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Ó ABRE
ALAS!
O Carnaval não passará
em branco em Cascavel e
alguns clubes já se
preparam para receber
os foliões neste fim de
semana. O reflexo pode
ser sentido nas lojas
especializadas em
acessórios carnavalescos.
A venda de máscaras,
fantasias, chapéus e
perucas cresceram
consideravelmente
nos últimos dias.
z Pág. 08

ARQUIVO DE FAMÍLIA

Desaparecido

Tiago Lustosa Santos, 32, está
desaparecido desde segundafeira. Ele trajava calça jeans,
camisa polo de cor cinza clara
e tênis. Informações podem
ser repassadas ao telefone
(45) 99935-2699 (Hostílio).
z Pág. 14

Legal, mas sem
autorização
A Justiça considerou legal a troca de materiais nas obras do EcoPark
Morumbi, mas a Prefeitura diz que a empresa iniciou os trabalhos
sem autorização e, por isso, não fez o pagamento. O Município quer
saber se a Justiça considera legal fazer o aditivo de pagamento após
a obra ser iniciada. Enquanto isso, os pagamentos daquela fase da
obra estão suspensos. O projeto global tem custo de aproximadamente R$ 17 milhões e faz parte das obras do PDI.
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Tudo embolado na Fardoski
Pelo 8º Campeonato Chácara
Fardoski, em Cascavel, que realizou
sua 3ª rodada no fim de semana e
que dará folga aos atletas neste sábado, por conta do Carnaval, as go-

leadas também foram destaque.
Evidência maior para o Marquinhos Veículos, que venceu a Lacavel/Bozo por 8 a 0. Com isso,
diminuiu para um ponto a vanta-
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- Marcos Roberto Schallenberger e Angelica Vanesa Loro Strehlow
2- Vinicius Cabrino e Fernanda Cristina Ferreira
3- Maiko Rodrigo Ciliato Bianchet e Paula de Souza Oya
4- Jhonata Fernando da Silva Magalhães e Aline Bráz da Silva
5- Sandro Luiz Spohr e Luiza Bomkoski Kaczmarek
6- Miguel Gomes Teixeira e Vanessa Pereira dos Santos
7- Lucas Andre Maldaner e Francielli de Cassia Rodrigues
8- Fernando Antonio Campelo Spencer Netto e Elisabete Schallenberger
9- Diego Norberto de Lima e Gisayane Franzon
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 07 de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

gem do líder do Grupo B, a Auto
Elétrica AS, que ficou no empate
por 2 a 2 com o Independente.
Pelo Grupo A, o líder Barão Auto
Peças goleou o Brunetto/Fardoski
por 5 a 1 e segue como única equipe com 100% de aproveitamento.
Em segundo na chave está o Status,
que venceu o Clube 2000 por 3 a 0.
No Grupo C, Villa Norte e Fercaus estão empatados com seis
pontos na liderança, após vencerem Sindvel (3 a 1) e L.A. Cordeiro
(2 a 1) na 3ª rodada.
A liderança do Grupo D também
é dividida entre duas equipes: Cascavel Auto Peças, que vem de vitória por 3 a 0 sobre o Espaço Bier/
Eskinão, e o Esporte Clube União,
que garantiu os três pontos com
uma vitória apertada sobre a Construtora Guilherme: 4 a 3.
Os demais resultados da rodada foram: 14 Bis 0x3 Lolla/Pão
Doce, Pé de Cana 3x1 Mercado
Samara, Amigos do Lucão 0x6 Distribuidora Valtão, Madeireira Lino
5x0 Demônios da Garoa, Roberto
Diesel/D’Napoli 2x0 Sedentários,
Mundial Auto Center 2x1 Capital/
Oral Sin, Amigos do Guarujá/Gesso Maciel 2x1 Oxxiar e Academia
Vip/Marcão Acessórios 3x3 Hospital Gênesis.
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Outra chance
para vencer a 1ª
Lanterninha do Gauchão com
quatro derrotas e um empate em
cinco jogos, e às vésperas de duas
impor tantes partidas, o Grêmio
recebe o vice-líder Brasil de Pelotas às 21h45 desta quarta-feira,
em partida antecipada pela 7ª rodada do Estadual.
O Imortal voltou a usar sua equipe principal no campeonato no último fim de semana e mesmo assim
foi derrotado pelo Cruzeiro. Agora,
terá apenas o confronto de hoje para
recuperar a confiança para o clássi-

co com o Internacional, marcado
para domingo no Beira-Rio.
Depois, na próxima quarta-feira,
os comandados do técnico Renato
Gaúcho iniciarão na Argentina a
decisão da Recoca Sul-Americana
com o Independiente.
Para o desafio desta noite, o
centroavante Jael e o meia Cícero são dúvidas. Já a certeza é que
o Grêmio precisa de quatro vitórias em seis rodadas restantes
para conseguir a classificação às
quartas de final.

