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NOTIFICAÇÕES
Descaso com lotes baldios rendem anualmente 500

notificações aos proprietários que insistem em manter os
espaços sujos e com mato. O problema é que mesmo com a

notificação, apenas 30% deles limpam o local. A preocupação
maior é com a proliferação do Aedes agypti, o mosquito

transmissor de doenças como dengue e zika.
 Pág. 09

GM armada no campo
A Força Rural, uma corporação criada dentro da Guarda Municipal, terá homens armados patru-
lhando comunidades rurais. O lançamento acontece hoje quando os oito guardas que irão com-
por a Força receberão o armamento. Eles utilizarão pistola calibre 380 e espingarda calibre 12.

 Pág. 14

Ratinho afina
discurso em
pré-campanha
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Credores do Grupo Diplomata aprovam plano
 Pág. 04

Aprovado ontem por quase 90% dos credores, o Plano de Recuperação Judicial entrará em vigor após ser
homologado pela Justiça. A assembleia aconteceu simultaneamente em Cascavel e Xanxerê.



ESPORTE 15CASCAVEL, 02 DE FEVEREIRO DE 2018

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Cascavel, 02 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

CRC com moral na CBCa

Equipe de canoagem que con-
ta com os atletas olímpicos Ana
Paula Vergutz, Roberto Maehler
e Vagner Souta Jr, o CRC (Clube
de Regatas Cascavel) recebeu
seis embarcações nesta sema-
na para dar continuidade ao pro-
jeto que tenta revelar em Casca-
vel novos canoístas para o País.

Da CBCa (Confederação Brasi-
leira de Canoagem) chegaram
quatro barcos, sendo três para a
prática individual (K1) e um para
a prática em dupla (K2) do caia-
que velocidade. Os equipamentos,
de primeira linha, estavam até o
ano passado à disposição da co-
missão técnica da seleção brasi-
leira no Parque Náutico do Igua-
çu, em Curitiba. Eles foram utili-
zados para treinos pelos atletas
que representaram o País nos
Jogos Olímpicos Rio 2016.

As outras duas embarcações,
um K2 e um K4, foram cedidas
ao CRC por Lauro de Souza, o Pin-
da, que iniciou no clube cascave-
lense e que hoje é o auxiliar téc-
nico do multimedalhista olímpi-
co Isaquias Queiroz.

“Nunca tivemos barcos como
esses para treinar, estamos
muito felizes. Com certeza vai
nos ajudar muito no projeto”, diz
a canoísta Ana Paula, que acu-
mula inúmeros feitos como atle-
ta da canoagem do Brasil.

FÁBIO DONEGÁ
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Treino no Olímpico
Um dia depois de Boavista e In-

ternacional terem ficado no empate
por 1 a 1 no Estádio Olímpico Regio-
nal Arnaldo Busato, em Cascavel,
pela Copa do Brasil, ontem foi a vez
do dono da casa ir a campo no gra-
mado do local. O Futebol Clube Cas-
cavel teve sua programação altera-
da e realizou o treino do dia no local.

A atividade no local estava pre-
vista para quarta-feira, mas preci-
sou ser remarcada justamente por
conta do jogo pela competição na-
cional, que contou com público de
pouco mais de 5 mil pessoas nas
arquibancadas e gerou renda de
cerca de R$ 150 mil , segundo os
organizadores.

Alheio a isso, o time cascavelen-
se aproveitou o treino de ontem

Com apresentação marcada para o próximo dia 9, o Cascavel
Futsal segue se reforçando para a temporada 2018.

Depois de anunciar o retorno do ala Rafinha, além das
contratações do pivô Ronaldo (ex-Marechal), do

ala direito Kauê (ex-Marreco) e o ala/pivô
Teves, que estava no Sobradinho

(RS), a diretoria da Serpente
Tricolor acaba de revelar mais
um reforço: o ala Canhoto

(foto), que atuava no Marreco
Futsal. Cléverson Eduardo Stein, de

27 anos, é natural de Francisco Beltrão e
pela primeira vez deixa a equipe da
cidade, após dez anos como atleta. Para
2018, ano no qual retorna à Liga
Nacional, o Cascavel Futsal contará ainda
com os goleiros Alê Falcone e Ramon; os
fixos Issamu e Rafael; o ala Adeirton e os
pivôs Jorginho e Guilherme, além dos jovens

Gaúcho, Murillo, Minatti, Shangay e Marquinhos.

para aprimorar técnica e jogadas,
no mesmo horário (17h) do seu pró-
ximo compromisso, marcado para
domingo, contra o União, em Fran-
cisco Beltrão, pela 4ª rodada do
Campeonato Paranaense.

Para este desafio, o segundo
seguido fora de casa - vem de em-
pate por 2 a 2 com o Rio Branco de
Paranaguá, o técnico Milton do Ó
não tem desfalques pode lesão ou
ordem disciplinar.

