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O pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro visitou ontem o Show Rural, em
Cascavel. De malas para o PSL, Bolsonaro estava desacompanhado de Adelino Ribeiro e
Alfredo Kaefer, dois deputados da cidade que pertencem ao partido. Ambos estão com
os dois pés fora da legenda por conta do “tratoraço” da direção nacional que destituiu
Adelino da presidência do diretório estadual para dar lugar ao deputado Fernando Fran-

cischini. Kaefer diz não se agradar com o extremismo e o radicalismo de Bolsonaro.
 Pág. 07

Com Bolsonaro no PSL,
saem Adelino e Kaefer
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Rumo à elite
O Cascavel Clube Recreativo estreia no

próximo domingo no Campeonato
Paranaense da Segunda Divisão. O grupo de
jogadores, que conta com remanescentes

de 2017 e jovens da equipe sub-19, é
comandado pelo experiente treinador

Agenor Piccinin. A estreia será no Estádio
Olímpico Regional contra o Independente,

atual campeão da Terceirona.
 Pág. 16

Ratinho e
Osmar falam
sobre eleições
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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, 08 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

Com a renovação da pareceria en-
tre Cooperativa Sicredi Vanguarda e
Futebol Clube Cascavel para o ano de
2018, as duas instituições promove-
rão novamente a ação beneficente em
prol de uma entidade local.

Para este ano, a instituição es-
colhida foi o Recanto da Criança de
Cascavel, que acolhe crianças e
adolescentes em situação de vul-

Futebol e ação social
nerabilidade social e familiar. Com
os jogos disputados em casa pela
equipe cascavelense durante o
Campeonato Paranaense, será ar-
recadado R$ 1 por ingresso vendi-
do, de acordo com o público pagan-
te declarado na súmula da partida.

 Em 2017, a entidade benefici-
ada foi o Hospital do Câncer de
Cascavel (Uopeccan), que recebeu

a doação de R$ 6 mil; na ocasião
o que valia eram gols marcados
pelo FC Cascavel.

Para o presidente do time, Valdi-
nei Silva, essa iniciativa tem como
objetivo devolver o apoio que o time
recebe da cidade de Cascavel. “A
parceria vai destinar o valor de R$ 1
do ingresso de cada torcedor que for
ao estádio, inclusive da torcida ad-
versária. Também não podemos dei-
xar de citar, que os alimentos arreca-
dados na campanha de incentivo ao
torcedor, serão encaminhados ao Pro-
vopar. Desta forma, o FC Cascavel,
procura não só estar próximo da co-
munidade como também das ações
desenvolvidas pela comunidade”.

PLACAR DE ONTEM

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

* Na próxima fase

Dono do placar mais elástico da 3ª rodada do Terrão, os Amigos do
Jabá ostentarão a liderança da competição por mais uma semana. Isso
porque não haverá jogos no campo do Jardim Colonial neste domingo,
por conta do feriado prolongado de Carnaval. Os Amigos do Jabá
aplicaram 7 a 2 no JG Construções, sexto colocado no campeonato. O
triunfo teve peso maior com a derrota do vice-líder Treme Terra, que
perdeu para o Sanga Funda por 3 a 2. Na terceira colocação estão os
Amigos do Elivelton, que venceram outra tradicional equipe do Terrão
que amarga resultados ruins, o penúltimo colocado Fúria/Mercado
Samara, por 4 a 1. Os demais resultados da rodada foram: 100%
Interlagos 4x0 Autoescola Avenida e Recanto Colmeia 3x1 Frutana.

AÍLTON SANTOS
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Equipe que carrega consigo a
história vitoriosa do futebol cas-
cavelense da década de 80, o
Cascavel Clube Recreativo ten-
tará voltar ao cenário principal
do esporte no Estado a partir
deste domingo, quando inicia-
rá em casa as disputas da Se-
gunda Divisão. O duelo pela pri-
meira rodada está marcado
para as 16h30, no Estádio Olím-
pico, diante do Independente
São-Joseense, atual campeão
da Terceirona.

