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330 animais
são castrados
em um mês
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Acidente deixa
três pessoas em
estado grave
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FC Cascavel
vence e assume
a vice-liderança
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FÁBIO DONEGÁ

Show de tecnologia

A edição histórica de 30 anos do Show Rural promete ser a mais movimentada de
todas as realizadas até agora. A presença de público no Parque Tecnológico Coopavel
ontem surpreendeu até os organizadores. O domingo que costuma ser um dia mais
tranquilo em visitação atraiu milhares de pessoas. O coordenador-geral Dilvo Grolli diz
que o público foi recorde para um domingo. Uma missa campal abriu o evento tecnoloógico do agronegócio, considerado o maior da América-Latina.
z Pág. 04
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Verdão 100% no Paulista

PALMEIRAS

O primeiro clássico do Palmeiras
em 2018 foi feliz para o torcedor alviverde, que viu um time bastante organizado e cheio de alternativas vencer o
Santos por 2 a 1, ontem, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Antônio
Carlos abriu o placar logo cedo no Allianz Parque, Borja repetiu a dose no segundo tempo, e Renato diminuiu.
A vitória no clássico comprova o
início de ano muito bom do Palmeiras, o único time paulista ainda 100%
no Estadual. O time de Roger Machado lidera o Grupo C com 15 pontos,
sete acima do São Bento, e volta a
campo contra o Mirassol no sábado
(10). Na mesma data o Santos pega
a Ferroviária buscando recuperação:
são três tropeços em cinco jogos - mas
mesmo assim segue à frente da chave D com sete pontos.
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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, 05 de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Mais longe do topo

Gigantes de Porto Alegre, Grêmio e
Internacional estão mais longe do
topo da tabela do Gauchão 2018.
No sábado, o Imortal estreou sua
equipe titular no campeonato e
perdeu em casa para o Cruzeiro, por
1 a 0. Com isso, pode terminar a
rodada na lanterna da classificação,
caso o Novo Hamburgo não perca
hoje para o São Paulo. Já o Inter
mandou apenas Rodrigo Dourado de
sua formação titular a campo contra o
Brasil de Pelotas, ontem, e perdeu
por 1 a 0, fora de casa. Com isso,
segue com 9 pontos, a seis do líder
Caxias e a quatro do vice-líder Brasil.

Taça Guanabara

O fim de semana foi de definição
dos semifinalistas da Taça
Guanabara, no Campeonato
Carioca. Os jogos serão Flamengo x
Botafogo e Boavista x Bangu, no
próximo sábado. Destaque para as
ausências de Vasco e Fluminense,
que venceram na rodada e ainda
assim ficaram de fora da semi.
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Quatro pontos em dois jogos e
a vice-liderança do grupo, dentro da
zona de classificação para a semifinal. Esse é saldo que o FC Cascavel traz na bagagem após duas partidas seguidas fora de casa no Paranaense de Futebol. Agora, a Serpente Aurinegra conta com a torcida para tentar carimbar dentro do
Estádio Olímpico a vaga para tentar buscar o título da Taça Dionísio.
O saldo positivo nos jogos consecutivos como visitante ganhou peso
ontem, com a vitória por 2 a 0 sobre
o União, em Francisco Beltrão, no
Estádio Anilado, pela 4ª rodada - no
último domingo havia empatado por
2 a 2 com o Rio Branco em Paranaguá. O veterano Dinélson, de 32
anos, marcou os dois gols da equipe
cascavelense no Sudoeste e agora
é um dos artilheiros do time ao lado
de Weverton, que também foi às redes duas vezes no Estadual.
“Estou muito feliz por poder comemorar meu aniversário fazendo
gols, pois ultimamente tenho dado
mais assistência do que feito gols.
Está mais difícil do que antigamente”, brincou o atleta campeão brasileiro de 2005 com a camisa do
Corinthians. “Sou grato por o que
estou vivendo, ganhando fora de

FC CASCAVEL

Agora é garantir no Olímpico

casa. Esses quatro primeiros jogos
foram difíceis, ainda mais porque
três deles foram fora de casa e voltamos com quatro pontos, então,
estamos felizes”, continuou Dinélson, lembrando também da estreia
em Toledo (derrota por 1 a 0).
JOGAM HOJE
20h
20h30
20h
18h
18h
17h45

GAÚCHO
Avenida x Juventude
N. Hamburgo x São Paulo
PAULISTA
Linense x Ferroviária
INGLÊS
Watford x Chelsea
ESPANHOL
Las Palmas x Málaga
ITALIANO
Lazio x Genoa

JOGO antecipado?
Enquanto viajou mais do que parou em casa nas quatro primeiras rodadas do
Paranaense, o FC Cascavel teve que se familiarizar de longe com seu torcedor, que até
agora só pôde acompanhar a equipe no Estádio Olímpico apenas uma vez, na vitória
sobre o Prudentópolis (2 a 0). Agora, os cascavelenses terão duas oportunidades
seguidas de ver a Serpente Aurinegra em ação. O time comandado pelo técnico Milton
do Ó atuará em Cascavel nas próximas duas rodadas, as últimas da Taça Dionísio Filho.
O primeiro desafio é contra o “imparável” Atlético, time de melhor campanha do
campeonato. O jogo está marcado para sábado, mas a diretoria das duas equipes estão
conversando para antecipar o confronto para quinta-feira à noite. Essa definição deverá
sair hoje. Depois, no dia 14 (quarta-feira), o desafio será contra o Londrina.

