
Mais prazo para o
pagamento do IPTU
Os contribuintes cascavelenses ganharam mais prazo para o pagamento da primeira
parcela do IPTU e da cota única com 10% de desconto. A parcela, que venceria on-

tem, poderá ser paga sem juros até o dia 26 de abril. A prorrogação levou em consi-
deração o atraso na confecção, postagem e distribuição dos carnês, além de incon-

sistências apuradas na integralização dos dados dos arquivos.
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Audiência vai
debater água
contaminada
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Cidadão chega
ao Periolo
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Caixa reduz
juros para a
casa própria
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Contra a
dengue

A Secretaria de Saúde de
Cascavel iniciou ontem o
segundo Levantamento

Rápido do Índice de
Infestação do Aedes

aegypti. Serão vistoriados
4,3 mil imóveis e todos os
agentes de endemia estão

envolvidos na ação para
detectar focos de

infestação do mosquito
transmissor da dengue.
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As equipes adultas de hande-
bol de Cascavel passaram pela 1ª
etapa da Chave Ouro do Campeo-
nato Paranaense com 100% de
aproveitamento, em Toledo. Tan-
to o time feminino quanto o mas-
culino venceram, e bem, seus dois
compromissos no fim de semana,
na estreia na competição.

Dentre os homens, o ACH/La-
nalli/02 Saúde/Cascavel, quinto

Handebol 100% no adulto
colocado em 2017, iniciou a cam-
panha com uma vitória por 33 a
22 sobre o time de Jussara, oita-
vo colocado em 2017, no sábado.
Já no domingo os cascavelenses
surpreenderam o atual campeão
Maringá com uma vitória por 26 a
21. Antes, a equipe maringaense
havia passado pelo time de Assis
Chateaubriand por 27 a 9.

Dentre as mulheres, as golea-

das em Toledo ficaram por conta
do FAG/Cascavel/O2 Saúde, atu-
al vice-campeão. As cascavelen-
ses venceram o time de São
José dos Pinhais por 39 a 9 no
sábado e o de Astorga por 47 a
9 no domingo. Atuais campeãs,
as maringaenses também ven-
ceram os dois jogos: 50 a 19 so-
bre Astorga e 29 a 23 sobre Cam-
po Mourão.

A 2ª etapa da Série Ouro do Paranaense de Handebol
Adulto será realizada nos dias 26 e 27 de maio em Saudade
do Iguaçu. Antes disso, o handebol cascavelense terá um
compromisso festivo neste fim de semana, no Prêmio Melhores
do Handebol Paranaense/Temporada 2017, que será
realizado em Cascavel, no anfiteatro do Colégio Marista.
Onze representantes do handebol de Cascavel serão
premiados no evento: os atletas Cássia Regina da Silveira
(destaque do adulto feminino na Copa Paraná), Diego
Rehbein Bottini (destaque do adulto masculino na Copa
Paraná), Elizandra Kusnik (destaque do Paranaense de
Handebol de Areia), Francinete Carneiro (foto - destaque e
artilheira da Copa Paraná Adulto) e João Vitor da Conceição
(destaque e artilheiro da Copa Paraná Sub-17); os técnicos
Neudi Zenatti (pela Copa Paraná Adulto feminino), Sérgio
Luiz Francisconi (pela Copa Paraná Adulto masculino) e Cezar
Casagrande (pela Copa Paraná Sub-17 masculino); e os
representantes do Cascavel/ACH, do Cascavel/FAG e do
Cascavel/Santa Maria.

Próximos compromissos
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Accorrer é
de utilidade
pública

Foi aprovado por unanimidade em
primeira votação na sessão de ontem
da Câmara de Vereadores de Casca-
vel o projeto que declara de utilidade
pública a Accorrer (Associação Cas-
cavelense de Corredores de Rua). A
proposta tem a finalidade de garantir
a referida associação os benefícios de
várias ações públicas.

A Accorrer foi fundada em Casca-
vel em data de 13 de junho de 2013
por iniciativa de um grupo de amigos
que corriam na cidade e em provas
da região, mas que tem como um
dos seus principais objetivos incenti-
var as corridas de ruas.

Segundo o levantamento do au-
tor do projeto, vereador Madril, hoje

a associação, que não tem fins lucra-
tivos, já conta com 170 sócios com
um plano de incentivo à família. Seus
fundadores foram: Márcia Fontanella,
Pedro Marcomini, Sidclei Nagasawa
Costa, Ângela Rosso, Ricardo Siebert,
Dário Delai, Robson Macanhão e Ed-
son Hernandes.

Importante ainda salientar que a
Associação Cascavelense de Corredo-
res de Rua tem a finalidade de fomen-

tar corridas de rua, apoiando os or-
ganizadores de provas, franqueando-
lhes espaços para divulgação de seus
eventos, organizando corridas de
ruas, promovendo palestras, confe-
rências técnicas ligadas ao atletismo,
elaborar campanhas, visando à pro-
teção e integridade física dos pratican-
tes do esporte, junto às entidades de
segurança pública, motoristas e mo-
tociclistas, entre outras atividades.

O 8º Campeonato Chácara
Fardoski de Futebol Suíço teve as
semifinais definidas no fim de
semana, após oito jogos válidos
pelas Chaves A e B.
Na principal delas, o Barão Auto
Peças goleou o Lolla/Pão Doce
por 6 a 0 e agora fará uma das
semi contra o Fercaus, que
surpreendeu o até então invicto
Marquinhos Veículos com uma
vitória por 2 a 0.
A outra semi da Chave A será
entre Cascavel AP e União, que
nas quartas tiveram dificuldades
opostas. Enquanto o União
goleou a Auto Elétrica SA por 5 a
1, o Cascavel AP só se classificou

Fardoski chega à semifinal SÉRIE B
19h15 Boa Esporte x Fortaleza
21h30 Coritiba x Atlético-GO

Libertadores
19h15 Def. Sporting x Monagas
21h30 Cerro Porteño x Grêmio
21h30 Millonarios x Deportivo Lara

Espanhol
14h30 La Coruña x Sevilla
16h Celta x Barcelona
16h30 Villarreal x Leganés

Copa da Alemanha
15h45 B. Leverkusen x B. de Munique

Inglês
15h45 Brighton x Tottenham

Italiano
15h45 Internazionale x Cagliari

Copa da França
16h Les Herbiers x Chambly

JOGAM HOJE

nos pênaltis contra o SE Villa
Norte: vitória por 4 a 3 após
empate por 2 a 2 no tempo
normal. O resultado fez o Villa
Norte ser eliminado sem ter sido
derrotado no tempo
regulamentar.  Devido ao feriado
deste sábado (21), dia de
Tiradentes, as partidas semifinais
da Chave A, que premiará os
campeões com R$ 10 mil, serão
apenas no dia 28 (sábado), mesma
data das semi da Chave B, que
premiará os campeões com um
jogo de uniforme. Os jogos da B
serão: LA Cordeiro x Oxxiar e
Amigos do Guarujá/Gesso Maciel
x Rádio Capital/Oral Sin.

 FLÁVIO ULSENHEIMER

Accorrer é
de utilidade
pública
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 O ano de 2018 já se encaminha para o segundo semestre e o Coritiba ainda
quer “começar” a temporada. Vice-campeão no Paranaense e eliminado na
Copa do Brasil, o Coxa tem apenas as disputas da Série B pela frente. E o
alviverde paranaense não começou bem sua caminhada na competição. Foi
derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Corrêa na rodada inaugural, sábado, no
Maranhão, e hoje tenta a reabilitação de dentro de casa, onde recebe o
Atlético-GO às 21h30, pela 2ª rodada. Sem Sandro Forner, demitido no
fim de semana, o auxiliar técnico Tcheco (foto) comanda o Coxa esta noite.

