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Começa a colheita
A soja de verão começou a ser colhida nos 28 municípios de abrangência do núcleo de

Cascavel da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. A expectativa do Departamen-
to de Economia Rural é uma safra de 2,1 milhões de toneladas. A colheita atingiu 1% do

volume plantado e a previsão é de que até o dia 10 de março toda a produção seja
colhida. Há produtores colhendo e ao mesmo tempo iniciando uma nova plantação.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 06 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marcos Roberto Schallenberger e Angelica Vanesa Loro Strehlow
2- Vinicius Cabrino e Fernanda Cristina Ferreira
3- Maiko Rodrigo Ciliato Bianchet e Paula de Souza Oya
4- Jhonata Fernando da Silva Magalhães e Aline Bráz da Silva
5- Sandro Luiz Spohr e Luiza Bomkoski Kaczmarek
6- Miguel Gomes Teixeira e Vanessa Pereira dos Santos
7- Lucas Andre Maldaner e Francielli de Cassia Rodrigues
8- Fernando Antonio Campelo Spencer Netto e Elisabete Schallenberger
9- Diego Norberto de Lima e Gisayane Franzon

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

Partida que poderia se “desgar-
rar” da 5ª e penúltima rodada da
1ª Taça Dionísio Filho e ser anteci-
pada para o meio de semana, FC
Cascavel x Atlético está confirma-
da para sábado, às 16h30, no Es-

Confirmado: FCC joga sábado
tádio Olímpico Regional.

O martelo foi batido ontem e
está confirmado para o mesmo
dia e horário de todos os jogos
da importante rodada, que será
de definições inclusive para a

Serpente Aurinegra.
Uma vitória do time cascavelen-

se sobre o time de melhor campa-
nha do campeonato poderá signifi-
car a vaga antecipada na semifinal,
desde que Cianorte e Coritiba não
triunfem na rodada, diante de Tole-
do (em casa) e Londrina (fora), res-
pectivamente.

Em busca de fazer sua parte, o
Futebol Clube Cascavel quer contar
com a torcida no Estádio Olímpico.
Para isso, já disponibiliza ingressos
antecipados à venda.

NBFC

INGRESSOS
Os ingressos para FC Cascavel x
Atlético-PR, às 16h30 de
sábado, no Estádio Olímpico,
custam R$ 32 (inteira) para as
arquibancadas e R$ 62
(inteira) para as cadeiras
cobertas,
com meias-entradas de R$ 17 e
R$ 32, respectivamente.
Crianças com até 10 anos de
idade não pagam ingresso e
mulheres pagam meia-entrada em
qualquer setor do estádio.
O valor da meia-entrada para
as arquibancadas (R$ 17)
também está disponível
a todos que doarem um quilo de
alimento não perecível.
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 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

“O planejamento, a organização e a funcionalidade são algumas
das qualidades comuns ao Show Rural Coopavel e que inspiram fei-
ras do agronegócio pelo Brasil inteiro”, disse o vice-governador de
Rondônia, Daniel Pereira. Acompanhado de secretários de Estado,
entre eles o de Agricultura Evandro Cesar Padovani, Daniel foi recebi-
do pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e outras autoridades.

Em sua visita ao parque, o vice-governador fez contatos e visitas a
líderes e a expositores para informar sobre as oportunidades que Ron-
dônia oferece. “Nosso Estado é do tamanho do Paraná, mas nossa
população é de cerca de 2,5 milhões de habitantes, semelhante à de
Curitiba – o Paraná tem 12 milhões de habitantes. E cerca de 40%
dessa população é de paranaenses, muitos deles provenientes do Oeste
do Paraná”. Segundo Daniel, feiras agropecuárias, nos moldes do Show
Rural Coopavel, contribuem para mostrar os potenciais de Rondônia.

De acordo com Rogério, estima-se que os dias de maior movimento
sejam esta terça, quarta e quinta-feira.  Neste segundo dia o evento rece-
be a visita do Governador do Paraná, Beto Richa, (PSDB-PR).  Passarão
pelo Show Rural também, na quinta-feira, o Deputado Federal Evandro Ro-
man (PSD-PR); e os presidenciáveis Senador, Álvaro Dias (PODE-PR), e o Ex-
banqueiro, João Dionísio Amoedo (NOVO), ambos na sexta-feira.

O show do amanhã
 Os portões estavam abertos

às 6h30 da manhã. Com a cola-
boração do clima e do trânsito que
fluiu, consideravelmente, bem
podemos dizer que o show Rural
2018 começou com o pé direito.