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO
GRUPO A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Time
Foz do Iguaçu
FC Cascavel
Cianorte
Coritiba
Maringá
Paraná

PG
8
7
6
5
4
2

J
4
4
4
4
4
4

V
2
2
1
1
1
0

E
2
1
3
2
1
2

D
0
1
0
1
2
2

GP
5
6
6
3
4
2

GC
3
3
4
3
5
6

SG
2
3
2
0
-1
-4

E
1
3
2
0
3
2

D
0
0
1
3
1
2

GP
6
6
3
2
6
1

GC
1
4
4
6
7
4

SG
5
2
-1
-4
-1
-3

GRUPO B
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Time
Atlético
Londrina
Toledo
União
Rio Branco
Prudentópolis

PG
10
6
5
3
3
2

J
4
4
4
4
4
4

V
3
1
1
1
0
0

4ª RODADA
Rio Branco
Toledo
Londrina
Coritiba
União
Prudentópolis

0x1
0x0
1x1
0x1
0x2
0x0

Foz do Iguaçu
Paraná
Cianorte
Atlético
FC Cascavel
Maringá

5ª RODADA
SÁBADO
16h30
Cianorte x Toledo
16h30
Londrina x Coritiba
16h30 FC Cascavel x Atlético
16h30 Foz do Iguaçu x União
16h30
Maringá x Rio Branco
16h30
Paraná x Prudentópolis
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A vida urbana
que visita o
Show Rural
Até os organizadores se surpreenderam com o movimento intenso ontem, na abertura da 30ª edição do Show Rural. No domingo,
que costumava ser um dia mais
tranquilo em visitação, contou com
lentidão no trânsito por toda a
manhã na BR-277 diante do excesso de veículos trafegando rumo à
feira, fazendo com que em muitos
períodos a PRF (Polícia Rodoviária
Federal) liberasse o tráfego pelo
acostamento. Do lado de dentro
do parque tecnológico estacionamento lotado e visitantes para todos os lados, milhares deles.
A Coopavel não estimou o público ontem, mas para o diretor-presidente Dilvo Grolli, não restaram
dúvidas que foi um recorde para

um domingo quando o ponto alto
sempre foi a celebração da missa
que marca a abertura da principal
feira do agronegócio brasileiro.
O que se via no parque de 72
hectares e que reúne 530 empresas que trazem o que há de mais
moderno, inovador e sustentável
para a agricultura e pecuária, eram
famílias inteiras, muitas crianças
e grupo de amigos. Mas em vez de
essencialmente homens e mulheres do campo, estavam ali muitos
visitantes de vida urbana. “Trabalhamos durante a semana e não
temos como vir, não vivemos diretamente da agricultura e da pecuária, mas como o evento é uma referência trouxemos as crianças para
ver os animais, as máquinas. Um

Transformação
Em sua homilia, durnate a missa que reuniu
milhares de pessoas no fim da manhã deste
domingo, o arcebispo metropolitano dom
Mauro Aparecido dos Santos falou do
poder da transformação concedida por
Deus ao homem e à mulher, entre eles a
tecnologia para oferecer condições de vida
ainda melhores às suas famílias e às suas
comunidades. “O Show Rural Coopavel é
um exemplo disso, da capacidade
transformadora das pessoas. A feira, que
é um grande sucesso, oferece ensinamentos
gratuitos para que todos possam usufruir
das riquezas que Deus proporciona”,
destacou dom Mauro.

ABERTURA DOS
PORTÕES
Oficialmente os portões se
abrem nesta manhã, ás 8h.
Durante todo o evento serão
oferecidos cerca de 1,5 mil
cursos e capacitações voltados
para todos os públicos que
vivem da agricultura e da
pecuária.

dia diferente”, relatou o comerciante Lucas Solto.
A característica ontem foi voltada para este perfil de apreciadores. Claro que no meio deles estavam os agricultores que pretendem voltar durante a semana. “Vim
ver o trator que quero trocar e vou
voltar na quarta para tentar fechar
negócio”, completou o produtor rural Elias Borba.
Até sexta-feira, deverão passar por ali mais de 250 mil visitantes. “E aqui se pode encontrar o que há de mais moderno,
inovador e essencial para o agronegócio, lembrando que o grande estímulo desta edição é para
a produção da energia fotovoltaica”, afirmou Dilvo Grolli.
 Reportagem: Juliet Manfrin
Foto: Fábio Donegá