O primeiro turno do Grupo 1 da Li-
bertadores será encerrado nesta ter-
ça-feira com as quatro equipes da cha-
ve em campo. Para o vice-líder Grêmio,
o desafio é contra o líder Cerro Por-
teño na casa do adversário, o Estádio
La Olla Azulgrana, em Assunção (PAR).
A partida está marcada para as
21h30, pelo horário brasileiro.

O Imortal chega para o confronto
embalado por quatro vitórias seguidas,
com 12 gols marcados e nenhum so-
frido. A última foi sobre o Cruzeiro em
pleno Mineirão, na estreia pelo Cam-
peonato Brasileiro, sábado.

A mesma empolgação vive o Cer-
ro, que não perde há cinco partidas
e nelas fez 15 gols e não sofreu ne-
nhum. Além disso, ostenta invenci-
bilidade de 16 jogos dentro do seu
estádio, reinaugurado em 2017.

Para este desafio, o técnico Re-
nato Gaúcho não conta com o ata-

 CLASSIFICAÇÃO
O Grêmio é o vice-líder do Grupo 1 da Libertadores com 4 pontos, frutos da

vitória sobre o Monagas (4 a 0) e o empate com o Defensor (1 a 1). Já o
Cerro Porteño lidera a chave com 6 pontos, após duas vitórias em dois

jogos. O Defensor, com 1 ponto, e o Monagas, sem nenhum, abrem a 3ª
rodada às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira.

Duelo de goleadores
cante Luan, que já foi ausência no fim
de semana e sequer viajou com a
delegação gremista. Já o zagueiro
Pedro Geromel, que ficou de fora do
jogo em Minas Gerais por conta de
uma virose, é dúvida para esta noite.
Caso não atue, Paulo Miranda segue
ao lado de Kannemann na zaga.

Superliga de vôlei
As emoções da quarta partida da
semifinal da Superliga masculina de
vôlei 2017/2018 chegam ao
ginásio do Abaeté, em Taubaté
(SP), nesta terça-feira, a partir das
19h. Em casa, o Taubaté Funvic
(SP) recebe o Sada Cruzeiro
(MG) com a vantagem de 2 jogos
a 1 e a chance de encerrar a série
melhor de cinco, assegurando a
vaga na grande decisão. A partida
será transmitida ao vivo pelo
SporTV. O Sesi-SP já está
classificado e é o primeiro finalista
da Superliga masculina 17/18. O
time da Vila Leopoldina passou
pelo Sesc-RJ por 3 jogos a 0 e
aguarda para conhecer seu
adversário na busca pelo título.

BARDABOLA

 7 A 1
A diretoria do Mônaco decidiu
reembolsar os torcedores que
acompanharam no Parque dos

Príncipes a vexatória goleada sofrida
por 7 a 1 para o PSG, que culminou

com o título francês do rival. O
anúncio foi feito logo após a partida,
por meio das redes sociais. O clube

ainda vai detalhar como será
realizada a devolução do dinheiro.
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A academia muito discute, mas
estamos longe de esgotar o tema. A
água consumida pela população pa-
ranaense vive sob uma constante
ameaça. Ameaça que vulnerabiliza
a saúde da população, através de
inúmeros e desastrosos casos de
intoxicação registrados pelas regio-
nais de saúde do estado. Um indí-
cio de que este mal pode estar afe-
tando a população de Cascavel foi
apontado pelo vereador Celso Dal
Molin durante sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Cascavel.
Segundo ele, relatos de moradores
da área rural da cidade apontam sin-
tomas de intoxicação como náuse-
as e dores de cabeça. Para Dal Mo-
lin, o motivo pode estar na água con-
sumida pela população.

Sendo assim, Dal Molin, em par-
ceria com o vereador Paulo Porto
(PCdoB), convocou para esta quarta-
feira (18) uma audiência pública com
o tema “Ações para evitar a contami-
nação e Escassez das Águas de Cas-
cavel”. O evento acontece das 14h
às 17h30 no plenário da Câmara de
Vereadores de Cascavel.

AGROTÓXICOS
Em novembro de 2017, a Sanepar
lançou em sua fanpage a seguinte
postagem: “aproximadamente 70%
da água doce do Planeta é
consumida pela agricultura. E a
grande preocupação que isso causa
é em relação ao uso de agrotóxicos,
que em excesso acaba contaminando
a água, o solo e a nossa saúde” Ou
seja, a própria Sanepar admite que a
água pode estar contaminada com
estas substâncias.  Dados da
Secretaria de Estado de Saúde
apontam que de 670 sistemas da
Sanepar em 344 municípios, no
período de 2005 a 2012, em
48 sistemas (7%) ocorreu pelo
menos um parâmetro fora dos
padrões (28 sistemas no
manancial; 20 sistemas na saída do
tratamento e 12 na saída do
tratamento e no manancial).

Água contaminada

As fontes urbanas
de Cascavel estão
todas impróprias
para o consumo

 O estudo inédito, “Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil
e Conexões com a União Européia”, publicado pela pesquisadora
Larissa Mies Bombardi da Faculdade de geografia da USP, aponta

um abismo entre a legislação Brasileira e a da União Europeia
sobre os limites aceitos de resíduos de agrotóxicos na água e nos

alimentos. A contaminação da água é o que mais chama a atenção,
com a lei brasileira permitindo limite 5 mil vezes superior ao

máximo que é permitido na água potável da Europa. Para se ter
ideia, no caso do Glifosato, que é uma das substâncias mais

utilizadas em nossa região, enquanto que o limite na Europa é de
0,1 micrograma por litro, no Brasil o limite chega a 500

microgramas por litro. Ou seja, provavelmente existam resíduos
de agrotóxicos na água que consumimos, e o pior, existe grande

probabilidade de este fato não ferir qualquer lei nacional.

Os dados

  FÁBIO DONEGÁ
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PROFISSIONAIS de
Engenharia, Arquitetura e
Geologia, fiquem atentos

RETA FINAL
Unipar tem pós-graduação em Estruturas de Concreto e Fundações

Com foco nas edificações, cur-
so trará técnicas de concepção de
projeto estrutural, dimensionamen-
to, verificação e detalhamento.

A Universidade Paranaense –
Unipar lança a terceira turma da
pós-graduação em Estruturas de
Concreto e Fundações, na Unida-
de de Cascavel. Profissionais gra-
duados em Engenharia, Arquite-
tura, Geologia e áreas afins têm
mais essa opção.

O objetivo é capacitar os pro-
fissionais para atuar no campo de
projeto de estruturas de concre-
to e fundações para edificações,
aplicando as técnicas de concep-
ção de projeto estrutural, dimen-
sionamento, verificação e detalha-

mento com base nas normas téc-
nicas vigentes.

 Além dos professores altamen-
te capacitados, com referência no
mercado de trabalho, a grade curri-
cular também é um diferencial, in-
cluindo disciplinas, como Análise
estrutural; Concreto Armado I e II;
Estruturas de Concreto Protendido;
Estruturas pré-fabricadas de Con-
creto; Fundações - Estruturas; Fun-
dações - Geotécnica; Patologia das
estruturas e fundações; e Projeto
de Estruturas.

As aulas da especialização es-
tão previstas para iniciar neste
mês, em regime quinzenal, às sex-
tas-feiras, das 19h às 23h, e aos
sábados, das 7h30 às 13h30, sob

a coordenação da professora Neu-
sa Beltrame. As inscrições po-
dem ser feitas no site
www.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

DESCONTOS
Ex-alunos da Instituição for-

mados em 2017 ganham 20%
de desconto nas mensalidades
do curso; formados em anos an-
teriores, 15%; ex-alunos de cur-
sos de especialização concluí-
dos na Unipar, 20%; e alunos de
outras instituições, 10%. Des-
conto vale somente se as par-
celas forem pagas até a data do
vencimento e não é concedido
aos cursos com número de va-
gas inferior a 15.

