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Todos
por um!

Berté vai contar tudo
O ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, exonerado na semana passada
junto com outros dois secretários após a polêmica em torno da troca de materiais
de uma ponte das obras do Morumbi EcoPark, vai depor à Comissão de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo da Câmara na próxima quinta-feira. Ele diz que não

tem nada para se defender, mas que precisa esclarecer alguns pontos polêmicos.
Berté afirma ainda que houve uma tentativa de ingerência na sua pasta.
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FÁBIO DONEGÁ

O Bairro Aclimação aderiu ao
Vizinho Solidário onde 60
famílias passaram a integrar
o projeto de segurança que
foi criado em 2013 e está
presente em outros 15
bairros de Cascavel. O
projeto tem dado certo e
espantado os criminosos.

 Pág. 20

Só um milagre
manterá o
Molivi aberto
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Avenida em
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           LIBERTADORES
19h15 At. Tucumán x Libertad
21h30 Vasco x U. de Chile
21h30 Cerro Porteño x D. Sporting

           LIGA DOS CAMPEÕES
16h45 Roma x Shakhtar Donetsk
16h45 Man. United x Sevilla

              CEARENSE
20h30 Ceará x Iguatu
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O piloto cascavelense Gustavo
Myasava está planamente satisfei-
to com sua estreia na Stock Car,
ocorrida sábado no Autódromo
de Interlagos, em São Paulo. Ele
disputou a Corrida de Duplas
como convidado de Gustavo
Lima, na equipe Squadra G-For-

Estreia excelente na Stock

JOGAM HOJE

ce. A prova abriu a temporada
deste ano da categoria.

Myasava diz que sua primeira
prova na principal categoria do au-
tomobilismo brasileiro não poderia
ser melhor. Foi excelente. Gustavo
Lima largou em 31º e ele conclui a
prova em 15º. Ganharam 16 posi-

ções. E o resultado poderia ser
melhor porque a entrada do Safety
Car foi prejudicial a ele.

“Sem o Safety Car teríamos con-
dições de garantir pelo menos a 13ª
colocação. O nosso carro foi surpre-
endente, pois era a estreia da equi-
pe. Desde os treinos, classificató-
rio e corrida não tivemos uma úni-
ca quebra ou incidente. Ficamos
mais felizes por terminarmos atrás
somente das equipes de pontas,
que são as farmacos e petrolíferas,
praticamente imbatíveis na pista”,
declara Myasava.

Myasava destaca que o fim e semana foi muito
agradável, de muito aprendizado. O entrosamento com
Gustavo Lima foi perfeito, com tempos próximo um do
outro, o que é importante neste tipo de prova. “Estou
muito feliz com minha participação e tenho que
manifestar minha gratidão ao Gustavo Lima e a seu pai, o
Dr. Erickson, pelo convite. Daqui para frente e trabalhar
muito na Stock Light para no próximo ano ser piloto
titular na Stock Car”, enaltece o piloto cascavelense. A
vitória na Corrida de Dupla foi de Daniel Serra e João
Paulo de Oliveira. O pódio foi completado pelas
duplas formadas pelo brasileiro Rubens Barrichello e
pelo português Felipe Albuquerque na segunda
colocação; e pela formada pelos brasileiros Ricardo
Maurício e Felipe Nasr.

Aprendizado

VANDERLEY SOARES/DIVULGAÇÃO
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Vou auxiliar o Rodrigo, como foi no sub-23.
Vamos mexer no brio dos jogadores,

porque precisamos de resultados. Toda possibilidade
e sugestão dentro do grupo é bem vinda agora, não
é possível que um time que fez a campanha que fez
no primeiro turno desaprenda a jogar. Acreditamos

que aquele futebol ainda existe e que detalhes farão
diferença”.

(Gustavo Caiche, gerente de futebol e auxiliar de Rodrigo Cabral)

Reestreia contra
o último algoz
A reestreia de Rodrigo Cabral no
comando do FC Cascavel será
justamente contra a última equipe que
enfrentou no comando do time
cascavelense, o Maringá, na final da
Taça FPF 2017. O treinador vê de
maneira normal este reencontro com o
atual campeão da competição sub-23.
“Encaro de maneira natural. O
Maringá é um time bem equilibrado,
bem montado e que coincidentemente
foi nosso adversário na final da Taça
FPF. Quanto a nós, temos que
repassar tranquilidade aos jogadores
nesta semana, porque ninguém deixa
de jogar bem, não se esquece como se
joga futebol. Então, é repassar
tranquilidade, porque capacidade eles
[jogadores] têm para fazer uma
excelente partida diante do Maringá”.

Equipe que tem o objetivo de em
pouco tempo estar entre as melho-
res do País, o FC Cascavel sofreu
um duro golpe no fim de semana,
com a derrota no sábado para o Pa-
raná Clube (2 a 1) e o complemento
no domingo da 3ª e antepenúltima
rodada da Taça Caio Júnior. Nada
ajudou e o time cascavelense está
fora da disputa por uma vaga à Sé-
rie D do Campeonato Brasileiro de
2019. A afirmação custou a ser dita
de forma direta, mas foi admitida du-
rante entrevista coletiva na tarde de
ontem, quando foram confirmadas
mudanças na comissão técnica:
saem o técnico Milton do Ó e o pre-
parador físico Otávio Artur, e assu-
mem o auxiliar técnico permanente
Rodrigo Cabral e o gerente de fute-
bol Gustavo Caiche.

“É um projeto de dez anos e es-
tamos na primeira volta do relógio.
Investimos muito no CT e ainda
estamos. Para o Paranaense fize-
mos um bom time, que foi bem na
primeira fase, mas na segunda não
encaixou e caiu de rendimento.

Por culpa e decisão minha, até por
questão de orçamento, optamos por
não contratar reforços, o que pare-
ceu correto num primeiro momento,
mas que depois se mostrou equivo-
cada. A diretoria, de maneira geral,
entendeu que deveria manter o téc-
nico até quando existisse a mínima
possibilidade de classificação, mas
lamentavelmente os resultados não
vieram. Ainda corremos risco de re-
baixamento, então tomamos a deci-
são de encerrar o contrato com Mil-
ton do Ó, que é excelente pessoa e
profissional, mas decidimos puxar o
controle do time para Gustavo e Ro-
driguinho”, disse o presidente do FC
Cascavel, Valdinei Silva.

 MILTON DO Ó
O técnico Milton do Ó, que deixou a
equipe cascavelense sem conceder
entrevista coletiva, esteve à frente
do FC Cascavel em nove partidas,
com saldo de cinco derrotas, três

vitórias e um empate, que
correspondem a 37% dos pontos

disputados. Foram 10 pontos de 27
possíveis. Antes de Milton do Ó,

outros quatro treinadores já haviam
deixado seus cargos no Paranaense

2018: Wagner Lopes (Paraná Clube),
Maurílio Silva (Rio Branco),

Ricardinho (Londrina) e Allan Aal,
que por opção própria trocou o Foz

do Iguaçu pela Portuguesa (SP).