O grupo de jogadores, que
conta com remanescentes de
2017 e jovens da equipe sub-19,
é comandado pelo experiente
treinador Agenor Piccinin: “É uma
característica minha trabalhar a
parte tática e a técnica com du-
pla função, sempre com dois atle-
tas, num revezamento constan-
te, para que eles tenham confi-
ança no dia de jogo, saber que
se estiverem na reserva possam
vir a ser titulares. Todos têm que
estar preparados, por isso tive a
precaução de fazer colocar todos
em campo nos amistosos e nos
trabalhos coletivos que tivemos”,
diz o treinador.

Agora é CCR

Competição “de tiro-curto” que conta
com dez equipes na disputa por duas
vagas à elite do Estadual 2019, a
Segunda Divisão do Paranaense de
Futebol terá início neste fim de
semana com jogos em cinco cidades:
Cascavel, Maringá, Paranavaí, Ponta
Grossa e Irati.
Destaque para a partida de abertura
da competição: Iraty x Rolândia, às
16h30 de sábado. Os demais
confrontos da primeira rodada serão
todos às 16h30 de domingo: Cascavel
CR x Independente São-Joseense,
PSTC x Portuguesa Londrinense,
Paranavaí x Batel e Operário x
Andraus.
Pelo regulamento, os times se

enfrentarão em turno único na
primeira rodada e os oito primeiros
avançarão de fase para formar dois
grupos, nos quais atuarão no
sistema ida e volta. Os dois
primeiros de cada grupo ascenderão
de divisão e disputarão a final da
Segundona.
O Independente de São José dos
Pinhais disputa a competição com o
status de ter sido o campeão da
Terceirona 2017, que teve o
Rolândia como vice e o Batel como
terceiro colocado, mas convidado a
participar por conta da desistência
do J. Malucelli, rebaixado da elite. Já
o PSTC foi o outro degolado que
tenta voltar à Primeira Divisão.

E o campo?
No caso dos jogos em Cascavel e Maringá, os gramados dos estádios locais
terão dois dias seguidos de disputas. No sábado, pela Primeira Divisão, o
FC Cascavel receberá o Atlético e o Maringá receberá o Rio Branco. No
domingo, pela Segundona, Cascavel CR e Independente jogarão no
Olímpico, e PSTC e Batel atuarão no Willie Davids.

INGRESSOS
Os ingressos para Cascavel CR x
Independente estarão disponíveis
na bilheteria do Estádio Olímpico
a partir das 14h30 de domingo.
Os valores são R$ 40 para as

cadeiras e R$ 20 para as
arquibancadas, com meias-entradas

a R$ 20 e R$ 10,
respectivamente.

A Segundona 2018

FÁBIO DONEGÁ

TUDO CERTO
“Os atletas que chegaram
estavam treinando, então quanto
à preparação não há problema.
Agora é só esperar pela
publicação no BID [Boletim
Informativo Diário]”, diz o
supervisor da equipe, Péricles
Almeida. Dos 28 jogadores do
elenco da Serpente, apenas seis
não tinham a situação
regularizada até ontem.
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Discurso firme
Uma semana após a última visi-

ta a cidade, o deputado estadual
Ratinho Júnior pousou em Casca-
vel novamente, desta vez para con-
ferir de perto a 30ª edição do Show
Rural. Depois de cumprir agenda
com o prefeito Leonaldo Paranhos,
o pré-candidato ao Governo do Esta-
do atendeu a imprensa e adotou um
discurso ainda mais firme com rela-
ção a sua futura candidatura. Rati-
nho Júnior interpretou a indecisão
de Beto Richa como oportunidade.

Ele reafirmou que seu caminho
segue em construção há 14 anos.
“Estamos com o diálogo aberto com
todos e percorrendo o Paraná firmes
no propósito que traçamos ainda no
começo da minha carreira política.
Chegou o momento e não existe
possibilidade de recuo”, destaca.