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, 17 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Loai Haidor e Gislaine Oliveira Maia
2- Diego Luiz Pinheiro e Kátia Granetto
3- Diego Eduardo de Oliveira da Silva e Laila Cynthia Rodrigues da Silva
4- Paulo Sergio Gonçalves e Anabel Barbosa Soares
5- Fabio Jair Bach e Elisandra Rucker
6- Bruno Lajanoski e Fernanda Novais Mota
7- Ederson Rodrigues de Oliveira e Tatiane Camila Ruscheweyh
8- Éderson Prestes e Adriana Carla Morosini
9- Rodrigo Grad e Cristiane da Silva
10-Alexsandro Czepanhuk de Carvalho e Carla Diniz Pereira
11- Jackson de Sousa Caetano e Fernanda Marafigo
12- Joelmir Caigar Lolle e Patricia dos Santos Thome

Começou ontem e continua até
amanhã o 2º Ciclo do LirAa (Levan-
tamento Rápido do Índice de Infes-
tação do Aedes aegypti) realizado
pela Secretaria de Saúde em dez
estratos. Todos os agentes de Con-
trole de Endemias estão envolvidos
nesta ação que apresenta, de ma-
neira rápida e segura, os índices de
infestação larvários do mosquito.
Pelo menos 4.297 imóveis serão
visitados nestes três dias de ação.

De acordo com a diretora do De-
partamento de Vigilância em Saúde,
Beatriz Tambosi, os quarteirões sor-
teados estão distribuídos em 105
localidades cadastradas no Programa
de Controle de Endemias, ou seja,
serão realizadas visitas em todos os
bairros do Município, mas em uma
quantidade específica de domicílios.

“Pedimos que as pessoas cola-
borem, abrindo os imóveis para que
os agentes possam fazer as inspe-
ções e realizar os trabalhos da
melhor maneira possível, mesmo
que já tenham sido visitados roti-
neiramente e recentemente”.

Vistoria em 4,3 mil imóveis

COLETAS DE
LARVAS
Beatriz explica que durante a
realização do LirAa é realizada
técnica de pesquisa larvária, ou seja,
são coletadas larvas em 100% dos
depósitos encontrados em cada
domicílio, o que permite além de
quantificar as amostras, identificar o
tipo de criadouro, evidenciando a
prevalência de criadouros em cada
extrato. Por isso, mesmo que os
imóveis que foram visitados
recentemente serão inspecionados
novamente. É a partir desses dados
que a Secretaria de Saúde, por
meio do Setor de Controle de
Endemias, programa as ações de
tratamento e outras ações
intersetoriais necessárias nas áreas
de maior risco.

LEVANTAMENTO dos agentes prossegue até amanhã

DIVULGAÇÃO
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 Um encontro na manhã de on-
tem com a participação de empre-
sários, gerentes e profissionais da
área de recursos humanos marcou
a inauguração da quarta das câma-
ras técnicas da Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel. A Câ-
mara Técnica de Relações do Tra-
balho terá por desafios debater
necessidades dos setores organi-
zados, rever a política de direitos e
deveres do trabalhador, encurtar o
caminho para o diálogo com os ato-
res envolvidos no processo, esta-
belecer novas políticas nas rela-
ções do trabalho e estudar os im-
pactos da legislação de segurança
e saúde no trabalho sobre novas
formas de contratação.

A câmara é coordenada pelo
engenheiro de Segurança no Traba-
lho Agnaldo Mantovani, que falou
sobre aspectos legais e de sua ex-
periência de anos na gestão de
questões ligadas às relações tra-
balhistas. Uma das contribuições
pretendidas, de acordo com ele, é

Acic inaugura
Câmara Técnica

por meio do diálogo e do bom-sen-
so contribuir para gerar benefícios
que possam alcançar empresas e
colaboradores. A visão da câmara
é de atuar com credibilidade, efici-
ência e representatividade e seus
objetivos são esclarecer, sensibili-
zar e capacitar para os assuntos
pertinentes à área.

O tema é amplo e em muitos momentos complexo, por isso ter
informações e multiplicar conhecimentos é tão determinante, se-
gundo Agnaldo. O coordenador empregou dados do desembarga-
dor Sebastião Geraldo de Oliveira para falar sobre a relevância das
relações do trabalho.

 Sebastião informa que o número de acidentes chegaria aos 700 mil
por dia no Brasil, com 55 mortes. Conforme Agnaldo Mantovani, posici-
onamentos extremos em nada contribuem para avanços ao setor e sim
o diálogo e as ações francas para a busca de saídas conjuntas e que
possam gerar ambientes mais sadios e seguros. Ele citou também so-
bre responsabilidades, direitos e deveres e disse que todos têm sua
parcela de cumprimento de normas e regras estabelecidas.

REFORMA
O advogado Joaquim Pereira

Alves Jr. também participou da
reunião inaugural da Câmara

Técnica de Relações do Trabalho
da Acic. Ele abordou sobre

pontos, dúvidas e questões da
nova reforma trabalhista que
ainda dependem de decisões

definitivas de instâncias da Justiça.
Joaquim alertou sobre desafios e
cuidados com falsas expectativas
e dos cuidados necessários para

evitar prejuízos às empresas e ao
trabalhador. Ele citou exemplo

do que a morte de um trabalhar
na empresa pode representar. Os

custos podem chegar a R$ 1
milhão considerando

Tema amplo Agnaldo é o
coordenador da

quarta das
câmaras técnicas
criadas pela Acic
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A inundação de casas no Bair-
ro Brasília em Cascavel não é um
fato isolado do último domingo.
Sempre que há chuva intensa na
cidade, famílias da Rua Procópio
Ferreira e outras próximas se de-
sesperam por conta da água e
muita lama invadir cômodos e des-
truir móveis e eletrodomésticos.
Problemas recorrentes que envol-
vem a rede de drenagem fazem
com que a chuva transborde buei-
ros e alague as ruas do bairro.
Dentro dos quintais o volume de
água também preocupa.

Outra situação recorrente das
for tes chuvas é a inundação da
BR 467, entre o trecho da Aveni-
da Piquiri e Rua Jacarezinho, se-
guida do deslizamento de pedras
e lama. Com isso, acidentes são
comuns já que veículos derrapam
com maior facilidade na pista. O
Corpo de Bombeiros precisou lim-
par a rodovia ontem logo após um
carro e um caminhão se envolve-
rem em batida.

Problemas recorrentes

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Estudo específico
Em relação ao Bairro Brasília, a Secretaria de Obras deve realizar

um estudo específico da situação para que melhorias sejam
providenciadas. “Na BR 467 o problema deve ser discutido com o
DER [Departamentos de Estradas e Rodagem] que é responsável

por um trecho da rodovia”, afirma o secretário Cletírio Feistler.

ALAGAMENTOS frequentes na BR 467 trazem transtornos a motoristas
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

A estrutura precária da USF (Uni-
dade de Saúde da Família) do Bair-
ro Colmeia em Cascavel receberá
melhorias. Uma nova unidade será
construída no mesmo local e as
obras atenderão a uma reivindica-
ção antiga da comunidade.

“Desde que nasci moro nesse
bairro e acredito que houve refor-
ma somente uma vez. Está mais do
que na hora de alguma melhoria ser
feita”, comenta Giovana Fagundes.

Ela reconhece que o modelo de
atendimento implantado pelo mu-
nicípio melhorou muito o tempo de
espera das consultas e que a cons-
trução da nova unidade beneficiará
ainda mais a população. “Não te-
nho do que reclamar de enfermei-
ros e médicos, mas será muito
melhor uma unidade com sala de
espera maior e consultórios no-
vos”, ressalta.

