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IPTU 2018: carnês
chegam neste mês

A Prefeitura de Cascavel começou a impressão dos carnês do IPTU que serão
distribuídos no fim do mês de março. O vencimento das primeiras parcelas está
previsto para os dias 16 e 20 de abril. O pagamento em parcela única dá direito

a desconto de 10% sobre o valor. A meta é arrecadar R$ 48 milhões.
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VIOLA,
MINHA
VIOLA!

Escola Municipal Dulce Andrade
Siqueira Cunha, o Caic I, iniciou

ontem as aulas do projeto Viola
Lindeira. Nesta primeira etapa serão
atendidas cerca de 200 crianças de

quatro escolas de Cascavel.
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O Centro Esportivo Ciro Nar-
di receberá a nova geração do
atletismo cascavelense, para o
1º Festival de Atletismo de Cas-
cavel. O evento é destinado a jo-
vens (feminino e masculino) de
11 a 16 anos de idade e será
realizado das 14h às 17h, com
inscrições gratuitas.

Os interessados em partici-

par devem comparecer na pista de
atletismo do Ciro Nardi momen-
tos antes do início do Festival
para se inscrever. As provas se-
rão nas distâncias de 75m,
100m, 600m, salto em distância
e arremesso de peso. Haverá pre-
miação por categoria, com meda-
lhas do primeiro ao terceiro lugar.

Apenas as turmas de atletismo

orientadas pelos orientadores
técnicos Wanderley Wyzykowiski,
Luiz Broetto, Fábio Langoski e Fer-
nando de Oliveira Neto devem
reunir mais de 30 competidores.

Vale lembrar que o evento é
aberto ao público e que de even-
tos como o de hoje são peneira-
dos talentos para o atletismo
cascavelense.

Festival de Atletismo

A segunda etapa do Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike contou
com aproximadamente 160 atletas em Nova Aurora, no domingo. Um quarto
dos competidores era de Cascavel e dos 40 cascavelenses participantes em
diversas categorias, muitos voltaram para casa premiados. Pela categoria Elite,
Jean Carlos Yanichi (ouro) e Jailton Meneses (prata) fizeram dobradinha no
naipe masculino, enquanto Jisseli Buraki foi segunda colocada no naipe
feminino. Na categoria Amador 2, a dobradinha foi de Lucas Bortoluci (ouro)
e Marcos Alexandre Alves (prata). Na Amador 1, Denis Ferreira subiu ao
pódio no quinto lugar. Na Master 2, Regis Oliver Gonçalves foi ouro; na
Master 1, Aldo Damazio foi vice-campeão da etapa. Na categoria Sub-23,
Lucas Emanuel Colombo cruzou a linha de chegada em primeiro e João Morais
em quarto lugar. Na Júnior, Eduardo Neps foi quarto e Gilberto Rodrigues
quinto colocado. Já Juvenil, Rhulliy Guerin também ficou em quarto lugar,
mesma posição de Gustavo Farias na Infanto-Juvenil - Vitor Krueger foi quinto.
No feminino, Valdirene Mendonça foi ouro na Master A, enquanto Bruna
Macedo (ouro), Patrícia Souza Santos (prata) e Dayani Dias (bronze)
dominaram a categoria Amador.

ARQUIVO ATLETAS

LIGA DOS CAMPEÕES
16h45 Liverpool x Porto
16h45 PSG x Real Madrid

SUL-AMERICANA
19h15 San José x NacionaL
20h45 Caracas x Everton
21h45 Colón x Zamora

PAULISTA
21h30 São Bento x Ituano

CARIOCA
21h30 Botafogo x Bangu

JOGAM HOJE

Meia das Cataratas
A Meia Maratona das Cataratas, uma
das provas mais belas do Brasil e do
mundo, será realizada no dia 10 de
junho de 2018, com um trecho especial
dentro do Parque Nacional do Iguaçu,
Patrimônio Natural da Humanidade, que
abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das
Maravilhas Mundiais da Natureza. As
inscrições para a corrida dos 21 km e
para a Prova 8k das Cataratas podem
ser realizadas no site oficial da prova:
meiamaratonadascataratas.com.br. As
vagas são limitadas a 5 mil corredores.
Os moradores de Foz do Iguaçu e das
14 cidades vizinhas ao Parque Nacional
do Iguaçu têm benefício especial para
realizar a inscrição no Marco das Três
Fronteiras a partir do dia 10 de março.
Os valores para a Prova 8k são R$
120 para o público geral e R$ 90 para
moradores de Foz. Já para a prova dos
21 km os valores são R$ 140 para o
público geral e R$ 110 para morador
de Foz do Iguaçu.
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O torcedor do Cascavel
Futsal que ainda não teve a
chance de acompanhar a
equipe este ano tem uma
boa oportunidade nesta ter-
ça-feira, dia de jogo no Gi-
násio da Neva. O duelo é
contra o Pato Futsal, atual
campeão paranaense, às
19h, em caráter amistoso.
Ainda assim, devido às des-
pesas para realização do
jogo, será cobrada entrada
nos valores de R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia-entrada).

Será o jogo de volta entre
o atual campeão e o maior
campeão paranaense. O jogo
de ida, em Pato Branco termi-
nou com vitória do time da
casa por 3 a 1. Desta vez, o
técnico Nei Victor poderá ter
reforços. O goleiro Ari, ex-Foz
Cataratas, foi contratado na
última quinta-feira e chega
para ser nova opção na meta
cascavelense, que já conta
com Alê Falcone.

Outro que pode vestir a
camisa tricolor pela primei-

Futsal na Neva

Local que já recebeu melhoria na iluminação, mas no qual já deve-
riam ter sido iniciadas obras de melhorias também nas cabines de
imprensa e nos banheiros, o Ginásio da Neva vive a iminência de
perder o posto de “casa” do Cascavel Futsal. As obras para puxar as
cabines de imprensa para frente deveriam ter sido iniciadas na se-
mana passada, mas apenas o sistema de iluminação recebeu me-
lhorias. O jogo de hoje será um teste para ele, que agora tem lâmpa-
das de LED na parte central da quadra. Durante testes de imagem no
local o fundo de quadra ficou escuro, enquanto o centro “estourou”,
como se diz na linguagem utilizada por profissionais de imagem quan-
do o branco ultrapassa o limite de brilho na tela. O teste poderá ser
conferido na página do Cascavel Futsal no Facebook, pois o jogo será
transmitido ao vivo por lá.

TIME A SER BATIDO
O Pato Futsal é o time a ser batido no
Paraná em 2018. Além de ter boa
parte do elenco campeão em 2017, o
time do Sudoeste se reforçou com
atletas de renome do esporte.
Destaque para a contratação dos pivôs
Hernanes (ex-Cascavel) e Well (ex-
Intelli/SP), artilheiros da Série Ouro
do Paranaense e da Liga Nacional,
respectivamente, na última temporada.
O time ainda contratou para o setor
ofensivo o pivô Keko, ex-Jaraguá/SC
eleito o pivô da Liga 2014 e que foi
campeão da Taça Brasil 2015 e do
Mundial 2016.

ra vez é o pivô Ronaldo, que
já está recuperado de le-
são no quadril e treinando
com os demais atletas do
elenco. Outro que sofreu
com lesão neste início de
ano, o também pivô Tevez
(lesão muscular na coxa) é
dúvida para o jogo, assim
como Guilherme, outro jo-
gador do setor ofensivo que
pouco treinou com bola na
pré-temporada.