MILHARES acompanharam a missa celebrada ontem, no fim da manhã
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SHOW RURAL
Soldado da Polícia Militar do
Paraná e fã de jogos de futebol,
Valdemar Klauck era relutante a
consultas médicas e dificilmente admitia que estava doente. Depois de um mal súbito em 1995,
o diagnóstico de que seus rins já
não funcionavam mais mudou
completamente a sua rotina e
também de toda a família.
O filho e advogado João Anderson Klauck, lembra que três vezes
por semana o pai fazia um trajeto
de quase 130 quilômetros para
enfrentar as sessões de hemodiálise, saindo de Capanema até um
hospital em Francisco Beltrão, na
região Sudoeste do Paraná. Nessa época, João e o irmão ainda
eram crianças, mas se recordam
muito bem daqueles dias.
“Ele saía às 4h30 da manhã
e só voltava no fim da tarde, depois de quatro horas de tratamento”, comenta João.
A espera de um doador por uma
década e meia foi exaustiva. Os filhos pequenos sem possibilidade
de serem voluntários e a esposa,
depois de passar por um episódio
de hepatite, também foi impedida
de doar um de seus rins. “Dependíamos única e exclusivamente da
boa vontade de parentes ou amigos que fossem oferecer um rim
para que enfim fosse realizado o
transplante, algo que infelizmente
não foi possível durante todo esse
período”, lamenta.
Foram 15 anos de hemodiálise até Valdemar conseguir um
transplante. Um novo rim para o
policial só surgiu por meio de um
doador falecido, com diagnóstico
de morte cerebral. “Durante esses anos, várias doenças foram
se desenvolvendo em razão do
desgaste ocasionado pelo tratamento, inclusive problemas cardíacos graves, ósseos, infecções”, conta o filho.
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O poder de um “sim”
D oador
E é com este espírito de
solidariedade que o advogado
Gabriel Karasek decidiu se
tornar um doador de órgãos.
“O que mais me motivou a ser
um doador é acreditar que um
órgão doado pode dar muito mais
tempo às pessoas que o recebem,
inclusive curar a doença que possa ter.
Ainda neste sentido, creio mesmo
que a maior motivação seja acreditar
que é um desperdício não doar
órgãos, ainda mais quando essa doação
significa a oportunidade de outra pessoa
poder viver. Não existe nada mais nobre e
digno do que estar vivo ou possibilitar essa
oportunidade aos outros”, diz.
Karasek ressalta que, além da boa vontade do
voluntário, é preciso desenvolver políticas públicas
de incentivo e que desmistifiquem algumas
informações repassadas sobre o tema.

R ejeição
Com a cirurgia, a família imaginava que Valdemar voltaria a ter uma vida normal e
saudável. “Mas, não foi isso que aconteceu. Meu pai viveu bem por dois anos
após o primeiro transplante. Porém, seu organismo rejeitou o órgão transplantado
e acabou parando de funcionar em seis meses depois do início das complicações”,
relata João. A partir daí, os internamentos eram recorrentes, e acompanhar o pai
nessa luta já fazia parte do dia a dia dos filhos. “Teve períodos que ficamos 29
dias internados com ele correndo risco de morte”. Com 20 quilos a menos,
depois de um coma em razão de um processo infeccioso do rim que não
funcionava mais, embolia pulmonar e várias paradas cardíacas, Valdemar enfrentou
mais quatro anos e nove meses de hemodiálise até o segundo transplante.
“Fizemos o transplante e deu tudo certo, mas ele adquiriu uma bactéria hospitalar
e passou a ter processos infecciosos constantes”. Em agosto do ano passado, aos
67 anos, Valdemar faleceu em razão de um câncer no fígado, que segundo os
médicos se desenvolveu por conta da quantidade excessiva de medicamentos para
o tratamento da doença renal. João lembra que, apesar de todos os anos em
busca da cura, de um doador compatível e de altos e baixos no tratamento, o pai
não perdia a alegria de viver, e mesmo sem conhecer seus “anjos” os agradecia,
especialmente aos familiares que autorizaram as doações. “Eles permitiram que
meu pai vivesse um pouco mais e com uma melhor qualidade de vida”.

Quatro vezes mais
solidariedade
Dados do Sistema Estadual de
Transplantes, divulgados pela
Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), mostram que as doações praticamente quadruplicaram entre
os anos de 2014 e 2017 na área
de abrangência da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel. No ano
passado foram registradas 106
doações, o maior índice desde o
início do levantamento regional
publicados pelo Estado, há três
anos. Em 2014, as doações somavam apenas 31.
Conforme a coordenadora da
OPO (Organização de Procura de
Órgãos) da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Maricleia Sauer,
o crescimento expressivo registrado em três anos se deve à qualificação e capacitação dos profissionais que atuam nesta área.
“As informações levadas à população chegam de forma clara e
desper tam assim, o dever moral
em ajudar o próximo. Deve-se reforçar que a probabilidade de ser
um receptor é maior do que ser
doador”, diz.

