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R$ 30
milhões
Os cascavelenses fecharam o primeiro mês de
2018 pagando mais de
R$ 30 milhões em
impostos. Os números
podem ser conferidos
na ferramenta virtual
Impostômetro, disponibilizada pela Associação
Comercial de São Paulo.
A previsão é de que até
o fim de ano os contribuintes paguem mais
de R$ 302 milhões em
impostos e taxas.
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Cascavel
projeta o
IPTU Verde
Vereadores
investigam
horas extras

EFEITO PDI

Um plano de arborização prevê o plantio de 337 árvores de
várias espécies ao longo da Avenida Tancredo Neves. Antes
disso, no entanto, 116 árvores começaram a ser derrubadas
devido às obras do PDI. Temporariamente, a sombra e o ar
mais puro, serão afetados.
z Pág. 09
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A equipe Alumine/Seu Osmar
(foto) foi a grande campeã da
Copa Cascavel de Futebol
Suíço, no fim de semana, ao
derrotar o time da Alemanha por
4 a 2 no campo do Gabriel, no
Periolo. Na disputa pelo terceiro
lugar, o Bar Fortaleza/Vip Norte
levou a melhor nos pênaltis, por
4 a 3, sobre o Time do
Elivelton, depois de empate por
3 a 3 no tempo normal. O time
campeão ainda teve o artilheiro
do certame, Ademilson, com 14
gols. Já o goleiro menos vazado
foi o terceiro colocado Bruno,
que sofreu 12 gols durante
toda a disputa.

Rodada cheia na Fardoski

Iniciada no último dia 6, quando a
1ª rodada precisou ser interrompida
por causa de fortes chuvas, o que fez
com que os jogos adiados fossem realizados nos dias seguintes, o 8º Campeonato Chácara Fardoski Hiper Brindes de futebol suíço chega a 3ª rodada neste sábado, com 32 equipes em
campo em 16 jogos, o que reunirá
cerca de 800 pessoas no local.
No campo 1 os duelos serão:
Amigos Guarujá/Gesso Maciel x
Oxxiar (14h), Rober to Diesel/
D’Napolli x Sedentários (15h), Mundial AC x Capital/Oral Sin (16h),
Fercaus x LA Cordeiro (17h) e Vip/
Marcão x Gênesis (18h).
No campo 2 serão: União x Guilherme (14h), Amigos do Lucão x
Bebidas Valtão (15h), Pé de Cana x
Merc. Samara (16h) e 14 Bis x Lolla/Pão Doce (17h), Mad. Lino x
Demônios da Garoa (18h) e Bruneto/Fardoski x Barão AP (19h).
Já no campo 3 serão: Clube
2000 x Status (14h), Locavel/Bozo
x Marquinhos (15h), Sindvel x Villa
Norte (16h), Esp. Bier/Bichados x
Cascavel AP (17h) e Independente
x A. Elétrica S/A/DSR (18h).
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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.

1- Marcos Roberto Schallenberger e Angelica Vanesa Loro Strehlow
2- Vinicius Cabrino e Fernanda Cristina Ferreira
3- Maiko Rodrigo Ciliato Bianchet e Paula de Souza Oya
4- Jhonata Fernando da Silva Magalhães e Aline Bráz da Silva
5- Sandro Luiz Spohr e Luiza Bomkoski Kaczmarek
6- Miguel Gomes Teixeira e Vanessa Pereira dos Santos
7- Lucas Andre Maldaner e Francielli de Cassia Rodrigues
8- Fernando Antonio Campelo Spencer Netto e Elisabete Schallenberger
9- Diego Norberto de Lima e Gisayane Franzon
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 1o de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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R$ 30,1 mi
em impostos
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

O início do ano tem como exigência aos contribuintes uma série de
tributos que, se não planejados com
antecedência, podem comprometer
o orçamento. Entre os mais tradicionais está o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores),
que deve arrecadar ao estado do Paraná em torno de R$ 3,2 bilhões neste ano, 3,5% a mais do que em
2017. Na lista entram ainda alguns
vilões em taxas de impostos como os
combustíveis. A gasolina, por exemplo, já bateu os R$ 4,39 por litro em
Cascavel e subiu 12% em um ano.
Mas não para por aí. Desde aquele pãozinho que você compra na panificadora logo cedo para o café da
manhã até produtos e bens de maior valor, como a casa ou o carro dos
sonhos. Em qualquer transação financeira ele está lá. E a soma somente do mês de janeiro deste ano
sobre os impostos pagos pelos cascavelenses já está bem salgada.
Conforme a ferramenta virtual
Impostômetro, disponibilizada pela
Associação Comercial de São Paulo, a arrecadação de impostos em
Cascavel de 1º a 31 de janeiro foi,
até às 16h de ontem, de R$
30.160.405,24. Até o último dia do
ano, em 31 de dezembro, a estimativa é de que sejam pagos mais de
R$ 302 milhões.
O consultor de vendas Leudir Nadal, considera este cenário insustentável. “O cidadão não aguenta mais
pagar tanto imposto.

IMPOSTÔMETRO
contabiliza em tempo real o
valor pago em tributos
pelos brasileiros

FIQUE ATENTO!
Por estar embutido em praticamente tudo, a situação fica quase
insustentável”, lamenta. Nadal lembra que o pagamento de impostos
e tributos à União, estados e municípios precisa estar atrelado a melhorias à população, o que segundo
ele, está bem aquém do esperado.
“A gente paga tudo isso e não tem o
retorno que deveria”, acrescenta.
Os mais de R$ 30,1 milhões foram vistos como um exagero pelo
vendedor Ivo Moreira. “É muito imposto. É algo exagerado”.

