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 O prefeito em exercício Alécio Espínola determinou à Procuradoria Jurídica análise imedi-
ata sobre a possibilidade de a administração pública bancar a compra dos equipamen-
tos necessários para que a Cootacar possa voltar a operar. A prefeitura estuda liberar
R$ 250 mil para dar um fôlego aos catadores. Estima-se que o prejuízo total chegue a

R$ 800 mil.

RECOMEÇO
Três dias depois de perderem tudo, cooperados da

Cootacar já trabalham no Ecolixo. Embora com estrutura
bem menor, o sentimento geral é de recomeço.

Em virtude do feriado de Carnaval, o Jornal Hoje não circulará nesta quarta-feira

Alécio pede estudo para
liberar ajuda a catadores
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Apesar de não ter
conseguido uma

cadeira no Senado em
2018, a medalhista
olímpica Maurren

Maggi afirmou que sua
tentativa de entrar
para a política não

está encerrada.

“Meu próximo
passo na

política não
será um passo,
será um salto”.

Opinião
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A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
COMO META DE GOVERNO

 Não se discute a necessidade de ajustes nas regras da Previdência
Social. Mas a inexistência preliminar de laudo de auditoria externa ates-
tando a situação deficitária da instituição é muito preocupante diante da
sociedade, que deseja ver transparência nas contas previdenciárias.

Por outro lado, a reforma não pode mascarar a origem dos números
reais que levaram ao suposto déficit, bem como a responsabilidade dos
gestores políticos. Até agora a sociedade conhece apenas os números
alarmantes apresentados pelo governo da situação previdenciária.

Por que os grandes devedores da Previdência Social, por exem-
plo, JBS, Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa etc não são compelidos
a honrar os débitos, enquanto os trabalhadores ativos, inativos e pensi-
onistas serão penalizados?

Não é justo e razoável que se pretenda operar a reforma da Previ-
dência, alicerçada apenas em dados numéricos fornecidos pelo gover-
no, quando a sociedade desconhece resultado de auditoria que com-
prove a real situação da instituição.

O governo - como os anteriores - insiste que, sem a reforma, o País
não garante a sustentabilidade das contas públicas. Mas o controle do
aumento das despesas públicas não tem sido uma grande preocupação
governamental.

Vejamos os monumentais gastos com os Três Poderes da Repúbli-
ca, sem enxugamento.

Por que os militares ficaram fora da PEC da Previdência?
As categorias civis e militares devem ser tratadas no mesmo nível de

direitos e obrigações constitucionais, sem exclusão de uma ou de outra
categoria. Portanto, nada justifica lamentáveis manobras para que as
previdências sociais dos civis e militares não sejam revisadas no mesmo
pacote pelo Congresso Nacional.

Assim, a açodada reforma da Previdência, como meta de governo,
não pode atropelar o debate prévio com a sociedade nem esconder a
origem da dívida e os seus responsáveis - para que no futuro próximo
não se venha a propor outra reforma.

Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado

DIVULGAÇÃO

Chuva Chuva Chuva
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Turma do contra

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

14 dias
À frente do Paço Municipal
de Cascavel desde o dia 25,
Alécio Espínola assumiu um
ritmo intenso de trabalho.
Além de encontros,
reuniões e fiscalização de
obras, o prefeito interino
se viu com o imprevisto e
trágico incêndio da
Cootacar nas mãos durante
o feriado de Carnaval.
Apesar dos problemas,
nesta semana deve dar
encaminhamento à
proposta de construção de
uma sede para a Delegacia
da Mulher. Um encontro
será realizado na quinta-
feira com a delegada-chefe
da 15ª SDP, Mariana Vieria,
e com a titular da
Delegacia da Mulher,
Bárbara Strapasson.

Parou por quê?
Ano passado a prefeitura
fez o maior fogo para ver
aprovado o projeto que
permitia repassar a
terceiros a
responsabilidade do
autódromo, do kartódromo
e do estádio. Em
novembro, os vereadores
deram aval para a
terceirização, mesmo com
várias dúvidas sobre o
futuro dos espaços
esportivos. Mas, passados
quatro meses, nada de o

EcoPark no Gaeco
Embora o acordo entre empresa e prefeitura tenha posto
fim ao processo na Justiça sobre a mudança de material
para construção da ponte do EcoPark Morumbi, o caso

ainda está em investigação. Envolvidos na polêmica
autorização para a troca de material do “mais caro” para o

“mais barato” foram ouvidos pelo Gaeco (Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Os

próximos passos da apuração não são comentados.

edital de concessão ser
lançado para que as
interessadas possam
apresentar propostas.

Desapropriação
E quem pensa que o assunto
estava encerrado, está
enganado! O acesso principal
do Autódromo Zilmar Beux
não teve desapropriação pela
administração passada e
caberá ao prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC), assim que
voltar de férias, posicionar-
se a respeito. A discussão
está prevista para o dia 27,
às 19h, em uma reunião na
Associação Comercial, com os
acionistas. O acesso é uma
exigência da Confederação
Nacional de Automobilismo,
pois facilita a locomoção de
ambulâncias.

Rigon na
Comunicação
Se dependesse de Paranhos,
Léo Rigon, ex-
superintendente da Acesc,
já estaria no comando da
Secretaria da Comunicação.
A pasta está sem
comandante desde a partida
de Ivan Zuchi. Antes de
embarcar para Nova York, o
prefeito tentou falar com
Rigon para que pudesse
nomeá-lo. Deu que Léo
“tomou chá de sumiço”.

E se o presidente Jair Bolsonaro (PSL) está articulando
em favor da aprovação do projeto para a reforma da
Previdência Social, movimentos populares em todo o
País pretendem ser do contra: dia 22 de março estão
previstos protestos, inclusive em Cascavel.

Cootacar: prefeito
pede estudo para
repor máquinas

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Jorge Kovaleski

Diante do prejuízo causa-
do pelo incêndio que destruiu
toda a estrutura onde funcio-
nava a Cootacar (Cooperativa
dos Catadores de Material Re-
ciclável de Cascavel), o pre-
feito em exercício Alécio Espí-
nola (PSC) determinou à Pro-
curadoria Jurídica uma análi-
se imediata sobre a possibili-
dade de a administração pú-
blica arcar com as despesas
para comprar os equipamen-
tos necessários para que as
atividades sejam retomadas
integralmente. “Já determina-
mos essa apuração devido a
essa situação lamentável que
ocorreu com as famílias. Es-
peramos que na quarta-feira
[6] já tenhamos um posicio-
namento”, disse Espínola.

São necessárias mais oito
prensas e mais seis esteiras.
A entidade conseguiu salvar
três esteiras, duas prensas e
uma prancha usada na sepa-
ração do material reciclável. A
prefeitura estuda a liberação
de R$ 250 mil para dar um
fôlego aos catadores de reci-

cláveis. Estima-se que o preju-
ízo total chegue a R$ 800 mil.

Os trabalhadores foram
transferidos emergencialmen-
te para o Ecolixo, na Rua Ma-
naus, perto do Parque Vitória.
A estrutura da prefeitura será
usada provisoriamente: “Es-
tipulamos que eles possam
permanecer no Ecolixo por
120 dias, prazo que poderá
ser prorrogado. Também va-
mos procurar agora um novo
barracão para que as famíli-
as possam trabalhar, o que é
um processo difícil devido à
pouca disponibilidade de es-
paços nessa proporção”.

A estrutura destruída pelo
incêndio na sexta-feira passa-
da era de propriedade particu-
lar, cujo aluguel de R$ 20 mil
era pago pela prefeitura, inclu-
indo água e luz. “É uma situa-
ção lamentável e estamos tra-
balhando intensamente para
ajudar essas famílias”, diz o
prefeito em exercício.

ALÉCIO comandou força-tarefa para atender famílias prejudicadas em incêndio

 Leia mais sobre este assunto na página 4
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Da alegria às lágrimas 
Véspera do feriadão de Carna-

val, as 80 famílias que fazem par-
te da Cootacar (Cooperativa dos 
Trabalhadores Catadores de Ma-
terial Reciclável de Cascavel) se 
preparavam para um churrasco no 
sábado (2), em comemoração à 
recuperação da associação. “Es-
távamos tão felizes... Todos ga-
nhando seu dinheirinho. Pessoal 
conseguindo pagar as contas, cui-
dar da família... A nossa festa era 
para ser um momento de união 
e felicidade, mas o fogo acabou 
com nossa alegria, com nossos 
sonhos, com tudo”, conta Maria 
Brisola, uma das colaboradoras 
mais velhas da Cootacar. 

Era pouco antes das 19h de 
sexta-feira (1º) quando um incên-
dio de grandes proporções des-
truiu os quatro barracões e um 
caminhão da Cootacar, além de 
esteiras, prensas, elevadores e 
balanças e muito material pronto 
para ser vendido.

O Corpo de Bombeiros ainda 
trabalha para identificar a causa 
do incêndio. 

Hora de recomeçar
Após uma ação rápida da administração municipal, os trabalhadores foram realo-

cados no Ecolixo, na Rua Manaus. E já estão trabalhando.
A demanda da cooperativa é grande, já que boa parte dos caminhões da Coleta 

Legal do Município levava os recicláveis para a sede que ficava na Avenida Piquiri 
no Bairro Brasmadeira. 