106
órgãos foram
doados em 2017
na área de
abrangência
da 10ª Regional
de Saúde
de Cascavel
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De acordo com Maricleia, existe hoje uma fila de
espera por transplantes no Paraná. A maior delas
é por rim, onde há 1.312 pacientes aguardando
por um doador compatível. Na lista estão ainda
aqueles que necessitam de um fígado (197
pacientes), córneas (107), coração (34) e
pâncreas (8). Apenas um doador de órgãos pode
salvar até sete vidas e melhorar a qualidade de
vida de outros quatro com a doação de tecidos.
“A doação de órgãos somente acontece perante
consentimento livre e esclarecido da família. O
índice de recusa familiar vem diminuindo, mas
ainda há muito para ser melhorado. No momento
da perda, o luto vivenciado pelos familiares é
intenso. Os profissionais devem estar preparados
para prestar todas as informações e
esclarecimentos relacionados ao processo de
doação de órgãos, auxiliando a família na tomada
de decisão, para que esta possa ajudá-los na
elaboração e vivência do luto. Acredita-se, e os
estudos afirmam que os familiares que doaram,
vivem o luto de forma menos dolorosa ao saber
que parte de seu ente querido pode ajudar o
próximo”, comenta Maricleia.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Como ser um doador
Para ser um doador no Brasil não é preciso deixar nada por
escrito nem registrado em documentos. Aquele procedimento antigo de registrar a opção de doador de órgãos na carteira de identidade não tem validade. É essencial ter uma conversa com a família, pois após confirmada a morte, somente familiares poderão
autorizar a doação mediante consentimento livre e esclarecido.

Total de doações na
regional de Cascavel
2014
2015
2016
2017

........ 31
........ 60
........ 69
........ 106

Fonte: Sesa/PR
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que parte de seu ente querido pode ajudar o
próximo”, comenta Maricleia.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Como ser um doador
Para ser um doador no Brasil não é preciso deixar nada por
escrito nem registrado em documentos. Aquele procedimento antigo de registrar a opção de doador de órgãos na carteira de identidade não tem validade. É essencial ter uma conversa com a família, pois após confirmada a morte, somente familiares poderão
autorizar a doação mediante consentimento livre e esclarecido.

Total de doações na
regional de Cascavel
2014
2015
2016
2017

........ 31
........ 60
........ 69
........ 106

Fonte: Sesa/PR
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330 animais castrados
CASTRAMÓVEL

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

PREFEITURA está investindo R$ 400 mil para castrar animais
Em pouco mais de um mês da
habilitação de três clínicas veterinárias, 330 animais foram castrados em Cascavel. As empresas que
estariam aptas ao serviço foram
anunciadas pelo Departamento de
Compras da prefeitura ainda no
mês de dezembro e o investimento
passou de R$ 400 mil.
Uma novidade é que o programa
do município ganhou reforços já no
início deste ano e com isso, haverá possibilidade de ampliar os
atendimentos aos animais de rua
que já chegam a 25 mil.
“Providenciamos para o começo de fevereiro o cadastramento
de mais três clínicas”, afirma o

secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté.
Neste primeiro momento passam pelo processo cirúrgico, animais de rua que foram acolhidos
por ONGs de Cascavel. A maior
parte, ou seja, 70%, são cães.

A previsão é de que também haja
auxílio para atender animais da
população que não tem condições de
pagar pelo serviço.
De acordo com o secretário de Meio
Ambiente, um veículo denominado
Castramóvel irá auxiliar nesse objetivo.
“O veículo poderá ir até a região necessita
e vai funcionar como um clínica. A
princípio, será feito um cadastro e então o
animal será levado à castração e após
recuperado, devolvido ao dono”, explica.
A abertura da licitação para compra do
veículo, porém ainda não foi definida.

Alívio
O programa trouxe alívio para a Acipa (Associação Cidadã de Proteção aos
Animais) em Cascavel que hoje atende 230 animais. “Somente no mês de janeiro
foram atendidos 65 animais da sede e que estavam na casa de pessoas
protetoras”, afirma Lucimeri Veloso.
Segundo ela, praticamente toda a demanda da Acipa para a castração já foi
atendida. “Aguardamos somente para 11 cães que foram abandonados na associação
e seis filhotes resgatados em estrada rural, quando completarem seis meses”.

POLÍCIA

CASCAVEL, 05 DE FEVEREIRO DE 2018

Acidente deixa três
em estado grave
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FÁBIO DONEGÁ

FÁBIO DONEGÁ

HOMENS foram levados ao hospital em
estado grave

FERIDOS A FACÃO
E A FACADAS

FERIDOS foram levados para hospital em Corbélia e Cascavel
Um acidente registrado ontem
na PR-573, no acesso à cidade de
Braganey, deixou três pessoas gravemente feridas.
O motorista de um Audi perdeu
o controle da direção, saiu da pista e bateu contra um eucalipto.
Além de Cascavel, foram acionadas
equipes de socorro de Corbélia.
Pelo menos um dos ocupantes fi-

cou preso dentro do veículo. Ele foi
retirado pela Defesa Civil e com o
auxilio de populares.
Dois dos feridos foram levados
para o hospital de Corbélia e um deles foi trazido para o Hospital Universitário, em Cascavel. No fim da tarde
deste domingo o registro era que todos seguiam hospitalizados, mas não
foi informado se corriam risco à vida.