Time PG J V E D GP GC SG
Cianorte 5 3 1 2 0 5 3 2
Foz do Iguaçu 5 3 1 2 0 4 3 1
Coritiba 5 3 1 2 0 3 2 1
FC Cascavel 4 3 1 1 1 4 3 1
Maringá 3 3 1 0 2 4 5 -1
Paraná 1 3 0 1 2 2 6 -4

PARANAENSE
TAÇA DIONÍSIO FILHO

Time PG J V E D GP GC SG
Atlético-PR 7 3 2 1 0 5 1 4
Londrina 5 3 1 2 0 5 3 2
Toledo4 3 1 1 1 3 4 -1
União-PR 3 3 1 0 2 2 4 -2
Rio Branco-PR 3 3 0 3 0 6 6 0
Prudentópolis 1 3 0 1 2 1 4 -3

GRUPO B

DOMINGO
 17h Toledo x Paraná Clube
17h União x FC Cascavel
17h Rio Branco x Foz do Iguaçu
17h Londrina x Cianorte
17h Coritiba x Atlético
17h Prudentópolis x Maringá

4ª RODADA

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
URT* ? x ? Paraná Clube*

* Na próxima fase

GRUPO A

LNF

 FÁBIO DONEGÁ
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 Cascavel, 02 de fevereiro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

1.MAURICIO REINIERI e PAMELA RENATA RIBEIRO
2.ALCIONE DOMINGO E LUANA TEDESCO
3.NEEMIAS PEREIRA LOPES e ELISA MARIA FLOSS MOIOLI
4.MARCOS STOCCO E ANNE CAROLINE CZADOTZ
5.CLAYTON CRISTIAN PALHARES e KÁTIA JAQUELINE PEREIRA
6.MAYCON WILLIAN FERNANDES E DHAINILY RIOS RUCHKABER
7.SILVESTRE AUTO DE OLIVEIRA E ALINE CAPELETO KRAY
8.ALGEMIRO CANABARRO DA SILVA e APARECIDA FRANCISCA BATISTA RAMOS
9.MAURO KESSLER E SILVANA DAGOSTIN
10.PABLO CESAR CANDIDO e MARCIA APARECIDA LOURENÇO
11.FABIO FIIDELIS DA SILVA E DEISE CRISTINA KOLLETT
12.RENAN MEDEIROS OTANI e JHENNIFFER BOIKO

Prontos para
estudar!

Um diagnóstico feito em dezem-
bro durante a entrega das cartinhas
ao Papai Noel, Cascavel, revelou
um triste cenário vivido por crian-
ças e adolescentes.

Conforme a presidente de hon-
ra do Provopar, Fabíola Paranhos,
em vez de as crianças pediram brin-
quedos, boa parte queria material
escolar. “Foi aí que percebemos que
algo estava faltando”, diz.

Para que o ano letivo comece em
grande estilo, no próximo dia 8,
hoje serão entregues 150 kits es-
colares a estudantes da região nor-

te. A entrega será na Cozinha Soci-
al do Provopar, no Bairro Interlagos.
Como foram montados com base
nas cartinhas, os kits são diferen-
tes e contêm os materiais solicita-
dos. A entrega será às 14h e faz
parte do Programa Bolsa Solidária,
lançado em outubro passado.

Na quarta-feira, véspera do iní-
cio do ano letivo, as crianças do
Bairro Cascavel Velho receberão 50
kits. O evento será na Cozinha Co-
munitária Dona Lurdes, às 14h.

 Reportagem: Marina Kessler

Contra as drogas
Na entrega dos materiais
escolares haverá uma palestra
especial sobre o combate às
drogas. “Essas crianças e
adolescentes precisam falar sobre
isso, entender que a droga só
leva a caminhos difíceis. Muitas
vivem em meio à criminalidade, e
mostrar que existem outras
possibilidades para seu futuro é
muito importante”, argumenta a
presidente do Provopar,
Fabíola Paranhos.

AÍLTON SANTOS

Um piso de madeira aqui, um pé de
milho lá, um maquinário agrícola do
outro lado. Durante esta semana, de
detalhe em detalhe, ergueu-se diante
dos olhos toda a estrutura da maior feira
do agronegócio da América Latina e,
para os mais ansiosos, a espera acabou.
Caminhando pelos 72 hectares onde o
Show Rural ocorre, é possível presenciar
cada expositor caprichando nos últimos
ajustes: stands, decorações, cobertura
das ruas e tudo para dar mais conforto
ao visitante. O evento acontece de 5 a
9 de fevereiro em Cascavel.
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Opiniões divididas
As obras de revitalização da

Avenida Tancredo Neves, em Cas-
cavel, precisaram passar por al-
terações antes de serem coloca-
das em prática. Isso porque hou-
ve impasse quanto a travessias
e contornos que não estavam pre-
vistos no projeto original. Tam-
bém foi preciso alterar o sentido
para os ônibus interurbanos, en-
tre outras modificações.