“Trabalhávamos com seis esteiras, aqui estamos com só uma. Na medida do pos-
sível estamos separando tudo. O que não podemos agora é reclamar. Precisamos 

levantar a cabeça e pensar em uma solução para recomeçar”, disse Maria José 
Santos, que está há 20 anos na Cootacar.

Ela admite que não havia presenciado tragédia tão grande: “Eu chorei, chorei 
e chorei... Era o nosso ganha pão... Na hora que cheguei lá, na Cootacar, queria 
entrar para salvar nos equipamentos...”, conta, ainda abalada. Mas logo conclui: 

“Está sendo bem difícil, mas com Deus vamos conseguir”.
As 80 pessoas não tiveram problemas em dividir espaço com os servidores do 

Ecolixo. O local estava desativado pela prefeitura, pois o Ecolixo recebe somente 
volumosos, como móveis.

n Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

ATENÇÃO
Além de doações de alimentos, roupas  

e calçados feitas diretamente no  
Ecolixo, a população pode doar dinheiro 
à Cootacar - processo que deve ser feito 

APENAS por meio da seguinte conta:
Banco: Caixa Econômica Federal 

c/c: 70770
agência 0568
operação 003

Informações pelo telefone  
(45) 99931-8900 

Cootacar precisa  
de ajuda

Os cooperados estão em busca de 
ajuda para se reerguerem. “Estamos 
vendo tudo o que é possível. Vamos 
conversar com Itaipu, com prefeitu-
ra, com a sociedade, para que juntos 

possamos reconstruir a Cootacar, 
que é a base do sustendo de mais de 

800 pessoas”, explica a cooperada 
Maria José Santos. 

TRABALHADORES da Cootacar tentam recomeçar 

Como funciona  
a Cootacar

Josefa Cordeiro Chagas é uma das 
mais antigas trabalhadoras da Coota-
car e explica que a renda da coope-
rativa é dividida do seguinte modo: 
todos os cooperados têm o dia de 

trabalho registrado em um controle 
interno. Isso é preciso, pois no fim do 
mês são fechados os valores e o lucro 

é dividido pela quantidade de dias 
trabalhados. O pagamento é feito por 
dia trabalhado. Os rendimentos por 

família variam de R$ 300 a R$ 1,3 mil 
por mês.
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Giro da
Violência

Policiais civis do GDE (Grupo de 
Diligências Especiais) e um perito 
da Polícia Científica fizeram na úl-
tima sexta-feira a reconstituição 
da morte de Sônia Massae Toguti, 
considerada latrocínio (roubo se-
guido de morte). A ação visa com-
provar as informações apuradas 
nas investigações, nos laudos e 

Óbito na PR-180
Um homem de 51 anos foi encontrado 
morto às margens da PR-180 no Distrito 
de São Salvador, em Cascavel. De acordo 
com a PRE, o corpo foi encontrado 
sábado (2) em estado adiantado de 
decomposição. A suspeita é de que 
a morte tenha ocorrido entre terça e 
quarta-feira. A vítima sofreu acidente 
com sua motocicleta.

Veículo recuperado
A PRF de Cascavel recuperou na manhã 
de ontem um veículo furtado no Estado 
do Pará. A caminhonete Triton estava 
com placas falsas e havia sido furtada 
em Canaã dos Carajás em junho passa-
do. O motorista de 31 anos e o passa-
geiro de 22, que vinham de Lindoeste 
para Cascavel, foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia Civil.

Receptação
A PRF de Cascavel prendeu um casal 
por receptação e recuperou um veículo 
roubado, nessa segunda-feira, em Santa 
Tereza do Oeste. Após fi scalização, a 
equipe descobriu que as placas do veí-
culo eram clonadas e o carro tinha sido 
roubado em Porto Alegre no dia 30 de 
janeiro. O motorista de 26 anos, a pas-
sageira de 23 e o veículo foram encami-
nhados para a 15ª SDP, em Cascavel. 

Carro destruído
Cinco pessoas fi caram feridas em um 
acidente na manhã de ontem na BR-
277, em Céu Azul. O carro bateu contra 
uma árvore e fi cou totalmente destru-
ído. Apesar da gravidade da batida, os 
quatro ocupantes tiveram ferimentos le-
ves. Só que um deles fi cou encarcerado 
e sofreu traumatismos graves de crânio 
e tórax. Ele foi trazido ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel pelo serviço 
aeromédico do Consamu. De acordo com 
a PRF, as vítimas moram em Agrocafeei-
ra e voltavam de uma festa de Carnaval 
em Céu Azul. O motorista fez o teste 
de etilômetro que mostrou que ele não 
havia bebido. 

 A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) apreendeu na BR-163, em 
Capitão Leônidas Marques, duran-
te a Operação Carnaval, um veícu-
lo com nove pessoas, entre elas 
três crianças que viajavam no por-
ta-malas do carro. Além disso, o 
veículo tracionava um ciclista por 
meio de uma corda. 

O motorista resistiu à aborda-
gem e chegou a andar pela contra-
mão para fugir dos policiais. 

Ao todo, foram 12 autos de infra-
ção. Algumas das irregularidades 
foram transporte de crianças sem 
condições de segurança, excesso 
de lotação, licenciamento vencido, 
transitar pela contramão e mau es-

Crianças no 
porta-malas

tado de conservação do carro.
O motorista alegou que dava 

carona para uma família e foi libe-
rado. Já o carro foi recolhido ao 
pátio da PRF.

AS três crianças viajavam no porta-malas do veículo 

PRF

Reconstituição de latrocínio
no depoimento de Gustavo Livina, 
acusado do crime.

Gustavo participou da simula-
ção e demonstrou a sequência de 
ações realizadas no dia do crime. 
De acordo com a polícia, foram 
confirmadas as informações do 
depoimento, não restando dúvi-
das de que ele é o autor do crime. 
As imagens foram divulgadas do-
mingo à tarde pela polícia e devem 
ser incluídas no inquérito. 

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver a reconsti-
tuição do crime

O crime
Sonia Massae Toguti, de 

47 anos, foi encontrada morta 
com perfurações de faca no dia 
27 de fevereiro no apartamento 
onde morava no Bairro Cancelli, 

em Cascavel. 
Gustavo Livina foi preso pou-

cas horas depois e confessou 
o crime.  
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Quaresma: venda de
peixes cresce 30%

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

A Quaresma é o período de 
mais ou menos 40 dias que ante-
cede a Páscoa, a ressurreição de 
Jesus Cristo. Nesta época, os ca-
tólicos costumam fazer penitência 
e uma delas é não consumir carne 
vermelha. O comportamento re-
flete diretamente no aumento da 
venda de peixes. 

Em uma rede de supermerca-
dos de Cascavel, a expectativa é 
de aumento de até 30% nas ven-
das nesse período.

Pela tradição cristã, a quares-
ma se inicia após a Quarta-Feira de 
Cinzas, dia 6 de março, e vai até a 
Sexta-Feira Santa, neste ano dia 19 
de abril. Contudo, tradição e gosto 
acabam se misturando e muita gen-
te adota o peixe no cardápio com 

mais frequência nesse período.
Um supermercado no Bairro 

Parque Verde já recebeu duas 
toneladas de peixe para dar o 
pontapé inicial. “Mais cargas vão 
chegar ao longo das próximas se-
manas. Tirando o bacalhau e o 
salmão, que são importados, os 
demais peixes são todos do oeste 
do Paraná”, explica o responsável 
pelo setor, Everaldo Souza.

Segundo ele, não houve reajus-
te nos preços, especialmente por-
que os peixes são criados em cati-
veiro, não sendo prejudicados por 

Tilápia lidera as preferências
O gerente de supermercado Gilmar Gomes conta que na loja em que trabalha 

foi comprada uma tonelada só de fi lé de ti lápia: “É o nosso carro-chefe. O peixe 
que mais vende é a ti lápia. No geral, recebemos mais de duas toneladas de pro-

dutos para começar a quaresma e esperamos vender tudo logo”, diz. 
Mais da metade dos peixes desse supermercado chegam de uma cooperati va 

de Nova Aurora. 

ações externas. Para dar aquela 
forcinha, a rede dá início amanhã 
mesmo ao Festival de Peixes, que 
busca atrair mais consumidores 
que o habitual.

O consumidor prefere se ga-
rantir e não ter uma surpresa na 
hora de levar os pescados. Suse-
te Ferreira de Oliveira é católica e 
faz peixe duas vezes por semana 
durante a quaresma. Para este 
ano, ela conta que se preveniu: 
“Já comprei bastante peixe para 
passar alguns dias. Vai que sobe 
o preço... preciso me garantir”. 

PEIXE ganha mais espaço na 
mesa do consumidor
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
01
02
02

Feriado sangrento 
A morte registrada ontem na PRC-467 é a segunda deste ano no trânsito 

de Cascavel. A primeira, também um atropelamento, aconteceu na sexta-feira 
(1º), quando um homem de 33 anos foi atropelado na BR-277, também perí-

metro urbano. A víti ma tentava atravessar a pista correndo quando foi ati ngida 
por um carro e morreu no local.

As duas vão integrar o balanço da Operação Carnaval, que começou sexta e 
segue até a meia-noite de quarta-feira (6).