SÃO PAULO FC

O técnico Dorival Júnior deve promover
mudanças na equipe titular do São Paulo nesta
quarta-feira, quando o Tricolor do Morumbi
recebe o Bragantino às 21h45, em partida
única do dia pela abertura da 6ª rodada do
Paulistão. O treinador esboçou o time titular
com as entradas de Nenê (foto) e de Cueva.
Os dois foram destaque na vitória sobre o
Botafogo, no fim de semana. Desta maneira,
perderam a vaga o meia Shaylon e o atacante
Brenner. Aprimorando de forma física,
Arboleda é o único desfalque de Dorival
Júnior. Já Valdívia, que defendia o AtléticoMG e realizou exames médicos na segundafeira, deve estrear apenas após o Carnaval.

LIBERTADORES

Em busca de vagas para a terceira fase
da Libertadores 2018, Vasco e
Chapecoense definirão hoje seu futuro
na competição, ambos às 21h45 (de
Brasília). Melhor para o time carioca,
que atua em casa depois de ter
goleado o Universidad de Concepción
por 4 a 0 no Chile. Já a equipe
catarinense foi derrotada em Chapecó e
agora precisa vencer o Nacional em
Montevidéu, no Uruguai. O revés por
1 a 0 obriga a Chape a pelo menos
devolver o placar para levar a decisão
da vaga aos pênaltis, ou vencer por
dois gols de diferença para voltar para
o Brasil com a classificação.

JOGAM HOJE
16h
16h30
17h
19h30
19h30
19h30
19h30
20h30
22h30
22h30
21h45
21h45
21h45
21h45
21h15
21h
21h
21h
19h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h45
21h45
18h30
17h45
15h30
15h30
15h30
18h
15h30
17h45

COPA DO BRASIL
Ceilândia x Avaí
At. Itapemirim x Remo
Altos x Atlético-GO
São Caetano x Criciúma
Santos-AP x Sport
Parnahyba x Coritiba
Globo x Vitória
Cianorte x ABC
Manaus x CSA
São Raimundo x Vila Nova
LIBERTADORES
Vasco x U. de Concepción
Nacional x Chapecoense
PAULISTA
São Paulo x Bragantino
GAÚCHO
Grêmio x Brasil de Pelotas
CEARENSE
G. de Juazeiro x Uniclinic
PERNAMBUCANO
América x Central
Belo Jardim x Vitória
Flamengo x Pesqueira
BAIANO
Bahia x V. da Conquista
Jequié x Atlântico
Jacobina x Fluminense
Corumbaense x ASA
Ferroviário x Confiança
Dom Bosco x CRB
Sinop x Goiás
Brusque x Ceará
At. Acreano x Atlético-MG
COPA DO REI
Sevilla x Leganés
COPA DA INGLATERRA
Tottenham x Newport
COPA DA FRANÇA
Lens x Troyes
Metz x Caen
Chambly x Granville
Montpellier x Lyon
COPA DA ALEMANHA
E. Frankfurt x Mainz 05
Schalke 04 x Wolfsburg

Copa do Brasil
Vindo de derrota no clássico Atletiba e com decisão marcada para sábado
com o Londrina pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrenta o
Parnahyba em clima de final nesta quarta-feira. O duelo, válido pela rodada
única da primeira fase da Copa do Brasil, está marcado para a distante
cidade de Teresina, no Piauí. O Coxa tem a vantagem do empate para
seguir de fase para enfrentar o Uberlândia na sequência da competição e
faturar R$ 880 mil de premiação. Outro paranaense que tenta manter o
Estado com todos seus representantes na competição é o Cianorte, que às
20h30 recebe o ABC de Natal (RN) no Estádio Albino Turbay. O Leão do Vale
é o único representante do Estado que atua como visitante na estreia pela
competição. Ou seja, apenas a vitória lhe interessa. Um triunfo, aliás, o fará
ter seus cofres engordados com R$ 500 mil. Quem passar deste confronto
irá enfrentar São Caetano ou Criciúma na segunda fase. Por enquanto, dos
times paranaenses na Copa do Brasil, Atlético, Paraná Clube e Londrina
conseguiram a classificação como visitantes.
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Polêmica no PDI
A substituição de material utilizado na construção de uma ponte
que integra as obras do EcoPark
Morumbi e que foi questionada tem
amparo legal. A constatação é do
juiz Eduardo Villa Coimbra Campos,
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cascavel. A dúvida, no
entanto, está na legalidade do pagamento do serviço executado.
Por precaução, a Prefeitura deixou de pagar aquela parte da obra
porque a empresa responsável pelas obras se adiantou e iniciou as
obras antes do aditivo ser assinado e publicado. O Município quer
saber se é legal fazer o aditivo de
pagamento após a obra ser iniciada. O restante da obra está sendo
executada e paga.
A polêmica gira em torno do
material usado para uma obra de
drenagem. O contrato prevê a utilização de tubos em aço, mas a obra
foi executada utilizando concreto,
que é mais barato e acabou gerando toda a polêmica.
A decisão do juiz foi em resposta a um pedido de tutela de urgência impetrado pela Contersolo Construtora de Obras Ltda. A empresa
entrou na Justiça justamente para
tentar receber os atrasados e mostrar que a substituição do material
é legal, o que foi confirmado pela