(meia-entrada)
10R$

(inteira)
20R$
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Teste de imagem

CASCAVEL FUTSAL
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 A Taça Caio Júnior, que marca a
segunda metade do Campeonato
Paranaense de Futebol 2018, já
começou, mas para o FC Cascavel
a estreia como mandante será
amanhã, pela 2ª rodada. E a direto-
ria da equipe preparou uma ação
especial alusiva ao Dia Internacio-
nal da Mulher, que será comemo-
rado na quinta-feira. As mulheres
vestindo a camisa do time casca-
velense não pagarão ingresso no
Estádio Olímpico nesta quarta-fei-
ra, para FC Cascavel x Cianorte,
marcado para as 20h.

A promoção vale para qualquer
setor do estádio. Já para os homens,
os valores para as arquibancadas
descobertas são R$ 32 (inteira) e
R$ 17 (meia-entrada), com promo-
ção de meia-entrada para todos
aqueles que doarem um quilo de ali-
mento não perecível. Nas cadeiras
cobertas os valores são R$ 62 (in-
teira) e R$ 32 (meia-entrada).

A ideia é que o Olímpico esteja o
mais cheio possível na partida que
pode ser divisora de água para o Fu-
tebol Clube Cascavel no Estadual.
Uma derrota poderá decretar a briga

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

PARANAENSE - TAÇA CAIO JÚNIOR

GRUPO A

Cianorte 2x2 Paraná
Foz do Iguaçu 2x0 FC Cascavel

Coritiba 0x3 Maringá

1ª RODADA

AMANHÃ
20h Maringá x Foz do Iguaçu
20h FC Cascavel x Cianorte
21h45 Paraná x Coritiba

2ª RODADA

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

GRUPO B

Atlético 1x0 União
Londrina 1x1 Prudentópolis

Rio Branco 2x4 Toledo

1ª RODADA

AMANHÃ
20h União x Rio Branco
20h Prudentópolis x Atlético
20h15 Toledo x Londrina

2ª RODADA

O time cascavelense que amanhã definirá se brigará para disputar o
título da Taça Caio Júnior ou contra o rebaixamento no Paranaense regis-
trou cinco jovens jogadores em sua lista de inscritos no Estadual. Todos
têm entre 19 e 23 anos e devem ser utilizados no campeonato sub-19 e/
ou na Taça FPF. O meia André Luiz e os defensores Guilherme Chiesa e
Jonas Giroleto já defenderam o FCC em 2017; o atacante Kaká (Caio Vini-
cius Palma Pinto) chega à equipe depois de se destacar em competições
da categoria menores na cidade; e o defensor Felipe “Xis” Antunes foi
contratado depois de defender o Grêmio Maringá na última temporada.

O dia delas no estádio

SANDRA ZAMA

Jovens

DÚVIDA
O FC Cascavel que perdeu por 2 a
0 em Foz do Iguaçu amargou um
desfalque momentos antes do jogo.
O zagueiro Júnior Fell, que sofreu
uma entorse no tornozelo no treino de
sexta-feira, sentiu novamente dores
no local durante o aquecimento
para a partida e foi substituído por
Índio. Júnior Fell ainda é dúvida
para o jogo de amanhã. O único
treino antes do jogo está marcado
para hoje à tarde, no CT.

contra o rebaixamento nas rodadas
restantes, enquanto uma vitória so-
bre o até agora invicto Cianorte colo-
cará a Serpente Aurinegra de vez na
corrida pela vaga na Série D do Cam-
peonato Brasileiro de 2019.

As mulheres vestindo
a camisa do time

cascavelense não pagarão
ingresso no Estádio

Olímpico nesta quarta-feira
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Copel alerta
sobre acidentes
O auge da colheita da safra de

verão e a grande circulação de ma-
quinários agrícolas pelos campos
e estradas do interior do Paraná
também chamam a atenção para
o risco de acidentes com as redes
elétricas, como o abalroamento de
postes e o rompimento de cabos
de alta-tensão.

Os casos mais recentes regis-
trados pela Copel resultaram ape-
nas em danos materiais, mas po-
deriam ter tido graves consequên-
cias para operadores de tratores,

 Técnicos da companhia ressaltam que o abalroamento de
postes no campo traz ainda riscos potenciais de acidentes mes-
mo em locais distantes das ocorrências, pois podem provocar o
rebaixamento dos cabos e inadvertidamente causar choque elé-
trico em pessoas e animais. Além dos riscos pessoais, os auto-
res também são responsabilizados legalmente pelos danos cau-
sados ao patrimônio público do qual a Copel detém a conces-
são. Os valores a serem ressarcidos são calculados caso a caso
e inicialmente cobrados por via administrativa.

colheitadeiras e de barras de pul-
verização diante de um eventual
contato ou simples aproximação
da rede elétrica.

Registros da empresa nas regi-
ões Oeste e Sudoeste apontam
pelo menos 25 ocorrências do gê-
nero nos primeiros meses do ano.
Todas envolvem diretamente ma-
quinários agrícolas e também ca-
minhões que transpor tam tais
equipamentos, excedendo o limi-
te de altura para transitar nas vias
urbanas e rurais.

A Copel faz uma série
de recomendações para
evitar acidentes

CUIDADOS NO CAMPO
Veja algumas recomendações impor-
tantes da Copel para que os produto-

res não colham acidentes:

 TRATOR - Desvie o trator ou o arado dos
estais (estirantes ou rabichos). Eles segu-
ram os postes. Não corte nem mude os es-
tais de lugar.

 PULVERIZADOR - Abaixe as barras do
pulverizador ao passar debaixo dos fios da
Copel. Se você notar que os fios de luz es-
tão baixos, avise a Copel imediatamente.

 COLHEITADEIRA - Evite parar a colhei-
tadeira debaixo da rede elétrica. Não suba
nela se estiver perto dos fios. Se você notar
que os fios de luz estão baixos, avise a Co-
pel imediatamente.

 ATERRAMENTO DE CERCAS - Seccio-
ne (ou separe) e aterre as cercas da propri-
edade. Se algum fio de luz cair sobre a cer-
ca, o aterramento escoará a energia elétri-
ca pelo fio terra e não pelo arame da cerca.

 QUEIMADAS - São proibidas perto das
linhas. O fogo ou mesmo o excesso de calor
danificam os cabos e as estruturas, causam
curtos-circuitos e interrompem o forneci-
mento de energia.

 IRRIGAÇÃO - Atenção ao regular o equi-
pamento de irrigação nas áreas próximas a
redes elétricas. Se o jato de água atingir os
fios, pode ocorrer curto-circuito.

 CERCA ELÉTRICA - Para eletrificar cer-
cas, use um aparelho especial chamado ele-
trificador de cercas. Compre equipamento
de boa procedência e leia atentamente o
manual de instruções. Consulte um eletri-
cista habilitado e coloque placas de sinali-
zação a cada 100 metros. Atenção: nunca
ligue a cerca diretamente na tomada.