Concluídas as alterações ne-
cessárias, as obras iniciaram.
Novo problema. Agora, é com rela-
ção à população. A intervenção mi-
lionária divide opiniões entre em-
presários que atuam na extensão

da avenida e gera dúvidas quanto
aos benefícios. “Não tive muito co-
nhecimento do que exatamente
será feito, mas acredito que uma
obra dessa proporção deveria ser
mais bem planejada para que da-
qui a alguns anos não precise de
mudanças de novo”, argumenta o
empresário Altevir Longo.

Segundo ele, projetos de outros
países deveriam ser considerados
como exemplo para a cidade.
“Quem conhece outras realidades
sabe que há exemplos que poderi-
am ser seguidos, não só para a Ave-
nida Tancredo Neves, como também
para a Avenida Brasil”, acrescenta.

A empresária Jaqueline
Krupinski avalia de maneira
positiva a revitalização em
virtude da própria demanda
que surge com o crescimento da
cidade. No entanto, diz que,
antes de o projeto ter sido
iniciado, seria preciso colocar
em prática as adequações
referentes ao transporte coletivo
na Avenida Brasil.
“É importante que a cidade
receba melhorias e esteja
adequada a atender ao público,
porém vimos que o projeto para
o transporte coletivo na
Avenida Brasil não está
funcionando e não sabemos
como será aqui”, observa.

TRANSPORTE
COLETIVO

Obra milionária
A revitalização da Avenida Tancredo Neves faz parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado), financiado em 50% pelo BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) e 50% com recursos próprios da
Prefeitura de Cascavel.
A ordem dos serviços foi assinada no início de janeiro. A LPN 05/2017
– Licitação Pública Nacional, Concorrência 12/2017 teve valor máximo de
R$ 14.741.060,53. O Consórcio Eced - Diarc venceu o certame com a
proposta de R$ 12.872.268,92 para executar o projeto. O contrato tem
prazo de vigência de 360 dias.

Lauri Paulo Mendes dos Santos
acredita que as obras trarão
melhores condições ao público que
usa a ciclovia, mas provocará
transtornos aos motoristas. “Alguns
contornos serão modificados e
seguirão o mesmo projeto da
Avenida Brasil. Na minha opinião,
essa não foi uma boa escolha”.

Contornos

AS OBRAS já
começaram, mas a
maioria dos empresários
não sabe o que vai mudar

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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Descaso com a sujeira
Todo verão é a mesma história.

A combinação calor e chuva estimu-
la o crescimento do matagal nos
terrenos baldios e vira um problema
sério para vizinhos. Uma vez, servi-
am apenas como esconderijos para
bandidos. Hoje, a ameaça é ainda
mais grave: a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti e outros animais
peçonhentos, como escorpiões, ara-
nhas e cobras, que têm tirado o sono
da Vigilância Sanitária.

Em Cascavel, por ano são emitidas
cerca de 500 notificações a proprie-
tários desleixados. Problema? Fica
maior ainda. Isso porque, desses,
apenas 30% se preocupam em lim-
par o local. O restante, está nem aí!

“A maioria dos proprietários só
fica sabendo da multa quando re-
cebe o carnê do IPTU. Isso sem con-
tar que são pessoas que têm mais
do que um terreno na cidade”, ex-
plica o secretário Juarez Berté.

Hoje a multa para quem deixa o
mato tomar conta do terreno é de ape-

nas R$ 2,10 o metro quadrado. Ou seja,
um terreno padrão de 400 metros qua-
drados, a multa custa R$ 840.

“Após a notificação, o responsável
terá o prazo de 30 dias para garantir a
limpeza e, caso ocorra, terá desconto
de 50% no valor da multa”, esclarece
o secretário de Meio Ambiente.

Ignorados
A situação que se encontram

dois terrenos na Rua Josephina
Galafassi Venturin, no Jardim

Veneza, em Cascavel, foi
denunciada pelas famílias que
moram no entorno, mas não

conseguiram solução.
Em uma das áreas, o motivo da
reclamação é o matagal, que
alcançou a altura do muro. O

proprietário não fez menção em
limpar. A denúncia foi feita à

Prefeitura pelo telefone 156, só que
o problema não foi resolvido. Agora,
os moradores cobram a prefeitura

para que multe o proprietário.
No outro lote o agravante é o
descarte de eletrônicos, lixos e
entulhos que acumulam água e

viram criadouro de insetos e
animais peçonhentos.