Justiça. Para o magistrado não há
problemas em substituir o material desde que haja uma justificação
técnica. “sob o aspecto da legalidade a modificação pretendida pelo
autor (Contersolo Construtora de
Obras Ltda) encontra-se amparada
no artigo 65, I, “a” §§1º a 5º da Lei
8.666/1993, que trata da possibilidade de alteração qualitativa dos
contratos administrativos”, escreveu na sentença.
ARQUIVO

OBRAS executadas sem a autorização
legal estão sem pagamentos

Sem esclarecer
Segundo a Prefeitura, no despacho fica evidente que o
questionamento judicial nasce do fato de que o Município
não pagou pela obra, ao contrário do que chegou a ser
divulgado. “E é exatamente esse ponto que a decisão não
esclarece”, pondera o procurador jurídico do Município,
Luciano Braga Côrtes. “Sabemos que é legal. O problema
é que a construtora executou a obra antes da autorização
expressa do Município através do termo aditivo assinado
e publicado. Quanto à legalidade do pagamento o Judiciário não se manifestou”, ressaltou.

CONTESTAÇÃO

O Município também contesta a
afirmação feita pelo judiciário de
que o processo está parado. Na
verdade o Município fez a sua
parte e a empresa já foi notificada
ainda no ano passado para
executar o projeto original, tal qual
foi licitado, sob pena de ser
multada. “Que a substituição é
legal já sabíamos. O que o
Judiciário não diz é se o Município
pode assinar a posteriori um
aditivo e fazer o pagamento com a
obra já executada”, argumenta
Braga Côrtes.
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Internautas enviaram fotos ao Hoje News
questionando o fato de motoristas estacionarem
veículos na calçada em frente à sede de Guarda
Municipal de Cascavel, na Rua Afonso de Souza,
no Bairro Pacaembu. A Guarda vem orientando
motoristas a não estacionarem nesse local, já que
podem ser penalizados. De acordo com a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) de Cascavel, essa é uma infração grave
que resulta em multa de R$ 195,23 e cinco
pontos na carteira de habilitação. Além disso, a
legislação prevê a remoção do veículo.

Cresce emissão de carteiras
A emissão de Car teira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) na Agência do Trabalhador de Cascavel teve um aumento de 62% no último ano. De um
total de 4.548 documentos emitidos em 2016, subiu para 7.350
o número em 2017.
Embora a necessidade de ter a
carteira em mãos para conseguir
emprego formal e com o devido registro corresponda ao maior número de atendimentos, um fato
observado pela equipe tem somado às estatísticas.
“Há inúmeros casos de quem
passou por vários empregos em
pouco espaço de tempo que recorre à Agência para solicitar a segunda emissão da carteira e alega ter
perdido o documento, como forma
de tentar esconder o histórico de
trabalho para não se comprometer em futuras entrevistas”, revela a gerente da Agência de Cascavel, Marlene Crivelari.
Segundo ela, entretanto, essa
é uma tentativa frustrada. “Isso
pelo fato de que as empresas têm
acesso ao sistema que comprova
as experiências profissionais”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

NO ANO PASSADO a Agência do Trabalhador emitiu 7.350 carteiras

2a via
Em relação à segunda via da emissão de carteiras em 2016 a Agência do
Trabalhador de Cascavel registrou o total de 1.980 e no ano passado,
2.960, o que corresponde ao aumento de 49%.
Pelo Ministério do Trabalho e Emprego em Cascavel, foram 8.975 carteiras
de trabalho liberadas em 1ª e 2ª emissões. Em relação ao ano anterior,
quando o número foi de 6.362 documentos, o aumento é de 41%.
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Foliões em
busca de fantasias
Carnaval é sinônimo de festa para muita gente. E é neste período que muitos foliões aproveitam para se divertir de uma forma diferente e se
fantasiam das mais variadas formas.
Conforme a gerente de uma loja de acessórios, Keila David do Carmo, as vendas de máscaras, fantasias, chapéus e perucas aumentaram significativamente nesta semana, e até
sexta-feira (9) a expectativa é de prateleiras praticamente vazias. “Quem deixar para a última
hora vai encontrar pouca coisa, pois estamos
vendendo muito bem”, diz.
E foi pensando nisso que a microempresária Vera Beatriz Bento antecipou as compras
para o Carnaval. “Vamos viajar em família e vou
levar alguns enfeites para meus filhos se fantasiarem. Eles gostam muito das máscaras e
das fantasias”, afirma.
E não é preciso gastar muito para se enfeitar. Segundo Keila, é possível encontrar máscaras a R$ 1 a unidade. Os confetes e tintas para
cabelo, que são produtos bastante procurados
para a folia, também estão com preços acessíveis, a partir de R$ 9,99.