Riscos potenciais

AÍLTON SANTOS
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 3º FeliCidade do Idoso  será dia 15
O dia 15 de março está chegando e, com ele, a terceira edição do evento mais

aguardado por aqueles que estão naquela que é tida como a melhor idade.
Trata-se do FeliCidade do Idoso, um dia de muitas atividades, lazer, diversão e

atrações, que espera pelo menos 2 mil participantes de toda a cidade. A
exemplo das duas primeiras edições, este 3º FeliCidade do Idoso será realizado
das 9 às 17 horas, no Parque de Exposições de Cascavel, com entrada gratuita.
Para participar os idosos já podem se cadastrar retirando o panfleto informativo
no Cras, na UBS ou na USF mais próxima da residência, até o dia 14. Na data só

precisam levar uma garrafinha para beber água durante o dia e os talheres para
o almoço, cujos convites serão entregues no ato do credenciamento, no local do

evento onde, das 8 às 9 horas será servido café da manhã.
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

Buracos
atrapalham
trânsito

Quem trafega pelas ruas Francis-
co Bartinik e Recife se depara com
uma sinalização um tanto quanto
inusitada. Um cone com arbustos,
que segundo os comerciantes lo-
cais foi colocado pela própria Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), tenta dar
mais visibilidade aos motoristas
para que desviem de dois buracos
de tamanhos consideráveis que há
dias atrapalham o trânsito.

De acordo com um empresário
que preferiu não se identificar, à noi-
te a situação fica ainda mais compli-
cada. “A iluminação [pública] já não
é muito boa aqui e esses dois bura-
cos, do tamanho que são, se tornam
um perigo”, afirma. Ele diz ainda que
após as fortes chuvas de quinta-fei-
ra (1º), a qualidade do asfalto piorou.
“Eles [a prefeitura] tinha fechado es-
ses buracos, mas depois da chuva
abriu tudo de novo”, relata.

O empresário brinca dizendo
que a ideia dele e de moradores
locais é plantar uma bananeira no
buraco. “Já que ninguém vem aqui
arrumar, a gente tem que fazer al-
guma coisa”, diz.

A Secretaria de Obras e Plane-
jamento foi procurada pela repor-
tagem para se posicionar quanto a
prazos para a resolução do proble-
ma, mas não retornou até o fecha-
mento desta edição.

CONE foi colocado pela
Cettrans para que

motoristas desviem
 dos buracos
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Durante a reunião entre o Comi-
tê do Uniforme Escolar e a empresa
Star Feet, que fornece os tênis que
compõe os kits distribuídos aos alu-
nos da rede, ontem, a secretária de
Educação, Marcia Baldini, questio-
nou o representante da empresa,
João Garute da Silva, quanto aos
motivos que podem ter gerado os
defeitos nos pares e de que forma a
empresa vai resolver o problema.

O representante da empresa
explicou que a parte da costura é
terceirizada e acredita que pode ter

Tênis com defeito
ocorrido de os costureiros não te-
rem notado o exato momento em que
uma das linhas da máquina acabou
e que, após a reposição da linha, o
profissional provavelmente não reini-
ciou a costura a partir do ponto cer-
to, o que pode ter facilitado de a cos-
tura desmanchar e ainda causar o
desgaste no material. “Vamos ressar-
cir todos os pares que apresentarem
problema o mais rápido possível.
Sabemos que pode aparecer outros
pares com o mesmo problema e se
tiver vamos restituí-los”, completou.

26 MIL PARES
A Star Feet já realizou a entrega de
26 mil pares de tênis e destes, até
agora, 23 pares descosturaram nos
primeiros dias de uso. A empresa
venceu a licitação para a produção
dos 31 mil pares de tênis pelo preço
de R$ 21 o par.

ORIENTAÇÃO
A secretaria de Educação orienta as
famílias a observarem se o tênis
recebido pelo aluno apresenta algum
tipo de defeito e se caso apresentarem,
que encaminhem o mesmo novamente à
escola ou Cmei para que a direção
providencie a troca.

23 pares de tênis
descosturaram nos

primeiros dias de uso

Educação
pagou

R$ 21 pelo
par de tênis

DIVULGAÇÃO
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Única na região; especialização
traz disciplinas com foco na
família – dependência química,
violência, saúde mental, relações
educacionais e de gênero, entre
outros temas Sucesso entre os
profissionais de Psicologia e de
Serviço Social, a Universidade
Paranaense – Unipar oferta a
segunda turma da pós-
graduação em Relações
Familiares e Intervenções
Psicossociais, na Unidade de
Cascavel. A coordenação é da
professora Lucimaira Cabreira.
Com excelência em grade
curricular e corpo docente, o
curso supre uma carência em
formação de profissionais nessa
área na região Oeste do Paraná. O
objetivo é fomentar uma visão
crítica sobre a área de

Pós em Relações Familiares
e Intervenções Psicossociais abre inscrições

intervenção em questão, fornecendo
meios e estratégias para o contínuo
aperfeiçoamento intelectual e
profissional dos participantes.
A formulação do curso contempla
disciplinas específicas, como A
centralidade da família enquanto
objeto das políticas públicas; A
família e a interface com o direito;
Aspectos históricos e
transformações sociais da família;
Concepção das relações familiares
na perspectiva sistêmica familiar;
Família e interseccionalidade;
Família e o ciclo vital; Família e
relações conjugais; Família e saúde
mental; Família e Violência;
Indivíduo com deficiências e
relações familiares; O trabalho com
família em situação de dependência
química; Paradigmas teórico-
metodológicos da intervenção

psicossocial; Recursos e técnicas
de intervenções com famílias;
Rede social e família; Relações de
gênero e a família; e Relações
educacionais e a família.
Não perca o prazo. As inscrições
estão disponíveis no site
www.unipar.br. A especialização
está prevista para iniciar em
abril, com aulas em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(45) 3321-1300.

Saiba mais sobre o
curso e descontos
no site da Unipar
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 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, 06 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1-Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
2- Rodrigo Krilow Parra e Angela Gabriela de Conto
3- Willian Schmitz e Patricia Cristina da Silva
4-Alexandre Tobe e Sthepanie Marie Riesel
5-Michael Hollweg Espindola e Ediane Rodrigues dos Santos

IPTU chega no fim do mês
O secretário de Finanças, Rena-

to Segalla, confirmou na manhã de
ontem que os carnês do IPTU 2018
já estão sendo confeccionados e
que serão distribuídos no fim do
mês de março ou, no máximo nos
primeiros dias de abril.

Segundo Segalla, a partir do iní-
cio de abril, no Portal da Prefeitura
de Cascavel (www.cascavel.pr.gov.br),
o contribuinte também terá a possi- ISENÇÕES

O Decreto nº 14.031 dispõe
sobre procedimentos para a
isenção de tributos no exercício
financeiro de 2018, também já
foi publicado no Diário Oficial
e, segundo o Segalla, dos cerca
de 7 mil contribuintes com
direito à isenção, pelo menos
cerca de 5,5 mil já terão
o benefício concedido
automaticamente, sem a
necessidade de se deslocarem
até a Prefeitura para solicitar a
isenção. “Importante que o
contribuinte que tem o direito a
isenção e, por algum motivo, não
teve o benefício concedido, que
busque o setor de IPTU na
Secretaria de Finanças para abrir
o processo que vai garantir o
benefício, claro que desde que
os itens estabelecidos na lei sejam
atendidos”, completou.

bilidade de consultar o seu Imposto
Predial e Territorial Urbano e fazer a
emissão do boleto, caso opte por an-
tecipar o pagamento.

De acordo com Decreto nº
14.030/2018, o IPTU pode ser
quitado em parcela única ou par-
celado em até nove vezes. Para os
contribuintes com nomes de ini-
ciais de A até a letra K, o venci-
mento acontece no dia 16 de

abril; 20 de abril é o vencimento
para contribuintes com iniciais de
L até Z, inclusive de nomes inicia-
dos com Y e W. O secretário lem-
bra que se optar pelo pagamento
em parcela única, o contribuinte
terá desconto de 10%. A meta para
este ano é de arrecadar R$ 48
milhões com o imposto municipal.