Na abrangência da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dados preliminares 
apontam para 13 acidentes, com 14 feridos e duas mortes na região de Casca-
vel. Números maiores que no mesmo período em 2018, quando dez pessoas 

fi caram feridas e uma morreu. 
A duas mortes aconteceram ainda na sexta-feira. Além do atropelado 

na BR-277, um caminhoneiro de 44 anos morreu após capotar o 
caminhão na BR-158, em Marquinho, perto de Nova La-
ranjeiras. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) 
só repassará os dados da operação 

na quinta-feira.
 

Rapaz morre atropelado
após tentar roubar Iphone

 Um rapaz morreu na tarde 
dessa segunda-feira atropelado 
na PRC-467, perímetro urbano de 
Cascavel. De acordo com a Polícia 
Militar, ele atravessava a rodovia 
após tentar roubar o Iphone de um 
jovem de 16 anos, no Bairro São 
Cristóvão. A vítima reagiu e entrou 
em luta corporal com o ladrão. O 
atropelamento aconteceu durante 
a fuga. O rapaz acessava a rodo-
via de bicicleta quando foi atingido 
por um carro. A colisão foi tão forte 
que ele morreu na hora. O corpo foi 
arremessado a cerca de 20 metros 
do local da batida e a bicicleta foi 
parar do outro lado da rodovia. 

De acordo com o Instituto de 
Criminalística, o rapaz estava sem 
documentos, mas tem uma tatua-
gem que pode facilitar na identifi-
cação: é o nome Lucineia gravado 
no braço esquerdo. O motorista 
que atropelou o rapaz fugiu do lo-
cal e não foi identificado.

AÍLTON SANTOS 

RAPAZ foi atropelado durante fuga de assalto 
frustrado

Normalidade 
De acordo com a PRF, apesar de os 

números da Operação Carnaval serem 
maiores até agora, ainda são conside-

rados dentro da normalidade, já que as 
mortes - atropelamento e capotamen-

to - não podiam ser previstos e não 
dependiam apenas da ação prudente 

do condutor.
Durante três primeiros dias de 

operação, a PRF fl agrou 516 motoristas 
acima da velocidade permiti da, outros 
76 foram autuados por realizar ultra-
passagem em local proibido, 35 por 

falta do uso do cinto de segurança, 11 
por dirigir alcoolizados ou se recusar 
a realizar o teste do eti lômetro, dos 

quais dois foram presos por apresentar 
resultado acima de 0,34 mg/l de álco-
ol. Ainda foram fl agradas 11 situações 
de crianças sendo transportadas fora 

da cadeirinha de segurança.

A vítima do roubo teve ferimen-
tos leves por conta da agressão 
e foi atendida pelo Siate no local.  
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Nada vai abalar o seu otimismo hoje. As mulhe-
res vão lhe trazer sorte. Sua moral irá ajudá-lo 
a esquecer de pequenos problemas que afetam 
você. Tome tempo para fazer refeições adequa-
das.

Você deve manter distância dos acontecimentos 
recentes.  Você está definitivamente em boa for-
ma, mas certifique-se de manter o ritmo e não se 
desgaste, não faça muito exercício de uma só 
vez.

Falar com as pessoas próximas lhe trará paz. Você 
vai tratar o dia como uma oportunidade fabulosa e 
ele vai se transformar em uma. Não inicie tarefas 
grandes. Você deve recarregar suas baterias em 
primeiro lugar.

O esforço que você fizer hoje não será em vão. 
Procure apoio das pessoas que lhe rodeiam. Cui-
de de si mesmo e mantenha uma dieta equilibra-
da. Você precisa comer mais vegetais, já que está 
carente de alguns nutrientes.

Os conselhos de outras pessoas lhe permitirão 
melhorar os seus planos para o futuro, então este-
ja pronto para ouvi-los. Seu estado de espírito está 
inclinando no sentido de ser casual e irreflexivo. 
Você deveria descansar em casa.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles 
que o rodeiam. O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. Você terá a sensação de 
que tudo está indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer uma 
revisão global. Concentre-se no essencial. Suas 
obrigações parecem cansativas, então descarre-
gue e tente encontrar um momento de solidão para 
recuperar a sua calma interior.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua 
influência possa ser sentida de maneira produtiva. 
Você vai sentir que as coisas se dispõem de seus 
recursos. Isso faz com que você se estresse. Di-
minua o ritmo.

O movimento planetário terá um efeito estabiliza-
dor sobre você, seu humor será combativo e con-
ciliador. Seus relacionamentos vão ajudar você a 
ser mais calmo, mais equilibrado e mais capaz de 
lutar pela pessoa que você ama.

Vale a pena fazer um esforço extra para os outros. 
Não é? Pergunte a si mesmo. Você está exageran-
do as coisas e pensando muito. Você precisa se 
afastar mais vezes, o que lhe permitiria encontrar 
soluções mais fáceis.

Você vai ser motivado por jovens a seguir em fren-
te, seu entusiasmo interior renascerá. Oscilações 
dramáticas no seu ritmo diário vão deixar você can-
sado. Admita que você está exagerando.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente 
a necessidade de desacelerar um po uco para ouvir 
os seus instintos mais profundos e ter um descanso 
sem se sentir culpado - você não tem razão para isso. 
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18 de setembro de 1925
26 de fevereiro de 2019

Ricieri João Rosso

A paixão pela vida rural
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Ricieri João Rosso fale-
ceu no dia 26 de fevereiro,
vítima de insuficiência res-
piratória. Há cerca de um
ano e meio ele sofreu uma
pneumonia que lhe deixou
os pulmões fibrosos. Desde
então tinha dificuldades
para respirar. Seu quadro se
agravou e precisou ser inter-
nado, mas não resistiu. Ri-
cieri deixou os cinco filhos,
13 netos e 14 bisnetos.

Origem italiana
Seu Ricieri, como era conheci-
do, tinha sangue italiano nas

veias. Seus avós vieram da
Itália e trouxeram os pais de

Ricieri ainda crianças.
A origem lhe acompanhava no
dia a dia. Ricieri fazia questão

de um bom vinho e apreciava a
rica gastronomia italiana.

“Macarronada, lasanha, todo
tipo de massa... sempre foi

assim em casa. Ele adorava
comer e beber seu vinho”,

lembra o filho Adilar Luiz Rosso.
Uma das características mais
marcantes de Ricieri era sua

ótima memória. “Mesmo com a
idade avançada, ele sempre

lembrava em detalhes das
coisas. Às vezes até se confun-

dia com as datas, mas nada
que comprometesse a história
que contava, sempre contada

com muitos detalhes”.
O conhecimento do pai ajudou

na carreira profissional dos
filhos. “Hoje sou fazendeiro e

agrônomo graças a tudo o que
aprendi com o meu pai. Agora a

gente vê como que foi impor-
tante trabalhar desde pequeno

no campo. Meu pai estudou
até a 3ª série, mas sabia mais

que muita gente formada.
Nunca vou me esquecer do que
ele me deixou de mais valioso,

o seu conhecimento”.

Ricieri João Rosso nasceu em 18
de setembro de 1925 no interior do
Rio Grande do Sul, mais especifica-
mente em Rio Pardo. Viveu a maior
parte da sua vida nos campos gaú-
chos e apenas em 1992 é que trou-
xe a família para Cascavel, sua ama-
da Thereza e seus cinco filhos.

A paixão pela agricultura era algo
nato e foi o que lhe garantiu sus-
tentar a família a vida toda. Ricieri
conseguiu formar na faculdade os
cinco filhos: os três homens vira-
ram agrônomos; e uma filha é eco-

nomista e a outra foi para a área
de bioquímica. “Aprendemos mui-
to com nosso pai. Exemplo de ho-
nestidade, respeito, coragem, per-
sonalidade e amor. Fazia o que
podia para ajudar os filhos e a fa-
mília”, conta Adilar Luiz Rosso.

A morte da esposa em 2004 aba-
lou Ricieri, que desde então preferiu
viver sozinho. “Meu pai tinha uma
terra em Campo Bonito... ele gostava
muito de trabalhar, mesmo com 94
anos de idade ainda ia à fazenda...
Estava sempre disposto e feliz”.

Despedida
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Cansado de ligações 
indesejadas? Processe!

Sabe aquelas ligações recebi-
das de empresas, principalmente 
bancos e operadoras de celular? 
Pois quem se sente violado com 
isso pode abrir um procedimento 
administrativo no Procon e até 
avançar para outras instâncias. 
Conforme o coordenador do Pro-
con, Otto Reis, só nos dois pri-
meiros meses de 2019 foram 
atendidas quase 100 pessoas 
incomodadas com ligações e/ou 
mensagens indesejadas. Desses, 
90 casos foram resolvidos. Os de-
mais continuam em análise.

Agente de defesa do consumi-
dor, Patrícia Angela Finato explica 
que, com as devidas provas, a 
pessoa pode registrar boletim de 
ocorrência e até processar a em-
presa que lhe está perturbando. 

“Com todas as provas, como do-
cumentação das ligações, e-mails 
e mensagens, a pessoa consegue 
mover um processo por danos mo-
rais e prestar queixa por perturba-
ção do sossego”.

Isso é possível porque já na 
primeira ligação, assim que a pes-
soa disser “não” à oferta e solici-
tar a retirada do seu telefone da 
“lista”, a empresa não pode mais 
lhe incomodar. “Se eu disser não 
é não. As empresas precisam en-
tender isso e o afetado deve pro-
curar imediatamente os órgãos 
competentes”.