Das festas para a Quaresma
As festas de Carnaval iniciam já no sábado (10) e seguem até a terçafeira (13). Já na quarta-feira (14) começa o período da Quaresma,
período de 40 dias subsequentes à Quarta-feira de Cinzas, em que os
católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência
em preparação para a Páscoa.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

270 notificações de dengue em Cascavel
z Dados da Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), divulgados ontem, confirmam 14 casos de dengue em Cascavel – 12
autóctones e dois importados. Além disso, foram registradas outras 270 notificações.
zJá na 10ª Regional de Saúde de Cascavel, a Sesa registrou 43 casos da doença (40 autóctones e três importados).
Entre os 25 municípios da área de abrangência da regional existem ainda 549 casos suspeitos.
zO levantamento traz ainda os números atualizados dos casos de zika e febre chikungunya. Respectivamente, há 40
e 43 notificações, e em ambos os casos não há confirmações.
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A escolinha voltou
Uma iniciativa do prefeito Leonaldo Paranhos no seu primeiro
ano de governo para integrar a equipe administrativa e que deu resultados positivos está de volta hoje.
A Escola de Governo será realizada no Centro de Convenções e
Eventos e na primeira edição de
2018 quem irá explanar sobre as
ações da pasta é a secretária de
Educação Márcia Baldini.
Paranhos e Márcia participaram ontem do encerramento do
Seminário que a Secretaria de
Educação realiza anualmente antes do início do ano letivo e destacou os investimentos de R$ 28
milhões que a pasta investiu a
mais no ano passado, em comparação a 2016.
Ele falou ainda sobre a primeira Escola de Governo. “Vamos
expor todos os produtos que nós
temos, desde a merenda, os veículos, os móveis novos, ar condicionado e computadores. Estes
R$ 28 milhões que estamos falando são aquisições feitas no final do ano passado e que começam a ser entregues amanhã [hoje]
nas escolas”, disse o prefeito.

Seminários
Desde o dia 31 de janeiro diferentes grupos de servidores ouviram palestras de
renomados profissionais da Educação em preparação para o novo ano letivo.
Na manhã de ontem, Márcia Baldini falou da importância deste momento em
que os alunos retomam suas atividades na escola ou no Cmei (Centro Municipal
de Educação Infantil) e do fundamental papel do professor neste processo. “A
criança precisa construir relações com as outras crianças e com o professor, por
isso o primeiro dia de aula é tão importante. É necessário ter uma boa
receptividade e afeto para com o aluno”, disse aos presentes.

DIVULGAÇÃO

Seminários da Educação
foram encerrados ontem

AVANÇOS

O prefeito Paranhos, que também marcou presença em mais um dia de
seminários, dividiu com os professores e profissionais do Ensino Fundamental a
sua alegria pelos avanços conquistados na Educação durante 2017, o primeiro
ano de governo, sucesso que segundo o prefeito, “só foi possível graças aos
esforços de todos”.

CASCAVEL, 07 DE FEVEREIRO DE 2018

HOJE NEWS

13

14

POLÍCIA

HOJE NEWS, 07 DE FEVEREIRO DE 2018

Desaparecido em Lisboa
O filho do empresário cascavelense Paulo Krausse, Maycon Diego Krausse, de 35 anos, está desaparecido em Lisboa desde o dia
23 de janeiro.
De acordo com Paulo, Maycon
saiu do Brasil para Lisboa, em
Portugal, dia 23 de janeiro e chegou dia seguinte. Inclusive postou fotos nas redes sociais, entrou em contato com a família.
Mas, às 22h, não pegou o avião
para Londres conforme estava
planejado e a família não teve
mais contato.
A Polícia Federal de Cascavel já

HOMEM, que é motoboy em
Londres, está desaparecido
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Divulgação

DESAPARECIDO
A Polícia Civil de Cascavel
e a família procuram Tiago Lustosa Santos, 32 anos, que
está desaparecido. Segundo a
polícia, o rapaz saiu de casa
na segunda-feira à tarde, sem
falar para onde ia.
O pai do rapaz, Hostilio Lustosa dos Santos Filho, registrou
boletim de ocorrência e disse
que o filho usava calça jeans,
camisa polo cor cinza, tênis e
uma mochila nas costas. Tiago
deixou os documentos em casa
e levou apenas a CNH.
Segundo a família, Tiago sofre de esquizofrenia, faz tratamento e usa medicamentos controlados e, nos últimos dias, teria
deixado de usar os medicamentos. Ele apresentou sintomas de
desequilíbrio que, segundo a fa-