O Siate socorreu ontem dois homens
em estado grave. Eles foram feridos
por supostos desconhecidos a golpes
de facão. O fato foi registrado na casa
onde eles estavam, no bairro Canadá.
Um deles, identificado como Edimar
Sandoval de 30 anos foi atingido no
crânio e braço esquerdo. O outro,
Vladmir Sandoval, de 35 anos,
também foi atingido na cabeça.
Ambos foram levados à UPA Veneza
e também dizem desconhecer os
motivos do ataque. A Delegacia de
Homicídios investiga o caso.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

FÁBIO DONEGÁ

A FACADAS
Outra situação envolvendo
agressão, só que desta vez com
golpes de faca, foi registrada no
Conjunto Barcelona, região do Bairro Interlagos. A confusão generalizada ocorreu ainda na tarde de sábado e envolveu duas mulheres.
Pelo menos uma delas, de 40 anos,
precisou ser socorrida pelo Siate
com ferimentos na coxa e contusão
em uma das pernas. Ela foi levada
à UPA Veneza, mas não corre risco
de morte. A outra ferida não quis
encaminhamento hospitalar.
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UMA das feridas foi
levada à UPA, a outra
recusou atendimento
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Tratamento intenso
O tratamento foi
intenso, à base de
corticoide. Eduardo
também precisava
de fisioterapia e
recebia atendimento
no Centro Universitário FAG. “Foi uma
luta dar chances
para a vida dele”,
afirma Marcon.
Para o futuro, o
jovem planejava uma
profissão não tão
comum. “Ele queria
cursar Engenharia
Automotiva. Essa
era a sua grande
paixão”.

INTELIGÊNCIA

EDUARDO MARCON
31 de maio de 1997
= 25 de janeiro de 2018

Um anjo que voltou ao céu
Ainda criança, a habilidade que
Eduardo Marcon demonstrava com
o futebol era algo que contagiava os
pais. “Aos quatro anos ele já batia
balãozinhos com a bola”, lembra o
pai, Ademar Marcon.
Com o passar da infância, a família
foi surpreendida com a manifestação
da distrofia muscular degenerativa.
Ele enfrentou as diferentes fases

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

da vida em uma cadeira de rodas. A
adaptação para a locomoção não
comprometeu os estudos e Eduardo
conseguiu concluir o Ensino Médio,
parte dele no Colégio Itecne.
Por outro lado, as limitações por
conta da doença deixaram distantes
alguns sonhos. “Ele sempre dizia
que queria voltar a andar e andar de
bicicleta”, diz o pai.

No dia a dia, Eduardo não hesitava em ajudar os pais.
Inteligente, determinado, tinha também muito conhecimento em cálculos e na área de informática. “Comandava o computador em casa e com trabalho como fretes, sempre me ajudou”, diz o pai.
Eduardo utilizava aparelho para a respiração, mas em
decorrência da distrofia que provocou falência pulmonar,
faleceu no dia 25 de janeiro. O sepultamento ocorreu no
cemitério Cristo Redentor, no Bairro Guarujá. Em maio
deste ano, ele completaria 21 anos. Para os pais, Ademar
e Lúcia, e a irmã Daniela, de 24 anos, ficam boas
lembranças de Eduardo. “É um anjo que foi para o céu”.

POLÍTICA
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Estrutura Giro Político
para crescer

politica@jhoje.com.br

Pediu mais tempo

PAULO Orso durante evento com o pré-candidato Ratinho Junior no Sindicato Rural
O Sindicato Rural de
Cascavel tem um diagnóstico que aponta os caminhos para um crescimento ainda mais expressivo
do setor. A estratégia para
aumentar a produção e a
transformação do que é
produzido nas propriedades passa por um amplo
investimento em estrutura,
tecnologia e medidas sanitárias que possam diferenciar os produtos no mercado internacional. A proposta já começou a ser apresentada para todos os candidatos ao Governo do Estado. A esperança dos produtores é que as particularidades sejam observadas.
O presidente da entidade representativa, Paulo
Orso, afirma que o perfil
das propriedades rurais de
Cascavel é um demonstrativo muito fiel do próprio Estado do Paraná. “Temos
4.200 propriedades e 86%

delas possuem até quatro
módulos, ou seja, a agricultura familiar tem uma participação fantástica em
toda a riqueza gerada pelo
setor”, relata.
Sendo a produção de
alimentos uma das mais
preocupantes necessidades da população mundial, o presidente afirma que
ter condições de produzir
com segurança e em larga
escala de quantidade e
qualidade fará com que o
município tenha um destaque ainda maior neste cenário. “Pra isso temos que
de forma unânime cobrar
investimentos e políticas
que atendam as necessidades básicas para que
esses produtos tenham
competitividade e excelentes condições para chegar
ao mercado”, esclarece.
 Reportagem: Edna Nunes
Foto: Fábio Donegá

SEGURANÇA PÚBLICA

Na pauta dos produtores também conta a preocupação com a
segurança pública, condições de estradas de ligação as
propriedades, carga tributária que encarecem cada vez mais a
produção e tecnologia para que possam agregar valores aos
produtos. A visão sustentável também entra no debate,
levando em consideração as fontes de energia limpa e leis claras
quando se trata das questões ambientais.