Segundo ela, o excesso de li-
gações e mensagens fere o arti-
go quinto da Constituição Federal, 
que fala do direito à privacidade 
e à tranquilidade do indivíduo. 

 

Já a Lei 8078/90, do Código de 
Defesa do Consumidor, aborda 
o excesso de ofertas e perturba-
ção. “As pessoas precisam bus-
car seus direitos. Ninguém pode 
deixar as empresas invadirem seu 
espaço”, diz Patrícia. 

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Divulgação

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2018 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, destinado a atender às 
necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 19/MARÇO/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 19/MARÇO/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE 
INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 Procure o Procon
Se o pedido de “me ti re da lista” e o bloqueio do número não forem su-

fi cientes, a pessoa deve procurar o Procon. Em Cascavel, o órgão fi ca na Rua 
Pernambuco, 1.900, no anti go Lembrasul. Os telefones para contato são (45) 

3392-6300, 3392-6301 e 3392-6302.
“As pessoas precisam procurar o Procon, a delegacia de polícia e até o Ju-

diciário quando se sentem perturbadas. Isso é uma invasão de privacidade”, 
alerta a agente de defesa do consumidor Patrícia Angela Finato.  

LEGISLAÇÃO prevê punição a quem exagera nas 
ligações 

Perturbação 
o dia todo

Não é difí cil de encontrar pessoas 
indignadas e até irritadas com tantas 
ligações inconvenientes. A garçonete 

Anieli Lima conta que todo dia é a mes-
ma situação: “É operadora de celular, 

é banco, é empresa que nem sei como 
conseguiu meu número... a perturbação 

é o dia todo. No meio do expediente 
o celular toca... Esse pessoal é sem 

noção”, reclama.
A assistente de administração 

Fernanda Osemer diz que o incômodo 
prejudica seu trabalho. “Durante meu 
expediente toca o celular com DDD do 
Brasil inteiro. Um monte de empresa 

ligando quase que todo dia. Incomoda 
demais, atrapalha, ti ra a nossa tranqui-
lidade e ainda afeta o nosso trabalho. 

Isso é bem complicado”.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Espelho da vida 
Hildegard sugere que o fi lho de Cris/Julia 

é de Gustavo, e desiste de cuidar do caso de 
Danilo. Gigi confessa a Mauro que o pai do 
bebê a abandonou ao saber da gravidez. Eu-
gênio humilha Graça e Dora, que enfrenta o 
coronel. Mimi reclama do comportamento de 
Lucas com Gertrude, que aconselha a fi lha a 
celebrar seu noivado com o rapaz. Augusto 
vibra com a notícia de seu neto, e Hildegard 
afi rma que não ajudará mais Danilo. Cris/Ju-
lia pede ajuda a Madre Joana para impedir 
a transferência de Danilo para uma prisão. 
Isabel exige que Priscila mantenha segredo 
sobre sua viagem com Alain para o Rio de 
Janeiro. Gustavo e o Inspetor preparam a 
transferência de Danilo para a prisão.

Verão 90
Jerônimo se diverte ao ver Murilo falando 

mal de João. João pensa em processar Muri-
lo. Janaína, Diego e João se surpreendem ao 
ver o carro do menino vandalizado. Diego tro-
ca olhares com Larissa na faculdade. Manu 
perde o contrato com uma linha de cosmé-
ticos ao declarar que namora João e que 
acredita em sua inocência. Manu garante a 
Lidiane que fi cará ao lado de João em qual-
quer situação. João lamenta ao saber que 
Manu perdeu o contrato de publicidade por 
sua causa. João pede a Moana que consiga 
uma entrevista para ele, acreditando ser sua 
última chance antes do julgamento. Vanessa 
fi ca chateada porque Jerônimo não aparece 
no encontro. João procura Vanessa.

O sétimo guardião 
Valentina tenta negociar com Sampaio o 

pagamento por seus serviços. Gabriel se pre-
ocupa ao saber que Luz foi à delegacia. Ma-
chado e Feliciano pedem a ajuda de Eurico. 
Eurico afi rma que se vingará dos guardiães. 
Luz mente para Júnior. Geandro não gosta 
do comportamento de Lourdes Maria depois 
de falar com Olavo. Gabriel se enfurece com 
Machado e Feliciano. A diretora da Academia 
de Dança de Greenville vai até Serro Azul 
para falar com Bebeto. Mirtes pensa em di-
famar o delegado e a primeira dama. Marcos 
Paulo avisa a Valentina que possui fórmulas 
prontas com a água da fonte. Sampaio ga-
rante a Olavo que Laura está bem.
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Marcelo pede demissão
Em “Malhação”, Solange culpa Marcelo pela expulsão de Álvaro. Todos fi cam animados com 

a repercussão do vídeo de Nina e Tito nas redes sociais. Rafael se surpreende ao ver o entrosa-
mento entre Márcio e Alex. Nina leva Tito para uma sessão de fotos. Marcelo decide se juntar às 

reivindicações dos alunos. Nina convida Tito para ir a São Paulo. Marcelo pede demissão.

Teresa
Aurora diz a Mariano que Teresa pode 

fi car tetraplégica e é sua responsabilidade 
dizer isso a Arthur e aos pais dela, pois 
eles precisam estar prevenidos. Mariano, 
chorando, diz que tem certeza que, conhe-
cendo-a como conhece, tem certeza que 
ela preferiria a morte de Arthur a fi car atada 
a uma cama para sempre. Aurora diz que 
Teresa não é assim, e faria o mesmo por 
qualquer outra pessoa, o que mostra sua 
nobreza. Aída convida Mariano para sair, 
mas ele diz que precisa fi car no hospital 
cuidando de Teresa. Mariano decide termi-
nar sua relação com Aída porque, depois 
do ocorrido com Teresa, tem certeza de que 
jamais poderá esquecê-la. Aída, furiosa, diz 
que jamais o perdoará. Martin propõe casa-
mento a Aurora e ela aceita. Aída, furiosa, 
diz a Genoveva que até no hospital Teresa 
segue atrapalhando sua vida. Mariano diz 
a Arthur que Teresa pode fi car tetraplégica 
para sempre.

As aventuras de Poliana 
Helô diz a Glória que Luca precisa, ao 

menos, de uma suspensão pela mentira que 
contou. Ruth exige que Luca grave um vídeo 

se desculpando pelo que fez a Jeff. Marcelo 
conta a Iuri que está solteiro.Glória vai à casa 
de Verônica e vê Débora, fazendo provo-
cações com a ex-nora. Buscando por in-
formações de Pendleton e Otto, o clubinho 
MaGaBeLo encontra várias fotos antigas 
na casa de máquinas. Yasmin despreza 
Filipa.O plano de Cláudia dá certo, mas Na-
dine escuta tudo. Sérgio consegue dizer a 
Pendleton o que Roger anda fazendo com 
ele. Lorena entrega a Marcelo uma foto 
antiga dele e de Luísa juntos. Lorena diz 
à Poliana que sabe onde João está. Durval 
coloca regras para Guilherme e Raquel po-
derem trabalhar juntos.

Jesus 
Jesus cura Bartimeu. Petronius é enga-

nado por rebeldes e acaba sendo golpeado 
por Barrabás, que sorri satisfeito. Livona leva 
comida para Dimas e Gestas na prisão. Be-
tânia lava os pés de Jesus com nardo que 
seu pai deixou de herança e enxuga com 
seus cabelos. Jesus fi ca satisfeito e todos ali 
presentes emocionados. Menos judas. Uma 
multidão quer ver Lázaro e se aglomera em 
frente à sua casa. Caifás oferece recompen-
sa pelo paradeiro de Jesus.
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gente@jhoje.com.br

No clima de 
alto astral... 
Anna Karla 
de Paula

Letícia Fabian Barbosa, Simone Sarolli Braga Côrtes, Fa-
bíola Paranhos e Terezinha Braga, Mulheres 5 Estrelas

A Horta do Zé Lelé
O Projeto Livrai-Nos! sempre 
nos enriquecendo... Neste 
domingo (10), das 10h às 
12h, na Feira do Teatro, a 

Barraca da Literatura recebe a 
escritora Maybe Cristina Milan 
Lemos para autógrafos do livro 

“A Horta do Zé Lelé”.

Dia de Rock, baby
Nesta terça-feira de Carnaval, 
tem Tributo a Nazareth (Xanga 

e banda). Detalhe: Entrada 
gratuita! Será na Adega Nos-

tra-Vamos Rock Bar (Rua Jorge 
Lacerda, 1.551, em Cascavel). 

A partir das 23h.

Parabéns!
Devair Guimarães, Otavio 

Oliveira, Edmilson Petri, Neide 
Morais, Loban Fe, Valdinarte 

Cardoso de Oliveira, Chico Levi.

Xô preguiça!
Neste feriado de Carnaval 

nada de preguiça. Pule cedo 
da cama que às 9h os ciclistas 
dão início ao Pedala Cascavel. 
A concentração será na Aveni-
da Brasil, em frente à Praça

do Migrante. 

ARIVONIL POLICARPO

Cuidado!         Nunca 
vá ao banheiro 

Carnaval       acom-
panhado        é igual 
a Black Friday sem 
grana...     todos se 
divertindo        e 
você só vendo as 

oportunidades passa-
rem...

num sonho...