A finalidade do impostômetro é
conscientizar a sociedade do valor
financeiro da carga tributária anual,
chamando a atenção para a precária
contrapartida dos serviços públicos
oferecidos à população. No ranking
do Irbes (Índice de Retorno e Bemestar Social), que elenca os 30
países com a maior carga tributária,
o Brasil é o último da lista quando o
assunto é o retorno desses
pagamentos ao bem comum. No
topo está a Austrália, seguida pela
Coréia do Sul, Estados Unidos,
Suíça e Irlanda. Em janeiro, em todo
o Brasil foram arrecadados R$ 238
bilhões em impostos.
Para acompanhar os dados com
atualizações em tempo real basta
acessar www.impostometro.com.br.
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Unidade de Cascavel lança
pós-graduação em
Gerenciamento de Obras

Inscrições ou informações, acesse a página da Unipar
Curso trará novidades em
práticas construtivas –
revestimento, acabamento,
fundação, vedação, além
abordar sobre segurança,
sustentabilidade e tecnologia
Profissionais da engenharia e
arquitetura têm mais uma opção
de pós-graduação – o curso de
Gerenciamento de Obras e
Serviços e Práticas Construtivas,
ofertado na Unidade de
Cascavel. A novidade tem por
finalidade proporcionar
conhecimentos para gerir
projetos, cronogramas e
finanças, além de desenvolver e
avaliar os processos construtivos
com qualidade.
Como objetivos, visa ainda
gerenciar recursos, tempo e
mão de obra em obras de
construção civil, planejar e

cumprir os cronogramas físicosfinanceiros, fazer avaliações de
viabilidade financeira de
empreendimentos, dominar
técnicas para produção de
concreto em obras, gerenciar
equipes de produção de alta
performance, dominar as boas
técnicas de construção afim de
evitar patologias e buscar
soluções para problemas de
engenharia em obras.
Concretos especiais; Construção
enxuta; Construções em
estruturas pré-moldadas;
Desempenho de edificações (NBR
15575:2014); Empreendedorismo e
inovação; Estudo de impacto de
vizinhança; Gerenciamento de
obras; Gestão financeira e análise
da viabilidade de
empreendimentos imobiliários;
Logística do canteiro de obras;

Noções de segurança no
trabalho; Orçamento e
licitações de obras; Práticas de
fundações; Práticas de
revestimentos e acabamentos;
Práticas de vedações e
impermeabilizações;
Programação e controle de
obras com MS-Project;
Sustentabilidade na construção
civil; e Tecnologia do concreto
estrutural.
As aulas estão previstas para
iniciar em abril, em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30, sob a
coordenação da professora
Neusa Beltrame. As inscrições
estão disponíveis no site
www.unipar.br. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (45) 3321-1300.
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Atendimentos comprometidos
As dificuldades financeiras enfrentadas pela comunidade terapêutica Molivi – Movimento para
Libertação de Vidas –, que atende
dependentes químicos em Cascavel, colocam em risco a continuidade dos atendimentos.
Sem a garantia de recursos por
meio de convênio que não será renovado com o poder público, a manutenção dos serviços se tornou
praticamente inviável.
A equipe entrou na disputa de
licitação para a oferta de vagas ao
Município, porém, diante da pendência em documentação exigida
dentro do prazo do certame, não foi
classificada.
“Deixaremos de receber R$ 8
mil ao mês por termos perdido a
licitação”, afirma o presidente do
Molivi, Milton Cesar Fontoura Alves, que há oito meses está à
frente do cargo.
O custo mensal por paciente
hoje fica em torno de R$ 730. Mesmo durante o convênio, doações

Doações
O presidente comenta que a
maior parte das doações
chega por meio das igrejas e
que nos últimos meses houve
muita resistência em relação
às ajudas.
“Infelizmente, o dependente
químico ainda é mal visto. Se
solicitamos doações em uma
empresa, ainda há
preferência por ajuda a
entidade que atende paciente
com câncer, por exemplo”.
Atividades que fazem parte do
tratamento dos pacientes não
podem ser realizadas pela
falta de recursos, assim como
benfeitorias na comunidade.

eram essenciais para dar conta de
cobrir esse montante.
Além disso, a comunidade tem
despesas mensais fixas com conta de água, luz e principalmente
com funcionários, cuja folha de pagamento é de R$ 23 mil.
“O salário de novembro foi pago

somente na última semana. O 13º
salário ainda não tivemos condições de pagar”, relata o presidente sobre as pendências perante os
dez funcionários.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Ailton Santos

PRESIDENTE
busca alternativas
para pagar dívida e
manter atendimentos
na comunidade
terapêutica

Dívida de R$ 60 mil
Fontoura sabe que a melhor saída seria encerrar os atendimentos, diante de
uma dívida que chega a R$ 60 mil, mas o comprometimento com a população
que depende da comunidade é o que lhe motiva a buscar alternativas. “Tem o
lado humano e recebo mães e muitas famílias que precisam de ajuda”.
A comunidade tem capacidade para recebe até 30 pacientes, mas
atualmente consegue atender no máximo dez.

