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EcoPark: mais 60
dias para investigar
A Comissão de Sindicância que investiga a polêmica troca de materiais das obras de uma

ponte do Parque Linear do Morumbi, o EcoPark, ganhou mais 60 dias para concluir os
trabalhos. O relatório com a conclusão das investigações só deve ficar pronto em junho. A
Contersolo, empresa responsável pelas obras e acusada de realizar a troca sem autoriza-
ção, apresentou defesa em 863 páginas. A polêmica derrubou três secretários municipais.
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 DIA DO ÍNDIO
O dia de hoje é dedicado aos primeiros
habitantes do Brasil: os índios. Quase

urbanos, os indígenas dependem da cidade
para sobreviverem. Em Cascavel, eles estão

presentes em vários pontos da cidade.
 Pág. 13
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Atual vice-campeão do Campe-
onato Paranaense de Futebol Sub-
19, o FC Cascavel já pensa na com-
petição deste ano, que terá início
na semana que vem, dia 28 (do-
mingo). A Serpente Aurinegra es-
treará no Estadual logo em um
duelo regional com o Foz do Igua-
çu, no Estádio ABC.

Disposta a melhorar ainda
mais a campanha alcançada em
sua última participação no Esta-
dual Sub-19, o time cascavelen-
se treina há algum tempo para a
competição, sob o comando do
técnico Romildo Santo Rosa, que
chegou ao Futebol Clube Casca-
vel no início do mês de março,
antes mesmo do fim do campeo-
nato da 1ª Divisão deste ano.

Romildo, paranaense nascido
em Andirá, conhece bem as cate-
gorias de base, afinal se profissio-
nalizou aos 16 anos, em seu pri-
meiro ano no União Bandeirante, no
Norte do Estado.

De lá para cá foram incontáveis
experiências enriquecedoras: 18
clubes no total, atuando como za-
gueiro. O apreço é imenso por

Santo Rosa no
FCC sub-19

cada um deles, tanto que elencar
apenas alguns para citar foi uma
tarefa difícil. “Em todos os times
tive boas passagens, mas o União
Bandeirante foi marcante por ter
sido onde comecei. Brasiliense e
São Bento de Sorocaba também,
já que foram dois times em que
consegui títulos”, detalha Romil-
do, que leva consigo também en-
sinamentos aprendidos fora
do Brasil. Foi no time
Nagoya Gramps, do
Japão, que ele ganhou
experiência internacional. “Além
do futebol, você aprende muito
com a convivência, é um mundo
totalmente diferente, cultura
nova. Aprendi muito sobre organi-
zação, horários e disciplina”.

TREINADOR
A carreira de treinador começou a ser planejada por Romildo logo que se
aposentou como jogador, aos 34 anos. “O último ano que joguei foi no

Ceará, estava com muita dor no meu joelho, já tinha feito três cirurgias e não
conseguia mais desempenhar um futebol de alto rendimento”, conta,

ressaltando que nessa época já se preparava para seguir a trajetória atuando
em outras funções dentro dos clubes. “Procurei fazer cursos em 2008, e em

2009 iniciei no Nacional de Manaus como auxiliar técnico. Por ter
conhecido vários treinadores com diferentes perfis ao longo da carreira, já fui
criando meu próprio perfil. Gosto de um time com boa pegada, marcação
forte, mas gosto que não fique só na marcação, que vá para o ataque com

qualidade, toque de bola e velocidade”, descreve.

ASSESSORIA

A Associação Atlética Comercial estará aberta nos próximos dias para receber atletas e equipes de toda a cidade
e região para as disputas do Open de Voleibol Comercial 2018. A competição será aberta amanhã e seguirá até o

dia 29 no ginásio de esportes do clube. Durante a semana as partidas terão início a partir das 19h, aos sábados
começarão a partir das 13h30 e aos domingos ocorrerão durante todo o dia, a partir das 8h. O Open de Vôlei do

Comercial conta este ano com a participação de 16 equipes, sendo oito femininas e oito masculinas. As três
primeiras colocadas em ambos os naipes serão premiadas com troféus e medalhas. Também haverá premiação

individual para melhor passe, ataque, defesa, saque, bloqueio e jogador da competição.

 Open de vôlei
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 Com promoção e organização
do ACC (Automóvel Clube de Cas-
cavel) e supervisão da FPrA (Fede-
ração Paranaense de Automobilis-
mo), começa neste fim de semana
o Campeonato Metropolitano de Ar-
rancada no Autódromo Zilmar Beux.

A programação prevê para sá-
bado as competições entre motos,
das 12h às 18h, enquanto das
19h à meia-noite está programa-
do o Racha Noturno. As competi-
ções dos carros serão todas no do-
mingo, das 9h às 18h. As inscri-
ções antecipadas podem ser fei-
tas na MV Racing.

Metropolitano
de Arrancada

JULIANO JULIO/SITE WESTCARS

A expectativa da diretoria do Au-
tomóvel Clube de Cascavel é de que
o evento repita o sucesso da primei-
ra edição, realizada ano passado. O
Metropolitano de Arrancada foi cria-
do para atender os iniciantes na mo-
dalidade e aqueles que não podem
sair de Cascavel e região para dis-
putar competições estaduais e na-
cionais. Espera-se aproximadamen-
te 40 motos e 80 carros para o even-
to deste fim de semana.

Canoístas convocados
Os resultados de destaque dos canoístas Ana Paula Vergutz, Roberto Maehler e Vagner Souta Jr na Copa

Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2018, realizada no início do mês em Curitiba, confirmou a
classificação dos atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) para os Sul-Americanos de Canoagem

Velocidade 2018, que ocorrerão na cidade de Cochabamba, na Bolívia, de 6 a 8 de junho.
A convocação foi confirmada na terça-feira pela CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem) e põe o clube
cascavelense como o com maior representatividade dentre da seleção do País - Club Athletico Paulistano/

SP e Associação Cacaueira de Canoagem/BA têm dois representantes cada.
Na Copa Brasil, Ana Paula Vergutz foi medalhista de ouro no K1-200m, no K1-500m e no K1-1000, enquanto

Vagner Souta Jr foi ouro no K1-1000 e Roberto Maehler foi prata no K1-1000m e bronze no K1-500m.
Agora, os três cascavelenses se preparam para embarcar para São Paulo, onde, na Raia Olímpica da USP,

realizarão treinamento preparatórios de 14 de maio a 2 de junho antes de seguirem para os Jogos na Bolívia.

CASCAVEL CR
O Cascavel CR terá nova
oportunidade de dar um passo
rumo à elite do Paranaense de
Futebol neste domingo, quando
receberá o Independente São
Joseense pela 1ª rodada do
returno da 2ª fase da Segunda
Divisão. O jogo está marcado para
as 15h30 no Estádio Olímpico.
A Serpente está invicta nesta etapa
da competição e uma nova vitória
lhe deixará a um ponto de
confirmar o acesso nas duas
rodadas finais. O ingresso para as
cadeiras cobertas custa R$ 20.