 DIVULGAÇÃO

Renato Segalla
diz que meta
é arrecadar

 R$ 48 milhões
com o imposto
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Dezenas de crianças com olhi-
nhos brilhantes e atentos. Este foi
o cenário da manhã de ontem no
Cmei Professora Leonides Ezure, no
Riviera. É que logo cedo as crian-
ças receberam uma grande surpre-
sa com a entrega dos brinquedos
pedagógicos para aquela unidade,
além do uniforme escolar. Carri-
nhos, bonecas, instrumentos peda-
gógicos e jogos diversos, um inves-
timento de R$ 375 mil que agora
vem sendo distribuído para os
Cmeis e algumas escolas que ofe-
recem o Ensino em Tempo Integral.

O prefeito Leonaldo Paranhos
participou e fez questão de entre-
gar os brinquedos diretamente nas
mãos de algumas crianças, dizen-
do a elas que em seguida passas-
sem o brinquedo para que o cole-
guinha também pudesse brincar,
aproveitando o momento para en-
sinar também a importância de
compartilhar. Paranhos também
lembrou da importância do brinque-
do na construção da Escola Feliz.

“Aqui é um Cmei, são crianças pe-
quenas, e esta entrega de brinque-
dos, da boneca, do carrinho, do
material didático, faz com que a cri-
anças queira vir para a aula e quei-
ra ficar na escola”, disse.

A diretora da unidade, Marli Cam-
parim, enalteceu o esforço do go-
verno municipal no sentido de ga-
rantir os itens necessários para o
bom andamento das atividades
logo nos primeiros dias de aula.
“Faz muita diferença, pois já no
início do ano as crianças já têm os
brinquedos e o uniforme para vir
para a escola”, afirmou.

Gratuita e de qualidade

MATERIAIS
Nas salas a diretora mostrou ao
prefeito os materiais pedagógicos
que são utilizados nas aulas e ainda
os cadernos e materiais didáticos
que são fornecidos às crianças para
a realização das atividades, como
cadernos, lápis de cor e de
escrever, borracha e cola, tudo
de forma gratuita.

Aproveitando a visita ao Cmei, o prefeito Leonaldo Paranhos, juntamente
com a secretária de Educação Marcia Baldini, visitou a cozinha, área de
serviço, depósitos e almoxarifado da unidade, observando os materiais
que são utilizados desde o preparo dos alimentos, limpeza, e até as
atividades pedagógicas, certificando-se de que a unidade conta com
estrutura apropriada e com os materiais necessários para que as crianças
recebam um ensino de qualidade.

Crianças recebem brinquedos
 DIVULGAÇÃO

CRIANÇAS RECEBEM brinquedos das
mãos do prefeito Leonaldo Paranhos
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

PROPRIETÁRIOS de imóveis
foram notificados a pagar débitos

Proprietários de 277 imóveis de
Cascavel foram autuados conforme
artigo 5º, inciso III, da Lei Municipal
nº 4.592/2007, por infração decor-
rente da falta de limpeza dos lotes
urbanos. O valor correspondente às
multas é de R$ 272.512,10.

A Secretaria de Meio Ambiente
publicou no órgão oficial edital de
notificação para que as empresas
informadas em tabela efetuem o pa-
gamento do débito oriundo da multa.

Os casos estão espalhados em
50 diferentes regiões da cidade,
incluindo chácaras e a falta de lim-
peza verificada em um dos lotes
corresponde à multa de R$ 25 mil.

Caso haja regularização do lo-
cal citado e o pagamento do débi-
to no prazo de 30 dias, conforme
edital publicado no dia 3 de mar-
ço, os notificados terão desconto

R$ 272 mil em multas

“Caso não haja a regularização da situação no prazo de 30 dias,
o Município de Cascavel executará o serviço de roçada, efetuando
o débito no cadastro imobiliário do imóvel objeto da presente noti-
ficação, na forma dos artigos 4º e 7º da referida lei”, esclarece o
edital de notificação.

RECURSOS
Ainda de acordo com o
documento, os proprietários
dos imóveis poderão interpor
recurso, a partir da data do
edital, no protocolo geral da
prefeitura ou diretamente na
Secretaria de Meio Ambiente.

de 50% do débito constante do
auto de infração, conforme artigo
6º da lei 4.592/2007.

Roçada executada
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Novidades em
meio a críticas
A primeira etapa de serviços da

revitalização da Avenida Tancredo
Neves em Cascavel foi iniciada no
começo do mês de fevereiro. Já no
início a obra milionária foi alvo de
polêmicas por conta do corte de
mais de 100 árvores.

Em meio à execução dos servi-
ços, surgem críticas e novidades
que fazem parte do contrato assi-
nado com o Consórcio Eced – Diarc,
responsável pela revitalização.

Na tarde de ontem foi possível
observar um novo aparelho que tem
como finalidade a contagem dos
veículos que seguem pelo trecho.

“Os serviços de contagem em
andamento fazem parte do contra-
to de instalação da sinalização se-
mafórica. Tais serviços servirão de

AULAS DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES

base para os estudos de programa-
ção semafórica, visando maior mo-
bilidade nas avenidas que com-
põem o PDI [Programa de Desen-
volvimento Integrado]”, infor-
ma a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) de Cascavel.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

APARELHO
faz contagem de
veículos na
Avenida
Tancredo Neves

O Celem (Centro de Línguas Es-
trangeiras Modernas) ofertará tur-
mas de Português para imigrantes
que necessitam aprender o idioma.

Inicialmente serão seis turmas
distribuídas nos seguintes colégios:
Humberto Castelo Branco, Padre

Carmelo Perrone, São Cristóvão, Wil-
son Joffre, Olinda Truffa de Carvalho e
Professor Victório.

Os interessados deverão entrar em
contato com o estabelecimento de en-
sino de interesse. Cada turma deverá
contar com no máximo 25 estudantes.

Mais informações
com a técnica pedagógica do
Celem/LEM no NRE (Núcleo
Regional de Educação) de

Cascavel, Josiane
Valcarenghi, pelo telefone:
(45) 3333-2864.

 Financiamento
A revitalização é financiada em 50% pelo BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento) e 50% com recursos
próprios da prefeitura de Cascavel.

OUTROS PONTOS
O trabalho será ainda levado a outros pontos que
também foram contemplados pelo PDI.  “Além
da Avenida Tancredo Neves serão realizados em
mais pontos como a Avenida Brasil e a Barão do
Rio Branco”, acrescenta a Cettrans.  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.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Ao som da viola

 Todos os integrantes do projeto passaram por audição
antes de serem escolhidos. A partir de agora eles terão en-
contros semanais de uma hora, em período contraturno.

“Nossa intenção é de que eles sejam formados como vio-
leiros e, além disso, o projeto é uma forma de tirar as crian-
ças de casa que muitas vezes ficam somente em frente à TV
e perdem oportunidades”, destaca o coordenador.

 Crianças atendidas
em período de

contraturno têm
oportunidade
de aprender a

tocar viola

Contraturno

Na sala de aula as crianças nem se
intimidam em arriscar algumas das no-
tas que os professores ensinam e um
som agradável surge das violas. Nem
parece que a turma está reunida no pri-
meiro encontro.

Os alunos do 4º e 5º ano da Esco-
la Municipal Dulce Andrade Siqueira
Cunha, o Caic I, no Bairro Clarito em
Cascavel tiveram ontem a primeira
aula pelo projeto Viola Cascavelense.