S uperação
Um dos pacientes da comunidade, com 58 anos e que terá a identidade preservada
na reportagem comenta sobre a superação da dependência do álcool no Molivi.
“Já estou aqui há cinco meses. Antes passei por clínicas no Mato Grosso, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Essa comunidade tem um papel muito importante e
a sociedade deveria se organizar para ajudar. Ninguém está livre de ter o vício. Eu
mesmo tenho duas faculdades e sofri, mas chegou a minha hora de vencer”, diz ele.
Quem quiser conhecer mais e colaborar com o Molivi, que está localizado na
Rua Toledo, 479, Jardim Periolo, pode entrar em contato pelos telefones
(45) 3225-6695 ou 99918-6858.
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Em busca de materiais

Com a proximidade do início
das aulas, a correria dos pais é
pela compra de materiais escolares para os filhos. O movimento foi grande já no início da semana, mas a exemplo de todos
os anos, promete ser ainda maior nos próximos dias.
“Desde dezembro já houve movimentação. Muitos aproveitam
para comprar presentes e também
os materiais, mas esperamos para
a quinta e sexta-feira o maior volume de vendas”, comenta a gerente
de uma das livrarias de Cascavel,
Amanda Matias Adames.
Eliomar Reis sabe da necessidade das filhas para os estudos, mas tem um conselho que
ser ve para todas as famílias. “O
importante é sempre fazer pesquisas e tentar economizar, já
que a cada ano os produtos ficam
mais caros”, diz ele.
Para quem fez uma reserva específica às compras, há possibilidade de economia. “Estamos sempre abertos a negociações e oferecemos descontos especiais para o
pagamento à vista”, diz a gerente.
No entanto, a livraria também tem
outras propostas para amenizar o
bolso dos pais. “Há possibilidade de
parcelar a compra em até 10 vezes
sem juros”, acrescenta Amanda.

Movimento maior
nas livrarias é
esperado para o
fim da semana

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fabio Donega

Força RURAL
A Guarda Municipal ganhará uma nova atribuição. Dentro da corporação, será
criada a Força Rural, que irá patrulhar os distritos. De acordo com o prefeito
Leonaldo Paranhos, oito guardas armados irão se revezar no trabalho. O
patrulhamento será feito das 14h às 6h do dia seguinte.
As viaturas da Força Rural já foram plotadas e inicialmente farão a segurança nos
distritos de Sede Alvorada e Juvinópolis, mas também darão cobertura em Rio do
Salto. Posteriormente o patrulhamento será levado ao distrito de São João.

Lista extensa
Mayara Silva é mãe de dois filhos
que iniciarão os estudos, no 1º e no
2º ano e os gastos de início são
redobrados, já que essa fase exige
uma lista extensa de produtos.
Alguns deles, segundo a mãe, nem
deveriam ser solicitados pela rede
pública de ensino. “São solicitados
jogos pedagógicos, mas acredito
que a própria escola já deveria
contar com isso”, diz ela.
Só de cadernos com linhas, ela
precisou comprar sete para cada
filho. Diante de todas as despesas
com os materiais escolares a mãe
fica atenta às despesas e sabe
onde comprar. “Há três anos faço
pesquisas e comparo preços e
sempre acabo comprando no
mesmo lugar”, comenta.
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Impacto
das obras
As obras de modernização da
Avenida Tancredo Neves tiveram um
primeiro impacto e que desagradou
muitas pessoas. Quem passa pelo
local se depara com várias árvores
cortadas. Com isso, a sombra e ar
puro, característicos da arborização
da avenida, por certo tempo serão
reduzidos. A obra integra o PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado).
“O corte será inevitável nos locais
que terão vias serão abertas e onde
ficarão as estações de ônibus, previstas em projeto”, esclarece a Secretaria do Meio Ambiente. Isso significa a
retirada de 116 árvores ao longo da
Avenida Tancredo Neves, sobretudo,
das espécies pata-de-vaca e ipê.
Entretanto, o projeto do Município prevê o replantio de quase o
triplo dessa quantidade, ou seja,
337 mudas de espécies nativas.
Só de ipês serão três variedades:
amarelo, roxo e rosa. Além disso,
haveria plantio de tipuana, flamboyant, jacarandá, angico, pau-ferro,
canafístula, guabiroba, pitangueira e cerejeira.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá
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Autorização
A retirada das árvores ocorre mediante autorização do IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), por meio do DMLA (Departamento de
Licenciamento Ambiental), no dia 30 de novembro de 2017, e tem
validade até o dia 30 de dezembro deste ano.

Projeto de arborização
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o plantio ficará a cargo da
empresa executora da obra e deverá seguir o projeto de arborização.
“As mudas devem ter no mínimo 2 metros de altura e 16 cm de CAP
(circunferência a altura de peito), incluindo execução mecânica das covas em
dimensão 2,5 m x 2,0 x 0,15, devido à severa compactação do solo do
local, incluindo adubação, fixação de caibros em madeira de 3 metros e
amarração”, esclarece a secretaria.
DIVULGAÇÃO

Situação verificada no cemitério Jardins da Saudade, no
Bairro Guarujá em Cascavel na manhã de ontem trouxe
espanto aos visitantes. Um dos túmulos desabou e o caixão
estava exposto. A informação é de que o mau cheiro
predominava por conta desse acidente.
A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel) teve conhecimento do caso e
informou que ainda na tarde de ontem deslocaria uma
equipe ao cemitério para tomar as medidas necessárias, e
que, em situações como essa, os reparos são de
responsabilidade da autarquia.
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Uma ação, várias
consequências
Dirigir embriagado pode levar a
vários fins: prisão, multa de quase
R$ 3 mil, acidente com danos materiais, acidente com pessoas feridas e, o pior, acidente com morte.
Essas consequências de combinar álcool e direção serão mostradas
durante a campanha Drink Premiado.
Ao contrário do que o nome sugere,
não se trata de um brinde por dirigir
embriagado, mas de uma “premiação” ruim para quem faz isso. As consequências são expostas em uma
“roda da sorte”, por meio de imagens,
com a intenção de chocar os motoristas cascavelenses.
A primeira ação será realizada
hoje, das 9h às 12h, em frente à
Catedral, com panfletagem e orientação. A campanha é uma parceria
do Ministério Público, da PRF, do
Conseg, do Cogesp e outras forças
de segurança. “Queremos fazer
uma conscientização, para que as
pessoas repensem a atitude de
beber e dirigir. Sabemos que alguns
acidentes são inevitáveis. Mas dirigir embriagado, com certeza, é
evitável”, comenta o policial rodoviário federal Félix Ribeiro da Silva.