Metropolitano
de Arrancada
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COPA DO BRASIL
19h15 São Paulo x Atlético-PR
19h15 Vitória x Internacional

LIBERTADORES
19h15 Racing x Vasco
21h30 U. de Chile x Cruzeiro
21h30 Alianza Lima x Jr Barranquilla
21h30 Emelec x River Plate

INGLÊS
15h45 Burnley x Chelsea
15h45 Leicester x Southampton

ESPANHOL
14h30 Real Sociedad x At. de Madri
14h30 Alavés x Girona
16h30 Betis x Las Palmas
16h30 Levante x Málaga

JOGAM HOJE

Vitorioso por 2 a 1 no jogo de ida, o Internacional reencontra o Vitória nesta
quinta-feira, pela partida de volta da 4ª fase da Copa do Brasil. O duelo desta
vez será no Barradão, em Salvador (BA), às 19h15. Pelo resultado construído
no Beira-Rio, o Colorado tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de
final. O gol marcado fora de casa não é critério de desempate. Suspenso, o
volante Edenílson é o único desfalque para o técnico Odair Hellmann nesta
noite. Racing e Universidad lideram o Grupo 5 com quatro pontos cada.

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

T. Strongest   1 x 2 Atl. Tucumán
Libertad   2 x 1 Peñarol

Flamengo   1 x 1 Ind. Santa Fé
Independiente   0 x 1 Corinthians

COPA DO BRASIL
Goiás*   2 x 0 Avaí

Ferroviário    2 x 2 Atlético-MG*
Náutico    1 x 0 Ponte Preta*

* Na próxima fase

A Copa do Brasil afunilou e hoje
apontará as duas equipes restan-
tes classificadas às oitavas de fi-
nal. No Morumbi, São Paulo e Atlé-
tico-PR se reencontram para definir
quem seguirá com o sonho de títu-
lo e quem dará adeus à competi-
ção. O duelo de volta pela 4ª fase
está marcado para as 19h15.

No jogo de ida, há duas sema-
nas, o time paranaense levou a
melhor com uma vitória por 2 a 1
na Arena da Baixada, em Curitiba.
Com isso, tem a vantagem do em-
pate esta noite para seguir adian-
te. Já a equipe paulista precisa ven-
cer por dois gols de diferença para
avançar direto ou por um para levar
a disputa da vaga aos pênaltis.

No São Paulo, a expectativa gira
em torno da estreia do meia-atacan-
te Éverton. O ex-Flamengo foi apre-

sentado ontem como reforço trico-
lor com contrato até 2021 e caso
tenha sido registrado ainda ontem
poderá reforçar o time de Diego
Aguirre esta noite.

Outros que reforçam o elenco
são-paulino são Liziero, Arboleda,
Petros e Tréllez, que foram pou-
pados do duelo de segunda-feira
com o Paraná Clube, pela estreia
no Brasileirão. Outro que volta é
Diego Souza, ausente nos dois
últimos jogos.

No Furacão, o técnico Fernando
Diniz também tem retornos e deve
contar com força máxima. Sem sus-
pensos nem machucados, o treina-
dor terá as voltas de Paulo André,
Thiago Heleno, Lucho González e
Guilherme - poupados na goleada
por 5 a 1 sobre a Chapecoense,
pelo Brasileirão.

Copa do BrasilLibertadores
Únicas equipes que ainda não

venceram em dois jogos já
realizados pelo Grupo 5 da
Libertadores - têm um ponto

cada -, Vasco e Cruzeiro vão a
campo hoje contra os líderes da

chave pela 3ª rodada da
competição. O Cruzmaltino

desafia o Racing na Argentina,
às 19h15 (de Brasília), e a

Raposa desafia o Universidad
de Chile em Santiago (CHL),

às 21h30 (de Brasília).

ALEXANDRE LOPS
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Previsão de
conclusão
em 30 dias

O antigo Hospital Jacomo Lunar-
delli, no Bairro São Cristóvão em
Cascavel, segue em reformas para
que antes mesmo de iniciar aten-
dimentos como Hospital Municipal,
receba temporariamente pacientes
da UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento) Brasília, que será reforma-
da e ampliada.

A previsão é de que dentro de
um mês a mudança seja feita. “O
Hospital Jacomo Lunardelli ainda
está passando por adequações
estruturais para que possa receber
a UPA Brasília. A Sesau [Secretaria
de Saúde] espera que essas ade-
quações estejam concluídas ao lon-
go dos próximos 30 dias”, afirma o

secretário de Saúde, Rubens Griep.
No local as equipes seguem

com serviços a todo vapor, mas ain-
da assim a meta inicial do prefeito
Leonaldo Paranhos que previa a
transferência da UPA Brasília até o
fim do mês de abril, não deve ser
concretizada.

O Município garantiu alguns repa-
ros na unidade do Bairro Brasília en-
quanto as obras de ampliação não
são iniciadas. Ambientes foram reor-
ganizados, houve instalação de dez
aparelhos de ar-condicionado inter-
nos e na recepção, foram inseridas
películas de proteção de sol nas ja-
nelas, além de pintura e estandes
para duas salas climatizadas.

Apesar dos investimentos, pro-
blemas maiores por conta da lota-
ção ainda persistem, diante da fal-
ta da liberação de leitos em hospi-
tais e nesta semana houve situa-
ções em que faltaram macas para
que pacientes pudessem ser rece-
bidos na unidade e com isso, ma-
cas do Siate ficaram retidas.

Desapropriação
Em relação ao Hospital Jacomo

Lunardeli, o Município conseguiu a
desapropriação do imóvel para

fins de utilidade pública com
apoio do governo do Estado, ao

custo de R$ 8,5 milhões. A
expectativa do município é de que

a estrutura funcione como
retaguarda para pacientes que

passam por UPAs e precisam ficar
alguns dias em recuperação.

O projeto arquitetônico para a expansão da edificação
da UPA Brasília em quase 400 metros quadrados, terá o
custo de aproximadamente R$ 2 milhões. A entrada da

unidade que hoje fica na Avenida Europa será transferida
para Rua Vinicius de Morais, após a conclusão das obras.

Projeto arquitetônico

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

ANTIGO Jácomo Lunarderlli deve abrigar UPA
Brasília durante reformas na unidade
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Desde o último fim de semana,
já é possível observar uma queda
no valor do litro do etanol nos pos-
tos de combustíveis de Cascavel.
O preço mais baixo encontrado era
de R$ 3,09 e agora há estabeleci-
mentos com anúncio de R$ 2,87.

A economia de pouco mais de
R$ 0,20 já é motivo de alegria
para os motoristas na hora de
abastecer o tanque do veículo.
“Para quem anda bastante de
carro, como eu, isso é muito bom
e sempre estou em busca de en-
contrar o preço mais barato”, co-
menta Elisabete Radin.

O motivo da redução do custo
está relacionado ao período da sa-
fra de cana de açúcar que é utiliza-
da por usinas do biocombustível.
“Como a safra está começando já
fizemos uma compra antecipada e
com o aumento do produto nas usi-
nas, o preço ficará melhor para o
consumidor”, explica o proprietário
de um dos postos da cidade, Jefer-
son Recalcati.