Diante da indecisão de Beto Ri-
cha, Ratinho Júnior não descartou

uma possível composição com a
atual vice-governadora Cida Bor-
ghetti. “Vamos unir todas as pes-
soas que amam o Paraná e querem
o desenvolvimento do nosso Esta-
do. No entanto, as pessoas que
estarão nesse caminho conosco
precisam ter convicções de que o
mais importante não é negociar
postos e cargos e sim trabalhar
pelo Estado”, afirma.

SEGUNDO PLANO
Ratinho deixou claro que quem
desejar se unir a sua campanha terá
que figurar em segundo plano.
“Não tenho compromisso com ego
e com pretensões que suplante
nosso projeto para o Estado”,
disse em um discurso ainda mais
conciso e seguro que na semana
passada. Campanha

empoeirada
Com uma tradicional ligação com o

campo e o setor produtivo, o senador
Osmar Dias (PDT) aproveitou a

quarta-feira (07) para visitar o Show
Rural. Recebido com muita distinção

pela presidência e coordenação, o
pré-candidato ao governo do Estado

chegou por terra, depois de ter
passado a noite em uma de suas

propriedades na região, Osmar Dias
afirmou que está focado em sua
candidatura e que escolheu um

caminho longe de acusações e luxos.
Entre esses luxos, Osmar Dias, fez

questão de lembrar que tem
percorrido o Estado na boleia de seu

carro e que essa logística é mais
demorada, porém mais eficiente. “Eu
conheço o Paraná das porteiras para

dentro e as estradas que levam até as
propriedades. Enquanto muitos olham
o Estado de cima para baixo, eu faço

questão de olhar nos olhos dos
paranaenses e sentir suas dificuldades

e anseios”, disse.

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Fábio Donegá

Ilusão de recursos
Osmar Dias disse que o Paraná vive uma ilusão de recursos. Para o
senador essa situação é um caminho duvidoso para o Estado, lembrando os
passivos com os servidores e o descontentamento de muitas classes que
não foram lembradas no modelo atual de política.   “Estão adiantando uma
receita para as cidades e gerindo de forma que tudo que é liberado hoje
fará falta amanhã. Ninguém segura uma receita insustentável por muito
tempo”, afirma. Os caminhos de Osmar Dias novamente precisam se cruzar
com as estradas do senador Álvaro Dias, que ensaia uma pré-candidatura
ao Palácio do Planalto.  Antes que essas questões sejam acertadas,
nenhum passo é seguro para o pedetista.

RATINHO JUNIOR visita Cascavel pela
segunda vez em menos de uma semana

OSMAR DIAS foi recebido pelo diretor da Coopavel, Dilvo Grolli
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INSCRIÇÕES ABERTINSCRIÇÕES ABERTINSCRIÇÕES ABERTINSCRIÇÕES ABERTINSCRIÇÕES ABERTASASASASAS
PÓSPÓSPÓSPÓSPÓS-----GRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃO: 21 CURSOS SÃO OFERT: 21 CURSOS SÃO OFERT: 21 CURSOS SÃO OFERT: 21 CURSOS SÃO OFERT: 21 CURSOS SÃO OFERTADOS EM CASCAADOS EM CASCAADOS EM CASCAADOS EM CASCAADOS EM CASCAVELVELVELVELVEL

Cursos envolvem áreas da Saúde, Direito, História, Empreendedorismo,
Cooperativas, Construção Civil e outras; confira

A Universidade Paranaense –
Unipar já deu a largada dos
cursos de pós-graduação para
2018. Só na Unidade de Cascavel,
são 21 cursos ofertados, opções
em todas as áreas do
conhecimento. Em um mercado
competitivo, a educação
continuada solidifica as
vantagens de atualização na
carreira e melhores salários.
Fazer uma especialização
também imprime competências
valorizadas no mundo
corporativo, como
conhecimentos técnicos,
humanísticos e do dia a dia da
profissão, além de possibilitam
ampliar a rede de contatos de
trabalho.