Agora é se   manter na elite

“

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

DIRETORIA CHAMA A RESPONSABILIDADE
O presidente do Futebol Clube
Cascavel Valdinei Silva também fez
questão de puxar para a diretoria a
responsabilidade pelo
desapontamento do torcedor
quanto à campanha deste ano e
também de agradecer ao apoio
que tem recebido da comunidade
cascavelense.
“A inexperiência é da diretoria e do
presidente. Sou empresário e não
era do meio futebol, as pessoas que
estão conosco também são
empresários. Na hora de contratar,
a comissão técnica veio e
apresentou varias opções, e nós da
diretoria nos optamos por
contratar. Na primeira fase o time
se mostrou competitivo, aguerrido,
mas agora estamos trazendo nosso
psicólogo mais para o grupo,
porque temos esperança de dois

bons resultados”, disse o dirigente,
que lembrou da vizinha Foz do Iguaçu
e comparou o apoio da sociedade no
envolvimento com o futebol.
“Foz está de parabéns, lá a cidade não
abraça o time, como em Cascavel, e
não tem a estrutura como temos, e
ainda assim a equipe faz brilhante
trabalho. Eles e Toledo estão próximo
da vaga na semifinal. Aqui temos que
lembrar que nosso projeto continua
forte. Somos organizados, temos
formatação jurídica definida e temos
bom CT. Continuamos firme no
propósito de desenvolver muito mais
que o futebol, não queremos e não
devemos ser um time de temporada,
que abre portas em novembro e fecha
em março. Para isso não vamos abrir
mão das categorias de base e para
isso temos uma boa equipe técnica ao
nosso lado, com bons parceiros. Temos

excelentes médicos, hospitais,
ambulatórios, clínicas e
consultórios, tudo na parceira, na
credibilidade. Agradecemos a
comunidade cascavelense pelo
apoio que tem nos dado, por
acreditar nesse projeto. Aqui são
103 empresários, profissionais
liberais que não sobrevivem de
futebol, e sim pagam para manter
toda a estrutura. As vezes o
resultado não vem como
gostaríamos, como está sendo
plantada, e assumindo a culpa, com
humildade, e esperamos retomar o
processo de desenvolvimento e
levar o FC Cascavel aonde
queremos: um time de destaque,
organizado, rentável
financeiramente, revelador e
importante para comunidade
cascavelense como instituição”.
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A greve dos trabalhadores dos
Correios segue para o segundo dia.
Em Cascavel a adesão nas primei-
ras 24 horas foi de apenas dez pes-
soas entre os 150 funcionários.

De acordo com o dirigente do
Sintcom (Sindicato dos Trabalha-
dores em Empresas de Comunica-
ções Postais, Telegráficas e Simi-
lares) do Paraná, Luiz Carlos Tibes,
o setor mais afetado no município
foi o de atendimento direto ao públi-
co. Nos próximos dias, no entanto,
os efeitos da greve passam a ser
sentidos também nas entregas de
correspondências (cartas e faturas),
exceto Sedex e encomendas.

A alegação dos trabalhadores
para a paralisação dos serviços por
tempo indeterminado é o sucatea-
mento da estatal e os sinais de in-
teresse na privatização, além da al-
teração nas taxas do plano de saú-
de, que passariam de 10% para 30%
de coparticipação e mensalidade.

“Hoje os servidores não pagam
esta mensalidade, e a porcenta-
gem de coparticipação é bem me-
nor do que o que foi proposto. Além
disso, quando do concurso públi-
co os 10% [de coparticipação] fa-
ziam parte do edital, diferente-
mente da mudança que a empre-
sa quer fazer”, relata Tibes. O
sindicalista lembra que os funci-
onários dos Correios recebem os
menores salários entre as esta-
tais, com rendimento mensal
médio de R$ 2,7 mil.

De braços cruzados

O que diz a empresa
Por meio de nota, os Correios afirma que a greve dos servidores é injustificada e

ilegal, “pois não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo
 coletivo de trabalho da categoria”.

A empresa diz ainda que “com o objetivo de ganhar a opinião pública, as
representações dos trabalhadores divulgaram uma extensa pauta de

reivindicações que nada têm a ver com o verdadeiro motivo da paralisação de
hoje: a mudança na forma de custeio do plano de saúde [...], que atualmente
contempla, além dos empregados, dependentes e cônjuges, também pais e

mães dos titulares. O assunto foi discutido exaustivamente com as
representações dos trabalhadores desde outubro de 2016, tanto no âmbito
administrativo quanto em mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho, que

apresentou proposta aceita pelos Correios, mas recusada pelas representações
dos trabalhadores. Após diversas tentativas de acordo sem sucesso, a empresa

se viu obrigada a ingressar com pedido de julgamento no TST”.
A direção da estatal afirma que os custos da empresa com o plano de saúde dos

trabalhadores representam 10% do faturamento,
cerca de R$ 1,8 bilhão ao ano.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Assembleia
No início da noite de segunda-feira (12), os trabalhadores dos Correios se
reuniram em assembleia para avaliar o julgamento do TST sobre o custeio nos
planos de saúde. Até o fechamento desta edição, a sentença do Tribunal não
havia sido divulgada, assim como o resultado da assembleia.

EM CASCAVEL apenas dez servidores aderiram à greve no primeiro dia
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O encerramento das atividades
na comunidade terapêutica Molivi
- Movimento para Libertação de Vi-
das –, que presta atendimento a
dependentes químicos, certamen-
te deverá ocorrer na próxima
quinta-feira (15).

Desde que o presidente da ins-
tituição expôs as dificuldades finan-
ceiras para manutenção dos tra-
balhos e uma dívida que já passa
de R$ 60 mil, não houve avanço
no sentido de impedir que o Molivi
fechasse as portas.

“Tivemos reunião com assesso-
res do prefeito e a resposta que
tivemos é de que o poder público
não tem como e não pode nos aju-
dar”, afirma o presidente Milton
Cesar Fontoura Alves.

Por algumas pendências em do-
cumentação exigida para a disputa
de licitação da Prefeitura que garan-
tia o repasse de recursos para o tra-
tamento de pacientes, a diretoria da
comunidade perdeu essa oportuni-
dade, e com isso, o auxílio de apro-
ximadamente R$ 8 mil.

À espera de um milagre

A última expectativa da equipe é de que alguma outra entidade possa assumir o
comando do Molivi. “Estamos à espera de um milagre, pois tivemos muitas
promessas e pouca coisa concreta, então estamos decididos a encerrar os
atendimentos”, ressalta Alves.
Segundo o presidente, os pacientes que seguem em tratamento serão
remanejados para os serviços públicos. “Não queremos também que nosso
trabalho seja desperdiçado então já entramos em contato com o SIM-PR para
que eles sejam atendidos”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

SEM PARCERIAS, atendimento será encerrado no dia 15

Entidades
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Especialização e MBA

Unipar intensifica campanha de pós-graduação

Reitor com diretores e coordenadores de cursos de pós-graduação: Espírito proativo para alcançar metas

Reitor Carlos Eduardo Garcia

Com diversos cursos no rol da modalidade lato
sensu, Instituição inova a cada ano para manter-se
antenada com as mudanças do mercado de trabalho.

Oferecer formação continuada, de alto nível,
para os profissionais que buscam melhor colocação
no mercado de trabalho. Esta é a principal meta da
Universidade Paranaense – Unipar ao redobrar os
investimentos em cursos de pós-graduação (nas
modalidades lato sensu e stricto sensu). Este ano,
são mais de cem opções de cursos.

Para discutir novos propósitos, a coordenado-
ria de pós-graduação lato sensu, que gerencia es-
pecialização e MBA, realizou uma reunião com
todos os coordenadores dos cursos oferecidos na
Unidade-Sede da Unipar, em Umuarama. O Reitor
Carlos Eduardo Garcia participou.

“Com espírito proativo, a Unipar diversifica o mais
que pode seu leque de opções para não deixar nenhu-
ma área de fora”, colocou o Reitor, ao comentar que o
mercado de trabalho está carente de profissionais capa-
citados e motivados para continuar estudando.

“Estou esperançoso de que iremos alcançar o
êxito que traçamos”, destacou. Referindo-se à for-
mação dos coordenadores (a maioria mestre ou
doutor), acrescentou: “A Reitoria se sente privilegia-
da de ter um corpo docente de excelente nível à
frente desses projetos tão promissores”.