RAPAZ está desaparecido em Cascavel
mília, não é comum. Qualquer informação sobre o paradeiro do
rapaz pode ser informada pelos
telefones 190, da Polícia Militar,
e 197, da Polícia Civil, além do
45 99935-2699.

foi informada. Assim como a Interpol, a União Européia e todas as
autoridades de Lisboa. “Inclusive,
meu outro filho está em Lisboa tratando do assunto”, lamenta o pai
que, assim como toda a família,
está desesperado.
Maycon é solteiro e mora na
Europa há 10 anos, inclusive com
dupla cidadania. Trabalha em Londres como motoboy. “É um rapaz
que não tem sequer queixa de briga na polícia, acima de qualquer
suspeita”, afirma.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

Quadrilha
desarticulada
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A Polícia Civil de Cascavel
participou de uma operação, em
conjunto a diversas forças policiais
liderada pela Polícia Civil de
Matelândia, que desarticulou uma
quadrilha especializada em tráfico de
drogas e em roubos de caminhonetes,
que atuava em toda a região.
Na ação, que começou de
madrugada, foram cumpridos 11
mandados de prisão, dois de busca e
apreensão de adolescentes e 13
mandados de busca e apreensão. A
operação atingiu diretamente um dos
líderes do PCC (Primeiro Comando
da Capital), que está detido em Foz
do Iguaçu e que de lá comandava a
quadrilha, inclusive planejando a
morte de um agente, que atua na
cadeia de Matelândia. Os mandados
foram cumpridos em Ramilândia,
Matelândia e Foz do Iguaçu, com
apoio de um helicóptero.
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45 dias de
suspensão
tivas em que ele foi suspenso está o uso da palavra na tribuna.
Damasceno pegou o
“gancho” após investigações da Comissão sobre
um áudio divulgado pela
imprensa no ano passado em que ele aparecia
oferecendo um cargo público a um correligionário na Secretaria de Esportes em troca de serviços par ticulares nos
fins de semana.

DIVULGAÇÃO

O vereador Albino
Stehr Junior, o Damasceno Junior (PSDC), está
suspenso por 45 dias
das prerrogativas regimentais. A sanção, recomendada pela Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores, foi aprovada
ontem pelo plenário.
Isso significa que Damasceno Junior deverá ficar calado durante um mês
e meio. Entre as prerroga-

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Fantasmas políticos
O Show Rural além de sua grandeza já natural e de
contribuição econômica e tecnológica é também um
importante palco político. Esse ano, a atração
“ressuscitou” alguns políticos que há tempos estavam
sumidos. Alguns perambulavam sozinhos, desgarrados de
seus antigos grupos e em busca de novas companhias.
Teve até papagaio de pirata.

Economia boêmia
O evento também
movimenta a boêmia da
cidade. Com tanto
movimento, alguns ramos
mais informais do
comércio e serviços estão
ativos e faturando alto. O
mercado publicitário
entrou em ação e grandes
outdoors estampados por
belas garotas podem ser
vistos pelas vias de
acesso. Todo mundo deseja
um lugar ao Show.

Proteção infantil

DAMASCENO Junior ficará suspenso por 45 dias

RELATÓRIO

“Com base no relatório final aprovado pelos vereadores que
compõem a Comissão de Ética, Decoro Parlamentar desta Casa,
bem como, nos termos do art. 9º da Resolução nº 6, de
2016, foi aplicada a suspensão de prerrogativas regimentais ao
Vereador Albino Stehr Junior (Damasceno Junior). A
suspensão das prerrogativas regimentais aplicada ao vereador
começa a valer a partir da data da publicação oficial da
Resolução, que deve acontecer na próxima quinta-feira (8)”.
A Comissão de Ética na Câmara neste caso foi integrada
pelos vereadores Olavo Santos (PHS), Pedro Sampaio
(PSDB), Romulo Quintino (PSL), Misael Júnior (PSC) e
Josué de Souza (PTC).
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O vereador Misael Júnior
voltou do recesso disposto
a levantar mais uma vez a
bandeira de proteção à
infância. O legislador
demonstrou preocupação

que eventos culturais que
agridam a infância e a
moralidade sejam realizados
em Cascavel. O parlamentar
fez um pedido ao prefeito e
a secretária de Educação
que a atenção seja
constante. Ele usou como
exemplo uma exposição do
Museu do Olho, na capital.

Sem fôlego
Durante a sessão ordinária
de ontem a assistência da
Câmara de Vereadores teve
dificuldades para ouvir as
respostas de alguns
vereadores durante a
chamada. Coube ao
presidente pedir que seus
pares respondessem com
mais fôlego. Logo todos
impostaram um vozeirão
para as respostas.