Sem mão de obra
O secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, conta que houve casos
em que a prefeitura limpou o terreno e o proprietário pagou pelo
serviço. Só que agora, diante da equipe reduzida e da demanda de
outros serviços, não é possível fazer essa parceria.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

MORADORES
pedem
notificação em
terreno tomado
por matagal
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 03

Dos pavers para as grades

Quem trabalhou com Ademar
Francisco Branco nunca imaginou
que o homem seria capaz de ma-
tar. Pelo menos essa era a visão
que o ex-patrão tinha de Ademar.
Um homem que trabalhava com
chuva ou sol, que nunca faltou no
serviço e que, inclusive, era respon-
sável pela empresa quando o che-
fe estava fora.

Ademar, antes de ser acusado
de matar Maria Virgínia da Silva, tra-
balhava para uma empresa que foi
terceirizada pela Paulitec para co-
locar os pavers nas calçadas da
Avenida Brasil. Ele ajudou na obra
desde a Avenida Rocha Pombo até
o Centro da cidade.

“Nunca imaginava que um dia
algo desse tipo aconteceria. Ele era
uma pessoa que não negava servi-
ço. Mas, em quatro paredes, a gen-
te nunca sabe o que acontece”, la-

mentou o ex-chefe do réu, que não
revelou a identidade.

Ele foi uma das testemunhas do
caso, mas que afirmou não ter con-
vivido com o casal, em si.

Segundo familiares de Ademar,
o casal é de Santa Terezinha de Itai-
pu e estava há três anos casado
quando vieram para Cascavel. De-
pois da separação, Ademar voltou
para a cidade natal. Ficou por lá um
mês e conseguiu emprego em Cas-
cavel novamente, quando ficou sa-
bendo que a ex-esposa estava em
outro relacionamento. “Ele passou
o fim de semana todo bebendo,
antes do dia do crime”, contou a
irmã do réu à nossa reportagem.

Da família do réu, a irmã e uma
sobrinha compareceram. No Fórum,
a informação foi de que a família da
vítima não esteve presente no julga-
mento, por ser de outra cidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Desde a época do crime,
Ademar está preso. Ele foi
julgado ontem, no Fórum de
Cascavel, acusado de matar
Maria Virgínia da Silva, de 35
anos. O crime ocorreu no dia 15
de maio do ano passado, no
Bairro Guarujá e foi considerado
premeditado, porque Maria
descia do ônibus para ir
trabalhar quando foi
surpreendida pelo acusado. Ela
foi morta a facadas.

RÉU PRESO

Condenação
A condenação por feminicídio
vai de 12 a 30 anos de prisão.
Até o fechamento desta edição,
o julgamento do réu não havia
sido concluído.

COM SEMBLANTE de preocupado, réu foi julgado ontem no Fórum de Cascavel



POLÍCIA14 HOJE NEWS, 02 DE FEVEREIRO DE 2018

Giro da
Violência

Segundo crime
Na noite de quarta-feira, um
homem foi esfaqueado no Bairro
Alto Alegre. A vítima ficou com a
faca cravada nas costas. O crime
ocorreu na Rua Costa e Silva. De
acordo com a PM, ele foi
esfaqueado por uma mulher,
durante uma briga. A suspeita
fugiu do local, mas foi presa
logo depois pela polícia. A
vítima foi encaminhada ao
Hospital Universitário com
ferimentos moderados.

Tentativa de roubo
Outra vítima de facada buscou
ajuda na UPA Veneza, na
madrugada. O rapaz deu carona
para dois amigos, que o feriram
com uma faca e tentaram roubar
o veículo. A vítima conseguiu
fugir e avisou à Polícia Militar,
que fez buscas pelos acusados,
mas ninguém foi preso.

Três esfaqueados

Três pessoas foram vítimas de
facadas de quarta-feira para
quinta-feira em Cascavel. Na tarde
de ontem, um crime ocorreu no
Bairro Santa Cruz.  Na tarde de
ontem, um homem foi amarrado
no matagal e atingido a facadas
por dois rapazes. Ferido, ele
conseguiu pedir ajuda em uma
casa. Ele não teve ferimentos
graves. A PM faz busca pelos
bandidos.

AÍLTON SANTOS

Guarda
recebe arma

Furtos em pequenas proporções
e dificuldade em acessar o períme-
tro urbano para registrar um bole-
tim de ocorrência. Esses obstácu-
los fazem com que os agricultores
dificilmente se queixem a respeito
de um furto, um roubo, ou outro cri-
me sofrido no interior. A falta de
registro de ocorrência dificulta, in-
clusive, o trabalho da Polícia Civil,
que consequentemente não conse-
gue investigar possíveis “organiza-
ções”, que focam o “trabalho” cri-
minoso no interior.

A Polícia Militar atua nos distri-
tos de Cascavel. Mas o trabalho é
limitado: são duas equipes que fa-
zem ronda das 14h às 2h, uma em
cada canto, para fazer patrulhamen-
to e também registrar casos de cri-
mes que, segundo a PM, têm dimi-
nuído. “Procuramos conversar com
os produtores e fazer um patrulha-

mento intenso com essas duas
equipes e acreditamos que isso faz
a diferença”, resume o capitão Di-
ego Astori, que responde tempora-
riamente pela 1ª Cia do 6º BPM e
que, a princípio, também não tem
dados desses crimes.