Preço do etanol em queda

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Pesquisa ANP
Conforme pesquisa

realizada de 8 a 14 de
abril pela ANP

(Associação Nacional do
Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis), o preço
mínimo do litro da

gasolina entre 16 postos
de combustíveis era de

R$ 2,95 e o máximo R$ 3,29.

Por enquanto, os preços mais
baixos do etanol são praticados
por postos da cidade que não pos-
suem bandeira. “Postos de ban-
deira branca compram antes no
preço mais baixo do que os pos-
tos com bandeira”, esclarece o
diretor regional do Sindicombus-
tíveis, Roberto Pellizzetti. No en-
tanto, ele diz que as negociações
devem se tornar ainda mais fa-
voráveis aos motoristas, “sabe-
mos que a tendência é de uma
queda significativa”.

VALOR do litro do etanol já
teve queda de  R$ 0,22 em
alguns postos de Cascavel

 ECONOMIA
A regra básica de economia para abastecer veículos flex mostra que o
etanol terá vantagem quando o resultado da divisão do valor do litro

desse combustível pelo da gasolina for menor do que 0,70. Conforme o
cálculo no posto observado na reportagem o resultado ficou em 0,71.

VALOR do litro do etanol já
teve queda de  R$ 0,22 em
alguns postos de Cascavel
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Curso é destinado aos profis-
sionais da saúde, ampliando co-
nhecimentos nas áreas de cosmé-
tica e estética corporal e facial.

Com o intuito de fornecer co-
nhecimentos atualizados aos pro-
fissionais tecnólogos em Estéti-
ca e Cosmética e outros profissi-
onais da área da saúde, para atuar
com competência na estética fa-
cial, corporal e área cosmética, a
Universidade Paranaense – Uni-
par oferece mais uma vez a pós-
graduação em Ciências da Pele e
Dermocosmética, com aulas na
Unidade de Cascavel.

O curso possibilitará a refle-
xão sobre os problemas e pers-
pectivas nestas áreas de atua-
ção, além de debates, análise,
avaliação aos diversos temas

RETA FINAL
Ciências da Pele e Dermocosmética é oferta da pós-graduação 2018

atuais, visando aprimorar o co-
nhecimento na área de estética
pré e pós-cirúrgica.

A grade curricular compõe as
disciplinas de Anatofisiologia da
pele; Auriculoterapia aplicada à
Estética; Cosmetologia facial e cor-
poral; Dreno Taping-Bnadagem Fun-
cional aplicada à Estética; Eletro-
terapia I e II; Endocrinologia, obesi-
dade, emagrecimento e nutrição
estética; Estética Facial I – fisiopa-
tologia e tratamento do envelheci-
mento e fotoenvelhecimento cutâ-
neo; Estética Facial II- fisiologia e
tratamentos das peles com acne,
rosácea e pele sensível; Fisiopato-
logia e tratamentos corporais; Ma-
rketing em Estética e Cosmética;
Métodos de indução percutânea de
colágeno; Nutricosméticos, nutra-

cêuticos e alimentos funcioanais;
Perfumaria e aromaterapia; Pers-
pectivas da pesquisa e investiga-
ção científica; Pós operatório das
cirurgias plásticas – faciais e cor-
porais; Tratamento Estético - ges-
tação e pós–parto; e Utilização
dos peelings químicos, enzimáti-
cos e mecânicos nos tratamen-
tos das discromias.

O início das aulas está previs-
to para maio e acontecerão em
regime quinzenal, às sextas-fei-
ras, das 19h às 23h, e aos sába-
dos, das 7h30 às 13h30, sob a
coordenação da professora Juli-
ana Perardt. As inscrições já es-
tão abertas e podem ser feitas
no site www.unipar.br. Para mais
informações, acesse a página ou
ligue (45) 3321-1300.

 INSCRIÇÕES disponíveis no
site www.unipar.br; vagas

limitadas

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, 19 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

Saneamento
em destaque

Cascavel é a segunda melhor
cidade brasileira no ranking do sa-
neamento divulgado ontem pelo
Instituto Trata Brasil, a partir de
dados do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento
(SNIS), do Ministério das Cidades.
Os dados são dos 100 maiores
municípios do país e referem-se
ao ano de 2016. Curitiba se man-
tém como a melhor capital do país
em saneamento básico. E Marin-
gá ocupa o 5º lugar, mesma posi-
ção do ranking anterior. Londrina
e Ponta Grossa também seguem
bem posicionadas, em 13º e 14º,
respectivamente.

 No quadro de melhor índice de
atendimento total de esgoto, Cas-
cavel está em primeiro lugar (em-
patada com Piracicaba-SP), e Curi-
tiba, Londrina, Maringá e Ponta
Grossa ocupam a segunda posição,
com quase 100% de atendimento,
acima da média do ranking das 100
maiores que é de 72,14%.

100% abastecido
No Paraná, em todos os

municípios atendidos pela
Sanepar, 100% da população

urbana é abastecida com água
potável. No Brasil, a média

nacional é de 93% entre os 100
maiores municípios, segundo

dados do SNIS 2016.
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ESTAÇÃO de Tratamento de Esgoto de Cascavel

Saneamento
em destaque
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Estão previstos para chegar hoje
os parquímetros que serão insta-
lados no centro de Cascavel. Os
equipamentos virão de Londrina,
onde fica a empresa que elaborou
o sistema usado pela vencedora do
certame - Consórcio Moving Tech –
Lapaza Empreendimentos Ltda (Lí-
der) e Moving Tech Mídia Eletrônica
Ltda – ME. Além de carros, agora
também será cobrada taxa de R$ 2
a hora pela vaga aos motociclistas.

O sistema já deveria ter inicia-
do há pelo menos um mês – levan-
do em consideração o prazo de 45
dias após homologação do contra-
to, em 8 de fevereiro. Ela receberá
R$ 3.752.715,65 para um período
de 36 meses pela prestação de
serviço – R$ 104 mil por mês.

Por enquanto, conforme a Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), apenas 80
totens chegarão a cidade – faltarão
ainda outros 40. “Ampliamos inclu-
sive as vagas de motocicletas na
região central, que também terão
que pagar pelo estacionamento.
Nosso objetivo não é arrecadação,
mas melhorar o fluxo de veículos
no centro”, diz Alsir Pelissaro, pre-
sidente da Cettrans.

Parquímetros para motos

MENOS VAGAS
Do total de vagas no centro, 1,8 mil terão o equipamento que aceita moeda e
crédito. São 70 vagas a menos que o sistema anterior. Mas a zona do
Estacionamento Regulamentado deve aumentar: o aplicativo de celular será usado
para mapear 5.720 vagas da zona central – antes eram 4,2 mil vagas. Está
inclusa na área, a partir de agora, a Avenida Carlos Gomes e
outras vias paralelas.
Técnicos atuam na implantação das bases dos equipamentos, que em breve serão
usados pelos motoristas. “São máquinas modernas, com software inteligente,
carregadas baterias por placa solar. A energia restante será usada para manter
sinal de internet na região central”, diz Pelissaro.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo/Aílton Santos

Alsir Pelissaro diz que equipamentos serão
mais modernos
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Na tarde de ontem, a equipe de
Educação de Trânsito da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) levou o
Transitando na Escola para o
Colégio Estadual José Ângelo
Baggio Orso, do Bairro Guarujá. A
educadora de Trânsito Luciane de
Moura ministrou a palestra para
alunos do sétimo ano, interagindo
com atividades práticas e vídeos que
os fizeram refletir sobre os perigos
presentes no trânsito, incluindo a
opinião deles sobre o cotidiano.