SAIU DE CENA
Enquanto o governador Beto Richa atendia a imprensa
no Show Rural ontem, seus assessores tentavam a todo
custo conduzi-lo para compromissos políticos. Assim
que questões mais ácidas foram disparadas, Beto foi
retirado de cena.
z O “ano letivo” dos servidores do Município começa
hoje com a primeira “Escola de Governo” de 2018.
z E já na primeira aula a secretária de Educação Márcia
Baldini irá explanar as ações e projetos da pasta.
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AÍLTON SANTOS

CIDA Borghetti esteve ontem em
Cascavel no Show Rural Coopavel

Animada e sem decisão
Maria Aparecida Borghetti (PP) foi
umas das primeiras autoridades a
aterrissar no Show Rural ontem. A
vice-governadora do Paraná chegou
animada e cercada por seus assessores e apoiadores da pré-candidatura ao Governo do Estado. Além da
visita ao imponente evento, fez questão de conversar com produtores,
expositores e líderes regionais.
Recebida por jornalistas, Cida
Borghetti não tinha a resposta esperada por todos. Ela depende da
decisão política de Beto Richa e da
cúpula progressista para saber se
chegará ao Palácio do Iguaçu ainda
este ano ou se terá a oportunidade de disputar nas urnas a possibilidade de ser a primeira mulher
no Executivo paranaense.
Porém, um detalhe no discurso
de Cida Borghetti pode significar
que sua intenção de disputar o
Governo do Estado pode estar em
banho-maria. “Estou à disposição

do grupo que me trouxe até aqui e
que tem construindo com muita
cooperação um caminho sólido. A
decisão não depende exclusivamente do que penso, mas também
passa pela compreensão de outras
lideranças”, orientou.
A progressista afirmou que está
preparada para assumir o Governo
caso, o tucano Beto Richa deixe o
governo para disputar uma vaga no
Senado. “Minha caminhada e experiência junto ao poder público me
habilitam para fazer o melhor para
o nosso Estado”, afirmou.

Dono da Bola

Animação Natural

Sem esconder um brilho nos olhos
quando o assunto é a possibilidade
de conquistar o titulo de primeira
mulher eleita governadora do
Paraná, Cida Borghetti, mantém a
polidez sobre a indecisão de Beto
Richa. “Creio que logo o grupo
deve chegar ao consenso que vai
guiar os próximos passos da nossa
jornada. Enquanto isso não ocorre,
temos que seguir o ritmo e a
qualidade dos trabalhos em prol
de todos os cidadãos do nosso
Estado”, encerra otimista.

Beto Richa (PSDB) chegou em outro voo e logo encontrou com a
vice-governadora no interior do Show Rural. Ele repetiu o discurso de
indecisão de apoio e afirmou não ter certeza sobre seu futuro político. O governador sabe que sua aparente indecisão pode causar prejuízos políticos irreparáveis, mas parece não ter pressa para oferecer
apoio ou confiança aos que até agora foram seus parceiros.

CASCAVEL, 07 DE FEVEREIRO DE 2018
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“Eu ainda não
decidi meu futuro
político, eu sou
muito cauteloso,
embora reconheça
que o tempo está
se esgotando para
essa decisão”.

OS NOVOS RICOS DA LAVA-JATO
Os profissionais do Direito deveriam zelar pela
licitude da fonte que paga os seus honorários advocatícios. Senão, onde ficam a ética e a decência
de advogados que recebem honorários sabidamente de origens ilegais? Por que até hoje a OAB
e o Congresso não arrostaram a matéria, de maneira a moralizá-la?
A revista Veja, edição de 29/11/2017, estampa em sua capa, fumando charuto importado de
R$ 350 reais a unidade, um criminalista que enriqueceu na Lava-Jato: “Desfruto de um padrão
de vida que jamais sonhei ter”.
Não se discute a competência profissional de ninguém para fazer jus aos polpudos honorários recebidos. O que nos chama a atenção é que a fonte
pagadora desses honorários é de clientes encalacrados na Lava-Jato, a qual investiga justamente a
indecorosidade desses clientes em operações irregulares de desvios dinheiro público.
É difícil acreditar que os honorários advocatícios dos novos ricos da Lava-Jato venham de fontes lícitas. A Receita Federal deveria investigar a
legalidade desses honorários.
De todos os contribuintes nacionais é exigida
por ocasião da declaração de Imposto de Renda a
comprovação das receitas lícitas auferidas. Portanto, os honorários advocatícios não podem camuflar dinheiro oriundo de operações criminosas.
“A Lava-Jato produz uma nova casta de milionários: os advogados criminalistas pagos a peso
de ouro para livrar das grades os ricos acusados
de corrupção”.