D ados
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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00
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REUNIÃO DE lançamento foi realizada
ontem, na Acic

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

O Ministério Público de Cascavel registrou, no ano passado, 975 casos de
processos de crimes de trânsito. A maioria por embriaguez. Em Cascavel, em
2017, a PRF abordou 18.467 condutores, 583 deles embriagados e dos
quais 147 foram presos. Em 2016, 14.981 foram abordados, 594
destes estavam embriagados e, dos embriagados, 175 foram presos.

Julgado por feminicídio
O segundo julgamento de 2018 que ocorre hoje será de um
feminicídio, registrado no dia 15 de maio do ano passado. De
acordo com o promotor da Vara de Júri, Alex Fadel, o julgamento
será às 13h, no Fórum de Cascavel.
O réu é Ademar Francisco Branco que, segundo a promotoria,
está preso. Ele é acusado de matar a ex-esposa, Maria Virgínia da
Silva, de 35 anos, no Bairro Guarujá.
Maria descia do ônibus para ir trabalhar quando foi surpreendida pelo suspeito, que matou a vítima a facadas.
A Polícia, na época, prendeu o homem em flagrante e disse
que o casal já tinha histórico de violência e que Maria Virgínia foi
ameaçada diversas vezes pelo acusado de ser autor do crime.

Errata
Na edição de ontem, foi publicada
uma nota dizendo que esse seria o
primeiro júri do ano, conforme
informações repassadas pela 1ª Vara
Criminal do Fórum de Cascavel, que é
especializada para o assunto. Porém,
na terça-feira, também houve
julgamento. Luiz Felipe Oliveira da
Silva foi julgado e condenado a sete
anos de prisão em regime fechado,
por uma tentativa de homicídio
contra Tiago José de Oliveira, crime
agravado por porte de arma de fogo.
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Giro da
Violência

BOMBEIROS usaram
espuma para conter incêndio

Adolescente atendido
Um adolescente foi atendido após
passar mal em frente ao Fórum de
Cascavel. A informação é de que o
rapaz é autista e teve um surto. O
promotor de Justiça da Saúde Angelo
Mazucchi foi chamado para auxiliar a
família do rapaz a levá-lo para o
hospital. Ele foi atendido pelo Samu e
levado para assistência hospitalar.

Fogo em caminhões
Um incêndio de grandes proporções e que deu trabalho ao
Corpo de Bombeiros de Cascavel.
Dois caminhões e uma carreta de
combate a incêndio foram deslocados para apagar o fogo em três
caminhões-tanque, em Santa Tereza do Oeste.
Segundo o capitão Murilo Sinque
de Paula, os três veículos estavam
estacionados e apenas um deles
estava com combustível: 10 mil litros de gasolina. “Um curto circuito
teria ocorrido, quando o fogo começou. O funcionário do posto de combustível abriu o tanque para dar vazão aos gases, o que evitou que houvesse uma explosão. Foi uma atitude arriscada, mas importante e que
evitou uma tragédia”, explicou.
Os veículos ficaram destruídos.

Internautas mandaram vídeos para
o Hoje News, no momento em que a
fumaça preta tomava conta do cenário, inclusive em meio à fiação elétrica do posto. As imagens podem
ser conferidas na fanpage do O Paraná/Hoje News, no Facebook.
Por segurança, a área foi isolada pelos bombeiros e o pedido é
de que populares mantivessem,
pelo menos, um quarteirão de distância do local do incêndio. “Usamos espuma, que é o componente
próprio para esse tipo de ocorrência e vazamento, mas precisamos
ter consciência de que, às vezes, a
curiosidade mata, literalmente”,
alertou o capitão.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Medicamentos e anabolizantes
Policiais rodoviários federais e agentes da Receita Federal apreenderam na
manhã de ontem uma grande quantidade de medicamentos e anabolizantes. Foi
durante uma abordagem a um veículo Fiat Idea, com placas de Cascavel, que
transitava pela BR-369. No painel do automóvel havia um compartilhamento
preparado para transportar o material. O casal que estava no carro disse que
levaria os medicamentos de Foz do Iguaçu até São Paulo. Eles foram presos e
encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

Acidente de moto
Um acidente aconteceu na tarde de
ontem, na Rua Jacarezinho, Bairro
São Cristóvão. Um motociclista seguia
pela Jacarezinho e o Renault Clio pela
Rua Ponta Grossa, quando a moto
bateu na lateral do carro. O piloto da
moto teve ferimentos leves e foi
encaminhado para a UPA Veneza.

Chocolates e dinheiro
Dois homens armados com pistola
entraram em uma panificadora na Rua
Jacarezinho, esquina com a Rua
Estilac Leal, Bairro São Cristóvão em
Cascavel. Eles levaram R$ 120 e
diversas barras de chocolate. A ação
dos bandidos foi registrada pelas
câmeras de monitoramento do local.
Os suspeitos fugiram em uma
motocicleta. A Polícia Militar foi
acionada e registrou a ocorrência.