Também lembrou que a Unipar não forma pós-
graduado só para o mercado de trabalho regional,
mas também para o Estado, para o Brasil. “Temos
muitos egressos bem-sucedidos em importantes em-
presas nacionais, exemplos que nos impulsionam
a esses novos desafios”, afirmou.

A diretora de Ensino Superior da Unipar, pro-
fessora Regina de Oliveira, também participou da
reunião, aberta pelo diretor da Unidade-Sede da
Unipar, professor Luiz Romulo Alberton. Profissio-
nais de comunicação da Diretoria Executiva de
Gestão da Cultura e Divulgação foram convidados
para expor estratégias de divulgação.

A coordenadora da pós-graduação lato sensu
da Unipar, professora Célia Macorin, conduziu a
reunião. Ela elogiou o comprometimento dos coor-
denadores: “Vejo o quanto vocês se dedicam; a
partir de agora, vamos nos unir ainda mais nessa
proposta de atender as lacunas do mercado de tra-
balho em áreas potenciais, levando a ciência à dis-
posição de toda a sociedade”.

Coordenadora de pós-graduação, professora
Célia Macorin

Lista dos cursos (todos autorizados pelo Ministério
da Educação) e informações detalhadas de cada um
estão no site pos.unipar.br, onde também os interessa-
dos podem se inscrever.

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

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

Cascavel, 13 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ivo Augusto Tagliari e Jaine Belloni de Assis
2-Luan Augusto Alexandre de Souza e Natielly Wagner Arpino
3-Saulo José da Silva e Marisete Pereira
4-Jhone Santos de Alencar e Pâmela Eleodoro dos Santos
5- Cleber Augusto de Lima Evangelista e Ana Paula Vieira Sobral
6- Cleber Luiz Almeida Bugs e Andréia Macanhão
7- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
8- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
9- José Paulo Bernardi e Jéssica Teles Garcia
10- Newton Lucas Lubacheski e Talita Rocha da Silva
11- Douglas Frutuoso Oliveira e Rosilian Jeane Maceio Alves

A União e um agente da Recei-
ta Federal devem pagar indeniza-
ção de R$ 5 mil por danos morais
a uma funcionária de pedágio que
teve voz de prisão decretada após
se negar a abrir a cancela sem o
pagamento da tarifa. A Justiça Fe-
deral em Cascavel havia negado o
pedido, mas o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) refor-
mulou a sentença e negou, na últi-

Abordagem exagerada
ma semana, recurso da União.

O caso aconteceu em 2007,
quando a funcionária, na época su-
pervisora, foi chamada às cabines
para verificar a situação de um ho-
mem que se negava a pagar a tari-
fa por trabalhar na Receita Fede-
ral e estar dirigindo um carro apre-
endido em uma ação. Após a su-
pervisora negar a passagem sem
a apresentação de documentos
que comprovassem a situação do
carro, o agente deu voz de prisão
por desacato, agarrando-a e empur-
rando-a na tentativa de levá-la pre-
sa, gerando lesões.

ABSOLVIÇÃO
O caso virou notícia na época,
tendo sido divulgadas as imagens
das câmeras de segurança do
lugar. A funcionária foi absolvida
da acusação de desacato, mas a
exposição, além do fato em si,
obrigou a mulher a, inclusive,
mudar de cidade. Ela, então,
ajuizou ação por danos morais
contra a União e o agente. A
funcionária sustentou que a
conduta do homem extrapolou os
limites da sua função, gerando
todo o dano.

REAÇÃO
EXAGERADA
A Justiça Federal de Cascavel
julgou o pedido improcedente, mas
o TRF4 decidiu dar provimento ao
recurso, condenando os réus ao
pagamento da indenização. Segundo
a relatora do caso, desembargadora
federal Marga Inge Barth Tessler, “a
reação foi exagerada, autoritária e
desproporcional, considerada a sua
condição física privilegiada e
responsabilidade como servidor
público qualificado diante da
autora, conferente de arrecadação
que entendeu estar cumprindo seu
trabalho ao exigir prova documental
para a liberação da cancela do
pedágio”, concluiu.
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Bikes para ambulantes
Ambulantes terão novo meio

para locomoção e vendas no cal-
çadão de Cascavel. A Prefeitura
irá adquirir modelos de bicicle-
tas no estilo “FoodBikes” para
atender a categoria.

Conforme a secretaria de De-
senvolvimento Econômico, a novi-
dade faz parte das mudanças pre-
vistas para a padronização do cal-
çadão. Representantes do poder
público, comerciantes e entidades
já participaram de reuniões para
o debate do assunto.

“Neste primeiro momento se-
rão adquiridas 38 bicicletas de
quatro modelos e repassadas
aos ambulantes conforme as ne-
cessidades das atividades”, es-
clarece a secretaria.

A maior parte dos ambulantes
que atua hoje no calçadão é do
segmento de alimentos, mas não
faltam opções de produtos para
a venda.

O Município conta com a Coplaa (Comissão Permanente de Licença de
Atividades Ambulantes) para regulamentação dos trabalhos e dos locais de
atuação.  As bicicletas serão repassadas para os vendedores com
documentações em dia.
“Para estar regulamentado é necessário que o protocolo de alvará esteja
aprovado pela Coplaa e atenda a legislação vigente. A partir desta etapa,
são emitidos os alvarás com as taxas de utilização do espaço público”,
explica a Secretaria de Finanças. Além disso, eles deverão pagar um valor
anual, ainda não definido, para o uso das bicicletas.
Nas últimas reuniões da Comissão, foram analisadas centenas de solicitações
de alvarás e cerca de 80 protocolos estão pré-aprovados.
A expectativa da prefeitura é de que o processo para aquisição das bikes
seja concluído até o mês de maio.

Comissão

COMPRAS
O pregão eletrônico publicado
em Órgão Oficial prevê a
compra de quatro modelos de
bicicletas adaptadas com três
rodas com compartimento para
armazenagem e exposição de
materiais.
O valor máximo previsto para
as primeiras 38 bicicletas é de
R$ 300.273,21 e vencerá o
certame, a empresa que
apresentar a menor proposta ao
município.

Compra prevê quatro modelos
diferentes de bikes

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação



LOCAL 11CASCAVEL, 13 DE MARÇO DE 2018

A Copel informou ontem que a
Caixa Econômica Federal rescin-
diu, unilateralmente, o convênio
que mantinha com a empresa
para pagamento das faturas de
energia nas casas lotéricas. A
Copel está recorrendo da decisão
do banco na Justiça. Porém, caso
se concretize, a rescisão do con-
trato vale a partir de hoje.

De praxe no mercado, as empre-
sas pagam uma taxa por fatura para
que os bancos aceitem o pagamen-
to. O contrato da Copel com a Cai-
xa Econômica foi renovado em janei-
ro, com reajuste com base no INPC
conforme previsto em cláusula con-
tratual, e possui vigência até janei-
ro de 2019. No entanto, em feve-
reiro o banco reivindicou um reajus-
te de 47% nesta taxa.

Para a Copel analisar este au-
mento na taxa exigido pela Caixa
Econômica é essencial que o ban-
co forneça documentos que com-
provem esta necessidade. No en-
tanto, a Caixa Econômica ainda não
os forneceu. Assim, visando a de-
fesa dos seus clientes, a Copel
está adotando as medidas possí-

veis para resolver este impasse.
Ressaltamos que os clientes

que costumam usar as lotéricas
para pagar sua fatura de energia
continuam a ter toda a rede arreca-
dadora da Copel à sua disposição.