Anunciado há mais de um mês como novo chefe de Gabinete
do prefeito Leonaldo Paranhos, o advogado criminalista
Lauri Silva ainda não assumiu a função. Ele pediu mais
tempo ao prefeito para resolver questões particulares de
trabalho. Ele havia sido anunciado junto com Walter
Parcianello (Cultura e Esportes) e Rose Vascelai (Antidrogas)
que já assumiram as funções. Por enquanto, a chefia de
Gabinete segue sem um titular até que Lauri resolva suas
pendengas pessoais e possa se dedicar à função.

Bola Toda
A reunião da Associação dos
Municípios do Oeste do
Paraná (Amop) começou
com quase uma hora de
atraso na sexta-feira. O
prefeito Leonaldo Paranhos
chegou um pouco mais
tarde. Ele cumpria agenda
junto aos professores e
Patrulha Rural. Foi recebido
pelos colegas prefeitos com
elogios. O prefeito de
Cascavel cultiva entre os
pares a fama de
“empenhado” em sua gestão.

Assombrados
Minutos antes da reunião,
durante a entrega de
armamento para a Patrulha
rural, o presidente da

Câmara de Vereadores, Gugu
Bueno, disse que a
população do interior está
apavorada com a
criminalidade. Sede Alvorada,
por exemplo, chegou
registrar três ocorrências
graves na última noite.

Auto Estima
O presidente Teixeirinha não
perdeu tempo e fez a política
da boa vizinhança com os
lideres regionais. A Itaipu
pisou em tapete vermelho e
mostrou ser a esperança de
muitos dos gestores para
investimentos pontuais em
estrutura e cultura.
Animado, Teixeirinha brincou
que uma comitiva de
prefeitos do Oeste daria
“jeito” em Brasília.

RÁDIO ESCUTA
Foi difícil manter a atenção de alguns prefeitos durante
a reunião. Alguns ficaram menos de 10 minutos,
enquanto outros aproveitaram para circular pela
entidade. Um mais ousado acompanhava um programa de
rádio dentro do auditório, o locutor do outro lado tecia
criticas severas que pigmentou, que logo mudou a
coloração da face do gestor.
z A semana será de desfile de pré-candidatos no Show
Rural Coopavel, que inicia hoje.
z O delegado Julio Cesar Reis é cotado para assumir a
pasta da Secretaria de Segurança.
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
No início do século passado, a chamada Revolução
Verde promoveu grande aumento da produtividade em
diferentes regiões agrícolas do planeta, por meio do uso
de fertilizantes químicos, agrotóxicos e sementes selecionadas. O número de grãos produzidos em um mesmo
espaço aumentou consideravelmente trazendo mais ganhos aos produtores, mas uma das consequências foi a
agressão ao meio ambiente.
Hoje, quando se começa o Show Rural Coopavel, estamos diante de um evento que transformou a realidade dos
produtores rurais da região Oeste do Paraná. A grande preocupação dos idealizadores do evento, quando criado há 30
anos, era justamente como produzir mais em um único espaço. A região vivia um êxodo rural sem precedentes.
Inspirado na Farm Progress Show, considerada a maior
feira tecnológica do agronegócio mundial, realizada anualmente nos Estados Unidos, o Show Rural foi buscar na tecnologia uma forma de produzir mais usando o mesmo pedaço de terra. Deu certo! E o que é melhor: logo nas primeiras
edições, o evento começou a se preocupar em levar conhecimentos técnicos para que os agricultores pudessem produzir muito, mas respeitando o lado ambiental.
E chegamos à edição histórica de 30 anos do Show
Rural avançando ainda mais. Neste ano, outra preocupação é a questão de sustentabilidade. O evento, que é o
maior do agronegócio da América-Latina, está incentivando os produtores a utilizarem, por exemplo, energia solar
em suas propriedades.
É por essas e outras que o Show Rural caminha para
ser o maior evento tecnológico do agronegócio mundial.
Como não se orgulhar disso?

Deputado federal
Alfredo Kaefer, sobre a
necessidade de mudanças
na Previdência.

NOTAS
z Do Nordeste

z Da Palestina

Membros de cooperativas
de Alagoas e de
Pernambuco visitaram o
30º Show Rural Coopavel
neste domingo. Eles
percorreram o parque e
participaram da missa de
abertura. Depois
conversaram com o diretorpresidente da Coopavel,
Dilvo Grolli. A feira, que é a
terceira maior do mundo,
recebe caravanas das mais
diversas regiões do Brasil
e exterior.