Agente readmitido
Um agente penitenciário que havia
sido demitido em julho do ano
passado foi reintegrado ao sistema,
com anulação da exoneração por parte
da Justiça de Cascavel. Foi graças a
uma ação ingressada pelo Sindarspen
(Sindicato dos Agentes
Penitenciários), que levantou
irregularidades no processo de
avaliação do agente, que alegou que a
demissão ocorreu já na primeira
avaliação do trabalho do rapaz.
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Lange apresenta Giro Político
o IPTU Verde

politica@jhoje.com.br

Retornou com tudo

Um projeto do Executivo que será encaminhado
à Câmara de Vereadores
de Cascavel pretende estimular ações de sustentabilidade. O projeto IPTU
Verde foi apresentado ontem pelo então prefeito
em exercício, Jorge Lange.
Contribuintes que investirem em ações que sejam
benéficas ao meio ambiente terão descontos no
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Segundo Lange, todo o
cidadão que investir e implantar tecnologia sustentável como as placas fotovoltaicas e a captação
de água da chuva para
seu reuso terá descontos
no IPTU. O projeto precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores.
Para ter direito ao benefício, o contribuinte deverá adotar práticas ecologicamente sustentáveis como sistema de
energia elétrica solar fotovoltaica, sistema de

aquecimento solar de
água e sistema de captação e reuso de água de
chuva e fazer requerimento do benefício junto a Prefeitura.
O vereador Paulo Porto (PCdoB), que participou
do ato de lançamento do
projeto, parabenizou a iniciativa. “[o projeto] Abre
um debate fundamental
para nossa geração que é
a questão ambiental e
hoje um bem muito precioso é a água”. Ele destacou ainda que “todo bom
projeto, além de conceder
o benefício, é retroativo e
as pessoas que já estão
avançadas neste debate
serão beneficiadas”.

Estacionamento vertical
No mesmo ato, o prefeito em exercício Jorge Lange
assinou mensagem do projeto de lei que trata da “criação
de incentivo fiscal para a construção de edificação
vertical destinada ao estacionamento de veículos”.
Segundo Lange, no caso dos edifícios-garagens, é uma
necessidade porque Cascavel cresceu muito, com número
elevado de veículos e na área central há dificuldade de
vagas de estacionamento. O projeto prevê alíquotas
menores de impostos municipais para quem investir em
estacionamentos verticais.

Após duas semanas de férias, o prefeito Leonaldo
Paranhos retomou o comando do Município de Cascavel
na tarde de ontem e voltou com tudo. De cara ele
mandou um recado para o ex-vice-prefeito Maurício
Theodoro que recentemente criticou, em redes sociais, a
aquisição do Hospital Santa Catarina e sugeriu que o
valor foi exorbitante. Paranhos desafiou Theodoro a dar
sequência na promessa de campanha de 2012, que previa
a construção de um hospital na região norte.

Dois hospitais
Paranhos disse que o
terreno está lá, disponível,
para a construção do
famigerado hospital que
custaria aproximadamente
R$ 45 milhões. “Assim que
essa verba chegar eu
devolvo os R$ 8 milhões”,
disse Paranhos numa
referência ao valor pago
pelo prédio do Santa
Catarina e ressaltou que
Cascavel ficaria com dois
hospitais públicos.

Consolidado
O deputado Adelino
Ribeiro, que esteve
presente na solenidade
quando Paranhos
transmitiu o cargo ao vice,

também participou da
solenidade de ontem,
quando o titular retornou à
cadeira principal do Paço.
Recentemente ele mostrou
insatisfação com a vinda do
MDB ao governo, mas
ontem disse que o grupo
está consolidado e coeso.

Cabeludo
O vereador Mauro Seibert
volta ao Legislativo na
próxima semana exibindo
um novo visual.
A calvície que avançava
rapidamente tornando
visível o couro cabeludo do
parlamentar se tornou coisa
do passado. Agora ele
consegue até repartir o
cabelo para o lado.

TUCANOS NA QUARTA
A agenda dos governadores tucanos Geraldo Alckmin e
Beto Richa para o Show Rural já mudou duas vezes em
menos de uma semana. Inicialmente a previsão era de
que ambos estivessem no primeiro dia do evento, na
segunda-feira (5). Depois foi anunciado que seria na
terça-feira e agora a nova data é quarta, dia 7.
z A Guarda Municipal começará a patrulhar os distritos
de Cascavel.
z Na sexta-feira será lançado o programa Força Rural,
que levará os agentes às comunidades do interior.
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Horas suspeitas
Um assunto complexo, cheio
de entraves e que levanta novamente a suspeita de que algo de
muito errado tenha passado quase despercebido entre 2013 e
2016 na gestão do ex-prefeito Edgar Bueno. As horas extras feitas
por motoristas das Secretarias de
Educação e Saúde.
O vereador Celso Dal Molin
começou uma investigação ainda no ano passado e agora junto com outros seis vereadores
propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com a missão de trazer várias respostas
sobre a situação. A leitura do
requerimento será feita já na
sessão de terça-feira (5).
Os dados inseridos no requerimento apontam que em alguns casos, o profissional para cumprir a
carga horária que foi paga, teria
que ter trabalhado até 22 horas

Teria que ser
um super homem
para vencer
uma carga de
trabalho assim

seguidas durante quase trinta dias.
O levantamento não levou em consideração horas que possam ter sido
lançadas para compensação. Além
das horas normais, um acréscimo médio de 14,35 horas extras diárias.