Pelo lado de fora, as janelas e
portas enferrujadas e madeiras do
forro já sinalizam os desgastes do
tempo de construção da estrutura.
Até mesmo o bueiro à frente da

unidade precisa de limpeza.
Manoel de Novaes Neto tam-

bém está na expectativa de que
esses e tantos outros problemas
sejam resolvidos. “O que toda a
população espera é por melhorias
na área da saúde”, afirma.

O aviso de licitação publicado no
Órgão Oficial do município prevê o
valor máximo de R$ 828.572,51
para as obras da nova USF. O valor
exato, no entanto, somente será
anunciado após a escolha da em-
presa no dia 2 de maio.

ESTRUTURA apresenta precariedades que
surgiram com o passar do tempo

 MUDANÇA
Devido às obras que devem

levar sete meses, a Secretaria
de Saúde de Cascavel busca um
novo espaço provisório para que

o atendimento aos pacientes
não seja prejudicado. Um

chamamento público foi aberto
para locação de imóvel que deve

ter no mínimo 210 metros
quadrados. As adequações

necessárias para funcionamento
da unidade de saúde como

divisórias, pontos hidráulicos e
elétricos serão de

responsabilidade do
proprietário. Alguns possíveis

imóveis já foram avaliados, mas
ainda não houve definição.

R$ 828 mil para nova USF
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O bairro Periolo recebe hoje a
estrutura itinerante do Território
Cidadão. O atendimento à popu-
lação começa logo pela manhã,
na Rua Jaraguá, entre as ruas
Romeu Capponi e Rua Guaíba, em
frente ao Salão Comunitário. Às
13h haverá apresentação do mú-
sico Eros de La Vega, às 14h o
prefeito Leonaldo Paranhos e se-
cretários estarão presentes no
Território atendendo a população.

No bairro Morumbi, os traba-
lho de atendimento das cerca de
400 demandas apresentadas
pela comunidade do bairro Mo-
rumbi, primeira sede do Territó-
rio Cidadão V, começaram logo

Território Cidadão no Periolo

ESPAÇO foi preparado para receber o Território Cidadão que terá também horta urbana

FOTOS: DIVULGAÇÃO

cedo nesta segunda feira(16). Du-
rante todo o dia aconteceram aten-
dimentos relacionados à saúde,
encaminhamento para vagas de
emprego, através da Agência do
Trabalhador, agendamento para
confecção de carteira de identida-

Através o Expresso Brincalhão e dos monitores que acompanham as crianças
nas atividades recreativas, muitos estudantes da rede municipal estão tendo
a oportunidade  de brincar e ao mesmo tempo aprender com as atividades
lúdicas oferecidas pelos professores e monitores.  Além dos brinquedos, as
crianças  também podem fazer pintura em tela e no rosto. Outra atividade

bastante requisitada pelas crianças é o vídeo game interativo. Neste
brinquedo, os professores conseguem trabalhar noções de espaço,

percepção, equilíbrio, matemática e trabalho, em equipe entre outras.

Agricultura Urbana
Durante toda manhã de ontem,
equipes da Seagri (Secretaria de

Agricultura) e do Território Cidadão,
trabalharam na implantação da

horta, dentro do Programa
Agricultura Urbana, que vem sendo

desenvolvido com a ajuda da
comunidade. Neste projeto, as

equipes do Município  identificam as
áreas públicas  para instalação das

hortas, preparam o solo, os
canteiros e realizam primeiro
plantio. Depois, os moradores

assumem os cuidados, a colheita e
os plantios seguintes.

Expresso Brincalhão

de e emissão da segunda via do
documento, Ouvidoria 156 e Par-
tiCity, brincadeiras para as crian-
ças com o Expresso Brincalhão
com cama elástica, piscina de bo-
linha, escorregador, pintura e ví-
deo game.

Orientação e encaminhamentos

“Os encaminhamentos de saúde estão sendo trabalhados junto
a UBS do bairro. Como nossa estrutura temporária está bem próxi-
ma ao Posto de Saúde, estamos orientando as pessoas e fazendo
os encaminhamentos para a unidade”, explicou o gerente territori-
al, Ailton Lima. Segundo ele, “o que o Território quer, também, é
mostrar às pessoas todos os serviços já disponíveis na região onde
moram e como o cidadão pode ter acesso a eles, como por exemplo
os serviços de saúde que elas buscam aqui e que são oferecidos
nas USFs. Nossa missão é potencializar esta informação para que
as pessoas sejam atendidas da melhor forma possível”.
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NOTAS
MILÍCIA
As investigações do assassinato da
vereadora Marielle Franco (PSOL)
e do motorista Anderson Gomes
apontam para o envolvimento da
milícia, disse ontem o ministro da
Segurança Pública, Raul
Jungmann. “As investigações
avançam. Estão partindo de um
grande conjunto de hipóteses e
afunilando. E uma das
possibilidades que têm crescido
é que seja um crime ligado
às milícias”.

Casa Civil
A governadora Cida Borghetti
anunciou ontem, durante reunião
com o secretariado no Palácio
Iguaçu, os novos nomes que irão
compor a sua equipe de governo.
O deputado federal Dilceu
Sperafico assume, a partir de
amanhã, a chefia da Casa Civil e o
atual presidente da Companhia de
Habitação do Paraná (Cohapar),
Abelardo Lupion, foi indicado para
a Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logística.

FGTS
O presidente Michel Temer assinou
ontem o decreto que autoriza o
trabalhador com deficiência usar o
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para a compra de
órteses e próteses. De acordo com o
decreto, para a movimentação da
conta vinculada do FGTS será
considerado trabalhador com
deficiência aquele que tem
impedimento de natureza física ou
sensorial que produza efeitos pelo
prazo mínimo de dois anos.

Menos juros à casa própria
A Caixa Econômica Federal

anunciou ontem redução das ta-
xas de juros do crédito imobiliá-
rio e aumento do percentual do
valor do imóvel financiado. As ta-
xas mínimas passaram de
10,25% ao ano para 9% ao ano,
no caso de imóveis do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH),
e de 11,25% ao ano para 10%
ao ano para imóveis enquadra-
dos no Sistema de Financiamen-
to Imobiliário (SFI).

As taxas máximas caíram de
11% para 10,25%, no caso do SFH,
e de 12,25% 11,25%, no SFI.

Segundo o presidente da Caixa,
Nelson Antônio de Souza, a redu-
ção das taxas de juros facilita o
acesso à casa própria e estimula o
mercado imobiliário. “O objetivo da
redução é oferecer melhores con-
dições para os nossos clientes,
além de contribuir para o aqueci-
mento do mercado imobiliário e
suas cadeias produtivas”, desta-
cou, em nota.

A última redução de juros feita
pela Caixa ocorreu em novembro de
2016, quando as taxas mínimas

passaram de 11,22% para 9,75%
ao ano para imóveis financiados
pelo SFH, e de 12,5% para 10,75%
ao ano para imóveis do SFI.

 Taxas mínimas de
financiamento passaram

de 10,25% para 9%

 Cota de financiamento
O banco aumentou novamente o limite de cota de financiamento do imóvel

usado, de 50% para 70%. Em setembro do ano passado, a Caixa tinha reduzido
para 50% do valor do imóvel o limite máximo de financiamento.

A Caixa também retomou o financiamento de operações de interveniente
quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até
70%. Os prazos para permanecem entre 156 para 420 meses no caso do SFH e
120 a 420 meses, no SFI. A Caixa, que lidera o mercado com cerca de 70% das

operações, possui R$ 82,1 bilhões para o crédito habitacional em 2018.

DIVULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

A culpa é de quem?
Um socorro que demorou

mais de duas horas em Santa
Tereza do Oeste na noite de do-
mingo foi motivo de polêmica,
principalmente entre popula-
res que acompanharam o aten-
dimento a duas vítimas de
atropelamento na Avenida Bra-
sília. Catadores de papel foram
atingidos por um carro por vol-
ta das 19h, mas receberam
socorro apenas por volta das
21h, pelo Corpo de Bombeiros
de Cascavel, que deslocou
uma viatura a Santa Tereza.