A iniciativa é uma extensão local
do projeto Viola Lindeira, da Itaipu Bi-
nacional, que teve lançamento na úl-
tima sexta-feira e superou as expec-
tativas dos responsáveis.

“Aqui na escola, por exemplo, ía-
mos atender 40 crianças, mas agora
serão 60. Algumas violas foram os pro-
fessores que trouxeram para atender
a turma”, comenta o coordenador do
projeto, Crystian Fernandes.

O primeiro contato de Luiggi Sto-
cker Bellon com o instrumento musi-
cal foi ontem. “Não achei muito fácil”,
diz o menino que recebeu apoio da avó
para participar e que apesar de algu-
mas dificuldades não pretende desis-
tir. “Quero aprender a tocar e me apre-
sentar”, diz o aluno do 5º ano.

Camily Vitória da Luz, já tem um pou-
co mais de intimidade com a música,
mas seguia atenta a cada explicação.
“Já tive aula de teclado, flauta e sei
tocar um pouquinho de violão”, conta.

Primeira fase
A primeira fase do projeto
deve seguir até o mês de
outubro, quando então, novas
turmas serão convidadas a
participar. Nesta primeira
etapa serão atendidas cerca
de 200 crianças de quatro
escolas de Cascavel.  “Diante
da procura o prefeito anunciou
a compra de 50 violas para
reforçar o projeto”, comenta
o coordenador.



GERAL14 HOJE NEWS, 06 DE MARÇO DE 2018

A BRF, uma das maiores empre-
sas de alimento do mundo, dona
de marcas como Sadia, Perdigão
e Qualy, foi o principal alvo da 3ª
fase da Operação Carne Fraca, de-
flagrada ontem pela Polícia Fede-
ral (PF). O grupo é investigado por
fraudar resultados de análises la-
boratoriais relacionados à conta-
minação pela bactérias Salmone-
lla pullorum. As fraudes foram
constatadas entre 2012 e 2015.
Onze pessoas tiveram mandado
de prisão decretado, entre elas
ex-executivos do grupo.

Segundo o delegado da PF, Mau-
rício Boscardi Grillo, as planilhas e
laudos técnicos eram modificados
e os resultados finais adulterados
eram entregues ao Serviço de Ins-
peção Federal (SIF), para impedir
que o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) fis-
calizasse a qualidade do processo
industrial das plantas (frigorífico ou
abatedouro) da BRF. A presença e
quantidade real da salmonela foram
omitidas em alguns casos.

A ração oferecida ao frango an-
tes do abate também era objeto de
fraude, de acordo com o delegado.
Grillo conta que muitas provas sur-

Carne com salmonela

giram após as fases anteriores da
Carne Fraca e trocas de e-mails
bastante consistentes entre execu-
tivos e funcionários do controle de
qualidade comprovam o esquema
de fraude, que era parte da “estra-
tégia da empresa”. “Existe um cro-
nograma da operação que começa
nas granjas dos cooperados da
empresa, onde existe a contamina-
ção. Passa-se, então, para as plan-
tas frigoríficas e depois para a aná-
lise laboratorial”, disse Grillo.

Equipes do Ministério da Agricultura também estão trabalhando em
conjunto com a PF. Em nota, o ministério explicou que dentre as mais de
duas mil variedades de salmonela, existem duas de preocupação para a
saúde animal e duas de saúde pública. Por isso, as empresas devem adotar
medidas específicas dentro das granjas e nos produtos positivos para a
bactéria, para reduzir os riscos ao consumidor.
Segundo o coordenador-geral de Inspeção do Departamento de Inspeção
de Produtos de Origem Animal do Mapa, Alexandre Campos da Silva,
neste caso da operação, o risco à saúde pública não está “devidamente
configurado”, pois a salmonela, por si só, não caracteriza risco à saúde
pública, pois depende da forma do consumo.

Saúde pública

Comum
De acordo com o ministério, a
presença da bactéria é comum, pois
faz parte da flora intestinal das
aves. No entanto, quando
utilizados os procedimentos
adequados de preparo e de
consumo, minimizam-se os riscos,
uma vez que ela é destruída em
altas temperaturas.

Operação Trapaça
De acordo com a PF, as investigações
apontaram que três laboratórios
credenciados ao Mapa e dois de
controle da empresa fraudavam os
resultados de exames das amostras. A
prática das fraudes contava com a
anuência de executivos da BRF, bem
como de seu corpo técnico, além de
profissionais responsáveis pelo controle
de qualidade dos produtos da própria
empresa. Também foram constatadas
manobras extrajudiciais, operadas
pelos executivos do grupo, para
acobertar as práticas ilegais durante as
investigações.

OPERAÇÃO CUMPRIU 11 mandados de prisão contra pessoas ligadas à BRF

DIVULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 06
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

PÁSSAROS
apreendidos

 Depois de uma denúncia, a Polí-
cia Militar identificou um cativeiro de
animais silvestres. A ação ocorreu
ontem de manhã, no Bairro Melissa.

Os policiais militares recebe-
ram a denúncia por meio do telefo-
ne 181 a respeito de pássaros sil-
vestres que eram mantidos de for-
ma ilegal, em uma casa no Bairro
Melissa, em Cascavel.

Ao todo, 13 pássaros foram
apreendidos pela Polícia: sete trin-
ca-ferros, um canário-terra e cinco
coleirinhas. Foram recolhidas tam-
bém 30 gaiolas e um alçapão.

Os pássaros, que estavam em
gaiolas, foram colocados dentro
das viaturas da PM e todos os ma-
teriais levados à 15ª SDP (Subdivi-
são Policial). Segundo a Polícia Ci-

vil, o homem permaneceu preso e
vai responder por dois crimes: man-
ter ave silvestre em cativeiro e tam-
bém por falsificar sinal público, nes-
te caso, o acusado falsificou uma
identificação oficial para ter pássa-
ros, o que é um crime sem fiança.

Apesar de o homem negar o cri-
me, a desconfiança é de que as
aves tenham sido furtadas do Vi-
veiro do Centro Universitário FAG.
Os pássaros foram levados ao zoo-
lógico e Cascavel e a coordenação
do Viveiro ainda deve fazer o reco-
nhecimento dos animais, para sa-
ber se são as mesmas aves.

JULGADO POR
TENTATIVA
Será julgado hoje, por dupla
tentativa de homicídio, Ifidro de
Oliveira Santos. O réu solto é
acusado de tentar matar Valdemir
de Lima e Valter Antônio da Silva.
O crime ocorreu em 17 de maio
de 2015 e, de acordo com
informações da 1ª Vara Criminal de
Cascavel, ocorreu por disparos de
arma de fogo. O homem será
julgado pelo crime a partir das 13h,
no Fórum Estadual de Cascavel. Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos: Fábio Donegá

 PÁSSAROS foram encaminhados
ao zoológico de Cascavel

 ANIMAIS
foram
recolhidos de
residência no
Bairro Melissa
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Giro da
Violência

Mil maravilhas
Apesar da denúncia de familiares,
de agentes e até mesmo da OAB
de que a estrutura está precária e
de que a PEC está superlotada,
além da ameaça de uma nova
rebelião, de acordo com o Depen,
tudo está a “mil maravilhas”. O
departamento encaminhou ontem
uma nota, em resposta à reportagem
publicada ontem no Hoje News, na
qual familiares denunciam o risco de
um novo motim.