E é nesse sentido que a Força
Rural, subordinada à Guarda Muni-
cipal, auxiliará nos trabalhos. A prin-
cípio, as duas viaturas novas desti-
nadas ao trabalho vão atuar em
Sede Alvorada e em Juvinópolis. Os
oito guardas receberão pistolas ca-
libre 380 e espingardas calibre 12
e trabalharão armados no interior.

A principal missão é de preven-
ção, porém, nos casos de pri-
sões ou registros de ocorrênci-
as, isso será feito por meio de
uma Ficha de Atendimento de
Ocorrência. Prisões serão condu-
zidas à Polícia Civil.

Viaturas
Duas novas viaturas foram adquiridas pela Prefeitura de Cascavel,
especialmente para o trabalho. A Força Rural será lançada hoje,
oficialmente, às 8h30, no anfiteatro Emir Sfair.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Descanso adiado
O vice-prefeito de Cascavel Jorge Lange ainda não fechou as

malas. Ele devolveu a chave da prefeitura a Leonaldo
Paranhos na quarta-feira, mas ontem ciceroneou o deputado
estadual Ratinho Junior pela imprensa local. Deve calçar os
chinelos só na segunda quinzena de fevereiro. Nos próximos

dias a agenda do político segue lotada.

Quase Europa
Chamou atenção uma
declaração do presidente
do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, Paulo
Orso: “Perdemos e muito
para Toledo no Valor Bruto
da Produção. A razão é que
a cidade vizinha é quase
uma Europa em estrutura”.
Um puxão de orelha para
líderes locais durante o
encontro com Ratinho Jr.

Barba de Molho
Com o pedido de abertura
da CPI das Horas Extras dos
motoristas das Secretarias
de Saúde e da Educação,
alguns dos investigados já
colocaram as barbas de
molho. Isso porque, se

comprovada irregularidade,
gregos e troianos terão que
responder como um
funcionário consegue
trabalhar 22 horas por dia
durante um mês, sem folga.
E no volante.

Apoio político
O deputado Ratinho Júnior
sinalizou que as tratativas
políticas ainda estão
em processo de
amadurecimento, mas
adianta que sua decisão tem
força e planejamento para
seguir em frente com ou
sem o apoio do Governo do
Estado. “A necessidade de
criar uma base aliada é
obvia, na política é preciso
avaliar o equilíbrio”, afirma.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A cada semana cresce o número de pedidos
inusitados na Câmara de Cascavel.

A Rua Jorge Lacerda está na pauta de melhorias da
atual gestão. Além do recape em andamento, a via deve
ficar mais “bonita”.

Ratinho afina
discurso

A falta de sinalização
de apoio político do gover-
nador Beto Richa não ti-
rou o ânimo do deputado
estadual Ratinho Júnior
(PSD). Pelo contrário. Ele
anda cada vez mais ani-
mado, com discurso afina-
do de quem parece co-
nhecer as demandas do
Estado até bem demais.
Em Cascavel ontem, Rati-
nho conversou com os jor-
nais Hoje News e O Pa-
raná e adiantou um pou-
co da sua ânsia em assu-
mir o Palácio Iguaçu.

O deputado tem se de-
dicado agora na constru-

ção do seu plano do gover-
no.   Ratinho citou experi-
ências internacionais e
apostou na tecnologia e no
diálogo para superar pro-
blemas e acelerar o cres-
cimento sustentável.

Ratinho Júnior decla-
rou que tem visitado o Es-
tado com os olhos ainda
mais voltados às vocações
locais e às possibilidades
de otimizar os recursos e
os investimentos. Fala em
projetos regionais, sem
nada mirabolante. Ações
que possam se tornar re-
ais, como os centros regi-
onais industriais.

MOLA PROPULSORA
Ratinho Júnior passou parte da tarde com líderes rurais
de Cascavel. O cenário de falta de investimento em
estrutura e tecnologia foi apresentado em detalhes para
o pré-candidato ao governo estadual. Depois de ouvir
os ruralistas no Sindicato Rural Patronal, declarou que
a vontade política e o conhecimento técnico são
elementos fundamentais nessa retomada das vocações
regionais e defendeu atenção especial ao agronegócio,
a mola propulsora da economia paranaense e nacional.

Sabe que, se eleito, vai herdar de Beto Richa uma série
de problemas graves e urgentes. Falta de leitos
hospitalares, salários de servidores congelados,
impostos altos, educação sucateada, segurança pública
em abandono e um dos pedágios mais caros do mundo,
são apenas alguns itens da extensa lista de problemas
que atormentam o governo tucano.
Sem ataque, Ratinho reconheceu os problemas e disse
que trabalha justamente para definir as prioridades e
como resolver, item a item.
Uma das soluções, adianta, é reduzir a máquina pública.
Você confere a íntegra da entrevista com o deputado
Ratinho no site oparana.com.br.