Beto Richa,
governador do
Paraná, ontem no
Show Rural

NOTAS

z Show Rural

z Trator solidário

A 30ª edição do Show
Rural Coopavel bateu
mais um recorde ontem,
no segundo dia oficial
de visitação. O público
que visitou o parque foi
de 61.570 pessoas, novo
recorde para uma terçafeira. A soma é 5.382
visitantes maior em
comparação ao mesmo
dia da edição anterior,
quando 56.188 pessoas
estiveram na área que
abriga a feira.

O governador Beto Richa
anunciou nesta terça-feira
(06), durante visita ao
Show Rural em Cascavel, o
aporte de R$ 12 milhões
para o programa de
Subvenção ao Prêmio de
Seguro Rural (PSR) para o
exercício de 2018. Os
recursos serão utilizados
para reduzir os custos dos
produtores na contratação
do seguro de 29 culturas.

O trabalho
realizado pela
Polícia Rodoviária
Federal na
organização do
trânsito na BR277 durante o
Show Rural.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal
aposentado
(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

A indecisão do
governador Beto
Richa sobre
continuar ou não
no governo para
disputar as
eleições deste
ano.
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chuvas isoladas
à tarde
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Fases da lua
MINGUANTE
07/02 - 13h53

NOVA
15/02 - 19h05

CRESCENTE
23/02 - 05h09

CHEIA
03/03 - 21h51

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Felicidades!

Em momento
de pura
descontração,
ISABELA DE
LARA
POPIOLSKI,
fotografada por
Vera e Grasi
Fotografias

Sou como você me vê. Posso
ser leve como uma brisa ou
forte como uma ventania,
depende de quando e como
você me vê passar.
Clarice Lispector

Liquidação
Esta semana, o Albergue
Noturno de Cascavel estará
aberto todas as tardes, a
partir das 14h, para liquidar
todo o estoque. Todos os
produtos estão com 50% de
desconto. São roupas e
calçados novos e usados.
Mais informações pelo
telefone (45) 9 9977-3018.

gente@jhoje.com.br

Folia

Boas energias

Sábado, no Botequim da Esquina Cascavel, às 18h, tem o
Bloco Salve Simpatia + bateria MED FAG.
Segunda, no Jaydin Do Édenn, tem baile de Carnaval,
às 22h. Os ingressos custam R$ 10.

Dia 17 de fevereiro, das 8h
às 18h, será realizado o
Curso de Massoterapia
Holística. A promoção é do
espaço ShengTao Terapias
Orientais, Rua Belo
Horizonte, 255. Mais
informações pelo telefone:
(45) 3222-3223.

Tal mãe, tal filha, Silmara e Clara Fonseca Fappi
VÍTOR PINHEIRO

Carol Nogas, Laís Laíny,
Igor Jamsen, Luiz Serafim,
Marcos Danilo Forcci e
Maria Paula Merli.

Aviva 2018
Sábado começa o Aviva,
um dos maiores eventos
evangélicos de Cascavel.
Será na Igreja Presbiteriana
Renovada. O evento segue
até dia 13 de fevereiro e
trará a Cascavel grandes
nomes da música gospel
como Davi Sacer e
Discoprise, além de
conferencistas de renome.
A entrada é franca. A igreja
está localizada na Rua
Vitória, 2.340.
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N o velas
• REDE GLOBO

GLOBO z TEMPO DE AMAR

MALHAÇÃO
Ellen, Jota, Tina e Anderson assistem
ao julgamento de Vicente pela internet.
Tina escreve versos de uma música.
Edgar fica com ciúmes de JM. Luís se
recusa a trabalhar com Malu e Edgar.
Keyla e Lica explicam a Dóris o projeto que elas pensaram para o colégio. Luís conta a Marta sobre o projeto de Malu. Fio admira o trabalho
de Flavio. Benê e Guto se esbarram
na rua. K2 revela a Tato que viu Aldo
com moradores de rua, mas ele não
acredita. JM pensa em convencer
Dóris a ir para a escola deles.
DEUS SALVE O REI
Lucrécia acusa Catarina de estar flertando com Rodolfo. Rodolfo diz a Lucrécia que estranhou o seu mau humor.
Afonso e Amália ajudam a consertar a
carroça de Samara e seu filho na estrada. Augusto estranha a pequena quantidade de convidados de Constantino
para o casamento. Constantino diz a
Hermes que em pouco tempo conquistará a confiança de Augusto e fará com
que Artena se junte ao seu exército no
ataque a Vicenza.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Laura fala sobre o que a faz temer Vinícius para Adriana. Raquel acorda e conta a Bruno que não está sentindo suas
pernas. Laura discute com Vinícius ao
chegar em casa. Jô paga as despesas
de Renan e o leva para um flat. Mercedes reza, e seus mensageiros ajudam
Raquel. Cido discute com Samuel por
causa de Suzy. Rafael e Renato constatam a melhora de Raquel. Bruno exige que Nádia cuide de Raquel. Adriana
faz uma sessão de hipnose com Laura.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Gustavo e Cecília propõem o brinde do
casal durante a festa. A Madre Superiora também faz um discurso para o
casal e diz para Cecília que aprendeu
muito sobre amor e fé com ela. Juju