Sem reclamação
De acordo com o Depen,
nenhuma reclamação foi recebida
pelo departamento por parte dos
visitantes. O departamento nega
que há preso que tenha
desenvolvido caxumba na
penitenciária e, quanto à
alegação da falta de médico e de
medicamentos, afirma que a
unidade penal conta com equipe
de enfermagem, diariamente. E
que, quando necessário, os
detentos são encaminhados para
as Unidades de Pronto-
Atendimento de Cascavel.

De boca cheia
Quem trabalha na Penitenciária
dizem que os detentos estão
“reclamando de boca cheia”. Isso
porque a convivência em
superlotação e a falta de
estrutura são fatores que só
ocorrem porque os próprios
detentos fizeram rebelião e
destruíram a unidade. Na
penitenciária, também falta
efetivo de agentes e não há
notícia de reposição de
servidores ou de reforma
definitiva da estrutura. Parece
que a bomba vai explodir pela
terceira vez.

Será tratada mesmo como femi-
nicídio a morte de Caline Alves de
Morais, de 19 anos. A Delegacia de
Homicídios já identificou o suspeito do
crime. Segundo a polícia, o acusado
é Jeferson Tonin Magalhães.

Ele é maior de idade e era compa-
nheiro da vítima. De acordo com a
Delegacia de Homicídios, o casal se
relacionava há quatro anos e tem um
filho, de dois anos. Segundo a polícia,
o agravante é que a criança estava
na casa quando o crime ocorreu. O
menino não viu a cena, mas ouviu os
tiros. O menino não precisou ser aco-
lhido, conforme a Polícia Civil, porque
ficou com familiares.

A informação de parentes e de
vizinhos é de que Caline era vítima
de violência doméstica, porém, não
há registro de boletim de ocorrên-
cia contra o acusado.

Além da acusação de homicídio
qualificado, considerando o “femi-
nicídio”, a polícia acredita ainda que
o crime também esteja relaciona-
do ao tráfico de drogas, porque
Caline teria deixado de assumir uma

posição que “deveria” no lugar do
marido, que atuava vendendo en-
torpecentes na região.

De acordo com a Delegacia de
Homicídios, o simples fato de que
ela foi buscar um objeto na casa
de um vizinho irritou o rapaz, que
matou a companheira com vários
tiros, na última sexta-feira. O cri-
me ocorreu no Bairro 14 de No-
vembro.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Feminicídio

JOVEM foi morta a tiros no Bairro 14 de Novembro, na sexta-feira
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O infiel
Depois de ver suas
fotos virando “memes”
nos grupos políticos de
Cascavel, o vereador
Roberto Parra (MDB)
não concordou com a
música utilizada de
fundo nos vídeos.
Infiel, da sertaneja
Marília Mendonça.

Sem traídos
O fato é que o vereador
foi acusado de trair o
ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT) votando
pela reprovação de
suas contas. Parra
sustenta que nunca
teve compromisso com
o ex. Foi só um “lance”
de reconhecimento.

Presentes
Parra foi categórico em
afirmar que o deputado
André Bueno ofereceu
no passado três cargos
no Estado em troca de
apoio político, mas que
o namoro político não
engrenou por ele já ter
aliança firmada.

Casa comigo?
Para não terminar com o
romantismo todo do
caso, Parra terminou
mencionando a
namorada como prova
que é um homem fiel e
fez um pedido de
casamento meio
disfarçado. Claro que os
colegas não deixaram
passar impune.

SEGUE O BAILESEGUE O BAILESEGUE O BAILESEGUE O BAILESEGUE O BAILE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A nomeação do advogado Lauri da Silva na
equipe de Paranhos é uma incógnita.

 Há mais de dois meses ele foi anunciado como
Chefe de Gabinete, mas não conseguiu até agora se
desvencilhar de seu escritório.

Os trabalhos da CPI das Horas Extras terão
continuidade na próxima sexta feira (9). Nesta
data, a partir das 14 horas, será realizada a
primeira oitiva com Vanilse da Silva Schenfert,
Diretora do Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Cascavel.

Eles fizeram a vida na
Comunidade São Salva-
dor em Cascavel, mas
uma tragédia em 2004
separou o casal que há
décadas vivia em sua pro-
priedade rural, tocando
um pequeno negócio que
se transformou em um
ponto turístico no interi-
or de Cascavel.

Em 2004 bandidos
roubaram a família e as-
sassinaram Dona Geni
Daros. Nem a morte foi
capaz de separar pai, mãe
e filho. Eles deram o nome
dela à estrada rural que
passa na propriedade e
na sessão de ontem (5),
a Câmara de Vereadores
oficializou a homenagem.

A aprovação foi por
unanimidade e emocio-

nou os familiares presen-
tes. A indicação par tiu
dos vereadores Mauro
Seibert (PP) e Policial Ma-
dril (PMB). Durante a vo-
tação, alguns dos verea-
dores discursaram para
lembrar a história de luta
da família, que segue tra-
balhado e atendendo cli-
entes e amigos.

Durante todos esses
anos, o amor e o carinho
com que Alfredo Guido Lo-
renzatto cuidou da estra-
da rural que hoje oficial-
mente recebeu o nome de
sua falecida esposa foi
uma forma carinho de pre-
servar a memória e a his-
tória de amor da família.

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Aílton Santos

História
de amor

LINHA Geni Daros agora é oficial

Dor Invisível
O vereador Mazutti quer aprovação do Dia da

Conscientização ao Tratamento da Fibromialgia’, a
ser comemorado sempre no dia 12 de maio de cada
ano, data marcada no calendário internacional da

saúde como o Dia Mundial da Fibromialgia.

História
de amor
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CPI das Horas Extras
Os trabalhos da CPI das Horas Extras terão continuidade na próxima sexta feira

(9). Nesta data, a partir das 14 horas, será realizada a primeira oitiva com
Vanilse da Silva Schenfert, Diretora do Departamento de Recursos Humanos da

Prefeitura de Cascavel. No ano passado, em decorrência de uma série de
investigações feitas pelo vereador Celso Dal Molin (PR), verificou-se que havia

um número exageradamente alto de horas extras realizadas que foram
informadas por meio de tabelas de livre preenchimento. A informação levou a
equipe do vereador a acreditar em um erro de digitação, por ser impossível e

descabida a execução de tantas horas extras. Um pedido já foi feito ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura para esclarecer a real

quantidade de horas trabalhadas, especialmente no caso de quatro servidores,
que registraram em alguns meses mais de 200 horas extras.

Os defensores até que tenta-
ram, mas a Câmara de Vereadores
abriu os trabalhos adiando por três
semanas o Projeto de Lei 07, 08 e
09 de 2017, que preveem o lança-
mento e a cobrança de contribuição
de melhoria decorrente de obras de
pavimentação asfáltica realizadas
em ruas dos bairros Cataratas,
Morumbi e Cascavel Velho.

Os pedidos de adiamento dos
três projetos foram aprovados em
plenário com 14 votos favoráveis e
cinco contrários. Misael Júnior
(PSC) propôs que depois de três
semanas e com mais dados ane-
xados, a Casa de Leis aprecie no-
vamente o projeto do Executivo. “As-
sim todos terão clareza das tratati-
vas e poderão avaliar como essa
ação pode proporcionar investimen-
tos e qualidade de vida para os
moradores”, destaca.