Já no primeiro dia o evento ba-
teu o recorde de público para uma
segunda-feira recebendo 34.505
pessoas. São visitantes de todos
os cantos do Brasil e também de
outros países, pois além de pú-
blico em geral o evento é destino
cer to de pequenos, médios e
grandes produtores das mais di-
versas culturas em busca de co-
nhecer todas as novidades do
mundo do agronegócio.

Cada expositor tem a sua ma-
neira de conquistar os olhos do
público: entre as mais robustas
máquinas, implementos e as úl-
timas tecnologias há os novos
cultivares, o progresso das pes-
quisas e tudo isso vem junto
com muita informação para o
produtor. Segundo o coordena-
dor do evento, Rogério Rizzardi,
“são mais de mil e quinhentas
palestras e workshops ao lon-
go da semana. O Show Rural é
o maior do Brasil em termos de
transferência de conhecimento
de tecnologia.”

I nspiração

Desfile políticoShow de inovação
e tecnologia atrai

milhares de
visitantes todos

os anos
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Alegria foi a marca registrada
da última semana na Universida-
de Paranaense – Unipar, em Cas-
cavel. Também subiram ao palco
para a cerimônia de colação de
grau as turmas de formandos de
Arquitetura e Urbanismo e de
História. Docentes, familiares e
amigos prestigiaram e aplaudi-
ram a solenidade.

O diretor da Unidade, profes-
sor Gelson Uecker, presidiu a
solenidade, que teve o cerimoni-
al conduzido pela professora
Adriane Uecker. Muitas homena-
gens foram prestadas. Para
nome de turma, os alunos convi-
daram os professores Emerson
Souza dos Santos (Arquitetura) e
Luiz Augusto Mugnai Vieira Juni-
or (História). Para patronos, o tí-
tulo honrou os professores Fla-
vio da Rosa Uren e Vladimir José
de Medeiros, respectivamente.

As turmas também elege-
ram seus paraninfos, professo-
res Deborah Paciornik e Leode-
fane Bispo da Silva. E a colega
oradora das turmas, Daiana da
Rocha. Os formandos proferi-
ram, ainda, o juramento profis-
sional. De Arquitetura, conduziu
da tribuna a formanda Flávia Ce-
lestino, e de História, o forman-

Turmas de Arquitetura e
Urbanismo e História colam grau

Cerimônia teve risos, choro, aplausos e muitas homenagens

do Elvis Trindade.
A noite de honrarias, como em

todas as cerimônias da Universida-
de, teve o momento da láurea aca-
dêmica. Receberam o certificado
de honra ao mérito os novos profis-
sionais: Wellington da Cruz e Mari-
ane Fritsche, das mãos de seus
coordenadores, professores Debo-

rah Paciornik e Fausto Irschlinger.
Para encerrar, representando

a todos os pais, tributo foi rendi-
do à mãe Elzira Leobet e aos tios
Gertrudes e Adilson de Meira.
Mimo também foi concedido à fun-
cionária Maria José Ribeiro, pe-
los serviços prestados durante a
formação dos acadêmicos.

ENSINO SUPERIOR: Felicidade marca momento de concessão de grau

DIVULGAÇÃO
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O trânsito na Avenida Tancredo
Neves foi liberado somente em
duas pistas ontem, no trecho en-
tre o Fórum e Rua Pedro Álvares
Cabral, devido ao cronograma da
revitalização por meio do PDI (Pla-
no de Desenvolvimento Integrado).

A interdição na pista em senti-
do a BR 277 foi necessária para
que a instalação de tubos de dre-
nagem no asfalto fosse executada.
Hoje as obras seguirão no lado
oposto da via de acordo com a equi-
pe que realiza os trabalhos e essa
etapa de serviços será concluída.

A terceira pista será destinada
ao transporte coletivo. Ao longo da
avenida serão instaladas 14 esta-
ções de embarque: quatro delas te-
rão 12 metros e outras 12, seis
metros de comprimento. Além dis-
so, haverá pista exclusiva de ônibus.

Trânsito em duas pistas

A semana começou com o Seminário
para os Professores e Profissionais
do Ensino Fundamental, evento
iniciado ontem e que será encerrado
hoje com professores e demais
profissionais que trabalham
diretamente com os alunos nas
escolas, como monitores de biblioteca
e instrutores de informática. O
prefeito Leonaldo Paranhos e a
secretária Marcia Baldini (Educação)
participaram do evento.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

 A revitalização da Avenida Tancredo Neves mudou planos dos integrantes
da Acorrer (Associação Associação Cascavelense de Corredores de Rua) que
utilizava o trecho para treinos semanalmente.
“Metade da pista já está interditada e hoje só ficam disponíveis cerca de dois
quilômetros. Então nos reunimos na casinha e saímos para correr em outros
percursos”, comenta a presidente da Acorrer, Márcia Fontanella. O ponto de
partida de concentração é próximo à Bigolin, onde há algumas barras para
aquecimento. Segundo ela, para atletas as obras trarão alguns impactos.
“Ganharemos pista para corrida e caminhada que antes era um só, porém
vamos perder trechos da pista e da grama, sem falar nas árvores”.