Rede arrecadadora
A rede arrecadadora da Copel
está presente em todos os
municípios atendidos pela
Companhia e é composta por
bancos, mercados, farmácias,
grandes lojas varejistas, entre
outras. A lista completa da rede
arrecadadora da Copel pode ser
acessada em www.copel.com.

ARQUIVO

Lotéricas deixam de
receber faturas da

Copel a partir de hoje

Sem receber fatura
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Ao percorrer a Avenida Tancre-
do Neves no período noturno a es-
curidão é evidente pelo desligamen-
to de postes nas laterais da via.

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) de
Cascavel reconhece o transtorno
diante da necessidade de obras de
revitalização. “O desligamento é
temporário e ocorre em trechos,
para a substituição da fiação”.

O pouco espaço que ainda res-
ta para caminhada ficou ainda mais
comprometido e quem se arrisca a
utilizar o trecho precisa de um pou-
co mais de atenção.

No trânsito há necessidade de
cautela redobrada, já que acidentes
se tornaram ainda mais comuns na
Tancredo Neves.

“Orientamos pedestres a utili-
zar a calçada do lado direito da via
e onde não há calçadas, para que
transitem em fila indiana, próximo
ao meio fio. Ao atravessar a via,
procurem locais onde possam ver
e serem vistos pelos condutores”,
orienta a Cettrans.

A companhia também deixa aler-

Alerta com a escuridão

ta para ciclistas: “De-
vem utilizar a faixa da
direita respeitando o
pedestre e os demais
condutores. Outra ori-
entação é que procurem
vias alternativas duran-
te a noite, enquanto a
iluminação é ajustada”.

ENTULHOS
O prefeito Leonaldo Paranhos fiscalizou
no domingo dois trechos em obras na
cidade: a Avenida Tito Muffato e a
Avenida Tancredo Neves.
No primeiro local, ele destacou os
avanços da obra e afirmou que o poder

público com apoio da população
ficará atento para que os
serviços sejam executados com
qualidade.
Já na Tancredo ele apontou
alguns transtornos, inclusive
com galhos secos jogados em
meio às obras. Mesmo após a
cobrança nas redes sociais, os
entulhos não haviam sido
recolhidos até a tarde de ontem.

POSTES foram desligados para substituição de fiação

PARANHOS cobra publicamente
que empresa faça limpeza de
entulhos na Avenida Tancredo Neves
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Uma agenda extensa de atividades continua no Território IV até
sexta-feira (16). Além da manutenção das ações já realizadas, na
quarta-feira (14), às 14 horas, será realizada uma palestra sobre
“Pertencimento”, de forma descentralizada, no Salão da Igreja
Católica do Bairro 14 de Novembro. Moradores de todas as
localidades envolvidas podem participar, gratuitamente.
Na sexta-feira (16), a partir das 14 horas, serão realizadas
atividades culturais no palco do Território e, à noite, a partir das
19 horas, um torneio nas quadras poliesportivas irá
movimentar a comunidade.

Nessas três dias as famílias que residem na região de abrangência
do Território recém-implantado puderam participar de várias
ações, como as de lazer proporcionadas pelo Expresso
Brincalhão, com atividades principalmente pelas crianças no
minibasquete, minivolei, xadrez gigante, tênis de mesa e
brinquedos infláveis; no Ônibus Biblioteca, que oferece a pessoas
de várias idades acesso ao espaço da leitura lúdica, no qual se
incentiva o gosto pela literatura por meio de fantoches e de
atividades culturais, que também foram desenvolvidas no palco
livre do Território, levando muita música, dança e alegria ao local.

Ações diversificadas

Um verdadeiro festival de envolvimen-
to cidadão, cumprindo o real propósito.
Assim foi o primeiro fim de semana no
Território IV, na região sul da cidade, ins-
talado sexta-feira (9) no Bairro Guarujá e
com abrangência também do 14 de No-
vembro, do Sol Nascente, do Quebec, e
de outros loteamentos daquela região
com ações que vão desde o lazer, a cul-
tura e o esporte, até a promoção da saú-
de, a cidadania e às melhorias na estru-
tura do bairro, “tudo visando a um senti-
mento de pertencimento das pessoas ao
local onde vivem, criam os filhos e convi-
vem com os vizinhos, parentes e amigos,
para uma melhor qualidade de vida”, fri-
sou ontem o gestor territorial José Car-
los da Costa, o Cocão.

Cocão foi conferir de perto o início de
algumas melhorias ajustadas ainda na
sexta-feira (9), quando o prefeito Leonal-
do Paranhos passou boa parte do dia
despachando no gabinete descentraliza-
do que funciona das 8h30 às 17h30, na
sede do Território IV. No mesmo local,
Paranhos voltará a despachar na tarde
desta quarta-feira (14), assim como vári-
os secretários municipais. Até lá, uma
assessoria acolhe as demandas da co-
munidade e as remete ao prefeito.

  NO TERRITÓRIO também há atividades para crianças

 DIVULGAÇÃO

Atividades

Mais  de 1,5 mil
atendimentos

Mais  de 1,5 mil
atendimentos
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NOTAS
Chaga brasileira
O presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Paulo Rabello de
Castro, afirmou ontem que a
“propensão à corrupção” é uma
“chaga brasileira”. Ao participar
da abertura do evento Ouvidoria
3.0,  ele destacou a importância
das denúncias feitas às
ouvidorias para o combate à
corrupção no Brasil.

Segurança
Prioridade do Congresso Nacional,
os projetos na área de segurança
devem dominar a pauta da semana.
No Senado, entre as três propostas
que estão prontas para votação hoje
está o projeto de lei da Câmara que
endurece de um terço à metade o
tempo da prisão, a pena por feminicídio
nos casos em que esse crime for
praticado em descumprimento de
medida protetiva.

Inflação
O mercado financeiro reduziu pela
sexta semana seguida a estimativa
para a inflação este ano. A
expectativa do mercado para Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), desta vez, passou de
3,70% para 3,67%, de acordo com o
Boletim Focus, divulgado pelo Banco
Central e elaborado com base em
pesquisa sobre os principais
indicadores econômicos.

Reforma mais profunda
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ARTHUR Maia é
o relator do
projeto de Reforma
da Previdência

CONSTITUIÇÃO
A legislação determina que, em função da
intervenção federal na segurança pública do

estado do Rio, o Congresso não pode
promover alteração à Constituição, como

é o caso da Reforma da Previdência.
Maia afirmou que não tratou da
possibilidade de suspensão da

intervenção para votar a reforma com
ninguém e foi enfático ao apontar
que o governo não tem os 308
votos necessários para aprovar a

reforma na Câmara. “Não temos votos.
Não adianta. O governo não tem os

308 votos. Já fiz essa conta de baixo
pra cima, de cima pra baixo, de norte para

sul e de leste para oeste. Não temos
votos”, disse o deputado, que não

descartou a possibilidade de o cenário
mudar após as eleições: “Depois da

eleição é outro planeta. Será
outra realidade

totalmente
diferente”.