 Problemas futuros
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RATINHO JÚNIOR: disposição para formar um novo governo
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Amigos leitores, estamos novamente neste espaço, para trazer
informações a vocês.E hoje vamos apresentar uma proposta de Lei
que autoriza o funeral gratuito para os doadores de órgãos em nosso
Município, uma Lei tão importante e totalmente desconhecida pela
população. Estamos realizando estudos para readequar a referida Lei
e fazer com que todos tenham conhecimento da importância social
que possui esta Lei, e o principal, a torne eficaz e atual. Aguardem
que na próxima semana vem novidade por ai!Um grande abraço do
Vereador Parra.

“INCENTIVO A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS”

Diplomata: Credores
aprovam recuperação

A assembleia de credores do
Grupo Diplomata, que havia sido
suspensa no dia 18 de dezembro,
foi concluída ontem com aprovação
do plano de recuperação judicial
apresentado pela empresa. A as-
sembleia aconteceu simultanea-
mente nas cidades de Cascavel e
Xanxerê (SC) e o plano foi aprovado
por 88,4% dos credores.

Com a aprovação, os pagamentos

aos credores começam a ser feitos
30 dias após a homologação da as-
sembleia pela Justiça. Para o advo-
gado Laercion Wrubel, que represen-
ta o Grupo Diplomata, o resultado da
assembleia mostra que os credores
entenderam as dificuldades enfren-
tadas pela empresa. “Agora, a partir
da homologação do plano, a gente
tem um ano para liquidar os créditos
trabalhistas e continuar o processo

de recuperação”, afirmou.
Jaime Lazarotto, presidente da

Associação de Avicultores da Micror-
região de Fronteira, entidade que re-
presenta 96 produtores de cinco
municípios, disse que a aprovação
do plano dá condições para que os
agricultores possam receber os cré-
ditos. “Se fosse decretada a falên-
cia com certeza ninguém iria rece-
ber nada”, afirmou.

AÍLTON SANTOS

Melhor caminho
Lazarotto destaca ainda que a aprovação do

plano foi o melhor caminho tanto para a
empresa quanto para os agricultores. “Com

o plano de recuperação eu acredito
piamente que a empresa vai se levantar

porque ela vem operando com capacidade
máxima. Estamos contando com o trabalho
que vem sendo feito dentro do frigorífico e

também com o resultado que temos obtido.
Tivemos uma melhoria de ganho e um

atendimento muito prestativo dos
colaboradores e administradores do

frigorífico”, avaliou. ASSEMBLEIA da Diplomata aconteceu simultaneamente em Cascavel e Xanxerê
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O verão exige muitos cuidados não somente com a nossa saúde,
mas também com a dos nossos animais. Com a temperatura alta, a
primeira coisa que muitos fazem é levar os cães para a tosa, funda-
mental para manter o equilíbrio da temperatura corporal.

Mas quais outros benefícios a tosa pode proporcionar? É
importante entender que a tosa não está relacionada apenas à
aparência, mas, principalmente, ao bem-estar, à higiene e à saúde
do cão. Aparar a pelagem da maneira correta pode garantir,
inclusive, que ele esteja bem longe da ação de parasitas, fungos
e bactérias, que tendem a procriar com maior facilidade no clima
úmido e quente do verão.

Outro ponto importante é identificar a periodicidade correta
para tosar o seu amigo de quatro patas, já que os cortes exces-
sivos podem até provocar danos à saúde. Algumas raças -
como poodle, shih-tzu, cocker spaniel, yorkshire e lhasa apso -
possuem uma pelagem muito alta e precisam ser tosadas com
uma frequência maior que as outras.

Também é imprescindível que o dono direcione a tosa para algu-
mas áreas estratégicas do corpo: a genitália e o ânus, que podem
acumular restos de fezes, urina ou sujeira; a barriga, onde os pelos
costumam embaraçar com mais facilidade; e as patas, que, natural-
mente, carregam os vestígios dos locais por onde o bichinho passou.

Embora fundamental, aparar a pelagem está longe de ser a única
maneira de colaborar com a saúde e o bem-estar do animal de esti-
mação. Especialmente durante o verão, água fresca, descanso e
passeios em horários em que o sol esteja mais fraco são atitudes que
devem ser utilizadas sem medo nesta época.