SECOM

Mudança de trajeto

REVITALIZAÇÃO
No entanto, ela espera que o
projeto da revitalização
corresponda às expectativa do
município, principalmente, em
relação à mobilidade urbana.
“O projeto visa esse fim, então
esperamos, que de fato, o
projeto cumpra com o que foi
proposto e melhore o trânsito da
nossa cidade assim com as vias
para ciclistas e pedestres”.
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Com as máquinas no campo, os
produtores rurais de Cascavel de-
ram início à colheita da safra de
verão da soja, que segue até os pri-
meiros dez dias de março.

Até agora 1% dos 569.775 hec-
tares plantados da oleaginosa foi
colhido. A safra atual possui uma
área 2% acima do que a registrada
no ano passado, que chegou a pou-
co mais de 557 mil hectares na
área de abrangência do Deral (De-
partamento de Economia Rural) de
Cascavel, que representa 28 muni-
cípios da região.

Apesar de o espaço destinado
à cultura ser maior do que o anteri-
or, o que deve cair, se as estimati-
vas se confirmarem ao fim da co-
lheita, são os números relaciona-
dos à produção e à produtividade.
De acordo com o último boletim da
Seab (Secretaria Estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento), o nú-
cleo de Cascavel colherá 2,1 mi-
lhões de toneladas de soja, 3% a

menos do que na safra 2016/17,
que fechou com quase 2,2 milhões
de toneladas colhidas.

Já o rendimento por hectare, se-
gundo a economista Jovir Vicentini
Esser, deve registrar uma quebra de
6% em relação ao ano passado. Isso
significa que a produtividade média
por hectare passará dos atuais
3.932 quilos para menos de 3.700
quilos de soja por hectare.

Quebra de 6% na soja

Vários fatores

VARIAÇÃO
A economista do Deral destaca
que neste início de colheita há
uma grande variação na
produtividade. “Há lavouras que
registram 100 sacas por
alqueire, outras até 185”, diz.
A diferença, conforme Jovir, é
decorrente da própria variedade
de soja, aliada ainda aos mesmos
fatores que desencadearam na
quebra da produtividade.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Jovir explica que a queda está relacionada a diversos fatores.
Um deles é o excesso de umidade no solo que dificultou e em
alguns casos impossibilitou o controle sanitário. E é a partir deste
problema que outro ainda mais grave surge: a ferrugem asiática.
“No Oeste, esta será a safra de maior incidência de casos de fer-
rugem por conta do excesso de chuva que prejudicou a entrada na
lavoura para aplicar fungicidas”, comenta.

Se o panorama inicial já assusta os produtores, a economista
faz mais um alerta. “Fala-se que a soja mais tardia, que virá na
sequência, pode ter perdas maiores de produtividade do que o que
está sendo registrado neste momento”, afirma.

SEM PERDER tempo, enquanto a soja é colhida, produtores rurais já entram com a plantadeira na lavoura
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Os capítulos Cascavel e Jad-
son de Souza, da Ordem DeMo-
lay, empossaram suas novas di-
retorias em evento realizado na
Loja Luz e Esperança. A direto-
ria, composta por primeiro e se-
gundo conselheiros, além do
Mestre Conselheiro é renovada
semestralmente.

DeMolay é uma ordem parama-
çônica que reúne adolescentes e
jovens com princípios filantrópi-
cos e filosóficos. O propósito é
tornar os jovens, que entre si se
tratam como irmãos, em pesso-
as melhores dentro da sociedade
e formar líderes. Em Cascavel, cin-
co lojas patrocinam os jovens que
se reúnem semanalmente em
templos maçônicos.

Os jovens aprendem a valorizar
sete ações, chamadas de “virtudes
cardeais”. Os pilares dessas virtu-
des são o amor filial, reverência
pelas coisas sagradas, cortesia,
companheirismo, fidelidade, pureza
e patriotismo. Liberdade civil, religi-
osa e intelectual são os baluartes
que regem a Ordem DeMolay.