 é uma cilada!
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Cansado de ligações 
indesejadas? Processe!

Sabe aquelas ligações recebi-
das de empresas, principalmente 
bancos e operadoras de celular? 
Pois quem se sente violado com 
isso pode abrir um procedimento 
administrativo no Procon e até 
avançar para outras instâncias. 
Conforme o coordenador do Pro-
con, Otto Reis, só nos dois pri-
meiros meses de 2019 foram 
atendidas quase 100 pessoas 
incomodadas com ligações e/ou 
mensagens indesejadas. Desses, 
90 casos foram resolvidos. Os de-
mais continuam em análise.

Agente de defesa do consumi-
dor, Patrícia Angela Finato explica 
que, com as devidas provas, a 
pessoa pode registrar boletim de 
ocorrência e até processar a em-
presa que lhe está perturbando. 

“Com todas as provas, como do-
cumentação das ligações, e-mails 
e mensagens, a pessoa consegue 
mover um processo por danos mo-
rais e prestar queixa por perturba-
ção do sossego”.

Isso é possível porque já na 
primeira ligação, assim que a pes-
soa disser “não” à oferta e solici-
tar a retirada do seu telefone da 
“lista”, a empresa não pode mais 
lhe incomodar. “Se eu disser não 
é não. As empresas precisam en-
tender isso e o afetado deve pro-
curar imediatamente os órgãos 
competentes”.

Segundo ela, o excesso de li-
gações e mensagens fere o arti-
go quinto da Constituição Federal, 
que fala do direito à privacidade 
e à tranquilidade do indivíduo. 

 

Já a Lei 8078/90, do Código de 
Defesa do Consumidor, aborda 
o excesso de ofertas e perturba-
ção. “As pessoas precisam bus-
car seus direitos. Ninguém pode 
deixar as empresas invadirem seu 
espaço”, diz Patrícia. 

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Divulgação

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2018 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, destinado a atender às 
necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 19/MARÇO/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 19/MARÇO/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE 
INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 Procure o Procon
Se o pedido de “me ti re da lista” e o bloqueio do número não forem su-

fi cientes, a pessoa deve procurar o Procon. Em Cascavel, o órgão fi ca na Rua 
Pernambuco, 1.900, no anti go Lembrasul. Os telefones para contato são (45) 

3392-6300, 3392-6301 e 3392-6302.
“As pessoas precisam procurar o Procon, a delegacia de polícia e até o Ju-

diciário quando se sentem perturbadas. Isso é uma invasão de privacidade”, 
alerta a agente de defesa do consumidor Patrícia Angela Finato.  

LEGISLAÇÃO prevê punição a quem exagera nas 
ligações 

Perturbação 
o dia todo

Não é difí cil de encontrar pessoas 
indignadas e até irritadas com tantas 
ligações inconvenientes. A garçonete 

Anieli Lima conta que todo dia é a mes-
ma situação: “É operadora de celular, 

é banco, é empresa que nem sei como 
conseguiu meu número... a perturbação 

é o dia todo. No meio do expediente 
o celular toca... Esse pessoal é sem 

noção”, reclama.
A assistente de administração 

Fernanda Osemer diz que o incômodo 
prejudica seu trabalho. “Durante meu 
expediente toca o celular com DDD do 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Espelho da vida 
Hildegard sugere que o fi lho de Cris/Julia 

é de Gustavo, e desiste de cuidar do caso de 
Danilo. Gigi confessa a Mauro que o pai do 
bebê a abandonou ao saber da gravidez. Eu-
gênio humilha Graça e Dora, que enfrenta o 
coronel. Mimi reclama do comportamento de 
Lucas com Gertrude, que aconselha a fi lha a 
celebrar seu noivado com o rapaz. Augusto 
vibra com a notícia de seu neto, e Hildegard 
afi rma que não ajudará mais Danilo. Cris/Ju-
lia pede ajuda a Madre Joana para impedir 
a transferência de Danilo para uma prisão. 
Isabel exige que Priscila mantenha segredo 
sobre sua viagem com Alain para o Rio de 
Janeiro. Gustavo e o Inspetor preparam a 
transferência de Danilo para a prisão.

Verão 90
Jerônimo se diverte ao ver Murilo falando 

mal de João. João pensa em processar Muri-
lo. Janaína, Diego e João se surpreendem ao 
ver o carro do menino vandalizado. Diego tro-
ca olhares com Larissa na faculdade. Manu 
perde o contrato com uma linha de cosmé-
ticos ao declarar que namora João e que 
acredita em sua inocência. Manu garante a 
Lidiane que fi cará ao lado de João em qual-
quer situação. João lamenta ao saber que 
Manu perdeu o contrato de publicidade por 
sua causa. João pede a Moana que consiga 
uma entrevista para ele, acreditando ser sua 
última chance antes do julgamento. Vanessa 
fi ca chateada porque Jerônimo não aparece 
no encontro. João procura Vanessa.

O sétimo guardião 
Valentina tenta negociar com Sampaio o 

pagamento por seus serviços. Gabriel se pre-
ocupa ao saber que Luz foi à delegacia. Ma-
chado e Feliciano pedem a ajuda de Eurico. 
Eurico afi rma que se vingará dos guardiães. 
Luz mente para Júnior. Geandro não gosta 
do comportamento de Lourdes Maria depois 
de falar com Olavo. Gabriel se enfurece com 
Machado e Feliciano. A diretora da Academia 
de Dança de Greenville vai até Serro Azul 
para falar com Bebeto. Mirtes pensa em di-
famar o delegado e a primeira dama. Marcos 
Paulo avisa a Valentina que possui fórmulas 
prontas com a água da fonte. Sampaio ga-
rante a Olavo que Laura está bem.
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Marcelo pede demissão
Em “Malhação”, Solange culpa Marcelo pela expulsão de Álvaro. Todos fi cam animados com 

a repercussão do vídeo de Nina e Tito nas redes sociais. Rafael se surpreende ao ver o entrosa-
mento entre Márcio e Alex. Nina leva Tito para uma sessão de fotos. Marcelo decide se juntar às 

reivindicações dos alunos. Nina convida Tito para ir a São Paulo. Marcelo pede demissão.

Teresa
Aurora diz a Mariano que Teresa pode 

fi car tetraplégica e é sua responsabilidade 
dizer isso a Arthur e aos pais dela, pois 
eles precisam estar prevenidos. Mariano, 
chorando, diz que tem certeza que, conhe-
cendo-a como conhece, tem certeza que 
ela preferiria a morte de Arthur a fi car atada 
a uma cama para sempre. Aurora diz que 
Teresa não é assim, e faria o mesmo por 
qualquer outra pessoa, o que mostra sua 
nobreza. Aída convida Mariano para sair, 
mas ele diz que precisa fi car no hospital 
cuidando de Teresa. Mariano decide termi-
nar sua relação com Aída porque, depois 
do ocorrido com Teresa, tem certeza de que 
jamais poderá esquecê-la. Aída, furiosa, diz 
que jamais o perdoará. Martin propõe casa-
mento a Aurora e ela aceita. Aída, furiosa, 
diz a Genoveva que até no hospital Teresa 
segue atrapalhando sua vida. Mariano diz 
a Arthur que Teresa pode fi car tetraplégica 
para sempre.

As aventuras de Poliana 
Helô diz a Glória que Luca precisa, ao 

menos, de uma suspensão pela mentira que 
contou. Ruth exige que Luca grave um vídeo 

se desculpando pelo que fez a Jeff. Marcelo 
conta a Iuri que está solteiro.Glória vai à casa 
de Verônica e vê Débora, fazendo provo-
cações com a ex-nora. Buscando por in-
formações de Pendleton e Otto, o clubinho 
MaGaBeLo encontra várias fotos antigas 
na casa de máquinas. Yasmin despreza 
Filipa.O plano de Cláudia dá certo, mas Na-
dine escuta tudo. Sérgio consegue dizer a 
Pendleton o que Roger anda fazendo com 
ele. Lorena entrega a Marcelo uma foto 
antiga dele e de Luísa juntos. Lorena diz 
à Poliana que sabe onde João está. Durval 
coloca regras para Guilherme e Raquel po-
derem trabalhar juntos.

Jesus 
Jesus cura Bartimeu. Petronius é enga-

nado por rebeldes e acaba sendo golpeado 
por Barrabás, que sorri satisfeito. Livona leva 
comida para Dimas e Gestas na prisão. Be-
tânia lava os pés de Jesus com nardo que 
seu pai deixou de herança e enxuga com 
seus cabelos. Jesus fi ca satisfeito e todos ali 
presentes emocionados. Menos judas. Uma 
multidão quer ver Lázaro e se aglomera em 
frente à sua casa. Caifás oferece recompen-
sa pelo paradeiro de Jesus.
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Nada vai abalar o seu otimismo hoje. As mulhe-
res vão lhe trazer sorte. Sua moral irá ajudá-lo 
a esquecer de pequenos problemas que afetam 
você. Tome tempo para fazer refeições adequa-
das.

Você deve manter distância dos acontecimentos 
recentes.  Você está definitivamente em boa for-
ma, mas certifique-se de manter o ritmo e não se 
desgaste, não faça muito exercício de uma só 
vez.

Falar com as pessoas próximas lhe trará paz. Você 
vai tratar o dia como uma oportunidade fabulosa e 
ele vai se transformar em uma. Não inicie tarefas 
grandes. Você deve recarregar suas baterias em 
primeiro lugar.