No local, a informação é que
o Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) da cidade foi
acionado pelo motorista do veí-

culo envolvido no acidente, mas
que a ambulância não poderia
prestar socorro às vítimas, que
estavam com hipotermia. “Ale-
gam que há três ambulâncias na
cidade, mas onde estão? Não é
a primeira vez que isso acontece
aqui, a informação é de que a
ambulância do Samu não está
em Santa Tereza, passaram o
atendimento para o socorro da
cidade no posto, mas as vítimas
ficaram esperando, no relento,
por mais de duas horas até o bom-
beiro chegar”, desabafaram mo-
radoras do município, durante a
transmissão ao vivo do socorro
pela página do Facebook dos jor-
nais Hoje News/O Paraná.

Santa Tereza do Oeste é um município que tem base do Consamu. Porém,
de acordo com a direção-técnica do consórcio, apenas um veículo é
disponibilizado no local. No domingo à tarde, por volta das 14h30, a

ambulância, que é antiga, ainda de 2011, quebrou. Aliás, esse é o maior
problema do Consórcio hoje. Das 25 viaturas, 22 precisam ser trocadas

com urgência, o que já foi solicitado ao Ministério da Saúde, mas até agora
sem resposta. A ambulância foi substituída por outro veículo reserva às

16h, também antigo. Quando houve a solicitação do pedido para atender
as vítimas de atropelamento, a ambulância estava em uma ocorrência em

outra cidade. “Não houve recusa do Samu, e sim uma indisponibilidade
naquele momento. Nestas situações, acionamos a viatura da frota

municipal da cidade. Segundo registros, a equipe local não deslocou para a
ocorrência, e por isso a medida foi acionar o Siate de Cascavel”, afirma

Rodrigo Nicácio, diretor-técnico do Consamu Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

O ATENDIMENTO
Segundo relatório online do Corpo de
Bombeiros, o horário de acionamento
da ocorrência foi às 20h30. O socorro
foi mostrado ao vivo pela reportagem
aproximadamente às 21h. “Quando

fizemos o convênio com o Samu, ficou
claro que todos os acidentes e

pronto-atendimentos seriam feitos
pelo Samu. Não fazemos, com as

ambulâncias da cidade, esse
procedimento. Já aconteceu, outras

vezes, de ficarmos desprotegidos
porque a ambulância atende outras
cidades. O que não pode é o Samu

jogar a responsabilidade em cima de
nós e o atendimento ser realizado

cerca de duas horas depois”, rebate
o prefeito de Santa Tereza do Oeste,

Élio Narciniak.

EXCLUSIVIDADE?
A assessoria de imprensa direta do prefeito de Santa Tereza afirmou que o
município paga R$ 15 mil por mês para ter uma viatura “exclusiva” para a

cidade. E que as ambulâncias do Município não têm como atender ocorrências
deste tipo. Porém, de acordo com o Consamu, a contribuição mensal do

Município ocorre como em todas as cidades do consórcio: é pago R$ 1,36 por
habitante. E, segundo estimativa de 2017 do IBGE, a população de Santa

Tereza é de 10.471 pessoas. Os valores multiplicados chegam a quase R$ 15 mil.
“A ambulância de Santa Tereza pode ser acionada para cidades vizinhas, que

não têm base, assim como ocorre em qualquer outra cidade”, reforça Nicácio.

Ambulância quebrada

CATADORES foram atingidos por um carro em
Santa Tereza do Oeste
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Giro da
Violência

Acidente na Tito
Um acidente envolvendo um carro
e uma motocicleta foi registrado
na tarde de ontem, na Tito
Muffato, perto da 7ª Ciretran em
Cascavel. A motociclista ficou
inconsciente, mas foi atendida
pelo Siate e levada para casa
hospitalar com ferimentos leves.

Desencontro de informações
No local, desencontro de
informações de como ocorreu a
batida. A motorista do Fiesta, que
cruzava a Avenida, disse que se
assustou com um Meriva, que saia
do estacionamento e, para não
bater no carro, parou no meio da
via. Já populares informaram que
a motociclista caiu na via e veio
deslizando, até atingir o carro.
Um policial militar, que estava à
paisana, ajudou a orientar o
trânsito, que ficou confuso no
local.

Motociclista ferido
Um acidente envolveu um carro e
uma moto na tarde de ontem em
Cascavel e deixou um rapaz, de 25
anos, ferido. A batida ocorreu na
Rua Minas Gerais, esquina com a
Rua José Bonifácio, no Bairro São
Cristóvão. O motociclista seguia
pela Minas Gerais quando o
motorista de um Uno avançou a
preferencial. Com ferimentos
leves, ele foi encaminhado a
atendimento hospitalar.

O 13º homicídio do ano foi registra-
do em Cascavel neste fim de semana.
Alessandro Rocha, de 26 anos, foi víti-
ma de quatro disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu no Bairro Univer-
sitário, em Cascavel, em via pública.
O rapaz foi atendido às pressas pelo

Siate e levado ao HU (Hospital Univer-
sitário) em estado grave. Logo depois,
foi transferido para um hospital parti-
cular de Cascavel, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu.

A Polícia Civil investiga o caso em
busca dos autores do assassinato.

 VÍTIMA foi atendida pelo Siate e levada a atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos

Uma pessoa ficou ferida em um capotamento registrado na tarde de ontem, na
BR-467, no distrito de Sede Alvorada em Cascavel. Um homem, de 47 anos,
foi encaminhado para atendimento hospitalar. Ele dirigia um Gol pela rodovia
quando perdeu o controle da direção depois de um dos pneus do carro
estourar. O veículo capotou e o condutor ficou preso às ferragens. O homem
foi encaminhado para atendimento hospitalar em Toledo.

TATIANE BERTOLINO

13o homicídio13o homicídio

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Na ativa
Demissionário na semana passada, o jornalista Ivan Zuchi
passou o dia de ontem na Secretaria de Comunicação de
Cascavel. Na quinta-feira (12), após um desentendimento
com o prefeito Leonaldo Paranhos, ele decidiu retornar

para Curitiba e anunciou que estava deixando a função de
secretário de Comunicação que ocupa desde janeiro do

ano passado.

Assinaturas
Paranhos ainda espera que ele
reveja sua posição e continue
no primeiro escalão do
governo. Ontem, Zuchi
afirmou que retornou apenas
para assinar alguns
documentos, mas que deixaria
a função. A insistência de
amigos e colegas de governo,
no entanto, podem
contribuir para a permanência
dele no cargo.

Concidade
Tomada a decisão em relação
aos projetos aprovados na
Câmara sobre a atuação do
Concidade na liberação de
construções e loteamentos:
foram vetados pela
Procuradoria Jurídica. Agora
eles seguem a avaliação do
prefeito, Leonaldo
Paranhos (PSC).

Fundação
A Prefeitura de Cascavel
informou ontem que
Fundação Municipal de
Cultura e Esportes (FMEC),
que está em processo de
ajuste, tem como propósito
complementar os trabalhos
que já são realizados pela
Secretaria de Esportes e
Cultura e os demais
departamentos da pasta.

Prorrogada
Ontem entre os assuntos
debatidos no Legislativo
estava o projeto que
desafeta imóveis públicos,
destinados a travessias
entre os terrenos de
loteamentos do Bairro
Recanto Tropical. Ele foi
retirado de pauta para
que dúvidas sejam
esclarecidas.

VISTAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje, às 10h, a Comissão de Justiça e Redação analisa
o Programa Promover.

 Ele substitui cestas básicas por vale de R$ 100  ao mês
para famílias pobres.