Leonardo Orso tomou posse
como Mestre Conselheiro do Capí-
tulo Cascavel e Bruno Henrique

Nova diretoria DeMolay

Raihler no Capítulo Jad-
son de Souza. Eles expli-
cam que a Ordem DeMo-
lay não é uma religião,
como muitos pensam,
mas que para fazer parte
dela é necessário praticar
uma fé. Dentro da Ordem
é possível encontrar cató-
licos, muçulmanos, evan-
gélicos ou budistas.

POR INDICAÇÃO
Para fazer parte da Ordem DeMolay é preciso
ser indicado por um irmão. “A indicação para
entrar na Ordem é parecida com o sistema

maçônico, mas não tão rígida”, diz Leonardo.
Em alguns casos, maçons, que são chamados de

tios, também fazem as indicações.
Antes de ser aceito na Ordem, os meninos
fazem um levantamento sobre a vida do

indicado, que eles chamam de “sindicância”,
para só então começar a iniciação. Eles vão até
a casa do indicado, conversam com os pais e
perguntam se eles concordam. “A gente tem

essa conversa com os pais para ver se está tudo
tranquilo, tudo certo”, explica Bruno Henrique.

JOVENS dos capítulos DeMolay
de Cascavel durante a posse da
nova diretoria

BRUNO Henrique e Leonardo são os novos Conselheiros Mestres

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Fábio Donegá e Divulgação

FILANTROPIA
O sábado é dedicado à Ordem. Eles fazem ações sociais como
visitas ao Lar dos Idosos ou outras entidades. Também arrecadam
brinquedos, material escolar e cestas básicas que são doadas às
entidades que atendem pessoas em situação de risco. Em alguns
casos as ações são desenvolvidas em parcerias com outras
entidades, como o Rotaract Club, por exemplo, ou o Grupo
Arco-Íris, o lado feminino da Ordem DeMolay.
Mesmo com tantas ações positivas, a Ordem ainda sofre com
alguns preconceitos impregnados na mente de muitas pessoas. “Há
uma imagem muita errada e preconceituosa de achar que é coisa
do demônio, a gente sofre com isso”, lamenta Leonardo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 04

Perigo em alta tensão
Um incêndio em grandes propor-

ções foi registrado pelo Corpo de
Bombeiros na tarde de ontem, em
Cascavel. Foi nas proximidades da
Rua Rio da Paz, Bairro Universitá-
rio, em uma área de mata fechada,
perto da Subestação da Copel.

De longe dava para ver o con-
traste das torres de alta tensão
com a fumaça, que se alastrou
para o bairro. O acesso era difícil
e o Corpo de Bombeiros teve que
entrar na mata para conferir o ta-
manho do estrago.

Porém, mesmo com o caminhão
de combate a incêndio no local, os
profissionais não conseguiram com-
bater as chamas. Justamente por
conta das torres de alta tensão. É
que o fogo estava por baixo do
mato. Abafador e outras técnicas
não resolveriam, e a mangueira não
alcançava o incêndio, por conta da
dificuldade de acesso.

Além disso, havia um rio nas proximidades, o que
aumentava o risco: a combinação das gotículas de água
com a fumaça e a rede de alta tensão poderia causar um
curto circuito e, de acordo com funcionários da Copel
que estavam no local, a rede é a que abastece toda a
cidade de energia, e por isso não poderia ser desligada.
Porém, a informação era de que se a rede fosse
comprometida por conta do incêndio, alternativas
seriam tomadas para não deixar a população sem luz.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

ÁREA de mata
fechada era de difícil
acesso para o Corpo
de Bombeiros

FÁBIO DONEGÁ

TORRES e
fumaça ficaram
em contraste na
paisagem

Perigo em alta tensão

Alta tensão

RISCO
O alerta também foi para o risco
no trânsito, por conta da
fumaça. O Corpo de Bombeiros
não soube precisar como o fogo
começou, mas alerta para que,
em períodos sem chuva,
qualquer pequena atitude pode
se transformar em um grande
estrago por conta do mato seco.
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Giro da
Violência

 O trânsito está sangrento em
Cascavel em 2018. Na madrugada
de ontem, mais uma pessoa mor-
reu em decorrência de acidente na
cidade. A tragédia ocorreu na BR-
467, no Bairro Brasmadeira.

De acordo com informações co-
lhidas no local do acidente, o ho-

Pablo Julio Ferreira, de 49
anos, foi baleado em um bar,
na noite de domingo. Foi no
Bairro Sanga Funda, em
Cascavel. O homem estava
num bar quando foi atingido no
braço por um disparo de arma
de fogo. Ele foi levado ao
Hospital Universitário sem risco
de morte. O atirador fugiu. A
Polícia Civil investiga o caso.