O esforço que você fizer hoje não será em vão. 
Procure apoio das pessoas que lhe rodeiam. Cui-
de de si mesmo e mantenha uma dieta equilibra-
da. Você precisa comer mais vegetais, já que está 
carente de alguns nutrientes.

Os conselhos de outras pessoas lhe permitirão 
melhorar os seus planos para o futuro, então este-
ja pronto para ouvi-los. Seu estado de espírito está 
inclinando no sentido de ser casual e irreflexivo. 
Você deveria descansar em casa.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles 
que o rodeiam. O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. Você terá a sensação de 
que tudo está indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer uma 
revisão global. Concentre-se no essencial. Suas 
obrigações parecem cansativas, então descarre-
gue e tente encontrar um momento de solidão para 
recuperar a sua calma interior.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua 
influência possa ser sentida de maneira produtiva. 
Você vai sentir que as coisas se dispõem de seus 
recursos. Isso faz com que você se estresse. Di-
minua o ritmo.

O movimento planetário terá um efeito estabiliza-
dor sobre você, seu humor será combativo e con-
ciliador. Seus relacionamentos vão ajudar você a 
ser mais calmo, mais equilibrado e mais capaz de 
lutar pela pessoa que você ama.

Vale a pena fazer um esforço extra para os outros. 
Não é? Pergunte a si mesmo. Você está exageran-
do as coisas e pensando muito. Você precisa se 
afastar mais vezes, o que lhe permitiria encontrar 
soluções mais fáceis.

Você vai ser motivado por jovens a seguir em fren-
te, seu entusiasmo interior renascerá. Oscilações 
dramáticas no seu ritmo diário vão deixar você can-
sado. Admita que você está exagerando.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente 
a necessidade de desacelerar um po uco para ouvir 
os seus instintos mais profundos e ter um descanso 
sem se sentir culpado - você não tem razão para isso. 
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18 de setembro de 1925
26 de fevereiro de 2019

Ricieri João Rosso

A paixão pela vida rural
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Ricieri João Rosso fale-
ceu no dia 26 de fevereiro,
vítima de insuficiência res-
piratória. Há cerca de um
ano e meio ele sofreu uma
pneumonia que lhe deixou
os pulmões fibrosos. Desde
então tinha dificuldades
para respirar. Seu quadro se
agravou e precisou ser inter-
nado, mas não resistiu. Ri-
cieri deixou os cinco filhos,
13 netos e 14 bisnetos.

Origem italiana
Seu Ricieri, como era conheci-
do, tinha sangue italiano nas

veias. Seus avós vieram da
Itália e trouxeram os pais de

Ricieri ainda crianças.
A origem lhe acompanhava no
dia a dia. Ricieri fazia questão

de um bom vinho e apreciava a
rica gastronomia italiana.

“Macarronada, lasanha, todo
tipo de massa... sempre foi

assim em casa. Ele adorava
comer e beber seu vinho”,

lembra o filho Adilar Luiz Rosso.
Uma das características mais
marcantes de Ricieri era sua

ótima memória. “Mesmo com a
idade avançada, ele sempre

lembrava em detalhes das
coisas. Às vezes até se confun-

dia com as datas, mas nada
que comprometesse a história
que contava, sempre contada

com muitos detalhes”.
O conhecimento do pai ajudou

na carreira profissional dos
filhos. “Hoje sou fazendeiro e

agrônomo graças a tudo o que
aprendi com o meu pai. Agora a

gente vê como que foi impor-
tante trabalhar desde pequeno

no campo. Meu pai estudou
até a 3ª série, mas sabia mais

que muita gente formada.
Nunca vou me esquecer do que
ele me deixou de mais valioso,

o seu conhecimento”.

Ricieri João Rosso nasceu em 18
de setembro de 1925 no interior do
Rio Grande do Sul, mais especifica-
mente em Rio Pardo. Viveu a maior
parte da sua vida nos campos gaú-
chos e apenas em 1992 é que trou-
xe a família para Cascavel, sua ama-
da Thereza e seus cinco filhos.

A paixão pela agricultura era algo
nato e foi o que lhe garantiu sus-
tentar a família a vida toda. Ricieri
conseguiu formar na faculdade os
cinco filhos: os três homens vira-
ram agrônomos; e uma filha é eco-

nomista e a outra foi para a área
de bioquímica. “Aprendemos mui-
to com nosso pai. Exemplo de ho-
nestidade, respeito, coragem, per-
sonalidade e amor. Fazia o que
podia para ajudar os filhos e a fa-
mília”, conta Adilar Luiz Rosso.

A morte da esposa em 2004 aba-
lou Ricieri, que desde então preferiu
viver sozinho. “Meu pai tinha uma
terra em Campo Bonito... ele gostava
muito de trabalhar, mesmo com 94
anos de idade ainda ia à fazenda...
Estava sempre disposto e feliz”.

Despedida
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Quaresma: venda de
peixes cresce 30%

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

A Quaresma é o período de 
mais ou menos 40 dias que ante-
cede a Páscoa, a ressurreição de 
Jesus Cristo. Nesta época, os ca-
tólicos costumam fazer penitência 
e uma delas é não consumir carne 
vermelha. O comportamento re-
flete diretamente no aumento da 
venda de peixes. 

Em uma rede de supermerca-
dos de Cascavel, a expectativa é 
de aumento de até 30% nas ven-
das nesse período.

Pela tradição cristã, a quares-
ma se inicia após a Quarta-Feira de 
Cinzas, dia 6 de março, e vai até a 
Sexta-Feira Santa, neste ano dia 19 
de abril. Contudo, tradição e gosto 
acabam se misturando e muita gen-
te adota o peixe no cardápio com 

mais frequência nesse período.
Um supermercado no Bairro 

Parque Verde já recebeu duas 
toneladas de peixe para dar o 
pontapé inicial. “Mais cargas vão 
chegar ao longo das próximas se-
manas. Tirando o bacalhau e o 
salmão, que são importados, os 
demais peixes são todos do oeste 
do Paraná”, explica o responsável 
pelo setor, Everaldo Souza.

Segundo ele, não houve reajus-
te nos preços, especialmente por-
que os peixes são criados em cati-
veiro, não sendo prejudicados por 

Tilápia lidera as preferências
O gerente de supermercado Gilmar Gomes conta que na loja em que trabalha 

foi comprada uma tonelada só de fi lé de ti lápia: “É o nosso carro-chefe. O peixe 
que mais vende é a ti lápia. No geral, recebemos mais de duas toneladas de pro-

dutos para começar a quaresma e esperamos vender tudo logo”, diz. 
Mais da metade dos peixes desse supermercado chegam de uma cooperati va 

de Nova Aurora. 

ações externas. Para dar aquela 
forcinha, a rede dá início amanhã 
mesmo ao Festival de Peixes, que 
busca atrair mais consumidores 
que o habitual.

O consumidor prefere se ga-
rantir e não ter uma surpresa na 
hora de levar os pescados. Suse-
te Ferreira de Oliveira é católica e 
faz peixe duas vezes por semana 
durante a quaresma. Para este 
ano, ela conta que se preveniu: 
“Já comprei bastante peixe para 
passar alguns dias. Vai que sobe 
o preço... preciso me garantir”. 

PEIXE ganha mais espaço na 
mesa do consumidor
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
01
02
02

Feriado sangrento 
A morte registrada ontem na PRC-467 é a segunda deste ano no trânsito 

de Cascavel. A primeira, também um atropelamento, aconteceu na sexta-feira 
(1º), quando um homem de 33 anos foi atropelado na BR-277, também perí-

metro urbano. A víti ma tentava atravessar a pista correndo quando foi ati ngida 
por um carro e morreu no local.

As duas vão integrar o balanço da Operação Carnaval, que começou sexta e 
segue até a meia-noite de quarta-feira (6).

Na abrangência da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dados preliminares 
apontam para 13 acidentes, com 14 feridos e duas mortes na região de Casca-
vel. Números maiores que no mesmo período em 2018, quando dez pessoas 

fi caram feridas e uma morreu. 
A duas mortes aconteceram ainda na sexta-feira. Além do atropelado 

na BR-277, um caminhoneiro de 44 anos morreu após capotar o 
caminhão na BR-158, em Marquinho, perto de Nova La-
ranjeiras. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) 
só repassará os dados da operação 

na quinta-feira.
 

Rapaz morre atropelado
após tentar roubar Iphone

 Um rapaz morreu na tarde 
dessa segunda-feira atropelado 
na PRC-467, perímetro urbano de 
Cascavel. De acordo com a Polícia 
Militar, ele atravessava a rodovia 
após tentar roubar o Iphone de um 
jovem de 16 anos, no Bairro São 
Cristóvão. A vítima reagiu e entrou 
em luta corporal com o ladrão. O 
atropelamento aconteceu durante 
a fuga. O rapaz acessava a rodo-
via de bicicleta quando foi atingido 
por um carro. A colisão foi tão forte 
que ele morreu na hora. O corpo foi 
arremessado a cerca de 20 metros 
do local da batida e a bicicleta foi 
parar do outro lado da rodovia. 

De acordo com o Instituto de 
Criminalística, o rapaz estava sem 
documentos, mas tem uma tatua-
gem que pode facilitar na identifi-
cação: é o nome Lucineia gravado 
no braço esquerdo. O motorista 
que atropelou o rapaz fugiu do lo-
cal e não foi identificado.