A proposta visa receber R$ 1,5 milhão por pequenas áreas
invadidas há décadas pelos moradores. Hoje uma reunião
será feita antes da sessão, 13h30, convocada pelo
vereador Alécio Espínola (PSC), com Adir Tormes, diretor
do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).

Caçambeiros
rastreados

Após constatação de
aterros clandestinos de
iner tes espalhados em
diferentes pontos, os ve-
readores Pedro Sam-
paio (PSDB) e Fernando
Hallberg (PPL) preten-
dem cobrar a atuação da
Secretaria de Meio Am-
biente de Cascavel.

A categoria conta com
uma legislação aprovada
em 2011. Em 2016 hou-
ve uma alteração aumen-
tando o rigor aos que fa-
zem descartes irregulares,
obrigando todos os cami-
nhões com caçambas ca-
dastrados a instalar ras-

treadores. Por lei, se cons-
tatada a falta do equipa-
mento, o dono da empre-
sa deverá instalá-lo ou con-
sertá-lo em 24 horas. Além
disso, a legislação apon-
ta que as empresas trans-
portadoras flagradas pela
fiscalização despejando
entulho sem o devido apa-
relho rastreador ou em lo-
cais inapropriados tem o
alvará de funcionamento
cassado. “Pretendemos
cobrar que a lei municipal
seja respeitada, para que
as empresas façam com
o que está estabelecido”,
diz Sampaio.

MATERIAIS
INERTES
Uma área rural foi
encontrada com cinco mil
metros quadrados de
materiais inertes da
construção civil pelos
parlamentares que
encaminharam um pedido de
informações ao Escritório
Regional do IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) sobre
empresas legalmente
formadas para atuar no
Município. O relatório
completo também será
repassado a Promotoria de
Meio Ambiente. Agora,
Sampaio alega que também
serão apurados os dados da
fiscalização feita pela
Prefeitura. “Vamos verificar
as multas aplicadas pela
Secretaria de Finanças, quais
medidas foram tomadas para
coibir essa prática”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer/CMC

SAMPAIO diz que serão
apurados os dados da fiscalização
feita pela Prefeitura
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Sem os devidos pagamentos do
governo do Estado, as obras do
Pronto-Socorro do Hospital Univer-
sitário seguem em ritmo lento, de-
vido a redução de trabalhadores no
canteiro. A decisão da Construtora
Brock foi anunciada à Unioeste (Uni-
versidade Estadual do Oeste do
Paraná) que, por enquanto, não
agiu para reverter o impasse. Por
direito, a empresa poderia parali-
sar totalmente o trabalho, mas vai
manter o serviço em andamento,
com menos equipes que o ideal, até
que as medições sejam pagas.

A obra prevista para ser concluí-
da em maio agora levará mais tem-
po. Preocupação à Secretaria Muni-

Atraso sobrecarrega UPAs
OBRAS deveriam ser concluídas em
maio, mas demandarão mais tempo

cipal de Saúde, que enfrenta UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento)
lotadas, em função da redução da
capacidade de atendimento no Pron-
to-Socorro do HU. “A reforma do pron-
to-socorro reduz a capacidade de
atendimento. Tivemos um represa-
mento de pacientes nas UPAs”, diz
Rubens Griep, secretário de Saúde.

Embora abertos dez novos leitos
- dos 30 que estavam parados por
falta de servidores -, o HU ainda não
atua na capacidade ideal, sobran-
do ao Município suprir a demanda
aos casos mais graves.

A obra da ala de queimados do
Hospital Universitário também
está na mesma situação. Nesta se-
gunda etapa a empreiteira está res-
ponsável pela finalização dos aca-
bamentos, como forros, ilumina-
ção, grupo gerador de energia e apa-
relhos de ar-condicionado. O valor
do contrato é de R$ 6 milhões e a
obra estava prevista para terminar
em maio. Sem receber há quase

EM ATRASO
No caso da obra do pronto-

socorro, são R$ 3,47 milhões
destinados a construção. Deste

total falta o governo repassar R$
800 mil – o atraso desde novembro

é de R$ 421 mil. Um plano de
contingência teve que ser

implantado para não interromper
os atendimentos enquanto os

serviços estivessem em
andamento.   A empreiteira

executou 75,85% do previsto em
projeto, mas teve que reduzir as
equipes devido a falta de verbas.

“Nossa preocupação também está
relacionada as questões sanitárias,
pois enquanto Vigilância Sanitária,

também temos restrições em
relação a licença e acesso de

pacientes que acabam ficando nas
Unidades”, diz Griep.

três meses, o empresário Nestor Dal-
mina admite dificuldades para man-
ter a obra em andamento. “Já reduzi-
mos as frentes de trabalho. Quando
vamos atrás, ouvimos do Estado que
não há previsão de pagamento. Pa-
garam apenas uma parcela. Enxu-
guei as contas, pisamos no freio”,
diz o empresário que mantém outra
obra do Estado: a conclusão da ala
materno infantil, uma obra de 1,8

mil metros quadrados (a estrutu-
ra final terá cinco mil metros qua-
drados - capacidade para 63 lei-
tos adultos, 86 berços, sendo 29
UCI, 18 de UTI e mais 35 para en-
fermaria). “Se não tivermos os pa-
gamentos, vamos parar. Vamos
respeitar o prazo legal de licitação.
Quando não há pagamentos em
três meses podemos interromper
os serviços”, diz Dalmina.

 SE NÃO RECEBER, OBRAS PARAM

Atraso sobrecarrega UPAs
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O pagamento da primeira par-
cela do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) que venceria
ontem foi prorrogado e o contri-
buinte cascavelense ganhou
mais dez dias para quitar o va-
lor. O novo prazo estabelecido no
decreto assinado pelo prefeito
Leonaldo Paranhos é 26 de abril.

A prorrogação levou em conside-
ração o atraso na confecção, pos-
tagem e distribuição dos carnês e
ainda inconsistências apuradas na
integralização dos dados dos arqui-
vos. A prorrogação vale também
para os outros tributos que vence-
riam ontem como a Taxa de Coleta
de Lixo e Taxa de Proteção a Desas-
tres e Contribuição para o Custeio
de Iluminação Pública.

O decreto esclarece que a pror-
rogação é válida apenas para a pri-
meira parcela de cada tributo, e
para a cota única, sem influência
de juros, inclusive mantendo-se o
desconto de 10% para o pagamen-
to a vista do IPTU.

“A prorrogação de que trata o
caput deste artigo aplica-se a todos
os imóveis do Município de Casca-
vel, independente da data de venci-
mento anteriormente, definida, e
sem a necessidade de abertura de
protocolos administrativos”, diz o
documento. A data de vencimento
para as demais parcelas permane-
cem inalteradas.

A emissão do boleto de arre-
cadação com a nova data de ven-
cimento deverá ser feita no site
oficial do Município (www.
cascavel.pr. gov.br) ou diretamen-
te na Secretaria de Finanças.

IPTU:
Mais
tempo
para
pagar

INVESTIMENTO
Por lei, a arrecadação com IPTU é
voltada à Educação (25%), Saúde
(15%) e o restante para as demais
prioridades elencadas pelo
Município, como segurança pública
e obras, por exemplo. “É
importante lembrar que pelo
segundo ano consecutivo trazemos
nossas entidades filantrópicas em
destaque nos carnês, para destacar
a importância também do imposto
para elas, uma vez que recebem
subvenções para a manutenção
deste trabalho social significativo”,
lembrou Segalla.