O deputado federal Arthur Maia
(PPS-BA), relator da Reforma da
Previdência na Câmara, disse on-
tem acreditar que o próximo go-
verno terá capital político sufici-
ente para aprovar a reforma, mas
previu que ela será mais profun-
da do que a que está em discus-
são. Maia participou do seminá-
rio Reforma da Previdência: uma
reflexão necessária, na Fundação
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

Na opinião do parlamentar, o
próximo governo terá condições
políticas de fazer uma reforma
mais dura e aprovará um projeto
diferente do que consta no pare-
cer em discussão na Câmara dos
Deputados, assinado por ele.
“Certamente, se fará outra
reforma. Ao meu ver, será
uma reforma mais dura e
muito mais profunda”, dis-
se ele, que acrescentou:

“O novo presidente eleito entra
com todo o capital político para
adotar as medidas
que sejam ne-
c e s s á r i a s .
Não impor ta
qual seja o
viés ideológico
de quem se
eleja, tenho
convicção de
que será uma
reforma muito
mais profunda
que a que cons-
ta no meu pa-
recer.”
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 08
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

A violência do trânsito em Cas-
cavel tem deslanchado e deixado
diversas vítimas feridas. De acor-
do com relatório estatístico onli-
ne do Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel, neste ano até ontem, por
volta das 17h30, quando o relató-
rio foi consultado, 506 acidentes
foram registrados na cidade. Mé-
dia de sete ocorrências por dia.

O número é maior que o regis-
trado no ano passado, no mesmo
período: 479 acidentes. Só ontem,
até às 17h30, oito batidas foram
atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

E o que mais chama a aten-

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Sete acidentes por dia

 VEÍCULO ficou grudado em poste

ção é que as batidas, principalmen-
te no Centro da cidade, estão cada
vez mais violentas.

Na tarde de ontem, na Rua Rio
de Janeiro, esquina com a Rua Ba-
rão do Cerro Azul, no Centro da ci-
dade, duas camionetes colidiram.
Com o impacto, uma delas foi pa-
rar em cima da calçada, bateu e fi-
cou grudada em um poste de luz.

Os veículos ficaram destruídos.
Duas vítimas, sem ferimentos gra-
ves, foram levadas para atendimen-
to hospitalar.

 MOTOCICLISTAS FERIDOS
Duas motos se envolveram em um acidente na tarde de on-

tem, no cruzamento da Rua Públio Pimentel e a Rua Érico Veríssi-
mo, Bairro Alto Alegre em Cascavel. A moto Kasinski seguia pela
Rua Públio Pimentel quando colidiu na moto CG Fan 125, que

vinha pelo cruzamento. Os dois motociclistas tiveram ferimentos
leves e foram levados para atendimento hospitalar.

BATIDA ocorreu no Centro de
Cascavel e envolveu duas camionetes

NA RODOVIA
Na tarde de ontem, na BR-277 em
Cascavel, um motociclista ficou
gravemente ferido ao colidir em uma
carreta. De acordo com populares, o
condutor da carreta furou o sinal
vermelho. Ele acessava a BR-369
atrapalhou a passagem de um
motociclista, que seguia na BR-277
sentido Ibema a Cascavel.
O motociclista, de 28 anos, teve
ferimentos graves e foi levado ao
HU (Hospital Universitário) sem
risco de morte.

DUAS pessoas ficaram feridas em acidente de motocicletas
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Giro da
Violência

De uso restrito
Foram trazidas para Cascavel diversas
armas, de calibre de uso restrito, que
foram apreendidas pela PRF de
Catanduvas, na BR-277, na tarde de
ontem. Um rapaz, de 24 anos,
conduzia um Fox e foi abordado
durante fiscalização de rotina. Ele foi
parado pela polícia, e as armas foram
encontradas em um fundo falso. Um
fuzil calibre 556 e duas pistolas
calibre 9 mm foram recolhidos e
encaminhados à PF (Polícia Federal)
de Cascavel.

Bandido invade
transportadora
Um ladrão roubou o veículo de uma
transportadora, localizada na Rua São
Paulo, Centro de Cascavel, na tarde de
ontem. O homem, que estava com uma
faca, entrou no local fingindo ser um
entregador e rendeu funcionários. Ele
roubou uma Mitsubishi ASX da
proprietária do estabelecimento.
Ninguém se feriu. A Polícia Militar foi
acionada para registrar a ocorrência.

Faz poucos dias que a placa verde
está na frente da casa do seu José Ara-
újo. Ela identifica que a residência, na
Rua Pernambuco, Bairro Aclimação, faz
parte do Projeto Vizinho Solidário.

E dá para entender o porquê. No
portão, cadeado e corrente, mesmo
com todo mundo em casa. Na casa
dele, nunca nenhum ladrão ousou
entrar. Mas, não dá para dar chance
ao perigo. “O combinado é ligar para
o vizinho, entrar em contato, a qual-
quer sinal de violência”, explica.

A babá Cleuza Ribeiro, esposa dele,
cuida de crianças em casa, o que gera
ainda mais responsabilidade ao casal,
que procura sempre participar das
reuniões propostas pela associação de
moradores do Bairro Aclimação. “Uma
vez, quando eu fui viajar, a moradora
de trás escutou um barulho de ma-
drugada, e chamou a Polícia Militar
imediatamente, acreditando que esta-
vam tentando arrombar minha casa.
Ninguém foi visto, mas a atitude dela
foi muito importante”, conta Cleuza.

No Bairro, cerca de 60 famílias já

aderiram ao projeto. “Começamos
com a ideia porque havia vários casos
de ladrões invadirem casas aqui. En-
tão, resolvemos tomar uma atitude
para evitar isso”, explica a presidente
do Bairro, Neide Aparecida Winheln.

SEDE
No Bairro Claudete, o sucesso do Vizinho Solidário é tamanho que as lideranças
comunitárias planejam uma sede administrativa, para que as pessoas conheçam
mais sobre o projeto. “Provavelmente será na Rua Jorge Lacerda. Um espaço em
que as pessoas podem tirar dúvidas a respeito da ideia e também ajudar na
segurança da sua própria casa, do vizinho, da rua”, comenta o líder comunitário
Clóvis Petrocelli.

O PROJETO
O Bairro Aclimação foi o último a
aderir ao Projeto Vizinho Solidário.
Criado em 2013, com início no
Bairro Cidade Verde, o Vizinho
Solidário já tem 15 bairros
adeptos, em parceria com o Conseg
(Conselho Municipal de Segurança)
e a Polícia Militar. “Vamos até o
bairro que solicita participar, e
fazemos reuniões. Os vizinhos
precisam comprar a placa e nós
ensinamos como montar os grupos,
inclusive nas redes sociais. É um
projeto que deu muito certo e está
se disseminando”, resume o vice-
presidente do Conseg, Luiz Wosiak.

CERCA DE 60 FAMÍLIAS participam do projeto no Bairro Aclimação

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

De olho no vizinhoDe olho no vizinho
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Saiu antes de entrar
Não foram apenas os secretários Berté, Lange e Dillenburg
que deixaram o governo municipal. O prefeito Paranhos
perdeu secretário que nem havia assumido o posto. O

advogado Lauri da Silva, anunciado há dois meses para a
chefia de Gabinete, decidiu não entrar na equipe.

Depoimento
As atenções da semana se
voltarão para o
depoimento que o ex-
secretário de Meio
Ambiente, Juarez Berté, vai
prestar à Comissão de
Viação, Obras Públicas e
Urbanismo. Sentindo-se
desconfortável com a
situação em que foi
envolvido, Berté pediu
para esclarecer alguns
fatos.

Perdeu apoio
Com a polêmica toda em
torno das obras do
Morumbi EcoPark, o
prefeito Leonaldo Paranhos
perdeu o apoio do DEM,
legenda que integrou a
coligação que elegeu o
atual gestor. Juarez Berté é
o presidente do partido e
já anunciou que a sigla
está fora do governo.

Golpe novo
Três deputados estaduais,
além da vice-governadora,
Cida Borghetti, foram alvos
de golpistas que clonaram
seus celulares. A mais nova
vítima foi Evandro Araújo
(PSC). Toda a lista de
contatos do deputado
recebeu mensagem de texto
como se Evandro
Araújo estivesse pedindo
depósitos bancários no
valor de R$ 2 mil
emprestados.