FÁBIO DONEGÁ

Mais uma morte
no trânsito

mem estava na rodovia quando foi
atingido por um veículo Sorento, e
morreu na hora. A vítima, que esta-
va sem documentação no momen-
to do acidente, não foi identificada
até o fechamento desta edição. O
corpo foi para o IML (Instituto Médi-
co Legal) de Cascavel.

 PRF

Policiais rodoviários federais realizaram
o transporte de órgãos ontem, em
Céu Azul. Eles estavam de serviço na
base do município e fizeram o
transporte de fígados e de rins do
Hospital e Maternidade Nossa
Senhora da Luz, em Medianeira, até
Cascavel. O fígado foi encaminhado
à Uopeccan. Já os rins foram levados
para o aeroporto de Cascavel, de
onde seguiram de avião para Curitiba.

PEDESTRE morreu
atropelado na BR-467

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Alerta de furto
A equipe da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) de Cascavel
apreendeu um veículo com alerta
de furto. Foi durante fiscalização
na rodovia PR-323 em Iporã. Uma
fiscalização resultou na abordagem
de uma caminhonete S10, placas
de Belo Horizonte, que estava com
um rapaz de 22 anos. O veículo
estava com o chassi adulterado e a
polícia constatou que ele foi
furtado em setembro em Sete
Lagoas, Minas Gerais. O condutor e
a esposa foram detidos.

 PRE

Novo secretário
Como já havia sido adiantada nos
jornais Hoje News e O Paraná, a
informação de que o delegado
Júlio Reis assumiria a Secretaria
de Segurança Pública do Paraná se
concretizou ontem, quando Júlio
assumiu, oficialmente, a
secretaria. Ele fica no lugar do
policial federal Wagner Mesquita,
que foi exonerado.

Veículo abandonado
Uma motocicleta foi recolhida
pela Polícia Rodoviária Federal
ontem, em Cascavel. O veículo
estava abandonado na BR-277 e,
segundo a polícia, estava com
queixa de furto. A moto foi levada
pela polícia ao pátio da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.
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Sem Cerimônia
Falta muito civismo nas sessões da Câmara de Vereadores

de Cascavel. A galera do “fundão” discute todos os
assuntos do mundo, menos a pauta da casa. Atendem
celulares sem cerimônias em alto e bom som. Quem
deseja prestigiar os detalhes dos discursos dos edis

precisa sentar nas primeiras cadeiras.

Bom Exemplo
Alguns dos legisladores
estão longe de ser bons
exemplos para seu público.
Alguns falam ao vento,
enquanto seus colegas
atendem ligações, passam
mensagens e conversam
animadamente sobre
outros assuntos. Falta
alguém parar o discurso e
esperar o “coleguinha”
terminar a conversa
particular.

Raras Exceções
Nem todo mundo é
tagarela. Na primeira
sessão ordinária do ano, os
mais atentos vereadores
conseguiram produzir bons
discursos e interagir  com

seus pares em produtivos
debates. A ausência total
de mulheres no atual
mandato da Câmara é
sempre observada com pesar
pela representatividade.

Bola Dividida
Cada um defende seu
deputado e pronto. Ficou
claro na retomada dos
trabalhos que o presidente
da Casa do Povo, Gugu
Bueno, vai precisar dosar as
defesas mais apaixonadas
dos representantes
estaduais e federais. Quem
quiser capitalizar para seu
grupo político terá que
fazer com muito argumento
e classe. Picuinhas não
são bem vindas.

OLHA A CABELEIRA!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Primeiro da pauta de 2018, o Projeto de Lei 96/
2017 foi apresentado pelo vereador Policial Madril (PMB).

 O projeto prevê a criação da zona de especial
interesse público, subzona de Segurança do Complexo
Penitenciário de Cascavel.

O cabelo mais cheio do vereador Mauro Seibert chamou
a atenção na sessão de ontem. Até o prefeito Leonaldo
Paranhos comentou na tribuna. “Eu acho que não tinha
saudado o vereador Mauro e não é por uma questão de
novo visual, é porque ele não estava no plenário”,
disse, arrancando gargalhadas do público.

Os vereadores de Cas-
cavel abriram oficialmen-
te suas agendas de tra-
balho. A primeira sessão
ordinária ocorreu na ma-
nhã de ontem. O prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC)
abriu os trabalhos do Le-
gislativo e apresentou à
comunidade a prestação
de contas 2017, seu pri-
meiro ano de mandato.
Hoje a sessão ordinária
é vespertina.