Longe do normal

Assinaturas

Além de Celso Dal Molin,
assinam o requerimento os
vereadores Jorge
Bocasanta (Pros), Paulo
Porto (PCdoB), Sidnei
Mazutti (PSL), Alécio
Espínola (PSC) Policial
Madril (PMB) e Misael
Júnior (PSC).

Celso Dal Molin chama atenção para outros números que reafirmam a suspeita de que a situação passou muito longe da normalidade e transparência. “Percebemos que alguns motoristas executavam uma carga horária análoga ao trabalho escravo, mas que outros contavam com apenas
duas ou três horas extras. No mínimo muito estranho, pois teria que ser um super
homem para vencer uma carga de trabalho
assim”, questiona o vereador.
Sobre a possibilidade de “incrementar” o
salário dos servidores com as horas extras,
o vereador afirma que só os trabalhos da
CPI podem elucidar os fatos. “Pedimos
também informações sobre os dados
do ano passado. Queremos saber se
o fato foi solucionado e o que pode ser
feito para que uma solução justa e econômica seja adotada”, argumenta.
 Reportagem: Edna Nunes
Foto: Divulgação
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E SE VOCÊ PERDER
O SEU CELULAR?
Já imaginou se você perdesse ou roubassem o seu celular
exatamente neste momento? O que aconteceria com as suas contas nas redes sociais, arquivos e outras coisas importantes? Em
casos como esse, informações preciosas podem parar nas mãos
de um assaltante ou de alguém que pode clonar os seus dados e
trazer muitos problemas. Mas algumas medidas podem minimizar
as consequências dessa situação.
Hoje, temos em nossas mãos pequenos computadores, os smartphones, e por meio deles interagimos, armazenamos mensagens, fotos etc. Em cada aparelho, pode haver diversas informações tão sigilosas quanto importantes. Além disso, se você não tem uma senha no
celular, alguém pode facilmente fazer publicações em seu nome nas
redes sociais ou até trocar a senha da sua conta e do seu e-mail - o que
tornará a recuperação dos seus dados muito mais difícil.
Quando se trata de tecnologia e segurança, precisamos estar sempre atentos. Será que algumas informações do seu celular podem te
prejudicar ao se tornarem públicas? Cuidar-se nesse sentido é fundamental. Mas o que você pode fazer para se proteger?
O primeiro passo é baixar um antivírus que tenha algum recurso de
privacidade. As características de privacidade possibilitam criptografar
suas mensagens e bloquear seu aparelho caso você o perca, além de
ter outras funções que podem te deixar mais seguro. Eu, por exemplo,
utilizo um serviço que protege os meus contatos, chamadas e mensagens, e ninguém além de mim consegue acessar essas informações.
Outra dica é habilitar a autenticação de duas etapas nas redes
sociais e e-mails. Funciona da seguinte maneira: suponhamos que
alguém tente mudar a sua senha do Facebook. Ele manda, então, um
SMS ou faz uma ligação para outro celular que você definiu previamente para pedir uma confirmação de alteração de senha.

Michel Temer,
presidente da
República.

NOTAS
z Vistoria

z Seminário

Hoje a emanhã, a
Cettrans estará
realizando a primeira
vistoria semestral de
2018 nos 94 veículos de
transporte escolar
urbano de Cascavel. A
fiscalização é efetuada a
cada seis meses, sendo
essencial para garantir
aos pais, responsáveis e
alunos, que os veículos
estejam de acordo com
as normas de trânsito,
oferecendo segurança
no transporte.

No Teatro Emir Sfair,
servidores participaram
do I Seminário para os
Servidores da Rede
Pública Municipal de
Ensino de Cascavel. A
secretária de Educação,
Marcia Baldini, enfatizou
na abertura do Seminário
o quanto cada servidor é
importante para a
unidade educacional em
que atua. “O amor que
vocês têm pela Educação,
nós temos que
agradecer”, destacou.

A disposição de
alguns
vereadores de
Cascavel que
retornam do
recesso
decididos a
mostrar serviço.

Christian Barbosa
Especialista em tecnologia
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

AGÊNCIA BRASIL

“Às vezes, as pessoas não
vão com a minha cara.
Dizem ‘não vou com a
cara desse Temer’. Não
tem problema. O
problema é analisar de
maneira fria o que está
sendo feito no meu
governo. Pegamos uma
recessão medonha.”

O exgovernador
do Rio de
Janeiro,
Sergio
Cabral, que
virou réu pela
21ª vez.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba
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Sexta

Quinta

Sexta

K 31 L 17

K 31 L 18

K 25 L 14

K 27 L 14

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
CHEIA
31/01 - 11h26

MINGUANTE
07/02 - 13h53

NOVA
15/02 - 19h05

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Telona
O 10° Festival de Cinema de Cascavel está
previsto para ser realizado em abril deste ano.
A programação do Festival abrangerá quatro
Mostras: Competitiva Desafio Cine100,
Cascavelense de Cinema Infanto-Juvenil, de
Direitos Humanos e Retrospectiva
de Cinema Paranaense.

gente@jhoje.com.br

Filtro dos sonhos
Quem gosta da arte dos filtros do sonho, a boa pedida é a oficina
que será realizada pela comunidade Céu Caminhos da Luz. Será dia 18
de fevereiro, às 13h30. Mais informações sobre valores e o local pelo
telefone (45) 9 9928-3533.

Lugar onde todos têm
razão, melhor não
ter nenhuma.
Paulo Leminski

Felicidades!