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Confirmado 2o caso
de Influenza

Boletim da Sesa (Secretaria Es-
tadual da Saúde), divulgado ontem,
confirma o segundo caso de gripe em
Cascavel. Um homem de 40 anos foi
diagnosticado com Influenza A não
subtipada. Os exames, encaminha-
dos para a Fiocruz, apontaram o di-
agnóstico ainda em 10 de abril.

De acordo com a Secretaria de
Saúde do Município, o paciente
está em bom estado de saúde e
não precisou ser internado. O pri-
meiro caso de Influenza registrado

em Cascavel foi do subtipo B, po-
rém, não foram informados deta-
lhes sobre o paciente. Até o mo-
mento não foram registrados óbitos
no município por conta da Influen-
za. No entanto, em outras cidades
do Paraná – Ampére, Santa Izabel
d’Oeste, Santa Terezinha de Itaipu,
Foz do Iguaçu e Cafezal do Sul – cin-
co mortes foram confirmadas.

VACINAÇÃO
Na próxima segunda-feira (23) começa a campanha nacional de vacinação
contra a Influenza. Serão imunizadas gestantes, puérperas, crianças de seis

meses a cinco anos incompletos, professores das redes pública e privada,
profissionais da saúde, indígenas, idosos a partir de 60 anos, pessoas com

doenças crônicas, população carcerária e funcionários do sistema prisional e
adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas.

Em Cascavel a expectativa é vacinar 87.961 pessoas até 1º de junho. As
doses serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde e a orientação é de

que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários apresentem a
carteirinha de vacinação. Ela não é obrigatória, mas facilita a identificação

do paciente e o controle vacinal.

VACINAÇÃO começa
na segunda-feira (23) e

é destinada a grupos
prioritários
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 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Um dia sem comemorações
 Em companhia de dois filhos

pequenos, uma indígena que pre-
feriu não revelar seu nome, pas-
sa o dia tentando vender os pro-
dutos artesanais que confeccio-
na, no Trevo Cataratas, em Cas-
cavel. O pouco que arrecada é para
sobreviver, mesmo em condições
extremamente precárias.

Dormindo na calçada, embaixo
de uma marquise, com colchões
velhos e mofados, ela e dois indi-
ozinhos improvisam cobertas com
papelões. A família sequer conse-
gue tomar banho ou manter quais-
quer hábitos de higiene. As neces-
sidades fisiológicas são feitas em
locais escondidos, na rua.

De poucas palavras e prati-
camente nenhum sorriso, a ín-
dia, que veio de Laranjeiras do
Sul, diz que pouco tem a come-
morar neste Dia do Índio, cele-
brado hoje. “A gente dorme na
rua, o que é bem difícil, e vive
do artesanato”, conta.

Balaios e cestos
Em outro ponto da cidade, na região Oeste de Cascavel, outra

família permanece durante todo o dia nos semáforos tentando
vender balaios e cestos para, à noite, se alimentar. “Lá onde a
gente mora, em Laranjeiras [do Sul] não vendemos tanta coisa.
Por isso viemos para cá para tentar ganhar algum dinheiro”, rela-
ta um índio que também não quis se identificar. Ele veio com a
esposa e o filho, de 11 anos.

Sobre o Dia do Índio, ele diz não ter o que celebrar. “Ficamos
abandonados, sem atenção de ninguém. Vivemos sozinhos e quan-
do precisamos de alguma coisa temos que dar um jeito”, lamenta.

A MÃE e os dois filhos dormem na calçada
desde que vieram de Laranjeiras do Sul

FAMÍLIA indígena
vende a arte que produz
no Trevo Cataratas
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NOTAS

A governadora Cida Borghetti
autorizou ontem a equiparação dos
salários de 6,5 mil servidores da
Educação ao piso regional do Para-
ná. A medida deve ser implantada
na folha de maio e atende reivindi-
cação dos trabalhadores da rede
estadual. Além disso, também foi
liberado aumento do vale-transpor-
te para 15 mil funcionários contra-
tados pelo Estado pelo regime PSS
- cerca de 10 mil atuam em esco-
las. “Recebemos esta demanda
dos representantes do magistério
e entendemos que era justa e ur-
gente. Nestes poucos dias de go-
verno encaminhamos a solução”,
destacou Cida.

A decisão de equiparação bene-
ficia merendeiras, serventes e au-
xiliares de escolas que passarão a
receber remuneração mensal de
R$ 1.223,20. O impacto anual na
folha do funcionalismo será de R$
5,8 milhões. O vale transporte foi
alterado de R$ 155,79 para R$
165,43, e representa um acrésci-
mo de R$ 2,5 milhões aos gastos
do Estado com pessoal.

A secretária estadual da Edu-

Superávit primário
O Brasil só deverá alcançar
superávit primário – resultado
positivo de receitas e despesas
do governo excluindo juros –
daqui a quatro anos, em 2022.
A estimativa foi divulgada
ontem no relatório Fiscal
Monitor, do Fundo Monetário
Internacional (FMI). A previsão
feita em outubro era de que o
equilíbrio nas contas seria
alcançado em 2021.

Tarefas domésticas
O estudo Outras Formas de
Trabalho 2017, realizado pelo IBGE,
revelou que cresceu o número de
homens que fazem tarefas
domésticas. Enquanto 91,7% das
mulheres faziam essas atividades,
a proporção era de 76,4% entre os
homens – uma diferença de 15,3
pontos percentuais. Em relação ao
ano anterior, houve crescimento
de 4,5 pontos percentuais entre os
homens com afazeres domésticos.

Algemas de Cabral
A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, enviou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF) uma manifestação em que
pede o arquivamento do
inquérito aberto para apurar o uso
indevido de algemas na prisão e
deslocamento de Sérgio Cabral,
ex-governador do Rio. O ministro
Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal, determinou
abertura de inquérito.

Melhoria na remuneração

cação, Lucia Cortez, recebeu on-
tem a direção da APP Sindicato e
anunciou que dois itens da pauta
da entidade foram atendidos. Foi
a segunda reunião entre governo
e sindicalistas desde que a gover-
nadora Cida Borghetti assumiu o
governo. “Estamos no caminho
certo, do diálogo, para avançar e
superar as dificuldades”, afirmou
a secretária.