Paranhos manteve a
velocidade do discurso e
das ações e descartou
recuos em sua gestão.
“Optamos por iniciar nos-
so governo já pisando no
acelerador e não apenas
fazendo análise e estu-
dos, como normalmente
acontece”, destacou o
prefeito. Segundo ele, o
compromisso com o BID

Eles voltaram

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) para fi-
nanciar um grande progra-
ma de mobilidade urbana
realizado na gestão ante-
rior fez com que a prefei-
tura necessariamente pri-
orizasse estas obras. Fi-
nanciado em 50% pelo
BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento) e
50% com recursos própri-
os do Município.

O contrato com o BID
foi assinado em 27 de
dezembro de 2013 para
empréstimo de US$
28,7 milhões, com juros
de 1,2% ao ano, cinco
anos de carência e mais
25 anos para o paga-
mento.  O prazo para exe-
cução do PDI termina em
dezembro de 2018, se-
gundo o que prevê o con-
trato de financiamento.

INVESTIMENTO E SAÚDE
Na área da saúde, o prefeito ressaltou o aumento de 23
para 45 equipes completas do programa Saúde da Família
e aquisição do hospital Jácomo Lunardelli, que deve ser
reformado e reforçar a base dos atendimentos emergenciais.
Sobre a agricultura, a principal demanda dos produtores
rurais, a reforma emergencial das estradas rurais, foram
realizados cerca de 900 quilômetros de revitalização.

ASSESSORIA

PREFEITO Leonaldo Paranhos na abertura dos trabalhos legislativos
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Há prefeitos que pensam no longo prazo e os que
pretendem se imortalizar em obras, como os faraós.
O prefeito Jacy Scanagatta pensou a longo prazo ao
coibir o mercado imobiliário mais selvagem do Brasil,
que vigorava em Cascavel desde o agroboom dos anos
1970, mas foi acusado de cometer obras faraônicas.

Uma das obras injustamente consideradas “egíp-
cias” de Jacy foi o Terminal Rodoviário. Quando a
falida ditadura produziu a mãe de todas as crises
(1980), as obras sofreram cortes. Sem poder avan-
çar com o TR, em 1982 o staff de Jacy soube que o
futuro prefeito, Fidelcino Tolentino, tinha planos de
transformar o esqueleto do iniciado TR em algo como
um Mercado Municipal.

Jacy, corretamente, fazia questão da continuidade
do TR, até porque se o Estádio foi de fato uma obra
faraônica, a estação rodoviária tinha visão de futuro.

Para compelir o futuro prefeito a dar sequência
às obras, mesmo com a grave crise danando o país,
Jacy gentilmente batizou o Terminal Rodoviário ain-
da precário com o nome da esposa de Tolentino,
Helenise Pereira, morta em 1979 num acidente.

Seria uma desfeita do novo prefeito repudiar a
homenagem. Assim, em 1983 as obras paralisadas
foram retomadas com dificuldades, arrastando-se
com a economia sempre em crise até que num voo
de galinha o TR foi concluído em 1987.

Hoje, a obra menos faraônica e mais lúcida do pre-
feito Jacy Scanagatta figura duplamente no ativo de
Tolentino: foi quem a concluiu e a gentileza de Jacy
com a dra. Helenise imortalizou seu sobrenome.

OBRA DE VISÃO DE JACY
IMORTALIZOU TOLENTINO

 Aviva 2018
Um dos maiores eventos
evangélicos de Cascavel
terá início no próximo
sábado (10) na Igreja
Presbiteriana Renovada. O
Aviva 2018 trará a Cascavel
grandes nomes da música
gospel como Davi Sacer e
Discoprise, além de
conferencistas de renome.
O evento prossegue até o
dia 13 de fevereiro e a
entrada é franca. A igreja
está localizada na Rua
Vitória 2340.
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A equipe do FC
Cascavel que
vem de uma

bela vitória fora
de casa e se
prepara para

pegar o
Furacão.

A deselegância de
alguns vereadores

que conversam,
falam ou digitam

ao celular
enquanto os

colegas
discursam.

Rodrigo Maia, presidente da
Câmara dos Deputados.

 AGÊNCIA BRASIL

“Antes do dia 20 de
fevereiro, não há da

minha parte nenhum
posicionamento para

tirar a reforma da
Previdência da pauta

da Câmara”.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

Identidade
O projeto piloto do
Documento Nacional de
Identidade (DNI) foi
lançado na manhã de
ontem no Palácio do
Planalto, em cerimônia
com a presença do
presidente Michel Temer
e do presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Gilmar Mendes. O
documento será digital e
vai reunir diferentes
registros civis, como CPF
e título de eleitor.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Terça

Curitiba

18 28
Quarta

25
Terça

26
Quarta

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
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im
ep

ar

1418

NOVA
15/02 - 19h05

CHEIA
31/01 - 11h26

MINGUANTE
07/02 - 13h53

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde
Pancadas de

chuva isoladas
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Felicidades!