O prefeito Leonaldo
Paranhos recebeu em seu
gabinete no último sábado
a visita do embaixador da
Palestina no Brasil,
Ibrahim Alzeben e
comitiva. Foi a primeira
visita oficial de um
embaixador da Palestina a
Cascavel após a criação da
embaixada no Brasil em
dezembro de 2016.
Paranhos levou o
embaixador para conhecer
o Show Rural Coopavel.

O Bolsa
Solidária,
programa do
Provopar que
distribuiu
material
escolar para
150 crianças
no Interlagos.

(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 CÂMARA

“As regras atuais de
contribuição e benefícios fazem
nosso sistema se assemelhar a
uma pirâmide financeira, pois
um sistema em que os últimos
a entrar pagam os benefícios
dos mais antigos, com
crescentes déficits, irá impor
aos mais jovens uma carga
insuportável, levando ao
seu colapso”.

A troca de
secretário de
Segurança
Pública do
Paraná faltando,
supostamente,
dois meses para
Richa deixar
o cargo.

PREVISÃO DO TEMPO
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Segunda
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K 30 L 18

K 25 L 14

K 26 L 15

Parcialmente
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poucas nuvens

Pancadas de
chuva isoladas

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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Delícia
A Paróquia Santa Cruz promove o 2o Festival do Risoto.
Será dia 3 de março. O convite custa R$ 10. Além dos
pratos típicos, haverá show musical. Mais informações
pelo telefone (45) 3040-3338.

gente@jhoje.com.br

ora idade nova hoje. Parabéns!
LARISSA SOUZA comemde
Rodrigo Dassie
O registro é
Somos o que fazemos.
Nos dias em que fazemos,
realmente existimos. Nos
outros, apenas duramos.
Padre Antônio Vieira

Felicidades!
Leandro Baptista, Lenir
Dallgnol Jaime Johannl,
Marlene Lucia Siebert
Sapelli, Christopher
Longhi,
Luana Borges, Zeneide
Secco Grapegia e Patrícia
Sandro Martin.

É grátis
Começa hoje as inscrições para quem deseja aprender
informática. A Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos
Santos oferece o curso de Informática Básica e Inclusão
Digital, gratuito, para alunos a partir dos 12 anos e para a
terceira idade. O curso tem duração de quatro meses. As
aulas são realizadas na biblioteca com turmas no período
da manhã, das 8h30 às 10h e à tarde das 14h às 15h30 de
segunda a quinta-feira. Mais informações pelo telefone
(45) 3902-1370.

Começa o show
Começa hoje o Show Rural
Coopavel e segue até dia
9 de fevereiro. Serão 530
expositores que
apresentarão ao público o
que há de mais sofisticado
em máquinas, implementos
e tecnologias para o
campo e à pecuária.
A expectativa de negócios é
de R$ 1,5 bilhão.

Carnaval
A 3ª Edição do Buteko de
Carnaval do Clube Comercial
será realizada dia 12 de
fevereiro. O Grupo Magia vai
animar a folia que começa
às 20h30, no salão social
do Clube.
oOo
E dia 13 tem o Bailinho de
Carnaval para a criançada se
divertir, das 15h às 19h.

ANTONIO BRAZ DE SOUZA, que comemorou
aniversário recentemente

DIVULGAÇÃO
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Fio pensa em fazer cursinhos para entrar na faculdade de Direito. Malu não
diz a Edgar que se encontrará com JM.
Benê promete às amigas que tentará
conversar com Guto. Roney se emociona ao ver o grafite feito por Gabriel e
Felipe. JM se insinua para Malu. Nena
fica admirada com Flávio, o advogado
que irá ajudá-la no processo de Vicente. Fio faz o teste para o comercial, e
Luís se impressiona com ele. Malu convence JM a fazer um alto investimento

para garantir seu projeto. Noboru conta
a Telma e Tina sobre a doença de Mitsuko. MB não gosta de ver Malu e JM
juntos.
DEUS SALVE O REI
Diana finge para Virgílio que se sente
mal. Ulisses se envolve com Selena.
Diana devolve o anel para Afonso. Catarina avisa a Constantino que ele deve
pedir logo a mão dela para Augusto.
Heráclito concede a mão de Lucrécia a
Rodolfo. Rodolfo não dá importância para
Cássio, que aconselha o rei a averiguar
melhor o reino de Alcaluz antes de se
casar com Lucrécia. Romero descobre