DIVULGAÇÃO

SECRETÁRIA
da Educação,
Lucia Cortez

APP-SINDICATO
O presidente da APP-Sindicato,
Hermes Leão reconheceu a
importância da abertura de diálogo e
solicitou a realização de reuniões
permanentes para discussão das
reivindicações da categoria. “Vamos
criar um grupo de trabalho permanente
para discutir todos os pontos da pauta
relativos à área pedagógica. Os
demais pontos da pauta,
principalmente de caráter financeiro,
nos comprometemos a encaminhar para
os setores responsáveis dentro do
governo”, explicou a secretária.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

BURACO foi
encontrado em uma

das celas, durante
revista realizada

neste mês, além de
armas artesanais

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Divulgação

Indícios de rebelião

De acordo com o Depen, o mapa foi analisado para análise do setor de
Inteligência. O departamento afirma, ainda, que a PEC tem câmeras de
monitoramento, que registram toda a movimentação externa para inibir a
passagem de materiais ilícitos, além do auxílio da Polícia Militar, que faz
rondas externas, e a SOE (Seção de Operações Especiais), que atua com
base no local o tempo todo. Neste ano, não houve registro de tentativa ou
arremesso de materiais ilícitos na unidade, segundo o departamento.

Apesar de todos os indícios darem conta de uma preparação para uma
nova, a terceira, rebelião na PEC, o Depen alega que não recebeu

nenhuma denúncia sobre a suposta ameaça de os presos tomarem,
novamente, a unidade.  Desde a última rebelião, registrada em novembro

do ano passado, a estrutura permanece precária e com detentos
amontoados. O departamento reforçou que reparos emergenciais foram
realizados com recursos do Fundo Rotativo do Departamento, obra feita

por presos da PIC, mas que não resolveu o problema.

Só agora é que duas empresas
foram contratadas para fazer a re-
forma definitiva, do telhado e da
rede elétrica, no valor de mais de
R$ 600 mil. O Departamento afir-
ma, ainda, que a reforma do telha-
do começou na semana passada e
que a empresa contratada para
consertar a rede elétrica iniciará o
serviço nesta semana. A previsão
é de que tudo termine até setem-
bro deste ano.

Outras ocorrências
As intervenções da SOE têm sido
comuns na penitenciária. Neste
mês, uma revista foi realizada
depois que o setor recebeu
informações de que alguns presos
queriam fugir. Três galerias foram
vistoriadas pelos agentes, um
buraco foi encontrado em uma das
celas e várias armas artesanais
foram apreendidas.

Um desenho feito a caneta,
à mão e que mostrava todos os
setores da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) foi inter-
ceptado na unidade. A informa-
ção de agentes é de que o pa-
pel seria entregue para familia-
res de detentos, para facilitar
arremessos pelo lado externo.

O esboço mostra o local
exato para que os familiares
pudessem realizar lançamen-
tos de objetos não permiti-
dos: celulares, armas, dro-
gas, que montam o conheci-
do “kit cadeia”.

Mas, segundo informações
oficiais levantadas pela repor-
tagem do Hoje News, o plane-
jamento era maior do que ape-
nas receber materiais ilícitos
dos familiares. Com estrutura

precária, superlotação e ale-
gando maus tratos, além de
reclamações a respeito da ali-
mentação, a intenção dos pre-
sos era de tomar a penitenci-
ária em uma nova rebelião.

Há cinco meses, os deten-
tos se rebelaram e deixaram
boa parte da PEC destruída.
A informação é de que chove
na unidade, que mesmo nos
dias de sol fica alagada por-
que a água se acumula na laje.

Análise

Reforma

Sem denúncia
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Giro da
Violência

Novo comando
Está confirmada a vinda do
delegado Nagib Nassif Palma,
para Cascavel. Ele assumirá o
cargo de chefe da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), vaga
desocupada por Adriano Chohfi
em janeiro deste ano. O cargo era
acumulado pelo delegado-
adjunto, Rodrigo Baptista. Nassif
ocupa o cargo de delegado-chefe
da 16º SDP de Campo Mourão e
iniciará o trabalho em Cascavel,
na próxima semana. O dia e o
horário da posse ainda
serão definidos.

Excesso de velocidade
A PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) flagrou, na manhã de
ontem, 35 veículos trafegando
acima do limite de velocidade na
PR-180, rodovia que liga Cascavel
a Boa Vista da Aparecida. Foi
durante a Operação Radar,
realizada na via. Durante três
horas, 33 automóveis e dois
caminhões foram flagrados em
excesso de velocidade. Na via, a
máxima permitida para tráfego
de veículos é de 80
quilômetros por hora.

Passou mal
O condutor de um Fox passou mal
na Rua Barão do Cerro Azul,
Centro de Cascavel, na tarde de
ontem. Populares perceberam que
a vítima estava inconsciente e
chamaram o Siate, porque o carro
estava parado no meio da pista.
O homem, de 40 anos, teve uma
queda de pressão e perdeu a
consciência por alguns minutos.
Ele foi avaliado pelos socorristas
do Siate e encaminhado para
atendimento hospitalar.

Um casal ficou ferido
em um acidente que envol-
veu duas motos no Bairro
Brazmadeira, na tarde de
ontem em Cascavel.

As duas motos segui-
am pela Rua Adolfo Garcia
quando uma delas tentou
acessar a Rua Ponte do
Sol e houve a batida.

Duas pessoas tiveram
ferimentos leves e foram
encaminhadas para aten-
dimento hospitalar.

Casal ferido

Laudo concluído

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

 Reportagem: Tatiane Bertolino

O Instituto de Criminalística de Cascavel concluiu o laudo técni-
co pericial a respeito do caso de soterramento registrado em 21
de fevereiro deste ano, em que três trabalhadores morreram.

De acordo com laudo, houve negligência dos engenheiros civis
da construtora responsável pela obra e algumas normas de segu-
rança não foram cumpridas. Um prédio de 16 andares era constru-
ído no local, e a obra foi embargada pelo Ministério do Trabalho por
apresentar irregularidades.

A Polícia Civil segue com a investigação e deve ouvir mais pes-
soas envolvidas no acidente.

 VÍTIMAS feridas foram
encaminhadas para
atendimento hospitalar
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EcoPark e seus processos
Paralelo a investigação da Prefeitura e a ação da Justiça,
Jorge Lange (PSD) e Fernando Dillenburg tiveram êxito em
processos abertos contra pessoas que fizeram comentários
em redes sociais durante a polêmica do EcoPark. A Justiça

ordenou, em caráter liminar, a retirada dos comentários
de um “jornalista” e estipulou multa diária de R$ 500,

caso a decisão fosse desrespeitada.

Internautas
São dezenas de pessoas
inclusas no processo por
agredir moralmente os
envolvidos no caso. As
ações – tanto na esfera
cível quanto criminal –
estão sob responsabilidade
de um dos mais renomados
advogados do País, Luiz
Fernando Pereira, de
Curitiba, que inclusive já
atuou em favor do
presidente Michel Temer.

COU Unioeste
Hoje o Conselho
Universitário da Unioeste
estará reunido às 9h30, no
anfiteatro da Reitoria. A
pauta é extensa, mas entre
as autorizações mais
relevantes estão ampliações
de vagas para processo
seletivo simplificado.

Educação
Por enquanto, Inêz Dalla
Vechia permanece no
cargo de chefia do
Núcleo Regional de
Educação em Cascavel. O
mesmo ocorre em Foz,
com Ivone Müller na
função. Mas em Assis
Chateaubriand, Ponta
Grossa e Curitiba houve
exonerações e esperam-
se novos nomes.