O PL 07/2017 é referente à co-
brança da contribuição de melho-
ria relativa às obras que custa-
ram R$ 818.104,89. No PL 08/
2017 as taxas são correspon-

dentes a um investimento de
R$ 1.488.655,66 e no PL 09/
2017, as obras de pavimentação
custaram R$ 2.475.581,01, totalizan-
do investimentos de R$ 4.782.341,56
custeados por empréstimos da pre-
feitura com o governo estadual.
O Município estabeleceu ainda
uma redução de 30%, correspon-
dendo a 70% do custo total da
obra, a ser rateado entre os con-
tribuintes beneficiados.
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Contribuição adiada

SESSÃO de ontem do Legislativo adiou
as votações dos projetos do Executivo

Avaliação real
Um dos principais pontos em
debate é a ausência nos projetos de
uma avaliação da real valorização
dos imóveis após a instalação do
asfalto. “Sem que se cumpra os dois
fatores: realização de uma obra
pública e valorização imobiliária
decorrente desta obra, não é
possível criar uma contribuição de
melhoria”, defende o vereador
Fernando Hallberg, que se baseou
no Decreto-Lei nº 195 de 1967.
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Em De Volta para o Futuro, Robert Zemeckis lidou
com o sonho impossível de mexer no passado para evi-
tar más consequências presentes. Seria ótimo ter aquele
capacitor de fluxo para levar Cascavel até 2003, quando
saiu o projeto de lei complementar da Região Metropo-
litana. Evitaria que no presente a RM fosse atirada qua-
tro anos no futuro, com a permissão da Medida Provisó-
ria 818 temeriana.

Um planejamento que já deveria estar feito há quinze
anos agora tem prazo de mais quatro para se viabilizar. A
região patina e não sai do lugar, não destoando do ritmo
nacional, de olho no passado. Para voltar ao nível de
emprego de 2013, por exemplo, também serão necessá-
rios mais quatro anos.

A RM de Cascavel jamais saiu do papel. O Estatuto
da Metrópole, que veio em 2015, zerou tudo. Mexe da-
qui, mexe dali, a única solução encontrada para a RM é
que a legislação em vigor estava em desacordo com a
realidade: os pais da criança pariram um filho natimorto.
Nem o Estatuto da Metrópole serviria para alguma coisa.

É nesse contexto de olhar para o passado e jogar ao
futuro o que já devia ter sido feito ontem que aparece a
MP 818, com os mesmos cacoetes de toda a gestão
Temer: jogar tudo sempre para depois, como o congela-
mento dos gastos.

Dar prazo até o final de 2021 para a aprovação do plano
de desenvolvimento integrado das RMs e aglomerações
urbanas, ao contrário do justo castigo, é o bônus que pre-
mia os líderes, governantes e parlamentares paranaenses
por não viabilizarem a RM há uma década de meia.

DE VOLTA PARA O FUTURO
(OU UM PASSADO INÚTIL)
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 “Estamos aqui hoje
comemorando um grande

momento, pois a última
vez que vi um

campeonato amador com
esta proporção e

incentivo foi quando eu
era vereador, há 20 anos”.

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

O retorno,
em grande
estilo, do
Campeonato
Amador de
Futebol de
Cascavel, com a
participação de
22 equipes.

Os crimes de
assassinatos que
ainda acontecem
contra mulheres
em Cascavel,
pela simples
condição de ser
mulher.

Prefeito Leonaldo
Paranhos na abertura

do Amadorzão, no
último domingo.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de

chuva isoladas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Nublado com
pancadas de

chuva isoladas

Nublado com
pancadas de

chuva isoladas

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

 Audiência pública
A Câmara de Vereadores
de Cascavel convocou
uma audiência para o dia
14 de março para discutir
questões sobre
alteração no horário de
funcionamento local do
comércio e indústria. O
debate sobre o assunto
atende a uma
proposição do vereador
Serginho Ribeiro. A
audiência acontecerá no
plenário do Legislativo a
partir das 19 horas.

 Sem energia
O prefeito Leonaldo
Paranhos recebeu na
manhã de ontem uma
representante dos
moradores do edifício que
ficou sem energia elétrica
por um período de 28 horas
durante o fim de semana.
O apagão foi provocado
por um caminhão que
prestava serviço para a
Cettrans. O prefeito disse
que a empresa terá que
arcar com os eventuais
prejuízos causados aos
moradores.

DIVULGAÇÃO
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Sérgio Wosiak e Major Garcês, durante o Café da Manhã
oferecido pela Associação Médica de Cascavel

Para elas
Nesta quinta-feira a Acic promove o 4º Encontro da

Mulher Empresária, parceria com o Sicoob Credicapital e o
Cascavel Rosa. As convidadas poderão participar de duas
palestras, a partir das 19h30. A primeira será sobre Saúde

da Mulher com o ginecologista Eduardo Galletto e a
segunda com a professora Tania Bueno Do Prado sobre

Etiqueta profissional para mulheres. As interessadas poderão
se inscrever pelo telefone 3321-1408.

Leitura
 Os amantes da literatura podem conferir a feira de livros

que ocorre no piso L1 do Cascavel JL Shopping. A entrada
é gratuita e o horário de funcionamento é o seguinte: de

segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e
feriados, das 14h às 20h, até o fim de março.

Felicidades!

Para elas
Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,
a Orquestra Sinfônica de

Cascavel se apresenta dia 8
no Teatro Municipal, às
19h30. O ingresso é um

quilo de alimento
não perecível.

oOo
Na Bilioteca Pública tem o

Sarau Mulheres.
Todas estão convidadas.
Será a partir das 14h30,
com uma agenda muito

especial para elas.

ALINE ROCKENBACH, em momento de felicidade com a
filha ALICE. A foto é de Vera e Grasi Fotografias

Norma Hofstaetter, Simone
Souza Machado, Andréia

Marth, Pedro Luís Marques,
João Pedro Moli,

 Sandro Moura e Marília
Pereira de Melo.

“Existem apenas dois modos
de viver a vida: um é como

se nada fosse milagre;
o outro é como se tudo

fosse um milagre.
Eu acredito no último.“

Albert Einstein

DIVULGAÇÃO

 Regina Rosa e Silvia Prado prestigiando a Feira do Teatro,
evento que ocorre todos os domingos no estacionamento

do Teatro Municipal
DIVULGAÇÃO
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A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, enviou ontem ao
Supremo Tribunal Federal (STF) pa-
recer a favor da execução provisó-
ria da pena de condenados pela
segunda instância da Justiça. O
parecer foi motivado por ações da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e de outras entidades que
questionam decisão da Corte, que
autorizou as prisões, em 2016.
Não há data para o julgamento.

De acordo com a procuradora,
impedir a execução da pena após
os recursos em segundo grau gera
impunidade e a prescrição da pre-
tensão punitiva.

“A vedação à execução provisó-
ria da pena compromete a funcio-
nalidade do sistema penal brasilei-
ro ao torná-lo incapaz de punir a
tempo, adequada e suficientemen-
te o criminoso. Também traz outras
consequências indesejadas: o in-
centivo à interposição de recursos
protelatórios, a morosidade da Jus-
tiça e a seletividade do sistema
penal”, afirmou Dodge.

Em 2016, o Supremo manteve
o entendimento sobre a possibili-
dade da decretação de prisão de
condenados após julgamento em
segunda instância, por duas vezes.
No entanto, há uma divergência
dentro do tribunal. Após a decisão,
alguns ministros da Segunda Turma
do STF passaram a entender que a
prisão ocorreria apenas no fim dos
recursos no STJ.