IZABELY
LORENZI
SUZIM, pelas
lentes de Vera e
Grasi Fotografias

Jussara Maria, Lucia
Cabral,Daniela
Cavagnolli,Catia
Wasem, Jane Tonin,
Maria Silmara
Ribeiro, Vande
Tonkelski,
Cleudiomara Cesario
Uccelli e Cristiane
Nogueira.

A contadora de histórias Silvana Marcia
Schilive recebe os parabéns hoje.

Balada
Para matar a saudade, amanhã tem
Tributo à Banda Legião Urbana, no
La Bodeguita, às 18h30.
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O Internacional de Porto Alegre jogou na noite ontem no Estádio Olímpico Arnaldo Busato, em Cascavel,
em jogo válido pela primeira fase da
Copa do Brasil. Em uma partida sem
brilho e pouco emocionante, o time
gaúcho empatou em 1 a 1 com o
Boavista do Rio de Janeiro, mas avançou à próxima fase da competição.
Segundo os organizadores, 5.040 torcedores foram ao estádio para acompanhar a partida, mas no final a torcida vaiou a equipe colorada.
Pelo regulamento da Copa do
Brasil, o inter foi beneficiado já que
graças a nova fórmula do torneio o
empate garante a sequência na
competição do time visitante. Agora, o time gaúcho aguarda o vencedor de Atlético (ES) e Remo, que se
enfrentam na próxima quarta-feira.
Para encarar um time mais preocupado com o Estadual do que com a
competição nacional, Odair Hellmann
apresentou duas novidades com relação ao time que treinou na segunda-feira e estava sendo especulado:
Dudu foi o lateral-direito e Gabriel Dias
ganhou a vaga de Camilo. A alteração
deveria dar mais liberdade de movimentação para Edenilson.
O time comandado por Odair Hellmann chegou ao gol 12 minutos do

AÍLTON SANTOS

Inter empata e avança

Internacional empatou o jogo, mas se garantiu na competição
segundo tempo. A jogada começou com
passe de Gabriel Dias para Leandro
Damião. Na linha de fundo, o centroavante cruzou forte, para o segundo pau,
onde entrava D'Alessandro. Com tranquilidade, o capitão apenas escorou
para trás, na marca do pênalti. Pottker
nem dominou, bateu de primeira e venceu o goleiro Rafael: Inter 1 a 0.
Depois de perder várias chances
de gol, o Inter ainda passou por um
pequeno sufoco nos últimos minutos. Aos 43, Vitor Faísca chutou de
longe, Danilo espalmou para o meio
da área e Renan Donizete empurrou para o gol: 1 a 1 e susto. Mas a
vaga está garantida.

JOGAM HOJE
19h15
21h30

COPA DO BRASIL
URT x Paraná Clube
N. Hamburgo x Paysandu

20h15
22h30
22h30

LIBERTADORES
Dep. Táchira x Ind. Santa Fe
Olimpia x Jr Barranquilla
O. Petrolero x J. Wilstermann

20h
22h15

COPA DO NORDESTE
CRB x Confiança
Vitória x Ferroviário
CEARENSE
Ceará x Uniclinic

20h
18h30

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Nova Iguaçu* ? x ? Bragantino*
Caldense* ? x ? Fluminense*
Boavista* ? x ? Internacional*
Tubarão* ? x ? América-RN*
Aimoré* ? x ? Cuiabá*
Uberlândia* ? x ? Ituano*
Novoperário* ? x ? Salgueiro*
Floresta-CE* ? x ? Botafogo-PB*
Treze* ? x ? Figueirense*
Itabaiana* ? x ? Joinville*
Independente* ? x ? S. Correa*
Cordino* ? x ? Náutico*
Interporto* ? x ? Juventude*
Madureira* ? x ? São Paulo*
Real Desp. * ? x ? Londrina*
Fluminense-BA* ? x ? Santa Cruz*

Basquete feminino
Esporte que está novamente em ascensão em Cascavel, o basquete terá uma importante reunião na próxima quarta-feira, dia 7.
Na ocasião, no refeitório do Centro Esportivo Ciro Nardi, dirigentes
do NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel) apresentarão proposta de treinos gratuitos para crianças de todo o município. As
atividades são para meninas de 10 a 14 anos em locais que serão
divulgados durante a reunião. Pais e professores estão convidados
a participar. Os treinos serão as terças e quintas-feiras das 13h30
às 15h e das 17h30 às 19h, e as sextas-feiras das 13h30 às 15h.