Depoimentos
Ontem, o delegado Edward
Figueira Ferraz esteve na
Assembleia Legislativa do
Paraná para ouvir os
deputados estaduais Luiz
Claudio Romanelli (PSB),
Luiz Carlos Martins (PSD) e
Evandro Araújo (PSC), que
foram vítimas na semana
passada do golpe.

UNIDADE PARANÁ SEGURO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Moradores do Bairro Tropical se adiantaram e
disponibilizaram uma casa para abrigar a unidade.

 O Tropical é um bairro de classe média alta e boa parte
dos moradores pagam segurança particular.

O coronel Washington Lee Abe concederá uma entrevista
coletiva na manhã de hoje para falar sobre a nova
Unidade Paraná Seguro (UPS), que deverá mesmo ser
instalada no Bairro Tropical. Uma ferrenha disputa entre
moradores dos bairros Santa Cruz e Tropical foi travada
em torno do local onde a UPS será construída.

Uma luta de mais de
dois anos se encaminha
para um final feliz com a
aprovação no Legislativo
Municipal do Projeto de
Lei 187/2017 ontem. Tra-
ta-se do pedido para inclu-
são no Plano de Cargos,
Vencimentos e Carreiras
do Poder Executivo Muni-
cipal da figura do profissi-
onal de biomedicina, que
poderá concorrer ao car-
go de analista de labora-
tório em análises clínicas.

O assunto chegou a
ser tema de uma audiên-
cia pública em junho do
ano passado, requerida
pelo presidente do Legis-
lativo Gugu Bueno (PR),
evento que resultou na
criação de uma Comissão
Especial para discutir a
inserção da função. Gugu

Biomédicos em
concurso público

disse que desde 2016 se
sensibiliza com a luta dos
biomédicos e por isso
passou a mediar uma ne-
gociação com o Poder Exe-
cutivo a fim de que a in-
clusão fosse viabilizada.
“Nós temos que ter os
melhores servidores pú-
blicos possíveis e esses
profissionais de biomedi-
cina podem ajudar muito
no atendimento à popula-
ção” ressaltou Gugu.

Raphael Sahd, repre-
sentante do Conselho
Regional de Biomedicina
do Paraná disse que a vi-
tória destes profissionais
é realmente significativa
e deverá fazer com que
Cascavel seja referência
para que outros parlamen-
tos pelo país tomem a
mesma iniciativa.

COMISSÃO
A comissão que estudou o caso foi presidida pelo vereador
Parra (PMDB) que comemorou a decisão do prefeito
Leonaldo Paranhos em solicitar a inclusão. “A concorrência
vai aumentar e com isso ganha a população que terá
profissionais mais capacitados” garantiu ele. Olavo Santos
(PHS), que integrou a Comissão destacou que a conquista
reforça a importância das articulações políticas entre o
Legislativo e Executivo. “O biomédico está apto a fazer
análises clínicas e ambientais, diagnósticos por imagem,
trabalhar nos bancos de sangue e pesquisar medicamentos,
por exemplo”, explicou o vereador.
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Berté pede para depor

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá

O ex-secretário disse que em momento algum
tentou prejudicar os demais secretários, mas que
também não pode ser prejudicado. “Quando a
bomba estourou eles pressionaram o Paranhos
e pediram a minha cabeça”, declara.
A assessoria do prefeito Paranhos disse
que ele não irá comentar as declarações
de Berté. O prefeito decidiu não falar
mais sobre o caso, mas na
semana passada ele
responsabilizou a
empresa pela troca dos
materiais e determinou
a abertura de um
procedimento interno
para investigar o caso.

SEM RETORNO
Na semana passada, o prefeito
Leonaldo Paranhos afirmou que
Berté precisaria se afastar da

função, assim como os outros dois
secretários, até que o processo
administrativo seja concluído, o
que pode levar até 45 dias.
Depois ele poderia retornar à

função.  Berté diz que nem está
discutindo seu retorno, afirma

que foi colocado em uma
“situação chata”. Segundo ele

se o processo original não
especificasse um tipo de
material de aço, que é

fabricado apenas por uma
empresa, a licitação poderia
ter atraído mais concorrentes

ao certame e
consequentemente baixado

o custo da obra.

Prejudicado

A alteração do projeto do Morum-
bi EcoPark, que causou polêmica e
resultou na saída de três secretári-
os do governo Paranhos, terá um
novo capítulo nesta semana. O ex-
secretário de Meio Ambiente, Juarez
Berté, vai depor na próxima quinta-
feira (15) à Comissão de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo da Câ-
mara de Vereadores.

Berté, que pediu para depor, pre-
tende esclarecer dúvidas que ainda
pairam sobre a polêmica obra milio-
nária que integra o PDI (Plano de De-
senvolvimento Integrado). A conversa
com os vereadores que compõem a
comissão será às 9h30.

O ex-secretário voltou a afirmar
que o projeto original da obra que pre-
via tubulação de aço foi elaborado
pelo então secretário de Planejamen-
to Fernando Dillenburg e que depois

foi alterado pelo secretário de Obras
Públicas Jorge Lange, que autorizou
a troca do material por concreto.

Berté diz que não fez nada errado
para que necessite se defender, afirma
que fez o que era certo ao não assinar
as alterações, mas que precisa escla-
recer alguns pontos. Para ele, houve
uma tentativa de “ingerência sem ne-
cessidade” dos outros dois secretári-
os em sua pasta ao
mudarem um proje-
to sem sua consul-
ta e pedir para que
ele assinasse. A
Secretaria de
Meio Ambiente é
quem ordena as
despesas da obra
que em seu conjun-
to total custará
R$ 17 milhões.
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Uma reação desproporcional.
Essa preocupação norteou o pedi-
do de informações do vereador Fer-
nando Hallberg (PPL), registrado na
sessão ordinária da Câmara de
Vereadores, ontem. O legislador
não entendeu a proporção da rea-
ção do Poder Executivo sobre a cri-
se que se instalou após a polêmi-
ca troca de materiais nas obras de
uma ponte do Morumbi EcoPark,
que faz parte do PDI (Plano de De-
senvolvimento Integrado).

Três dos membros do primeiro
escalão deram baixa do governo e
o que era para explicar tornou-se
motivo de suspeita. O secretário do
Meio Ambiente, Juarez Berté, Fer-
nando Dillenburg (IPC) e Jorge Lan-
ge (Obras Públicas). O prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC) oficialmente
justificou que precisava isonomia
para a investigação interna. Berté
deve escrever o próximo capítulo da
polêmica ponte.

PRECEDENTES
Hallberg afirma que essa atitude

exagerada levantou suspeita e que
nenhuma dúvida pode ser

suprimida ou oculta nessa obra. “Já
fizemos denúncias muito mais

relevantes e com materialidade
completa e ninguém foi exonerado.

Observamos agora que membros
que estavam executando o trabalho

com toda a confiança do grupo
foram afastados tempestivamente.
Precisamos saber o que preocupa

tanto a administração de Cascavel,
a ponto de perder aliados

importantes e levantar tão grandes
suspeitas”, questiona.

 O pedido de informações de Hallberg pode ser apenas a ponta
do iceberg, pois o vereador garante que vai trabalhar para que todo
e qualquer centavo gasto na obra seja investigado e que a popula-
ção saiba o que realmente assombra os envolvidos. “Precisamos
conhecer os detalhes desta tratativa que “desmontou” a equipe
de governo. Ninguém reage assim por uma coisa simples e de fácil
solução”, argumenta.

Ontem, alguns vereadores chegaram a sugerir uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para investigar o caso. Na semana passa-
da, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar eventuais irre-
gularidades na troca de materiais.