DISTRIBUIÇÃO dos carnês teve início no dia 2 de abril

R$ 44 MILHÕES
Os carnês começaram a ser distribuídos no dia 2 de abril.  A meta para este
ano é de arrecadar R$ 48 milhões com o imposto municipal, superando as

expectativas do ano passado, que efetivamente arrecadou a meta prevista,
que era de R$ 44 milhões. “A comunidade reconhece e entende que este é um

recursos que entra para o Município para dar suporte significativo à
implementação de políticas públicas importantes para a população”, disse o

secretário de Fianças, Renato Segalla, no dia em que a distribuição começou.

ARQUIVO

IPTU:
Mais
tempo
para
pagar
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“Se o triplex é dele,
então o povo está
autorizado a ficar

lá. Se não é,
precisam explicar

porque
ele está preso”.

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

O Ministério
Público que está
exigido que o ex-
governador Beto

Richa devolva aos
cofres públicos R$
24 mil gastos em
viagem a Paris.

As invasões de
terra produtivas

que ganharam força
pelo Brasil nas

últimas semanas,
inclusive em uma

área da Embrapa em
São Paulo ontem.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

26
Terça

Curitiba

14 25
Quarta

22
Terça

21
Quarta

14

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1215

NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

ARQUIVO

Guilherme Boulos, do
MTST, que liderou

ontem uma ocupação
no tríplex atribuído ao

ex-presidente

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

Como contamos no livro Cascavel: Uma Santa na
Encruzilhada, a definição do nome da cidade se deu
ao fim de uma batalha entre os líderes da comunidade
e o bispo de Foz do Iguaçu, monsenhor Guilherme
Maria Thiletzek.

Guilherme, já bem doente, conseguiu uma vitória
em 16 de abril de 1936, quando o governador para-
naense, Manoel Ribas, expediu o título de domínio ple-
no das terras do primeiro perímetro urbano da antiga
Encruzilhada dos Gomes.

O título, concedido em favor de Foz do Iguaçu, abran-
gia uma área de 1.001 hectares. O lugar passou a ser
chamado Patrimônio Municipal de Aparecida dos Por-
tos de Cascavel. Na escola, as crianças eram instruí-
das a pôr nos cabeçalhos das tarefas o nome da cida-
de e a data: “Aparecida dos Portos, 16 de abril de 1936”.

O líder cascavelense, Jeca Silvério, não concor-
dou em mudar o nome da vila, na época ainda com
meia dúzia de famílias. A lei vigente determinava que
os lugares recebessem o nome de seu acidente geo-
gráfico mais destacado – e o Rio Cascavel era a refe-
rência principal.

Monsenhor Guilherme não conseguiu manter sua
proposta. Morreu em meio a muito sofrimento em 25
de fevereiro de 1937, de hidropisia, com 59 anos.
Em 18 de janeiro de 1938 o nome do lugar se definiu
com a lei estadual 6.244, que determinou a criação
do Distrito Judiciário de Cascavel, pertencente à Co-
marca de Foz do Iguaçu.

Mesmo assim os religiosos continuaram preenchendo
cabeçalhos e escrevendo cartas de “Aparecida dos Por-
tos” até a instalação do Município, em dezembro de 1952.

 Acesso fechado
O acesso à BR-277
próximo ao viaduto da Rua
Olindo Periolo, em
Cascavel, será fechado a
partir de hoje. Segundo a
Ecocataratas, a ação estava
prevista no projeto
executivo do viaduto e
será concretizada devido
ao término da construção
e liberação do tráfego. A
orientação é para que os
motoristas utilizem o
viaduto para realizar a
travessia.

 Equoterapia
O primeiro passo concreto
rumo à consolidação do
projeto de revitalização da
Apae de Cascavel será
dado hoje, na data em que
comemora 47 anos. A partir
das 8 horas será
inaugurado o centro de
referência em equoterapia
da Apae. Outro avanço
com o novo espaço será a
ampliação do bem-estar
oferecido tanto para os
alunos como para
os animais.
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Felicidades!

Mães
Para homenagear as mães, a Catedral Nossa Senhora Aparecida
promove o Jantar das Mães dia 4 de maio, às 20h, no salão

paroquial da Catedral. O valor é R$ 40. Crianças até oito anos
não pagam. Haverá sorteio para as mães presentes.

Jantar solidário
Dia 28 de julho será realizado o Jantar Amigos da Uopeccan,

às 20h, no Clube Comercial. Além  do  jantar delicioso e várias
atrações, haverá sorteio de um Ônix 0km, uma moto 0km, uma

viagem para o Nordeste com acompanhante e uma TV 42'’.
Mais informações pelo telefone (45) 2101-7022.

Livro Infantil
Amanhã, a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos vai

apresentar o Circuito de Histórias, para comemorar o Dia
Nacional do Livro Infantil. A escritora infantil

homenageada deste ano é Eva Funari.
O evento será  às 15h. A entrada gratuita.

Palestra show
Dia 15 de maio o cantor Victor, da

dupla Victor & Léo, estará em Cascavel
para palestrar sobre o tema Superar,
inspirar e transformar. O evento será

no Tuiuti Esporte Clube. Mais
informações pelo telefone

 (45) 9 9829-6630.

Caroline Schio, Eliete Tiburski,
Huanderson Santos,

Ricardo Schram, Jadna Maria Matias
Casagrande, Fabiana
e Paulo Luís Jucci.

Pela lente de Michelle Galvão, Kelly Cristina e
Alexandre Dannuncio, à espera da doce Diana

Iluminar para sempre. Iluminar tudo.
Até os últimos dias da eternidade.

iluminar e só.
Eis o meu lema

e o do sol.
Vladimir Maiakóvski

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 RAFFA MAGALHÃES que comemora hoje mais um ano de vida

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
São Paulo   1 x 0 Paraná Clube

Botafogo   1 x 1 Palmeiras

Megasena
Concurso: 2031

18 23 37 39 50 55

Dupla sena
Concurso: 1777

06 08 23 24 28 491º sorteio

04 06 21 35 36 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1649

04 05 08 09 12 13 14
15 16 17 18 20 22 23 24

Quina
Concurso: 4655

30 56 60 75 76

Timemania
Concurso: 1169

04 05 08 26 36 67 72
TIME DO CRUZEIRO/MG

Lotomania
Concurso: 1857

01 06 11 13 18 24 28
38 41 44 50 53 61 63

70 76 78 91 92 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5275

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

53.008
28.708
33.301
24.126
63.417

A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, reiterou ontem
no Supremo Tribunal Federal (STF)
pedido de abertura de ação penal
contra o senador Aécio Neves
(PSDB-MG) em um dos inquéritos
resultantes da delação do empre-
sário Joesley Batista, do grupo
J&F. Se o pedido for aceito, o se-
nador e mais três pessoas se tor-
narão réus no processo.

O julgamento sobre o recebi-
mento da denúncia pela Primeira
Turma do STF está marcado para
amanhã (17).  Também são alvos
da mesma denúncia a irmã do se-
nador, Andrea Neves, o primo
dele, Frederico Pacheco, e Men-
dherson Souza Lima, ex-assessor
parlamentar do senador Zezé Per-
rella (PMDB-MG), flagrado com di-
nheiro vivo. Todos foram acusados
de corrupção passiva.

Segundo a denúncia, apresen-
tada há mais de 10 meses, Aécio
solicitou a Joesley Batista, em
conversa gravada pela Polícia Fe-
deral (PF), R$ 2 milhões em pro-
pina, em troca de sua atuação
política. O senador foi acusado
pelo então procurador-geral da
República Rodrigo Janot dos cri-
mes de corrupção passiva e ten-
tativa de obstruir a Justiça.