COPA DO REI
Barcelona x Valencia

21h45
21h45

LIBERTADORES
Chapecoense ? x ? Nacional
U. de Concepción ? x ? Vasco
* Na próxima fase
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Alguns alunos implicam com K2, e
K1 e Keyla a levam para falar com Dóris. Dóris sugere que K2 cumpra trabalhos voluntários com menores infratores. Bóris insinua que Rafa será punido por causa de Gabriel. Edgar se
incomoda com o modo como Malu
conversa com JM ao telefone. Benê e
Guto chegam ao restaurante, e Simone e José Augusto tentam ser gentis
com a menina. Benê se desespera ao
ver que nada está acontecendo conforme o planejado.
TEMPO DE AMAR
Celeste pede a Conselheiro para
vender a sua casa na Cidade do Porto.
Alzira cogita fazer um jantar para José
Augusto. Emília alerta Reinaldo para a
possibilidade de Lucinda aparecer no
casamento de Maria Vitória. Tiana pede
a Emília para alfabetizá-la. Lucerne se
preocupa com o estado da Maison.
Celeste e Conselheiro passam a noite
juntos. Inácio sente-se mal e reclama
com Angélica. Maria Vitória e Vicente
fazem uma pequena cerimônia no bangalô de Celeste. Inácio cavalga angustiado pelas estradas de Morros Verdes.
Reinaldo chega a São Vital e não deixa
Lucinda sair de casa.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara se afasta de Patrick, e os dois
ficam sem graça. Samuel ouve os batimentos do coração de sua filha. Sophia avisa a Rato que a audiência pela
guarda de Tomaz foi marcada. Mariano
e Sophia ficam juntos. Uma mulher desiste de fazer uma denúncia ao ver Vinícius na delegacia, e Bruno percebe.
Leandra disfarça ao encontrar Caetana
e Karina no bar. Janete é contratada por
Patrick para trabalhar na casa de Clara
e se impressiona ao saber quem é a
nova patroa. Gael decide ir à terapia.
Clara pede a Janete que nunca conte
nada a Fabiana. Henrique procura Elizabeth e descobre que Jô ajudou nos
planos de Natanael. Jô se compromete
a auxiliar Adriana a conquistar Patrick
em troca de ajuda com Henrique. Clara

sai para jantar com Renato. Amaro pede
Estela em casamento. Caetana estranha a ausência de Rato. Karina chora
diante de Diego.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Tuca canta na praça durante o almoço e é aplaudido pelas pessoas.
Peixoto diz que precisa paparicar Olívia para não ser prejudicado durante
a inspeção do trabalho e vida dele.
Cristóvão diz para Gustavo ficar atento ao comportamento de Silvana e
Leonardo, mas o empresário diz que

o advogado pode estar exagerando. A
inspetora chega para o jantar na casa
de Rosana e Peixoto. Inácio conversa com Zeca sobre o comportamento
do garoto. Zeca diz que a mãe está
implicando demais com Bruna. O garoto confessa que se sente bem com
a garoto, embora não esteja tão apaixonado. Inácio diz que espera que o
filho continue com bom comportamento. Cecília conta para Gustavo sobre
como Dulce estava se sentindo após
a mentira contada por Bárbara e Frida. No dia seguinte, a inspetora vai
embora para preparar seu relatório
sobre a delegacia.

GLOBO z DEUS SALVE O REI

Afonso é rendido
por ladrões

DIVULGAÇÃO

Petrônio parabeniza Rodolfo, acreditando que o rei se casará por causa da
fonte hídrica de Artena. Rodolfo designa Petrônio e Orlando como emissários
da sua intenção ao rei Augusto. Saulo se arrisca e atravessa o caminho das
nuvens, no meio das rochas, por causa de uma aposta. Ninguém percebe que
Selena salva Saulo de cair do penhasco. Romero repreende Saulo por ter
arriscado a vida por uma aposta e o suspende da Academia Militar. Ulisses
sente ciúmes por Selena demonstrar preocupação com Saulo. Augusto
agradece o colar de safiras enviado por Rodolfo e informa que enviará um
mensageiro a Montemor com sua resposta. Catarina demonstra interesse no
casamento com Rodolfo. Afonso conta a Cássio que está muito feliz com sua
nova vida. Afonso garante a Rodolfo que a avó temia que a união de Artena e
Montemor trouxesse consequências indesejáveis a Cália. Rodolfo entrega o
anel de rubi a Afonso. Afonso é rendido por ladrões quando retorna a Artena.

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

No trabalho, quanto mais bem informado você estiver, melhor se adaptará às mudanças. Atualize-se para poder faturar mais. Alegria e união vão
prevalecer em casa.

Touro

No trabalho, concentre-se mais em suas
tarefas. Transações bancárias, taxas e
pagamentos indevidos podem preocupar. Assuntos pendentes poderão causar atrito em casa. Tenha paciência.

Gêmos

Nas finanças, a dica é para economize mais.Você se sentirá amparada pelo
carinho dos seus familiares e vai saber retribuir.

Câncer

Planeje bem suas tarefas e poderá
ganhar mais grana. O convívio com
parentes será bem animado. Aproveite para resolver pendências em casa.

Leão

No trabalho, abuse da sua criatividade. Fique atento às oportunidades de
ganhar dinheiro. Passeios e atividades com a família serão especiais nesta semana.

Virgem

Poupe seu dinheiro. Parentes darão
força no que precisar. Assuntos materiais vão fluir melhor. Novas amizades
podem surgir no dia de hoje.

Libra

No trabalho, aprenda tudo o que puder e não deixe de mostrar as suas
ideias. Não faltarão oportunidades
para ganhar dinheiro. Visitas de parentes podem movimentar sua casa.

Sagitário Escorpião

Valorizar o que você tem de bom é
essencial agora. O astral no seu lar
ficará mais leve. As cobranças e a
falta de tato de alguns parentes tendem a diminuir.
Boa fase para escrever, pesquisar ou
se dedicar a uma atividade mental.
Mude sua rotina de trabalho, fazer inovações pode dar resultados - experimente! Cor: marrom.

Capricórnio

Deixe as preocupações pessoais de
lado e concentre-se. Para se dar bem
na paquera, saia da rotina e vá a lugares que não costuma frequentar.

Aquário

Na paixão, deixe a timidez de lado e
curta os momentos íntimos numa boa.
No trabalho, atividades em grupo vão
dar mais resultados do que ações isoladas.

Peixes

horóscopo

No trabalho, a semana é propícia para
mostrar suas qualidades e se projetar
pelas suas ideias. Se plantou bons frutos, é hora de começar a colhê-los.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

11