Cobrar do Estado
Ontem o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) criticou o
Estado pela demora na
liberação de pacientes das
Unidades de Pronto-
Atendimento. Disse,
inclusive, que se necessário
acionará a Justiça e cobrará
do Estado pelas
internações.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Estão nos cofres da Cettrans pelo menos R$ 31 mil de
motoristas que compraram o crédito do EstaR, mas ainda
não fizeram o resgate.

 Pelo menos três mil placas de veículos restituíram os
valores.

Hoje o Conselho Regional de Contabilidade se reúne, às
17h, para debater taxas de sinistro, lixo e expediente,
IPTU e ITBI. Advogados e contadores estão concentrados
na proposta de uma reforma tributária, que será
encaminhada em maio à Prefeitura.

O plenário da Câmara
de vereadores de Casca-
vel ficou lotado ontem
para a discussão de um
tema que interessa a to-
dos: A qualidade da água
consumida. Segundo o ve-
reador Celso Dal Molin
(PR), relatos de morado-
res da área rural da cida-
de apontam sintomas de
intoxicação como náuse-
as e dores de cabeça.
Para ele, o motivo pode
estar na água consumida
pela população.

Durante os debates,
que contaram com a pre-
sença de diversas autorida-
des ligadas a órgãos fede-
rais, estaduais e munici-
pais que tratam do meio
ambiente, foi possível co-
nhecer as ameaças e se
discutir maneiras de evita-

las, garantindo assim o
abastecimento de água
potável a curto, médio e
longo prazo no município.

Uma das ameaças
apontadas nos pronunci-
amentos foi o uso indis-
criminado de agrotóxicos
que pode estar comprome-
tendo nossas fontes de
abastecimento. A lei bra-
sileira permite um limite
5 mil vezes superior des-
te tipo de contaminação
ao que se libera em paí-
ses europeus. Ao final das
discussões o vereador
Dal Molin informou que
um pedido oficial de cola-
boração será feito ao Po-
der Executivo quanto ao
repasse de dados e infor-
mações quanto a análise
da qualidade da água dis-
ponível no município.

Projeto de lei

Água
contaminada
em debate

Outro encaminhamento aprovado foi a elaboração de um
projeto de lei visando a prevenção e redução de riscos de
contaminação das águas. Ficou decidido também que uma
audiência será realizada a cada ano em Cascavel para que se
trace um quadro comparativo e sejam acompanhados os
avanços na prevenção da contaminação e escassez das águas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA aconteceu na tarde de ontem

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC
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Após um mês de levantamen-
tos, a Comissão de Sindicância
criada para apurar a troca de ma-
teriais na execução de uma pon-
te no EcoPark, Bairro Morumbi, pe-
diu prorrogação de prazo para con-
tinuar a investigação por mais ses-
senta dias – estendendo até ju-
nho a conclusão do relatório.

A empresa responsável pela
obra – a Contersolo, de Mandagua-
çu – manifestou defesa de 863
páginas que agora passam pela
análise dos servidores da Prefei-
tura. Entre os argumentos está a
devida autorização para a troca de
tubos em aço para drenagem por

863 páginas de defesa
concreto, material três vezes mais
barato do que o previsto em lici-
tação e em contrato. Porém, devi-
do o sigilo da investigação, não
houve divulgação ao Hoje News
de quem teria partido essa auto-
rização. Questionamento que re-
sultou inclusive na exoneração de
três secretários municipais. A ma-
nifestação veio no último dia do
prazo estipulado pelos membros
da sindicância.

A Contersolo cobra ainda uma
perícia técnica dos materiais usa-
dos, porém, essa análise vai depen-
der da decisão dos membros da
sindicância. Se favorável, uma em-

presa terá que ser contratada para
realizar o levantamento.

A empresa pediu também que
13 testemunhas sejam ouvidas,
entre elas o ex-secretário de Obras
e vice-prefeito, Jorge Lange, e o ex-
presidente do IPC (Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel) Fernando
Dillenburg. O único nome que a
Contersolo não incluiu nas oitivas
é do ex-secretário de Meio Ambien-
te, Juarez Berté. Apesar disso, ele
foi notificado a prestar esclareci-
mentos pela Comissão.

As obras seguem em andamento, e conforme determinação do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC), a empresa deve executar as outras duas pontes
com o material previsto em licitação. Já o impasse sobre a primeira ponte

feita em cimento continua nas mãos da Justiça.
O projeto do parque Morumbi compreende a recuperação e alargamento
do canal da Sanga Amambay com proteção das margens, recuperação da
mata ciliar e construção de diversos equipamentos públicos de esporte e
lazer, incluindo o Centro de Convivência Intergeracional, com 1.634 m².

O Eco Park do Morumbi integra a obra do PDI (Programa do
Desenvolvimento Integrado). A licitação foi vencida pela empresa Contersolo

Construtora de Obras Ltda com o valor de R$ 16.950 milhões.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Obras continuam em andamento

OBRAS da ponte
estão paralisadas
enquanto o processo
está em andamento

Quatro mil páginas
O processo tem ao todo quatro mil
páginas, em pouco mais de um mês de
investigação. Só a licitação – que
também passa a ser analisada – tem 1,5
mil páginas. O relatório da apuração
feita pela Câmara de Vereadores também
está nas mãos da sindicância e será usado
para esclarecer possíveis dúvidas.
Além de verificar se houve autorização
para a troca de materiais, o trabalho
busca apurar se houve alguma infração
da empresa, que ao fim da
investigação, pode até ser impedida de
participar de licitações e até ter que
arcar com multas. A Comissão é
presidida pela advogada Nádia
Parcianello e tem como membros a
contadora Elisete Dias Viana, além do
engenheiro civil, Adir Tormes.

OBRAS da ponte
estão paralisadas
enquanto o processo
está em andamento
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Desestatização da Eletrobrás

Até pouco tempo as principais
características estruturais do Cmei Profª
Mirian Ana Davlonta Boschetto, do
Bairro Cascavel Velho, eram as
rachaduras nas paredes e o enorme
toldo, destruído pela ação do tempo,
um cenário triste de se ver e em nada
compatível com o belo trabalho
realizado na unidade. Felizmente todo
este layout ficou para trás, juntamente
com toda a estrutura limitada para o
atendimento à Educação Infantil.
Amanhã (20), o prefeito Leonaldo
Paranhos e a secretária Márcia Baldini
(Educação), entregam oficialmente a
estrutura escolar revitalizada.

DIVULGAÇÃO/SECOM

O deputado federal Alfredo Kaefer
(Progressistas-PR) participou da ses-
são da Comissão Especial que trata
da desestatização da Eletrobrás e se
manifestou favorável à alteração no
regime administrativo da empresa.

“A Eletrobrás não tem como
prosperar se não tiver investimen-
tos”, afirmou o deputado. Para ele,
a situação da empresa é fruto da
política equivocada do governo Dil-
ma, “que quis fazer uma mágica no
setor elétrico”.