GLOBO z TEMPO DE AMAR

Celeste expulsa
Lucinda de sua casa

DIVULGAÇÃO

Maria Vitória e Vicente não se preocupam quando ficam sabendo que Inácio
está em Morros Verdes. Lucinda deixa um envelope para José Augusto no hotel.
Celina não conta a Alzira que assumiu a dívida pelo desfalque no caixa da sociedade. Tereza relata a Inácio e Izabel a conversa que ouviu entre Vasco e Delfina.
Lucas passeia com Angélica pela aldeia. Henriqueta questiona Inácio sobre a
volta de Maria Vitória. Tereza esconde de Delfina o papel com o telefone da
pensão de Nicota. Tomaso se oferece para ajudar Natália, e Nicota o deixa trabalhar no lugar da moça. Bernardo sugere que Celina venda o vestido de Alzira para
pagar a dívida com a sociedade. Lucerne se espanta com o valor doado por José
Augusto para o orfanato. Lucerne se encontra com José Augusto na igreja. Eunice pede para continuar morando com Celeste. Alzira discute com José Augusto.
Nicota guarda o bandolim de Inácio que Maria Vitória deixou na pensão. Celeste
expulsa Lucinda de sua casa ao vê-la intimidar Eunice. Fernão chega ao Rio de
Janeiro e aparece na Maison Dorée.

que Ulisses está namorando Selena.
Martinho entrega a Virgílio um saco de
moedas, liquidando a dívida da casa.
Virgílio constata que Diana pegou o anel
de seu baú e a chama de traidora.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Rafael informa a Bruno que sua namorada corre o risco de ficar paraplégica e
precisa ser operada. Nádia pede a Tônia que volte para Palmas. Gustavo pede
mais dinheiro a Sophia para conduzir a
audiência da guarda de Tomaz. Clara
se preocupa com Raquel. Nicolau consola Bruno. Estela estranha o comportamento de Amaro. Juvenal decide se
casar com Desirée e conta para Estela. Mercedes reza para Raquel recuperar os movimentos das pernas. Samuel
enfrenta Sophia e se recusa a depor
contra Clara. Sophia consegue uma
nova psiquiatra para validar o laudo dado
por Samuel a Clara. Patrick exige que
a audiência seja anulada.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Doutor André vai até a casa de Cecília
e lhe entrega um buquê de flores. O
médico diz que deseja felicidade ao casamento dela e apesar do amor que
sente por ela pede para que a amizade
dos dois não seja abalada por nada.
Fabiana pede para Madre Superiora se
pode se maquiar ao menos dessa vez
para a ocasião especial. A religiosa lembra que maquiagem não é permitido no
colégio, mas dessa vez abre uma exceção desde que seja muito pouco.
Estefânia diz para Solange investir no
romance com Páscoal, que é um homem muito bom.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Aynur contrata um desfile de Elif e
vai embora no meio. Aynur liga para Hilmi
e pede o divórcio. Behlul fica sozinho
com Bihter e se desculpa. Bihter pede
que Firdevs devolva a joia que comprou,
mas Adnan não permite. Bihter vê Behlul
tocando piano e se emociona. Behlul
surpreende Bihter e a beija no ateliê.

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

Vale a pena agir com cautela, pois nem
todo mundo merece a sua confiança. Em
casa, deixe a desconfiança de lado e
reforce os laços familiares. Cor: laranja.

Libra
Sagitário Escorpião

Deixe o egoísmo de lado e ajude os
colegas. Termine tarefas pendentes e
dê duro. Em casa, as coisas andam
devagar e sem grandes novidades.
Cor: azul.
Hoje, a Lua brilha em seu paraíso astral e garante muita diversão. Seu altoastral vai facilitar o trabalho em equipe
e você poderá contar com a sorte ao
cuidar das tarefas diárias. Cor: cinza.
Se precisar de conselho ou ajuda,
conte com o apoio da família. Aproveite a noite para curtir o aconchego do
seu lar. Um programa caseiro será a
melhor pedida. Cor: preto.
Aproveite para fazer novos contatos
e resolver tarefas que exigem atenção aos detalhes. Saia da rotina, converse com os amigos e faça um programa diferente. Cor: amarelo.
Valorize o que já conquistou e batalhe
para alcançar as suas metas. Seu lado
possessivo pode aflorar e estará em
busca de segurança para sua vida.
Cor: rosa

Aquário

Junte forças com os colegas em torno
de um objetivo comum e enfrente a
concorrência de peito aberto, seu sucesso está garantido. Cor: verde.

Peixes

PALAVRAS CRUZADAS

No trabalho, aposte no entrosamento
com os colegas.Se precisar de ajuda
ou conselhos, peça uma força aos
amigos. A camaradagem vai marcar o
seu dia, aproveite! Cor: azul.
Faça planos para o futuro no serviço.
Sua popularidade aumenta e deve
ajudar tanto no trabalho quanto em
casa. Há chance de receber convite
para uma festa. Cor: branco.
Aproveite para entrar em contato com
pessoas que estão longe, sejam clientes ou amigos. Em casa, há chance de
se dar bem, se agir com bom humor.
Cor: amarelo.
Livre-se de tudo o que está atrapalhando o seu progresso. No trabalho,
cuidar das tarefas a sós e não confiar
demais nos outros será a melhor escolha. Fique longe de brigas. Cor: cinza.

Capricórnio

Virgem

Leão

Câncer

Gêmos

Não vão faltar disposição e energia
para correr atrás dos seus objetivos,
seja no trabalho ou no romance. Seu
progresso vai depender apenas do
seu empenho. Cor: preto.

Touro

horóscopo

VARIEDADES
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