Cozinha no Campo
Durante o Show Rural, os
professores do curso de

Gastronomia da Univel vão
preparar diferentes receitas
nos cinco dias de evento. A

atividade será dentro do
Salão Tecnológico, das 11h
às 13h. O estande da Univel
está localizado na Rua G e H

lote 12.7, próximo do
restaurante do evento.

Cursos gratuitos
A Agência do Trabalhador

vai promover os cursos de
Rotinas Administrativas e

Imagem Pessoal e
Profissional. Serão

realizados em fevereiro, dias
7, 14, 21 e 28, e no mês de
março, nesses mesmos dias.

Ao todo são 50 vagas.

oOo
Poderão se inscrever

pessoas a partir de 16 anos
de idade. As inscrições

podem ser feitas na Agência
do Trabalhador, Rua Paraná,

3.648. Mais informações
pelos telefones (45) 3333-

2400 e 3333-2418.

MPB Especial
Nesta sexta-feira, às 22h,

tem Especial Música Popular
Brasileira, no Jaydin Do

Édenn. Os ingressos custam
R$ 10. O endereço é

Rua Antonio Alves
Massaneiro, 931.

Sagrado
Hoje, tem início o Grupo
de estudo do Sagrado

Feminino que será realizado
semanalmente, no Espaço
Terapêutico Caminhos da
Luz. O objetivo é realizar

discussões teóricas sobre o
sagrado feminino, a partir

de obras de grandes
mulheres, da psicologia e do

conhecimento histórico.
Será das 19h às 21h. O

endereço Rua Curitiba, 305.
Mais informações pelo

telefone (45)9 9974-4328.

Bazar da Cáritas
De segunda a sexta, o Lar Esperança promove o Bazar da
Cáritas. São lindas peças de roupas a partir de R$ 1. O

horário é das 9h às 12h e das 14h às 18h, na
Rua Luiz Venturin, 802, Claudete.

Uma longa viagem começa
com um único passo.

Lao-Tsé

Jenifer Lima,Raquel Zimmer,
Pedro Luís Sonda, Mariana

Dos Santos Reis, Paula
Regina Montti, João Vítor
Alves e Maria Júlia Sotti.

Em momento in love, EDNA e SANDRO.
O registro é de Arivonil Policarpo
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

MALHAÇÃO
Mitsuko culpa Tina por sua doença.

Lica e Keyla pensam em organizar
eventos culturais na escola. Noboru
implora para Tina voltar para casa. K2
vê Aldo junto a um grupo de moradores
de rua. Anderson incentiva Tina a voltar
para casa. Roney conversa com Tato
sobre a falsa gravidez de K2. Malu fala
para Edgar que chamará Luís para fa-
zer a divulgação do novo colégio deles.
Luís mostra o teste de Fio para Marta,

Lica e Samantha. Lica e Samantha dis-
cutem por causa de Benê.

TEMPO DE AMAR
Gilberte se aproxima de Fernão.

Lucinda enfrenta Gregório, que não se
intimida. Emília não consegue falar com
Carolina e decide sair para dançar com
Justino e Tiana. Maria Vitória garante a
Vicente que não sente mais nada por
Inácio. Fernão conhece Lucinda e a leva
para tomar um chá. Lucerne obriga Fe-
lícia a falar o que contou para Teodoro.
Eunice conta a Reinaldo sobre a visita

de Lucinda. Edgar avisa a Nicota que
sua amiga Eva Dantas chegará ao Bra-
sil e se hospedará na pensão. Fernão
pede indicação a Tomaso e Giuseppe
para encontrar Lucinda. Conselheiro
entrega a Vicente e Maria Vitória o pre-
sente que comprou para o casal. Gre-
gório comenta com Leonor que Lucin-
da ficou interessada em Fernão.

DEUS SALVE O REI
Cássio recomenda que Rodolfo use

a quantia dos impostos arrecadados para
melhorias na pastagem, mas o rei prefe-
re usá-la no seu casamento. Afonso e
Rodolfo se casam no mesmo dia, em
Montemor e Artena respectivamente. Lu-
crécia revela a Rodolfo que não gostou
de Catarina. Virgílio observa de longe a
festa de casamento de Amália e Afonso.
Lucrécia flagra Rodolfo próximo a Catari-
na, pronto para beijar a princesa.