TOSAR CÃES É
FUNDAMENTAL NO VERÃO

 Escola 1000
Foram assinados ontem
contratos e ordens de
serviços do Programa
Escola 1000 de mais nove
instituições estaduais. A
solenidade ocorreu no
auditório do Núcleo
Regional da Educação de
Cascavel. Da cidade,
inclusive, são sete
colégios: Clarito, Santa
Felicidade, Victório, São
Francisco, Eleodoro, XIV de
Novembro e São João.
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“Pode-se ser favorável ou
desfavorável à decisão judicial

pela qual se aplica o direito,
pode-se buscar reformar a

decisão judicial pelos meios
legais e nos juízos

competentes. O que é
inadmissível e inaceitável é

desacatar a Justiça, agravá-la
ou agredi-la. Justiça

individual, fora do direito, não
é justiça senão vingança ou

ato de força pessoal”.

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

        Os cascavelenses
têm dois canais
para falar com a

Comissão de
Saúde do Legislativo.

O telefone 3321-8888 e
pelo Portal da Câmara

(camaracascavel.pr.gov.br), no
banner na página principal.

Quase quatro anos
depois do fiasco

brasileiro na Copa, o
TCE-PR deu três
meses para que o

governo do Paraná
conclua as obras

que deviam ter sido
entregues antes do

Mundial.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Sexta

Curitiba

18 30
Sábado

27
Sexta

25
Sábado

14

Fases da lua

Fo
nt

e:
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1417

NOVA
15/02 - 19h05

CHEIA
31/01 - 11h26

MINGUANTE
07/02 - 13h53

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

René Rodrigues Junior
é médico veterinário

Nova agenda
Depois de marcar,
desmarcar, marcar
novamente, agora a
assessoria do Show Rural
remarca a visita dos
governadores Beto Richa
(Paraná) e Geraldo
Alckmin (São Paulo) para
a terça-feira. A princípio
eles viriam na segunda,
depois na terça, então na
quarta e agora parece que
ficou para terça mesmo,
pela manhã.

Carmen Lúcia,
presidente do STF

  ARQUIVO
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 LARRISSA
ALEIXO BONIN

recebe os
parabéns hoje
pela passagem

do seu
aniversário.
Felicidades!

RODRIGO DE PAULA
comemorou mais um

níver ontem.

Maristela Solda e as filhas, Nicole e Manuela Solda
Machajewski, prestiando o jogo entre Boavista e

Internacional, no Estádio Olímpico Regional

Mude as circunstâncias,
de modo que as suas

desvantagens se
transformem em força.

Chin-Nig Chu

Sonhos
O Dr. Anderson Dias,

filósofo e psicanalista da
PUC – Campinas estára em
Cascavel dia 15 de março.
Ele vai ministrar o curso

Interpretação Dos Sonhos -
Parte 1. O evento será às
19h, na Unioeste. Mais

informações pelo telefone
(45) 9 9974- 5451.

Felicidades!

Nigth
Hoje, Os Raimundos cover

anos 90 animam a noite no
Hooligans Pub.

oOo
No Boteco Martignoni, o
agito fica por conta do

grupo Os Brother´s.

Arivonil Policarpo, Mery
Favareto Gugel, Vânia

Aparecida Velasque
Fedumenti, Alessandra
Martins Enriconi, Alini

Bianco e Dieckson Santos.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

 • REDE GLOBO

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
 Benê se desespera e vai embo-

ra correndo. Josefina tenta acalmar
a filha. O muro da lanchonete é pi-
chado. Keyla tenta falar com Tato.
Ellen, Lica, Tina e Keyla combinam
de se encontrar no galpão. Mit-
suko faz exames contra sua von-
tade. Gabriel pede a ajuda de Fe-
lipe para fazer um grafite e escon-
der a pichação na lanchonete.
Keyla se preocupa com Tato. Mar-
celo dá um diagnóstico para Mit-

suko. Benê decide terminar o re-
lacionamento com Guto.

TEMPO DE AMAR
Lucerne reclama do dinheiro que

Natália entrega, mas aceita quitar a sua
dívida. Giuseppe encontra Gilberte. Lu-
cinda descobre que Eunice está grávi-
da e que Reinaldo criou uma poupança
para ela. Tomaso manda Giuseppe vol-
tar para casa ao vê-lo sujo de batom.
Teodoro teme que seu envolvimento no
caso da acusação ao Conselheiro seja
descoberto. Pé de Cabra ouve Felícia
contar para as irmãs o que fez para
ganhar a joia de Teodoro. Reinaldo pro-

Patrick escuta a conversa de Clara e Rena-
to e afirma que Adriana pode ajudar Laura. Sa-
muel e Cido discutem, e Suzy se une a Adinéia
para reatar seu casamento. Clara pede a Adria-
na que converse com Laura. Jô não se confor-
ma com a possibilidade de não ter direitos so-
bre os bens de Henrique e discute com o diplo-
mata. Laura se recusa a conversar com Adriana
sobre o seu trauma. Sophia pede a Xodó para
revelar quem é a moça com quem Mariano está
se encontrando. Sophia avisa a Rato que ele
deve atropelar a juíza no dia seguinte. Lívia com-
bina com Mariano de apresentá-lo para a família
depois da audiência de Tomaz. Leandra cogita
contratar mais meninas para o bordel e tenta
convencer Cléo. As vozes contam para Merce-
des algo sobre Cleo. Tomaz fala para Gael que
não quer morar com Clara. Raquel reclama da
demora de Bruno em localizar Tônia. Nádia não
gosta de saber que Gustavo não será o juiz da
audiência de guarda de Tomaz. Jô suplica a
Renan que a ajude a manter Elizabeth longe de
Henrique. Laura pede a Rafael para dormir sozi-
nha na cama.

cura José Augusto. Delfina manda Vas-
co vigiar sua filha. Tereza pede a Izabel
para ir com ela à Cidade do Porto.