Prisão em segunda instância
 RAQUEL Dodge
defende a execução
provisória da pena

I mpasse
O cenário atual na Corte é de impasse sobre a questão. Os

ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski, Marco Aurélio e Celso de Mello são contra a execução ime-
diata ou entendem que a prisão poderia ocorrer após decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Já os ministros Edson Fachin,
Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Cármen Lú-
cia, são a favor do cumprimento após a segunda instância.

Há dois anos, por maioria, o plenário da Corte rejeitou as ações
protocoladas pela OAB e pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) para
que as prisões ocorressem apenas após o fim de todos os recursos, com o
trânsito em julgado. No entanto, a composição da Corte foi alterada com a
morte do ministro Teori Zavascki e houve mudança na posição do ministro
Gilmar Mendes. Não há data para a retomada da discussão pela Corte.
No mês passado, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, disse que a
questão não será colocada em votação novamente.

 Ações rejeitadas

AGÊNCIA BRASIL
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O astral revela a possibilidade de vi-
ver novas experiências e ampliar o
seu conhecimento com pessoas de
fora. Cor: azul.

To
ur

o Não tente impor o seu ponto de vista
aos outros. Você pode sentir uma ne-
cessidade maior de se aventurar e de
arriscar. Cor: azul-claro.

G
êm

os

O dia pode ser muito produtivo para
quem trabalha em equipe. Aproveite a
chance de dividir suas responsabilida-
des e compartilhar projetos. Cor: cinza.

C
ân

ce
r De um lado, o momento requer orga-

nização, mas de outro, há o impulso
para descobrir novos horizontes. Cor:
vermelho.

Le
ão

. Aproveite a influência lunar para se
dedicar a uma atividade que traga mais
prazer e alegria ao seu cotidiano. Cor:
creme.

V
ir

ge
m Vai se sentir melhor se puder agir com

liberdade no ambiente de trabalho.
Não tome atitudes impulsivas ou terá
problemas. Cor: branco.

Li
br

a Há boas chances de se dar bem em
atividades que envolvam comércio, já
que terá mais facilidade de comunica-
çã. Cor: cinza.

E
sc

or
pi

ão Fuja de negócios arriscados ou ativi-
dades em que o lucro não é garantido.
O dia traz aborrecimentos com pro-
messas de dinheiro fácil. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o O dia revela um conflito de interesses
entre você e as pessoas com as quais
convive. Só tenha cuidado com a im-
pulsividade. Cor: tons pastel.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia de hoje pode ser marcado por

alguns contratempos ou situações que
podem fugir ao seu controle.
Mantenha o otimismo. Cor: roxo.

A
qu

ár
io Você pode enfrentar alguns problemas

financeiros, principalmente, por conta
de terceiros. Não é um bom dia para
fazer empréstimo. Cor: azul.

 P
ei

xe
s Tome cuidado para não criar um clima

de competição no ambiente onde vive
ou trabalha. É necessário muita aten-
ção com a impulsividade. Cor: preto.
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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  • SBT

 • BAND
GLOBO  O OUTRO LADO PARAÍSO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Não haverá exibição devido à trans-

missão da Champions League.

DEUS SALVE O REI
Afonso promete a Amália que volta-

rá para casa. Os exércitos de Monte-
mor e Artena avançam. Cássio luta con-
tra Rômulo. Saulo e Selena conseguem
se salvar. Diversos soldados de Monte-
mor são abatidos por armadilhas do
exército de Artena. Tiago salva Afonso
de soldados de Montemor. Afonso avi-
sa a Augusto que o exército de Monte-
mor conseguiu atravessar a floresta.

TEMPO DE AMAR
Inácio confronta Lucinda, que o

ameaça. Nicota conta para Natália que
sonhou que Geraldo deveria fazer as
pazes com Raimundo para não adoe-
cer novamente. Geraldo comemora sua
volta ao trabalho. Olímpia recebe um
convite para participar do primeiro en-
contro mundial de mulheres. Reinaldo
confessa que teme a presença de Lu-
cinda em seu casamento. Lucinda in-
siste que Fernão pressione Emília.
Geraldo se emociona ao rever Inácio e
o emprega como gerente do empório.
Martinez faz uma proposta de parce-
ria a Pepito, e Bernardo admira as ne-
gociações do filho. Lucinda aceita o
convite de Reinaldo para seu casa-
mento com Eunice. Inácio visita Lu-
cerne. Delfina monta o enxoval do
bebê de Tereza. José Augusto afirma
seu apreço por Vicente.

CARINHA  DE ANJO
Peixoto leva Emílio e Zé Felipe para

pescar. Gustavo sugere para Cristóvão
que os dois conversem com amigavel-
mente. O advogado está indignado e
diz que as acusações de Gustavo fo-
ram descabidas. O dono da Rey Café
explica que chegou a pensar que Cris-
tóvão estava com consciência pesada
e por isso pediu demissão. Cecília es-
cuta a conversa. Gustavo diz ainda que
comentou sobre o anel com Cecília e
pediu para ela não contar para nin-
guém. Cristóvão diz que não quer mais
relações com a família Lários e a partir
de agora apenas de quem lhe ama de
verdade, como Fátima, que o conhece
a menos tempo e confia nele. Mais tar-
de, Cecília chora e diz para Gustavo
que foi burra.

AMOR PROIBIDO
Behlul desiste de fugir e deixa Bihter

sozinha no aeroporto. Elif recebe uma
proposta de emprego em Paris. Bihter
acaba voltando para a casa de Adnan,
eles conversam e reatam o casamen-
to. Hilmi faz uma proposta de emprego
para seu filho, Nihat. Adnan manda
Behlul em uma viagem de trabalho.

APOCALISE
Noah diz que um milagre aconteceu.

Susana diz que Benjamin precisa ter
fé. Zoe fala sobre o Arrebatamento com
Soraya. Adriano mexe nas coisas de
Ricardo e descobre que Débora tem um
caso com Luca. Gideon fica surpreso
ao ver que as águas do rio viraram san-
gue. Rodrigo chama a atenção de Isa-
bela. Natália descobre que Henrique é
amante da doutora Gláucia. Talita se
surpreende ao ver Estela entrando no
local da seita. Ricardo inicia parceira com
Uri. Dudu chama Gláucia para depor.
Henrique suborna o policial. Talita se re-
cusa a voltar para casa com Estela. Ri-
cardo se surpreende ao saber que Ariela
descobriu sobre o atentado aéreo.

Elizabeth acusa Jô de ser a culpa-
da por sua tragédia e afirma a Henrique
que irá se divorciar dele. Henrique ter-
mina o relacionamento com Jô. Patrick
afirma a Adriana que ama outra mulher.
Adriana garante a Henrique que, caso
reate com Elizabeth, ela sairá de casa.
Josafá confronta Cleo e Mercedes re-
vela que já sabia que a neta trabalhava
no bordel. Cleo decide se mudar para o
bordel. Renato pressiona Clara por uma
resposta sobre o relacionamento dos
dois. Bruno se divorcia de Tônia e pro-
cura Raquel, que reafirma seu compro-
misso com Radu. Mercedes aceita re-
ceber Nádia em sua casa. Suzy ques-
tiona Samuel sobre seus sentimentos
por ela. Renan não devolve o dinheiro
de Jô, que o denuncia para Clara. Clara
e Patrick decidem investigar a situação
de Renan. Renato convoca Henrique para
uma conversa sobre a saúde de Adria-
na. Clara convence Nádia a se consultar
com Mercedes em Pedra Santa.

Henrique termina o
relacionamento com Jô

DIVULGAÇÃO
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