AÍLTON SANTOS 

RAPAZ foi atropelado durante fuga de assalto 
frustrado

Normalidade 
De acordo com a PRF, apesar de os 

números da Operação Carnaval serem 
maiores até agora, ainda são conside-

rados dentro da normalidade, já que as 
mortes - atropelamento e capotamen-

to - não podiam ser previstos e não 
dependiam apenas da ação prudente 

do condutor.
Durante três primeiros dias de 

operação, a PRF fl agrou 516 motoristas 
acima da velocidade permiti da, outros 
76 foram autuados por realizar ultra-
passagem em local proibido, 35 por 

falta do uso do cinto de segurança, 11 
por dirigir alcoolizados ou se recusar 
a realizar o teste do eti lômetro, dos 

quais dois foram presos por apresentar 
resultado acima de 0,34 mg/l de álco-
ol. Ainda foram fl agradas 11 situações 
de crianças sendo transportadas fora 

da cadeirinha de segurança.

A vítima do roubo teve ferimen-
tos leves por conta da agressão 
e foi atendida pelo Siate no local.  
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Da alegria às lágrimas 
Véspera do feriadão de Carna-

val, as 80 famílias que fazem par-
te da Cootacar (Cooperativa dos 
Trabalhadores Catadores de Ma-
terial Reciclável de Cascavel) se 
preparavam para um churrasco no 
sábado (2), em comemoração à 
recuperação da associação. “Es-
távamos tão felizes... Todos ga-
nhando seu dinheirinho. Pessoal 
conseguindo pagar as contas, cui-
dar da família... A nossa festa era 
para ser um momento de união 
e felicidade, mas o fogo acabou 
com nossa alegria, com nossos 
sonhos, com tudo”, conta Maria 
Brisola, uma das colaboradoras 
mais velhas da Cootacar. 

Era pouco antes das 19h de 
sexta-feira (1º) quando um incên-
dio de grandes proporções des-
truiu os quatro barracões e um 
caminhão da Cootacar, além de 
esteiras, prensas, elevadores e 
balanças e muito material pronto 
para ser vendido.

O Corpo de Bombeiros ainda 
trabalha para identificar a causa 
do incêndio. 

Hora de recomeçar
Após uma ação rápida da administração municipal, os trabalhadores foram realo-

cados no Ecolixo, na Rua Manaus. E já estão trabalhando.
A demanda da cooperativa é grande, já que boa parte dos caminhões da Coleta 

Legal do Município levava os recicláveis para a sede que ficava na Avenida Piquiri 
no Bairro Brasmadeira. 

“Trabalhávamos com seis esteiras, aqui estamos com só uma. Na medida do pos-
sível estamos separando tudo. O que não podemos agora é reclamar. Precisamos 

levantar a cabeça e pensar em uma solução para recomeçar”, disse Maria José 
Santos, que está há 20 anos na Cootacar.

Ela admite que não havia presenciado tragédia tão grande: “Eu chorei, chorei 
e chorei... Era o nosso ganha pão... Na hora que cheguei lá, na Cootacar, queria 
entrar para salvar nos equipamentos...”, conta, ainda abalada. Mas logo conclui: 

“Está sendo bem difícil, mas com Deus vamos conseguir”.
As 80 pessoas não tiveram problemas em dividir espaço com os servidores do 

Ecolixo. O local estava desativado pela prefeitura, pois o Ecolixo recebe somente 
volumosos, como móveis.

n Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

ATENÇÃO
Além de doações de alimentos, roupas  

e calçados feitas diretamente no  
Ecolixo, a população pode doar dinheiro 
à Cootacar - processo que deve ser feito 

APENAS por meio da seguinte conta:
Banco: Caixa Econômica Federal 

c/c: 70770
agência 0568
operação 003

Informações pelo telefone  
(45) 99931-8900 

Cootacar precisa  
de ajuda

Os cooperados estão em busca de 
ajuda para se reerguerem. “Estamos 
vendo tudo o que é possível. Vamos 
conversar com Itaipu, com prefeitu-
ra, com a sociedade, para que juntos 

possamos reconstruir a Cootacar, 
que é a base do sustendo de mais de 

800 pessoas”, explica a cooperada 
Maria José Santos. 

TRABALHADORES da Cootacar tentam recomeçar 

Como funciona  
a Cootacar

Josefa Cordeiro Chagas é uma das 
mais antigas trabalhadoras da Coota-
car e explica que a renda da coope-
rativa é dividida do seguinte modo: 
todos os cooperados têm o dia de 

trabalho registrado em um controle 
interno. Isso é preciso, pois no fim do 
mês são fechados os valores e o lucro 

é dividido pela quantidade de dias 
trabalhados. O pagamento é feito por 
dia trabalhado. Os rendimentos por 

família variam de R$ 300 a R$ 1,3 mil 
por mês.
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Giro da
Violência

Policiais civis do GDE (Grupo de 
Diligências Especiais) e um perito 
da Polícia Científica fizeram na úl-
tima sexta-feira a reconstituição 
da morte de Sônia Massae Toguti, 
considerada latrocínio (roubo se-
guido de morte). A ação visa com-
provar as informações apuradas 
nas investigações, nos laudos e 

Óbito na PR-180
Um homem de 51 anos foi encontrado 
morto às margens da PR-180 no Distrito 
de São Salvador, em Cascavel. De acordo 
com a PRE, o corpo foi encontrado 
sábado (2) em estado adiantado de 
decomposição. A suspeita é de que 
a morte tenha ocorrido entre terça e 
quarta-feira. A vítima sofreu acidente 
com sua motocicleta.

Veículo recuperado
A PRF de Cascavel recuperou na manhã 
de ontem um veículo furtado no Estado 
do Pará. A caminhonete Triton estava 
com placas falsas e havia sido furtada 
em Canaã dos Carajás em junho passa-
do. O motorista de 31 anos e o passa-
geiro de 22, que vinham de Lindoeste 
para Cascavel, foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia Civil.

Receptação
A PRF de Cascavel prendeu um casal 
por receptação e recuperou um veículo 
roubado, nessa segunda-feira, em Santa 
Tereza do Oeste. Após fi scalização, a 
equipe descobriu que as placas do veí-
culo eram clonadas e o carro tinha sido 
roubado em Porto Alegre no dia 30 de 
janeiro. O motorista de 26 anos, a pas-
sageira de 23 e o veículo foram encami-
nhados para a 15ª SDP, em Cascavel. 

Carro destruído
Cinco pessoas fi caram feridas em um 
acidente na manhã de ontem na BR-
277, em Céu Azul. O carro bateu contra 
uma árvore e fi cou totalmente destru-
ído. Apesar da gravidade da batida, os 
quatro ocupantes tiveram ferimentos le-
ves. Só que um deles fi cou encarcerado 
e sofreu traumatismos graves de crânio 
e tórax. Ele foi trazido ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel pelo serviço 
aeromédico do Consamu. De acordo com 
a PRF, as vítimas moram em Agrocafeei-
ra e voltavam de uma festa de Carnaval 
em Céu Azul. O motorista fez o teste 
de etilômetro que mostrou que ele não 
havia bebido. 

 A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) apreendeu na BR-163, em 
Capitão Leônidas Marques, duran-
te a Operação Carnaval, um veícu-
lo com nove pessoas, entre elas 
três crianças que viajavam no por-
ta-malas do carro. Além disso, o 
veículo tracionava um ciclista por 
meio de uma corda. 

O motorista resistiu à aborda-
gem e chegou a andar pela contra-
mão para fugir dos policiais. 

Ao todo, foram 12 autos de infra-
ção. Algumas das irregularidades 
foram transporte de crianças sem 
condições de segurança, excesso 
de lotação, licenciamento vencido, 
transitar pela contramão e mau es-

Crianças no 
porta-malas

tado de conservação do carro.
O motorista alegou que dava 

carona para uma família e foi libe-
rado. Já o carro foi recolhido ao 
pátio da PRF.

AS três crianças viajavam no porta-malas do veículo 

PRF

Reconstituição de latrocínio
no depoimento de Gustavo Livina, 
acusado do crime.

Gustavo participou da simula-
ção e demonstrou a sequência de 
ações realizadas no dia do crime. 
De acordo com a polícia, foram 
confirmadas as informações do 
depoimento, não restando dúvi-
das de que ele é o autor do crime. 
As imagens foram divulgadas do-
mingo à tarde pela polícia e devem 
ser incluídas no inquérito. 

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver a reconsti-
tuição do crime

O crime
Sonia Massae Toguti, de 

47 anos, foi encontrada morta 
com perfurações de faca no dia 
27 de fevereiro no apartamento 
onde morava no Bairro Cancelli, 

em Cascavel. 
Gustavo Livina foi preso pou-

cas horas depois e confessou 
o crime.  
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 O esporte cascavelense sofreu
uma perda irreparável no último
domingo (4), com o falecimento de
Dário Delai, que no próximo dia 15
de abril completaria 56 anos de
idade. Entusiasta do esporte, ele
foi vítima de infarto fulminante en-
quanto pedalava em treinamento
na PR-486, em Cascavel, e deixou
esposa e um filho de 29 anos,
além de incontáveis amigos e fei-
tos no esporte.