DIVULGAÇÃO

Fernão
aparece em
São Vital
e beija
Lucinda
grava um depoimento especial com os
convidados do casamento para o casal. Vitor chama Gustavo de lado e diz
ao amigo que Paula acaba de revelar
por telefone que Cassandra é sua filha.
Cecília joga o disputado buquê da noiva. Enfim os noivos vão embora sob
chuva de arroz para a lua de mel que
acontecerá em Bariloche, na Argentina. Juju está com os pais na casa de
Inácio após a festa de casamento quando Bruna (Duda Matte) chega de surpresa ao local.
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Durante a festa de casamento de Pe-

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 Felícia 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 Brasil
e se hospedará na pensão. Fernão
pede indicação a Tomaso e Giuseppe para encontrar Lucinda. Conselheiro entrega a Vicente e Maria Vitória o presente que comprou para o
casal. Gregório comenta com Leonor que Lucinda ficou interessada
em Fernão. Inácio fica nervoso ao
pensar na possibilidade de reencontrar Maria Vitória, e Tereza tenta tranquilizá-lo. Delfina manda Vasco destruir a casa em que Firmino está
com a família. Lucerne chantageia
Teodoro. Pepito vende o vestido de
Alzira. Fernão aparece em São Vital
e beija Lucinda.
dro e Amélia, Inácio pede a Marisa que
lhe dê uma chance para conquistá-la e
ela concorda. Branca critica Mariana por
ir vestida de branco ao casamento da
irmã. Téo fica encantado com o desfile
de Mal Amada e a escolhe para sua
campanha publicitária. Isabela fica inconformada. Luiz tem uma infecção
muito forte e, em seu delírio, chama
por Fernanda. Quando se recupera consegue sua transferência para a cozinha. Apolinário também é transferido
e não fica nada satisfeito. Fernanda
volta da aula muito triste e conta que
foi expulsa por ter se atrasado. Paulinho tenta reanimá-la.

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

Aproveite a manhã para terminar projetos que deixou de lado. Alguém importante pode apoiar suas ideias. Você conta com a sorte e tudo deve correr
da maneira que deseja. Cor: branco.

Libra

Há chances de rever amigos antigos logo cedo, e eles poderão dar
uma força para você, seja no trabalho, ou se está à procura de emprego. Cor: preto.
Aproxime-se dos seus superiores e
mostre serviço, pois sua competência
pode impressionar. Anote as ideias que
tiver, mas deixe para comentar sobre
isso mais tarde. Cor: marrom.
Logo cedo, pode se entender melhor
com os superiores. Que tal retomar um
projeto que estava parado? À tarde,
ouça mais e fale menos, para não dar
nenhum fora. Cor: creme.
Hoje, não confie demais nos outros.
Logo cedo, poderá contar com a ajuda de alguém em um cargo superior.
Guarde suas ideias e espere um momento melhor para falar. Cor: verde.

Aquário

Sagitário Escorpião

Um reencontro com antigos colegas
de trabalho ou mesmo amigos que não
via há tempos pode ajudar a fechar
bons negócios e ganhar dinheiro logo
cedo. Cor: bege.
Logo cedo, aproveite para retomar um
trabalho que estava de lado. Agindo
com responsabilidade e cautela, qualidades que tem de sobra, terá mais
chances de se destacar. Cor: creme.
Vai ser mais fácil se concentrar e produzir se trabalhar sem a ajuda de ninguém
na parte da manhã. Você terá facilidade
para perceber uma boa oportunidade:
não deixe passar em branco! Cor: lilás.

Peixes

PALAVRAS CRUZADAS

A manhã será favorável para fazer algumas mudanças, inclusive começar
uma reforma em casa. Depois do almoço, pode sentir que suas esperanças estarão renovadas. Cor: cinza.
Logo cedo, reserve um tempo para
dar atenção a um projeto que estava encostado. Os resultados deverão ser surpreendentes: arrisque.
Cor: laranja.

Capricórnio

Virgem

Leão

Câncer

Gêmos

De manhã, você terá facilidade para
se concentrar no trabalho e poderá
retomar um projeto que estava encostado. À tarde, pode ter novas ideias:
vale a pena anotá-las. Cor: verde.

Touro

horóscopo

VARIEDADES

Trabalhar em equipe ou formar parceria
será a melhor maneira de dar conta do
seu serviço. Retome um projeto que estava encostado há um tempo: ele pode
dar bons resultados. Cor: laranja.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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