Aécio pode virar réu hoje
Nos memorais enviados ontem aos ministros da Primeira Turma, órgão
responsável pelo julgamento do caso, a procuradora rebateu as
argumentações da defesa e pediu o recebimento da denúncia.
“Tal conduta caracteriza o denominado ato de ofício em potencial, desde
que presentes as demais elementares do tipo penal do crime de corrupção.
Essas conclusões fáticas bastam para enquadrar a conduta de Aécio Neves
e dos demais acusados no crime de corrupção passiva”, diz a PGR.
Vão participar do julgamento os ministros Marco Aurélio, relator, Rosa
Weber, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

Recebimento da denúncia

 STF analisará pedido da
PGR para que Aécio
responda ação penal

AGÊNCIA BRASIL



Le
ão

Confiante, você tem tudo para se des-
tacar nos estudos ou assumir a lide-
rança em um projeto profissional que
conta com o envolvimento de outros
colegas. Cor: verde
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Bom dia para tentar algo novo, já que
boas ideias e um empurrãozinho da
sorte não vão faltar. Aposte no seu char-
me para melhorar os contatos. Paixão
à distância vai bem. Cor: prata.

To
ur

o

Aproveite para fazer alguns ajustes na
decoração, mudar de residência ou
iniciar uma reforma. Melhor apostar no
jogo de cintura para manter a harmo-
nia no lar. Cor: turquesa.

G
êm

eo
s Com mais agitação, pode reunir o pes-

soal para trabalhos em grupo. A troca
de ideias será produtiva! Só precisa
ter cautela para fugir de gente fofo-
queira. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Hoje, você tem tudo para ganhar di-

nheiro e até conquistar uma posição de
destaque. Se anda sonhando com novo
cargo em outra empresa, com salário
maior, lute por isso. Cor: amarelo.

V
ir

ge
m Se tem planos para viajar, vale a pena

redobrar a cautela para evitar impre-
vistos. Se ainda não esqueceu um
amor antigo, pode ser hora de se rea-
proximar. Cor: lavanda.

Li
br

a

Aproveite para reforçar os laços e a con-
vivência com as pessoas queridas. Pode
surgir atrito com um amigo. Mas, se in-
vestir no diálogo, tudo indica que vai res-
taurar a boa convivência. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão Aproveite as boas energias para su-
bir na carreira. É hora de pensar gran-
de e mostrar seu valor. Quanto mais
você se esforçar, melhor será o resul-
tado financeiro também. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
ri

o Além de estar mais otimista, você tam-
bém conta com um empurrãozinho da
sorte para conquistar seus objetivos.
Sonhe alto, tome a iniciativa, invista nos
estudos. Cor: coral.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você vai encarar imprevisto hoje. Apro-

veite para pedir uma ajuda à família,
se for necessário. Confie em seus ins-
tintos e batalhe pelo que deseja com
muita sutileza. Cor: branco.

A
qu

ár
io

Hoje, agir em equipe será o melhor
caminho para conquistar o que deseja.
Aposte no diálogo e reforce a interação
com os colegas. Não deixe os familia-
res palpitarem no romance. Cor: ouro.

 P
ei

xe
s Sua atenção continua voltada para o tra-

balho. Bom momento para negociar um
aumento, ainda mais se mostrar dedica-
ção! Mas é melhor fugir de conversas
paralelas no serviço. Cor: cinza.
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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  •  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

 • BAND

DIVULGAÇÃO

A Grande Mãe do quilombo cuida de Mari-
ano e garante que ele irá se recuperar. Juvenal
se apaixona perdidamente por Desirée, que
agradece as dicas de Caetana. Patrick afirma
a Clara que ela vencerá o processo contra Fa-
biana. Suzy volta ao trabalho no hospital e aca-
ba cedendo às investidas de Helder. Melissa e
Diego se casam novamente. Gustavo e Nádia
dormem juntos. Zé Victor extorque Sophia e
Gael desconfia. Lívia confirma a Sophia que
está grávida de Mariano. Amaro faz nova ope-
ração para tentar recuperar a visão. Clara in-
centiva Raquel a procurar Bruno. Bruno e Ra-
quel trocam juras de amor. Cleo aprimora seu
dom de ouvir as vozes. Mercedes adverte Xodó
para redobrar o cuidado. Clara teme pela vida
de Beth e Gael a conforta. Patrick vê Gael
com Clara e conclui que estão mesmo jun-
tos. Adriana e Beth se preparam para o trans-
plante. Começa a audiência do processo de
Fabiana contra Clara.

MALHAÇÃO
Talíssia explica a situação de Jorge

para Rafael. Leandro pede uma chance
a Maria Alice. Alex e Pérola ficam jun-
tos. Verena, Michael e Érico ajudam
Talíssia com a recuperação da casa de
Simone. Isadora sofre com a demora
para inaugurar sua loja. Tito comenta
com Flora sobre o conserto do piano
de Heitor. Rosália teme pela saúde de
Isadora. Paulo tem uma paquera virtual
e Marli o alerta. Brigitte e Gabriela veem
Rafael com Larissa.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta se surpreende com a ati-

tude de Olegário. Jorge leva Aurélio ao
baile de máscaras promovido por Ca-
milo. Olegário chega com Elisabeta ao

baile e Darcy não gosta. Fani conta para
Tibúrcio sobre as intenções de Rômu-
lo. Camilo confunde Jane com Ludmi-
la. Olegário pede para dançar com Eli-
sabeta e Darcy tem ciúmes. Tibúrcio
manda Rômulo convidar Cecília para
jantar na mansão. Ema e Elisabeta se
desesperam ao ver Julieta se aproximar
de Jane. Lídia descobre que Mariana
se encontrará com Uirapuru. Aurélio
aceita conversar com Julieta. Ema se
decepciona com Jorge. Julieta e Auré-
lio se beijam. Petúlia vê Camilo e Jane
juntos no baile e conta para Susana.  .

DEUS SALVE O REI
Amália tenta convencer o caçador

de que Afonso e Levi não oferecem pe-
rigo. Saulo estranha quando Selena lhe
diz que Agnes é sua prima. Brumela se
irrita com o elogio que Rodolfo faz a

Ulisses e decide pedir demissão. Ca-
tarina se preocupa ao perceber que Di-
ana a viu beijando Virgílio. Lucrécia de-
siste de fugir do convento. Catarina dá
um anel para Diana. Selena vai atrás
de Afonso, depois que Agnes afirma
saber onde ele está.

CARINHA DE ANJO
Por telefone, Dr. André informa à Irmã

Fabiana que a Madre Superiora terá de
ficar internada para fazer uns exames.
As freiras se afligem e resolvem rezar
para sua melhora. Quase na hora da
festa de Juju, Peixoto a presenteia com
um colar. A vlogueira se emociona e diz
que um pai postiço que também é ami-
go, vale por dois. Cassandra se finge
de vítima por não ter sido convidada para
a festa e Vitor pede que Estefânia inter-
ceda, falando com Rosana.

AMOR PROIBIDO
Os empregados conseguem contro-

lar o princípio de incêndio na casa de
Adnan. Besir envia um DVD para Ad-
nan com a gravação que fez de Bihter e
Behlul juntos. Besir se inscreve para
trabalhar em embarcação. Peyker dis-
cute com Hilmi, passa mal e vai parar
no hospital.

APOCALIPSE
Durante a inauguração da Nova Ba-

bilônia, a Cidade do Futuro criada por
Ricardo, toda a imprensa se volta para
Zoe. O vilão tenta disfarçar a raiva e ful-
mina Ariela com o olhar. Bárbara e Chi-
co abraçam Zoe, emocionados. Débo-
ra se incomoda com a presença da
moça. Ricardo ameaça Ariela e André.
Débora tenta jogar Isabela contra Ben-
jamin. Alan questiona Susana. Zoe con-
cede entrevista para a imprensa. Ricar-
do intervém e evita que ela fale mais.
Arthur e Celeste descobrem que Zoe
está viva. Emocionado, César assiste
a sobrinha pela TV. Zoe afirma que seu
voo pode ter sido sabotado.

Mãe do quilombo cuida
de Mariano e garante

que ele irá se recuperar
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