Dário Delai: legado
nunca morrerá

 Vitorioso e atuante
Além dos amigos e das histórias, o

positivista e incentivador Dário Delai
ficará lembrado pelas conquistas do

Campeonato Paranaense de Ciclismo
como ciclista, nos anos 80, e treinador,
nos anos 90, época na qual também foi
campeão brasileiro como treinador na

categoria júnior. Dário era defensor das
causas dos animais de rua

abandonados, técnico da equipe de
ciclismo de Cascavel nos Jogos da

Juventude e seria também o treinador
da equipe dos Jogos Abertos do Paraná,
além de treinar e competir pelo Team
FAG. Também ajudou a fundar e era

dirigente da Accorrer (Associação
Cascavelense de Corredores de Rua).

Natural de Mariano Moro (RS),
foi em Cascavel que Dário se en-
controu para o mundo e encontrou
talentos para o ciclismo brasileiro,
mas mais do que isso, foi onde ca-
tivou amigos e construiu um lega-
do que nunca morrerá.

“Uma pessoa espetacular, que
atuou a vida inteira em prol de ciclis-
mo de Cascavel, um ser humano
exemplar para todos. Particularmen-
te para mim, um amigo pessoal há
pelo menos 30 anos. Pude fazer par-
te desse legado dele. Foram várias
competições com ele como atleta e
como técnico”, diz Nilceu Aparecido
dos Santos, o The Flash, um dos ci-
clistas mais vitoriosos do Brasil e que
iniciou na modalidade com Dário.

 Evento que por si só reuniria
centenas de ciclistas neste feriado de
terça-feira (5), o Pedala Cascavel deverá
ter ainda mais participantes em
homenagem a Dário Delai. O evento,
organizado pelo Município com apoio
da Associação de Ciclismo de Cascavel,
a qual Dário ajudou a fundar, marcará o

FOTOS: ARQUIVO ATLETA E MOVIMENTO E FOCO

PEDAL E HOMENAGENS NESTA TERÇA-FEIRA
lançamento o Ponto da Bike, local a ser
construído para ser o ponto de encontro
dos ciclistas de Cascavel, com bicicletaria
(acessórios e manutenção), bicicletário
com locação, atendimento especializado
(handbike), espaço de convivência,
vestiários com chuveiros, wi-fi e cantina
natural. O local do Ponto da Bike ainda

está em discussão e deverá receber o
nome de Dário Delai. Evento de
lançamento do espaço, o Pedala
Cascavel terá a concentração na Praça
do Migrante, a partir das 9h. O trajeto
será pela Avenida Tancredo Neves e pela
Rua Tito Muffato, com chegada à Univel,
onde será lançado o Ponto da Bike.
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Campeão de 2018 busca apoio

Cascavel, 05 DE MARÇO DE 2019
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Oficial Designada

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

1- Taiker Rodrigues Campos e Katia Micheli Dietrich
2- Victor Matheus Bier Maziero e Tatiane Schneider
3- Rodrigo Correia da Silva e Edina Gewehr
4- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
5- Paulo Cesar de Oliveira e Nayara Karoline Pimenta
6- Antonio José Zurchetti e Leda Tenorio Rodrigues
7- Gabriel Vieira Sarmento e Keyla Cristina Estevam
8- Aldair Robson Roque Nunes Machado Capellari e Ludmila Pereira de Oliveira
9- Moacir Borges da Silva e Adriana Genitori Montini
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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.

 Com a temporada do Campeo-
nato Metropolitano de Marcas per-
to de começar em Cascavel, a cor-
rida da maioria dos pilotos têm
sido fora da pista do Autódromo
Zilmar Beux. Enquanto o acerto ide-
al na preparação dos carros é o
foco neste período para alguns
competidores e equipes, outros
correm atrás de apoio para garan-
tir um lugar no grid. Esse é o caso
do piloto Marcos Cortina, que é o
atual campeão da categoria Turis-
mo 1600 ao lado de Beto Vanzin.

“O Beto não poderá par ticipar
da 1ª etapa e estou buscando re-
cursos para competir sozinho.
Preciso de investimento para pa-
gar os custos da prova e a con-
trapar tida pode ser adesivo no
carro ou no macacão de corrida”,
explica Cortina, que tem seu VW
Gol número 5 preparado pelo
pai Antônio.

A família Cortina também con-
ta com peças de reposição para
o carro. Ainda assim, o custo es-
timado por etapa do Metropolita-
no gira em torno de R$ 2,5 mil a
R$ 3,5 mil. “Estou nas pistas
desde 2001 e desde sempre foi
assim: ‘correndo atrás de patro-
cínio’. Nem sempre consegui-
mos, mas de um jeito ou de ou-
tro sempre tem alguém que aju-
da”, explica Marcos, que em
2017 havia sido vice-campeão na
Turismo 1600 e em 2014 se sa-
grado vice-campeão na categoria
N, à época para carros equipados
com carburador.

Para 2019, os planos da famí-
lia Cortina incluem competir pela
categoria B, para a qual teve aces-

FOTOS: ARQUIVO ATLETA

so com o título conquistado em
2018 e que tem regulamento dife-
renciado daquele que está acostu-
mada. A primeira etapa do Metro-
politano de Marcas está prevista
para o dia 14 de abril, e até Mar-
cos corre atrás de patrocínio: “pre-
ciso de apoio para participar.
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 Após quase três meses desde
sua última exibição, o elenco prin-
cipal do Athletico Paranaense vol-
ta a campo nesta terça-feira para a
estreia oficial na temporada 2019.
O compromisso marca um desafio:
enfrentar o Tolima no Estádio Ma-
nuel Murillo Toro, em Ibagué, na
Colômbia, pela 1ª rodada do Grupo
G da Libertadores.

Os comandados do técnico Tia-
go Nunes atuaram pela última vez
no festivo dia 12 de dezembro de
2018, quando o Furacão fez a fes-
ta da torcida na Arena da Baixada
ao conquistar o título da Sul-Ameri-
cana diante de outro time colombi-
ano, o Junior Barranquilla.

Para este retorno às competi-
ções, o elenco principal atleticano
realizou quatros partidas prepara-
tórias, entre amistosos e jogos-trei-
nos. E o saldo foi positivo, com vi-

tórias sobre Operário (2 a 0), Gua-
rani (2 a 1), Guaraní-PAR (3 a 0) e
General Díaz-PAR (2 a 1).

A partir desses testes, o Fura-
cão deve formar nesta noite com:
Santos; Madson, Paulo André, Thi-
ago Heleno e Renan Lodi; Bruno Gui-
marães, Camacho e Tomás Andra-
de; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Furacão na Colômbia

    LIBERTADORES
19h15 Godoy Cruz x Olimpia
19h15 Melgar x San Lorenzo
19h15 San José x Flamengo
21h30 Tolima x Athletico-PR
21h30 Libertad x U. Católica
21h30 Wilstermann x Boca Juniors

   LIGA DOS CAMPEÕES
17h B. Dortmund x Tottenham
17h Real Madrid x Ajax

     FRANCÊS
15h Bordeaux x Montpellier

       LIBERTADORES
19h15 Atlético-MG x Cerro Porteño
19h15 Palestino x Internacional
19h15 U. de Concepción x S. Cristal
21h30 Alianza Lima x River Plate
21h30 Atl. Junior x Palmeiras
21h30 Rosario Central x Grêmio
21h30 Zamora x Nacional

     LIGA DOS CAMPEÕES
17h Porto x Roma
17h PSG x Man. United

      COPA DO BRASIL
19h15 Santa Cruz-RN x Bahia
21h30 Fluminense x Ypiranga
21h30 Mixto x Chapecoense

JOGAM HOJE

Já o Tolima já realizou 11 par-
tidas em 2019, sendo duas pela
final da Superliga da Colômbia, a
qual perdeu o título para o Junior
Barranquilla. Os demais jogos fo-
ram pelo Campeonato Colombia-
no, no qual é o quinto colocado,
com quatro vitórias, um empate e
quatro derrotas.

 A temporada 2019 do basquete feminino de base cascavelense
começará nesta quarta-feira (6), com o reinício das aulas na escoli-
nha da modalidade comandada pela NBFC (Novo Basquete Femini-
no de Cascavel). As aulas são gratuitas e destinadas a meninas de
8 a 15 anos de idade. A atividade ocorrerá no Ginásio Eduardo Luvi-
son, no Complexo Esportivo Ciro Nardi, das 13h45 às 15h30, e
serão ministradas pelo professor Fernando de Souza. As aulas são
abertas a toda comunidade e as meninas devem comparecer ao
local com traje esportivo e cabelo amarrado.

FLA IMAGEM

O Flamengo estreia nesta terça-feira na Libertadores contra um adversário
complicado: a altitude. O Rubro-Negro desafia o San José mais preocupado com
os 3.700m acima do mar onde está localizado o Estádio Jesús Bermúdez, em
Oruro, na Colômbia, do que com o time mandante. O jogo está marcado para as
19h30 (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo, que tem ainda LDU e Peñarol,
que duelarão quinta-feira. O Fla não conta com o zagueiro Rhodolfo e atacante
Uribe, vetados, mas terá a escolta permanente de uma ambulância durante toda a
passagem por Oruro, e dez cilindros de oxigênio para eventuais emergências.

Escolinha de basquete
JOGAM QUARTA-FEIRA
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