Atualmente, a Eletrobrás respon-
de por apenas 15% do mercado de
energia brasileiro e tem dívidas su-
periores aos R$20 bilhões, o que
torna impraticável a sua recupera-
ção administrativa e onera, consi-
deravelmente, os cofres públicos.

O processo de privatização da Ele-
trobrás é indispensável para reverter
a situação financeira da companhia e
garantir os investimentos necessári-
os para suprir a demanda por energia
elétrica nos próximos anos.

“Não tem outra forma que não
seja a participação mais efetiva da
gestão privada em um patamar su-
perior a 50%, até para garantir os
direitos dos funcionários. Também,

precisamos acabar com os pendu-
ricalhos existentes nas empresas
públicas de serem sócias de peque-
nas geradoras de energia, as
PCHs”, disse Kaefer.

Para o relator do PL 9463/18, o
modelo proposto pelo governo vai
levar a uma redução da tarifa a
médio prazo, “isso vai proporcionar
um aumento na eficiência da Ele-
trobrás, vai elevar o investimento e
consequentemente aumentar o ní-
vel de emprego no país”.

MAIS OPÇÕES
“Somos abençoados pela
natureza, com um grande número
de rios em nosso país. Mas estes
recursos são finitos. A população
não pode ficar pagando o alto
preço de problemas hídricos e
usinas termoelétricas que geram
bandeiras vermelhas nas tarifas. É
preciso buscar outras fontes”,
concluiu o deputado paranaense.

ARQUIVO

Alfredo Kaefer
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Demonstrando que não têm o que fazer no Congresso, grupo
de parlamentares vão a Curitiba verificar as condições em que se
encontra o ex-presidente. Uma verdadeira palhaçada. Por acaso,
as excelências se preocupam em saber in loco como os demais
presos do país estão sendo tratados?

Não haverá virada da mesa para livrar Lula da cadeia. Todas
as tentativas serão em vão. Podem apelar ridiculamente aos orga-
nismos internacionais.

A ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye foi condenada a 24
anos de prisão por corrupção e abuso de poder e, no entanto, na
Coreia do Sul  não houve nenhuma exaltação violenta similar à prota-
gonizada por desvairados sectários esquerdistas brasileiros e nem os
parlamentares foram inspecionar as condições da prisão ou como a
condenada está sendo tratada.

O ex-presidente do Peru Ollanta Humala foi preso preventivamen-
te, acusado de lavagem de dinheiro e também, no Peru, não houve
nenhuma comoção desvairada e nenhum parlamentar foi inspecionar
as condições da prisão ou como o preso está sendo tratado.

Por que Lula, condenado por robustas provas, que comandava
um esquema criminoso de saque sistemático de dinheiro público, como
ficou provado na Lava-Jato, pode ter tratamento diferenciado, por exem-
plo, de um Fernandinho Beira-Mar, cuja única diferença entre ambos
está no modus operandi de agir?

Lula ou qualquer outro condenado merece respeito humano, mas não
pode o Judiciário permitir a intromissão de parlamentares no cotidiano
carcerário de Lula, em desconsideração aos demais apenados do país.

Assim, causa perplexidade a audácia de um bando de hipócritas
parlamentares se afastarem de suas obrigações no Parlamento para ir
levar solidariedade a um condenado igual a outro qualquer.

 PARLAMENTARES TENTAM
INTIMIDAR A JUSTIÇA
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 “Estamos no
caminho certo, do

diálogo, para
avançar e superar
as dificuldades”.

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

O debate em
torno das
contaminações
das fontes de
água que
aconteceu em
audiência
pública ontem.

 A senadora
Gleisi
Hoffmann, que
fez uma série de
elucubrações
em vídeo
gravado para
TV Al Jazira.

Lucia Cortez, secretária
de Educação, após

reunião com a APP-
Sindicato.
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NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Plano energético
O engenheiro eletricista
Rodrigo Regis de Almeida
Galvão e o engenheiro
ambiental Rafael de
Aguiar Gonzalez,
diretores da Cibiogás, são
os convidados da
diretoria da Acic para a
reunião empresarial
agendada para a noite de
hoje. Eles informarão
sobre a elaboração dos
planos energéticos da
região e do Paraná,
debates que ganham
força principalmente no
Programa Oeste em
Desenvolvimento.

 Marcha Para Jesus
A Ordem dos Pastores
Evangélicos de Cascavel
(Opevel) marcou para o
dia 26 de maio a Marcha
Para Jesus 2018. Neste
ano, o evento terá a
participação do cantor
Eli Soares e banda. A
concentração será na
Praça da Bíblia de onde
os fieis sairão em
caminhada puxados por
um trio elétrico com
muita música gospel e
oração. O tema deste
ano é “Marcha Para
Jesus - Pela família e
pelo Brasil”.

ARNALDO ALVES/ANPR
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 Vanderlei José de Oliveira, Suellen Hartmann Pereira
e as filhas Gabriella e Manuella

MICHELLE GALVÃO

Bela e
poderosa,
ALICE
OLIVEIRA,
BY
ARIVONIL
POLICARPO

Leão
Os alunos do curso de Ciências Contábeis da Unopar
promoverão até amanhã 20 de abril um plantão fiscal
para tirar dúvidas da comunidade e orientar  com a
declaração do imposto de renda. Será das 19h às

21h30, na unidade Lago. O atendimento
é gratuito mediante a doação de um quilo de
alimento não perecível, que será entregue para

instituições sociais.

Bolsas de estudo
O Educa Mais Brasil disponibiliza mais

de 500 mil opções de cursos de
graduação e pós-graduação com até

70% de desconto em 2018. Em todo o
estado do Paraná estão disponíveis
mais de 39 mil bolsas de estudo. Em

Cascavel há oportunidades para cursos
como Administração, Educação Física,

Psicologia, Marketing, Pedagogia,
Gastronomia, entre outros. As

inscrições estão abertas e o candidato
deve se inscrever gratuitamente por

meio do site
www.educamaisbrasil.com.br.

Tchê
Dia 21 de abril tem jantar dançante na Estância

Colorada. O ingresso custa R$ 140. Mais informações
pelo telefone (45) 9 9971-5118.

Mãe
Dia 13 de maio, às 11h30, o Clube Comercial
promove o 2º Costelão e Chopp Dia das Mães.

O valor é R$ 120 para mesa para quatro pessoas.

Não tenho tempo pra mais nada,
ser feliz me consome muito.

Clarice Lispector
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Le
ão

Sua facilidade para se expressar e
mostrar o que pensa deixa a convi-
vência com os colegas mais produti-
va. Aproveite para falar sobre as suas
ideias. Cor: branco.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aposte no bom humor e na descontra-
ção para melhorar o relacionamento
com os colegas. Tente evitar críticas
para manter a paz com quem ama.
Cor: lilás.

To
ur

o

Com a atenção voltada para o trabalho,
você não vai pensar duas vezes para co-
locar as mãos na massa.  A atração física
por alguém próximo tem tudo para crescer.
É hora de se aproximar! Cor: chumbo.

G
êm

eo
s Aproveite para iniciar serviços em par-

ceria, já que poderá contar com a sor-
te para convencer as pessoas ao re-
dor. Cor: pink.