AMOR PROIBIDO
Bihter sai chorando do ateliê e Katia

vê. Firdevs observa Behlul entrando em
casa à noite. Bihter acorda doente e não
sai da cama. Firdevs pressiona Bihter, pois
desconfia que algo aconteceu. Besir fica
enciumado ao ver Nilay conversando com
um rapaz e conta tudo a Deniz.

CARINHA DE ANJO
Os convidados começam a chegar

no colégio para o casamento. Dulce
abraça Leonardo e diz que já estava
com saudade do tio. O coral das novi-
ças canta durante a entrada dos padri-
nhos e madrinhas.Cecília entra com
Dulce Maria. No altar montado no jar-
dim do colégio o casal faz os votos de
amor antes do beijo de recém-casados.
A festa começa em seguida, no come-
ço da noite e o buffet serve o cardápio
preparado por Vitor. Rose (Marcela Ro-
sis) telefona para Vitor e diz que Paula
(Carolina Manica) está internada na UTI
para dar seguimento ao tratamento.
Paula pede para falar com Vitor pelo
telefone e diz que precisa contar a ver-
dade para ele a respeito de Cassandra,
que é filha dela com ele. A mulher an-
tes de desligar diz que Cassandra não
sabe quem é o pai.

Gustavo desconsidera as alegações de
Patrick e concede a guarda de Tomaz so-
mente a Sophia. Elizabeth/Duda afirma a
Clara que o acidente de Raquel foi premedi-
tado. Gael discute com Sophia. Lívia conta
a Tomaz sobre a decisão do juiz. Elizabeth/
Duda procura Sophia e exige visitar Tomaz.
Gael vai falar com Clara. Rafael conversa
com Bruno depois da cirurgia de Raquel.
Nádia comemora a vitória de Sophia. Desi-
rée leva seu cliente para enganar Juvenal e
se vangloria para as meninas do bordel.
Leandra tenta se aproximar de Cleo. As vo-
zes falam com Mercedes sobre a neta.
Amaro tenta apressar seu casamento com
Estela. Lívia pede para apresentar seu na-
morado para a família, mas Sophia não dei-
xa. Suzy tenta se reaproximar de Samuel.
Laura discute com Vinícius. Clara acon-
selha Laura a se consultar com Adriana.
Jô vai se encontrar com Renan e avisa à
enteada. Adriana descobre que Laura tem
pavor de Vinícius.

Elizabeth/Duda
alerta Clara que o

acidente de Raquel
foi premeditado

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

 É um bom dia para estabelecer no-
vos objetivos de vida e selecionar
melhor o seu círculo social. Não se
deixe abater pela falta de fé ou entusi-
asmo. Cor: amarelo

To
ur

o

Cuidado com a concorrência no cam-
po profissional. Alguém pode puxar o
seu tapete. Suas necessidades afeti-
vas podem bater de frente com os seus
interesses de trabalho. Cor: creme.

G
êm

os  O dia de hoje pode exigir alguns sa-
crifícios pessoais. Convém cancelar
uma viagem para evitar aborrecimen-
tos desnecessários. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r  Evite se envolver com especula-

ções e acreditar em promessas de
dinheiro fácil. A Lua indica que é pre-
ciso dar mais atenção à sua saúde.
Cor: cinza.

Le
ão

 Tudo indica que estará mais sensí-
vel às cobranças sociais. Não corra
riscos desnecessários neste dia, al-
guém pode abusar da sua boa-fé.
Cor: preto.

V
ir

ge
m

 Há sinal de aborrecimentos no ambi-
ente de trabalho. Você vai perceber
uma certa tensão entre as suas priori-
dades e as exigências por parte dos
outros. Cor: verde.

Li
br

a

 No campo profissional, será preciso
manter o foco em suas atividades. Es-
pontaneidade e franqueza em dema-
sia podem causar um mal-estar nas
relações. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão A mesma facilidade que terá para ga-
nhar dinheiro, você a terá para gastá-
lo. Fuja de negócios mirabolantes ou
gastos impulsivos. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o O dia pode ser palco de brigas ou dis-
cussões inevitáveis. Evite reagir de
forma impulsiva no decorrer desta noi-
te. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o  O dia traz um possível conflito envol-

vendo dinheiro com alguém que faz
parte do seu convívio. Mantenha a
calma! Cor: vermelho.

A
qu

ár
io O astral pede cuidado especial com a

aproximação de pessoas oportunistas
- talvez seja hora de selecionar me-
lhor as suas amizades. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Se algo não acontecer do jeito que

planejou, não desanime. Quanto mais
alto é o voo, maior é o tombo, por isso,
tenha cuidado com o excesso de am-
bição. Cor: vermelho.