DEUS SALVE O REI
Catarina não reage bem diante

da decisão do pai. Afonso promete
a Amália e sua família que recupe-
rará a joia roubada. Rodolfo recebe
a notícia que Augusto não lhe con-
cedeu a mão de Catarina. Rodolfo
conhece outras pretendentes atra-
vés de pinturas. Afonso avisa a Jo-
safá que ninguém está disposto a
emprestar o dinheiro. Josafá de-
monstra a Afonso estar desconfia-
do do assalto que o rapaz sofreu.
Augusto parabeniza Demétrio pela
habilidade na negociação que evi-
tou um confronto nos arredores do
castelo. Demétrio conta a Catarina
a verdade sobre o acordo que fez
como exército de Lastrilha.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
 Fernanda comunica que ela e Car-

los vão se casar. Luiz promete fazer
algo para impedir o casamento. Mal
Amada foge quando vê a polícia. Mari-
bel pergunta do que ela tem medo. Ao
ver Isabela muito produzida, Carolina
pergunta com quem ela vai sair. Mal
Amada jura para Maribel que não fugiu
da cadeia. Pedro reitera sua amizade
por Marisa e a aconselha a refazer sua
vida com um homem que a mereça.
Isabela se encontra com Téo.

CARINHA DE ANJO
 Gustavo reforça para Silvana que o

período que não estiver na empresa
quem responde por ele é Cristóvão.
Cecília recebe presente das meninas
do colégio. Inácio e Diana perguntam
de quem é os eletrônicos que estão na
casa deles. Zé Felipe chora e conta para
irmã Didi que ele pegou emprestado
alguns brinquedos e os pais acham que
alguém pode pensar que ele roubou os
equipamentos. Didi anima o garoto e
diz para ele treinar para o grande dia do
teste de futebol.

Raquel reclama da
demora de Bruno
em localizar Tônia

 • SBT
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

É um dia em que deve tomar cuidado
com as palavras que adota. Tarefas
que possa desenvolver com os ami-
gos ou com colegas de trabalho são
as mais favorecidas. Cor: branco.

To
ur

o  No emprego, só evite perder tempo
com conversas improdutivas, mante-
nha o foco naquilo que é importante.
Cor: tons claros.

G
êm

os Participe de reuniões e exponha suas
ideias e pensamentos. Aproveite o mo-
mento para apresentar conceitos no-
vos e originais. Cor: vinho.

C
ân

ce
r No ambiente profissional, valerá man-

ter a calma e fazer uma coisa de cada
vez. Em casa, as conversas vão ficar
acaloradas. Cor: preto.

Le
ão

Contato com o público será beneficia-
do neste dia. Você sentirá motivação
para fazer algo de bom ao próximo. O
dia será marcado pelo entusiasmo e
também pela alegria. Cor: pink.

V
ir

ge
m É tempo de investir em suas ideias criati-

vas. Deixe sua timidez de lado e expres-
se seu ponto de vista para as pessoas
que achar interessante. Pequenas via-
gens podem surgir hoje. Cor: laranja.

Li
br

a Seus pensamentos vão fluir com facili-
dade. Aproveite seu poder de comu-
nicação para ampliar suas oportuni-
dades no mercado. Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão Cuidado ao mexer com dinheiro: ana-
lise bem sua renda e seus gastos. Bom
dia para fazer negócios, mas preste
atenção antes de assinar qualquer do-
cumento. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
ri

o Troque experiências e aprenda com
os outros, mas dê seu toque pessoal
ao desenvolver os seus projetos. Man-
tenha-se próximo(a) de seus familia-
res. Cor: vermelho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Se pretende desempenhar melhor

suas atividades profissionais, é neces-
sário ampliar seu conhecimento. Co-
loque as conversas em dia. Cor: azul-
escuro.

A
qu

ár
io Sua mente estará fervilhando, então

aproveite para pensar em novos pro-
jetos. Uma atividade física após o tra-
balho só vai trazer benefícios para
você. Cor: azul-escuro.

 P
ei

xe
s O diálogo é a melhor forma de resol-

ver conflitos e dar um fim às preocupa-
ções. No trabalho, mantenha o foco
em seus objetivos ao desenvolver suas
atividades. Cor: pink.