As três pastas que ficaram sem seus respectivos secretários es-
tão sendo administradas por diretores e coordenadas diretamente
pelo prefeito Leonaldo Paranhos. Segundo ele, até o fim do processo
administrativo não serão nomeados novos secretários.

Sob suspeita

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Aílton Santos

TROCA de materiais em
ponte motivou  a polêmica
que gerou uma crise política

Fragmentos
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Cascavel foi um presente de aniversário que José Sil-
vério de Oliveira, o Tio Jeca, deu a si mesmo na hora
mais difícil da vida. No 42º aniversário, em 21 de março
de 1930, sofria perseguições de adversários políticos após
a derrota de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais
vencidas no início do mês pelo paulista Júlio Prestes.

Silvério decidiu se transferir em definitivo para um lo-
cal onde criava suínos e plantava milho, no sistema de-
nominado safrismo: a Encruzilhada dos Gomes, onde
arrendara uma ampla faixa de terras.

Chegou ao destino em 28 de março de 1930, dando
início à formação da vila de Cascavel ao construir as qua-
tro primeiras moradias ao redor de seu bolicho – o super-
mercado da época para os viajantes a cavalo e carroça.

Silvério nasceu em 1888, em Candói, vila pertencente
a Guarapuava, origem, aliás, de todas as cidades do Oeste
paranaense. Veio no contexto de uma eleição presiden-
cial em que o vencedor ganhou mas não levou, o que
também pode acontecer agora se Lula puder concorrer e
perder o registro por ficha suja.

Em 1930, o vencedor, o poeta Júlio Prestes, tinha
uma ficha limpíssima. Venceu e seguiu ao exterior para
encontros diplomáticos, garantindo, em Washington, que
o Brasil nunca seria uma ditadura.

Ao retornar ao país a trama estava feita: uma junta
militar derrubou o presidente Washington Luís e Prestes
não pôde assumir. Para Cascavel foi ótimo, pois Silvério
ganhou a posse das terras arrendadas. Em caso de gol-
pe costuma ser assim: ao vencedor, as batatas.
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 “Somos, agora, o
país que oferece o

maior número
de práticas
integrativas

disponíveis na
atenção básica”.

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

A inauguração
da Escola
Municipal do
Campo Zumbi
dos Palmares,
no próximo
sábado.

O discurso
nada unificado
de ex-
secretários e do
prefeito
Paranhos em
função da “crise
do concreto”.

Ministro da Saúde,
Ricardo Barros, ao
anunciar os novos
procedimentos do

Sistema Único de Saúde.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

 Palestras
O Sindicato das Escolas
Particulares do Paraná
trará a psicóloga Mayara
Nunes Almeida e a
mestre em Educação
Jane Patrícia Haddad a
Cascavel para falar com
os educadores e
gestores da educação de
Cascavel hoje. As
palestras serão
realizadas no Colégio
Marista. Em pauta,
questões relacionadas a
afetividade, práticas
culturais e políticas que
afetam a vida das
pessoas.

 Acic
O presidente do
Programa Oeste em
Desenvolvimento (POD),
Danilo Vendruscolo, é o
convidado especial da
diretoria da Acic para a
reunião empresarial
agendada para a noite
desta quinta-feira (15).
Danilo vai falar sobre as
ações do POD, sobre
prioridades em
infraestrutura e
estratégias para dotar a
região de recursos e
condições para que
possa se desenvolver
ainda mais.

TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Terça

Curitiba

19 27
Quarta

28
Terça

30
Quarta

19

Fases da lua
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im
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ar

1721

NOVA
17/03 - 10h11

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

CHEIA
31/03 - 09h36

Nublado com
pancadas de

chuva
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Boa alimentação
Dias 17 e 18 de março

haverá Oficina de Hortas
Urbanas, no espaço

Casanóz, às 14h. Em
pauta, alguns

conhecimentos básicos
sobre o cultivo de hortas
orgânicas em pequenos

espaços e hortas
em geral.

oOo
As inscrições podem ser

feitas pelo email
hortadadane@gmail.com.

O investimento: R$ 50 + 1
kg de ração (p/ gatos).

Prêmio Innovare
O tema da 15ª edição do Prêmio Innovare,

lançado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), é “Combate à corrupção”.

As inscrições podem ser feitas até 30 de abril
pelo site www.premioinnovare.com.br.

oOo
As inscrições podem ser feitas nas categorias:

Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria
Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania – esta

última aberta a qualquer pessoa,
organização ou empresa.

Coelhinho da Páscoa
Nesta sexta-feira tem curso de ovos de Páscoa na

Agrotec. Interessados devem entrar em contato pelos
telefones (45) 3218-1252 e 3218-1282.

As vagas são limitadas e também já há lista de espera.
O valor da inscrição é R$ 20.

Felicidades!

 Terezinha Braga, Cida Navarro, Katiane Farias, Denise
Farias e Vanesa Moraes, durante no Sarau Mulheres,
realizado pela Biblioteca Pública Sandálio dos Santos

Tays Villaca, Rui Nat
Carvalho, Jaqueline Gomes,

Paulo Henrique Ferneda,
Débora Regina, Marlene
Ferreira, Annye Souza,
FranArtes Toseto, Clair
Setim e Rosemari Perlim.

O escultor e escritor Dirceu Rosa, mais novo
integrante do Projeto Livrai-Nos, leia-se
Regina Sperança, e Antonio de Jesus,
presidente da Academia Cascavelense de
Letras, durante a Feira do Teatro

Carol, Fábio e a filha Stela Dalazen

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

DIVULGAÇÃO

Hora do Planeta
Sábado, 28 de março, das 20h30 às 21h30, tem a

Hora do Planeta. Pessoas, empresas, comunidades e
governo são convidados a apagar as luzes pelo período

de uma hora para mostrar apoio
ao combate do aquecimento global.

É uma iniciativa criada pela ONG WWF.

DIVULGAÇÃO
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O ministro Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu ontem, monocraticamente,
restabelecer em partes o decreto de
indulto natalino que foi editado pelo
presidente Michel Temer no ano pas-
sado, mantendo de fora, porém, os
crimes de colarinho branco.

O decreto havia sido suspenso pela
presidente do STF, ministra Cármen
Lúcia, em dezembro, durante o re-
cesso do Judiciário, após pedido da
procuradora-geral da República, Ra-

Indulto sem colarinho
quel Dodge, que o considerou incons-
titucional. A decisão foi mantida pos-
teriormente por Barroso, relator da
ação, que pediu então que o assunto
fosse pautado em plenário.

Como a ação não foi pautada
por Cármen Lúcia nos meses de
março e abril, Barroso resolveu es-
tabelecer por conta própria os cri-
térios que julgou adequados para
a concessão do indulto, que é uma
prerrogativa do presidente da Re-
pública, prevista na Constituição,

de dar perdão judicial a pessoas
condenadas por alguns crimes.

Barroso justificou sua postura, de
não aguardar o plenário, levando em
consideração manifestações de diver-
sas defensorias públicas dos estados,
que relataram a situação de tensão
nas prisões devido ao fato do decre-
to não ter sido aplicado em nenhuma
hipótese até o momento, uma vez
que as varas de execução penal de
todo o Brasil aguardam uma defini-
ção definitiva pelo Supremo.

Colarinho
branco

Um dos pontos estabelecido por
Barroso foi a exclusão do

indulto daqueles que
cometeram crimes de colarinho

branco, como corrupção,
peculato, tráfico de influência,

crimes contra o sistema
financeiro nacional, lavagem de

dinheiro e ocultação de bens,
entre outros. Quem cometeu

tais crimes não poderá ser
beneficiado, conforme havia

pedido a PGR.
“O baixo risco de punição,

sobretudo da criminalidade de
colarinho branco, funcionou
como um incentivo à prática

generalizada desses delitos. É à
luz dessas premissas que analiso
o instituto do indulto, a fim de

avaliar seus impactos no
sistema punitivo brasileiro”,

escreveu o ministro.

