem
que o avião em que Beto estava caiu e
decidem tirar proveito da situação. Naná
não se conforma com a suposta perda
do filho. Beto se desespera ao ver a
reportagem sobre sua morte. Remy e
Karola convencem Beto a fingir sua
morte para ajudar a recuperar o patri-
mônio da família.

AMOR PROIBIDO
Saït é mal recompensado por Hilmi após

montar a cena para enganar Adnan na casa
da praia e se revolta. Behlul encontra Adnan
pensativo e o observa de longe.

APOCALIPSE
Tamar e Gideon se preocupam com

as atitudes do neto. Stefano e Ricardo
planejam torturar Benjamin. Isabela ten-
ta seduzir Ricardo e é humilhada. Gló-
ria é levada até Stefano. Noah e Saulo
ajudam algumas pessoas a encontra-
rem o abrigo secreto. Alguns soldados
se aproximam. André ameaça Benjamin
na prisão. Stefano serve água envene-
nada para Glória e faz chantagem para
entregar o antídoto. O Falso Profeta diz
que ela precisa renegar seu Deus e
aceitar Ricardo para obter a cura.  se
diante da imagem de Ricardo.

CARINHA DE ANJO
Bárbara e Frida decidem fazer uma

rota alternativa das freiras e demais
colegas da escola que estão em pas-
seio em um parque. Ribeiro revela para
Peixoto que Haydee está mudada e ar-
rependida. Adolfo recebe Haydee no
apartamento dos Lários e a mulher se
emociona. O homem diz não conse-
guir pensar em mais ninguém. Bárba-
ra perde os óculos em um brinquedo
alto e fica assustada. Haydee elogia
a comida preparada por Adolfo, en-
quanto o homem conta que está apai-
xonado por ela.

Lucíola
flagra
Amália

observando
Catarina

 • SBT



MICHELLE GALVÃO

CRIANÇA 17CASCAVEL, 14 DE MAIO DE 2018

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

A linda Sofia Rodrigues, apaixonada por flores  A pequena Alice Seibert com a mamãe Deisi

 VERA E GRASI FOTOGRAFIA

Muryel Eduardo Luciano, que  apagou velinha recentemente  Rosa Jurtkiewicz, com seu príncipe Gabriel

FÁBIO DONEGÁ

 O gatinho Enzo e a mamãe Carla

MICHELLE GALVÃO