C
ân

ce
r Bom dia para cuidar de assuntos práti-

cos em casa. Se trabalha com serviços
ou produtos voltados para o lar, terá mais
chance de sucesso. Mostre seu carinho
aos familiares. Cor: dourado.

V
ir

ge
m Aproveite as boas energias para ga-

nhar mais. Há chance de faturar com
um passatempo que pode ser feito em
casa mesmo. Mas não gaste demais
por impulso. Cor: roxo.

Li
br

a

Hoje, você vai sentir mais seguran-
ça para ir atrás do que deseja. Apro-
veite para conhecer gente nova, am-
pliar seus contatos e trocar ideias.
Cor: cinza.

E
sc

or
pi

ão Agindo com discrição, será mais fácil
atingir seus objetivos. Se pensa em
negociar um aumento, faça isso nos
bastidores para aumentar as chances
de ter sucesso. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o Bom dia para sonhar alto e mostrar
seu lado mais altruísta. Com uma aju-
da dos amigos, vai aumentar as chan-
ces de conquistar o que sempre quis.
Cor: azul.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Concentre-se em seus objetivos e não

deixe que nada atrapalhe sua caminha-
da ao sucesso! Esconder seus interes-
ses pode ser a melhor estratégia. Não
bata de frente com seu chefe. Cor: lilás.

A
qu

ár
io

Seu lado otimista está em alta - bom
momento para pensar grande e cor-
rer atrás de um sonho! Nos estudos,
vai se sair melhor se puder contar com
o apoio dos amigos. Cor: chumbo.

 P
ei

xe
s Você terá mais ânimo para encarar

mudanças repentinas, inclusive na
carreira. Pode descobrir novas opor-
tunidades se anda pensando em tro-
car de emprego. Cor: vermelho.
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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  •  ORGULHO E PAIXÃO

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

MALHAÇÃO
Gabriela exige que sua relação com

Rafael seja estritamente profissional.
Maria Alice sofre ao ver Alex e Pérola.
Isadora chantageia as mulheres da alta
sociedade, e Rosália desaprova. Rafa-
el anuncia a Érico que sua mãe deixa-
rá a prisão em breve. Maria Alice aceita
o convite para sair com Leandro. Érico
conta a história da sua vida para Flora,
e Tito vê os dois conversando.

DEUS SALVE O REI
Catarina manda Delano seguir Dia-

na. Diana vai à casa de Brumela ver
Amália. Glória se desespera ao acor-
dar com sua aparência antiga. Os con-

selheiros de Rodolfo avisam ao prisio-
neiro Enoque que sua vida será poupa-
da, mas deverá deixar Montemor. Gló-
ria come novamente o fruto encantado.
Agnes mostra a Selena os homens que
estão a sua procura.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Aguiar confessa estar preocupado

com a saúde de Beth. Rafael diz a Re-
nato que ele está obcecado por Clara.
Adriana recebe alta do hospital. Cla-
ra confidencia a Patrick que consi-
dera Adriana egoísta. Beth declara
seu amor por Clara e Renan. Samuel
pede o divórcio a Suzy e decide rea-
tar com Cido. Clara implora ajuda a
Mercedes para salvar Beth. Adriana tem
alta e Nicolau a ajuda. Henrique é con-

vocado para voltar ao trabalho. Rafael
pede que Laura alerte Clara sobre Re-
nato. Renato autoriza a transferência de
Beth para sua casa.

CARINHA DE ANJO
Flávio arruma suas malas para via-

jar e diz para a mãe que não quer ne-
nhum namorado dela lá durante esse
período. Haydee responde a casa é dela
e que a única pessoa que pensa em
dar um golpe nela, é ele mesmo. Dulce
Maria confessa para Cecília que está
gostando da presença do avô em sua
casa. Dr. André revela para o Padre que
as artérias de Madre Superiora estão
seriamente comprometidas e por isso
necessita passar por uma cirurgia. O
religioso promete tentar convencer Ma-
dre Superiora a fazer o procedimento.
Silvana estranha ser recebida de ma-
neira fria por Leonardo e afirma que nem
parecem mais serem namorados. Leo-
nardo pede desculpa e Silvana perdoa
o golpista.

AMOR PROIBIDO
Süleyman conta para Adnan do amor

de Besir por Nilay. Todos vão passar o
final de semana na fazenda e Adnan
aproveita para confrontar Behlul sobre
seus sentimentos por Nilay.

APOCALIPSE
Zoe e Benjamin saem da igreja e

são recebidos por uma chuva de pé-
talas. Ângela critica a festa feita na
casa de Estela. César descobre que
Natália salvou Uri. Dylan lança um
olhar apaixonado para a policial. Zoe
agradece por todo o cuidado de Ce-
leste na decoração da festa. Glória
organiza tudo. Ângela tenta provocar
Estela. Dylan puxa assunto com Na-
tália. Benjamin fala a verdade sobre
André para Felipe. Dudu mente para
Celeste e se encontra com uma mu-
lher no bar de Diogo. Tião diz que não
desistirá de Robinson e o abraça.

Mariana discute com Brandão.
Ernesto entra no quarto de Ema e

se irrita ao ver o mapa de casais
feito por ela. Ema mostra o diário de
Jorge para Elisabeta, que incentiva a

amiga a falar com o advogado.
Susana sugere que Julieta promova

um jantar para Ludmila e Camilo
não gosta. Ernesto briga com
Virgílio para defender Luccino.

Susana instrui Olegário em um novo
plano. Elisabeta e Ludmila se

preocupam com Ema. Olegário
convida Elisabeta para ir ao cinema.

Brandão conta para Luccino que
Mariana o procurou. Olegário prende

Ludmila no banheiro e fica sozinho
com Elisabeta. Lídia joga pó de

mico em Mariana e Uirapuru e em
toda a cidade.

 • BAND

Darcy sente
ciúmes de Olegário

com Elisabeta
DIVULGAÇÃO
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RAMPAGE:
DESTRUIÇÃO TOTAL

 SALA 3: Diariamente, às
14h, 15h50, 17h40 e

19h30 (dub), 21h20 (leg)

SALA 4:
Diariamente

às 21h

 SALA 4:
Diariamente, às
16h10 e 18h20

 SALA 2:
Diariamente, às
14h20, 16h40,
19h e 21h20

JOGADOR Nº1JOGADOR Nº1
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Baseado na história real de um padre
sentenciado à prisão após a morte de uma

freira em que praticou um exorcismo.
Uma jornalista investigativa se esforça

para desvendar se de fato ele assassinou
uma pessoa mentalmente doente ou se

perdeu uma batalha contra uma força
demoníaca. Estrei hoje no Shopping JL.

 EXORCISMOS
E DEMÔNIOS

Baseado na história real de um padre
sentenciado à prisão após a morte de uma

freira em que praticou um exorcismo.
Uma jornalista investigativa se esforça

para desvendar se de fato ele assassinou
uma pessoa mentalmente doente ou se

perdeu uma batalha contra uma força
demoníaca. Estrei hoje no Shopping JL.

 EXORCISMOS
E DEMÔNIOS