Barroso reiterou, no despacho em que restabeleceu o indulto, considerar
inconstitucionais as regras originais do decreto editado por Temer, que
previa, por exemplo, a concessão do indulto mesmo a quem não pagou as
multas previstas em suas penas, ou àqueles que tivessem cumprido
somente 20% do tempo de prisão a qual foram condenados.
Tais regras acabaram “transmitindo à sociedade um sentimento de
impunidade e até mesmo uma certa descrença nas instituições públicas”,
escreveu o ministro.

Regras originais

BARROSO tomou a decisão
monocraticamente
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aproveite o astral deste dia para fazer
uma autocrítica. A observação será a
sua maior aliada no trabalho, bem
como a capacidade de planejar o que
é prioritário. Cor: cinza.

To
ur

o

Não perca a chance de ouvir o con-
selho de gente mais velha ou experi-
ente. Trabalho que envolva o univer-
so feminino pode deslanchar neste dia.
Cor: preto.

G
êm

os

O setor profissional ganha uma nova
alavancada nesta segunda-feira. Pro-
cure dar o melhor de si e conquistará
a posição que sempre desejou. Cor:
bege.

C
ân

ce
r Novos projetos e ideias estão em ple-

na germinação. Aproveite o astral para
expor suas intenções e trabalhar em
equipe. Bom dia para se dedicar a uma
atividade prazerosa. Cor: creme.

Le
ão

Questões que envolvam herança, pro-
priedade, documentos e assinaturas
vão fluir com mais facilidade. Mudan-
ças na sua vida cotidiana contam com
o apoio das estrelas. Cor: roxo.

V
ir

ge
m O momento favorece a integração com

pessoas que têm os mesmos interes-
ses que você. Não perca a chance de
fechar um contrato ou regularizar do-
cumentos. Cor: azul-claro.

Li
br

a

Bom dia para assinar documentos.
Poderá se sair bem em profissões au-
tônomas. Aproveite para cuidar da
beleza e da saúde e poderá contar
com a proteção das estrelas. Cor: azul.

E
sc

or
pi

ão Você terá sucesso para conciliar tra-
balho e diversão. Boas vibrações para
tudo o que envolve comunicação, en-
tretenimento e publicidade. Seu lado
criativo vai estar aflorado. Cor: azul.

Sa
gi

tá
ri

o É um dia em que terá maior necessi-
dade de silêncio e privacidade. Quem
trabalha com assuntos que exijam con-
centração e planejamento terá o apoio
das estrelas. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o A ajuda ou incentivo de familiares pode ter

importância capital neste período. Você sa-
berá conquistar as pessoas por sua ama-
bilidade e delicadeza. Bom astral no trato
com os amigos. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Nada vai cair do céu, mas em com-
pensação tudo o que conseguir, será
fruto do seu esforço e sua dedicação
pessoal. Não perca a chance de re-
velar sua competência. Cor: roxo.

 P
ei

xe
s Siga as suas convicções e não terá do

que se arrepender. Terá êxito nas ati-
vidades que exijam conhecimento es-
pecífico. O dia é  promissor para quem
exerce um cargo de chefia. Cor: azul.
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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

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • RECORD

 • BAND

Petrônio inventa para Lucrécia que foi ele quem deixou Catarina sair do quar-
to. Lucíola e Catarina percebem que estão sendo vigiadas por Latrine. Orlando
diz a Petrônio que Lucrécia é fiel e não trairá o rei. Lucrécia consente que Latrine
se aproxime de Lucíola para conseguir informações de Catarina. Catarina dá
dinheiro para Emídio em troca de um favor. Betânia fica chateada com Brumela
por ela relutar em dar uma chance para Ulisses na cozinha. Emídio se apresenta
a Afonso e Amália como irmão de Samara, e avisa que levará Levi.

MALHAÇÃO
Kavaco despista Gabriela. Flora se

encanta por Érico e Tito percebe. Péro-
la não gosta quando vê Maria Alice na
turma. Rafael tenta se aproximar de
Gabriela. Jade se incomoda com os
alunos bolsistas. Kavaco presencia
uma discussão entre Jairo e Melissa.
Érico confirma a Getúlio que consegui-
rá o que precisa na nova escola.

TEMPO DE AMAR
Teodoro pede ajuda a Eva para se

reerguer financeiramente. Vicente co-
menta com Maria Vitória que sente sau-
dade de velejar. Eleutério pede perdão
a Artur e avisa ao filho que irá para a
Argentina com Dirce. Nicota descobre

que Raimundo está cortejando Marineia.
Maria Vitória e Vicente aceitam o con-
vite para padrinhos dos casamentos de
Helena e Natália. Bernardo compra de
Homero o diamante roubado. Natália,
Tomaso, Helena e Giuseppe se casam.
José Augusto celebra sua boa colheita
e convida Izabel para ajudá-lo a admi-
nistrar a Quinta da Carrasqueira. I

CARINHA DE ANJO
Cassandra e Dulce Maria conversa

sobre suas mães. Flávio diz para Leo-
nardo que Cristóvão se tornou doceiro
ao trabalhar com Fátima e Rosana. Iná-
cio e Páscoal dizem que não contaram
para Madre Superiora a respeito das
funcionárias por acharem que ela não
iria gostar. Gustavo é lembrado por Sil-
vana de um importante evento que se-

ria ideal sua ida. Em casa, mais tarde,
Inácio estranha a grosseria de Diana
com ele. Gustavo pede para Cecília ir
com ele ao evento de relançamento da
marca da Rey Café.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Bruno apreende a esmeralda de

Sophia. Elizabeth desenha um vestido
de noiva para Clara, que estranha o tra-
ço tremido da mãe. Nádia afirma que
está em um relacionamento com Oda-
ir. Sophia repreende Gael por tê-la de-
nunciado a Clara. Mariano alerta Zé Vic-
tor sobre um possível deslizamento,
mas o rapaz não dá atenção. Juvenal
confronta Desirée. Maíra se encanta por
Johnny. Lívia ameaça Renato e o acu-
sa de querer a guarda de Tomaz para
ficar com as esmeraldas. Henrique aju-
da Nicolau a se aproximar de Adriana.
Isabel e Raul questionam Amaro sobre
suas intenções com Melissa.

AMOR PROIBIDO
Adnan fica nervoso ao saber que

Besir se alistou para o exército. Ni-
lay convida Behlul para ser o par dela
no baile de formatura e ele não acei-
ta. Firdevs conta para Bither que
Deniz vai sair de casa. Besir procura
Adnan para conversar. Adnan obriga
Besir a pedir desculpas para Behlul.
Nesrin vai a um encontro com o ca-
pitão Riza. Besir não é aprovado para
prestar o serviço militar.

APOCALIPSE
Zoe fala sobre o Arrebatamento com

Soraya. Ricardo volta animado depois
de conversar com Noah, que finge es-
tar tranquilo. Glória conversa com Adri-
ano e fala a verdade sobre seu passa-
do com Stefano. Zoe conta sobre o An-
ticristo para Soraya. Ricardo confrater-
niza com a família ortodoxa. César vai
ao bar de Diogo com Felipe e encontra
com Celeste e Dudu. Ângela pergunta
se Natália prenderia o próprio pai. Adri-
ano se espanta ao saber que Stefano é
pai de Vittorio.

Lucíola e Catarina são
vigiadas por Latrine
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