Na lista dos ofertados estão:
Acupuntura; Avaliação Psicológica;
Ciências da Pele e Dermoestética;
Dentística; Direito e Processo do
Trabalho sob as Diretrizes da
Reforma Trabalhista; Direito
Processual Civil; Doenças
Infecciosas e Parasitárias;
Endodontia; Enfermagem
Dermatológica e Assistência a
Feridas; Gerenciamento de Obras
e Serviços e Práticas
Construtivas; História
Contemporânea e do Brasil;
Implantodontia; MBA em
Empreendedorismo e Coaching;
MBA em Gestão de Cooperativas
de Crédito; Métodos Ágeis na
Gestão de Projetos de Software;
Ortodontia; Política, Gestão e

Direito no Setor Público;
Projeto Arquitetônico: Gestão
e Sustentabilidade; Psicologia
Analítica: Clínica Junguiana;
Psicologia Clínica Analítico-
Comportamental; e Relações
Familiares e Intervenções
Psicossociais.
As vagas são limitadas, por
isso, não perca tempo. As
inscrições estão disponíveis
no site www.unipar.br, onde
você também encontra
informações sobre disciplinas,
corpo docente e investimentos.
As aulas têm previsão de iniciar
em abril, exceto para os cursos
na área da Odontologia. Saiba
mais na página ou pelo telefone
(45) 3321-1300.

Inscrições já
podem ser
feitas no site
da Unipar
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O estilo autoritário do deputado
federal e pré-candidato à Presidên-
cia da República, Jair Bolsonaro,
está provocando uma debandada de
filiados do PSL por onde ele passa.
Ontem, Bolsonaro esteve no Show
Rural Coopavel e, estranhamente,
os deputados de Cascavel Adelino
Ribeiro (estadual) e Alfredo Kaefer
(federal), duas lideranças que con-
solidaram o partido no Paraná, não
acompanharam o parlamentar.

Os dois parlamentares não irão
apoiar a candidatura de Bolsonaro e
estão com os dois pés fora do parti-
do. Tudo por conta do “tratoraço” li-
derado por Bolsonaro que, mesmo
sem estar oficialmente filiado ao PSL,
já comanda o partido e está colocan-
do nos diretórios estaduais pesso-
as com o mesmo estilo autoritário
do parlamentar. No Paraná, o parti-
do foi parar nas mãos do deputado
federal Fernando Francischini.

Kaefer diz que desde a semana
em que foi anunciada a ida de Bol-
sonaro para o PSL, o parlamentar
não o procurou, mesmo estando os
dois na Câmara dos Deputados. “A
justificativa de não ter deputados
do PSL acompanhando o Bolsona-
ro em Cascavel é de que eles [os

DE SAÍDA
O deputado Adelino Ribeiro, que
oficialmente ainda é o presidente
do partido no Paraná, diz que
assim que Bolsonaro entrar na
legenda, ele sai fora. “Tenho que
respeitar o presidente nacional que
achou por bem comprar o projeto
dele, então paciência. Se der
certo, parabéns pra eles”, diz. Na
última segunda-feira (5), Adelino
esteve na convenção nacional do
partido quando foi comunicado
que o presidente do PSL no
Paraná será Francischini. “Achei por
bem não participar dessa iniciativa,
o Francischini até me convidou para
ser vice, mas não aceitei. A gente
lutou 10 anos para construir o
partido”, ressaltou.

Autoritário, Bolsonaro
perde apoio no Paraná

parlamentares] estão fora do parti-
do e não vão acompanhar o Bolso-
naro após esse ‘tratoraço’ em cima
dos deputados”, afirmou.

Kaefer diz que Bolsonaro é um
liberal, assim como ele, mas que
não concorda com os extremismos
e radicalismos do pré-candidato.

Esta não é a primeira vez que
Bolsonaro esfacela um partido polí-
tico. Com seu autoritarismo, que lem-
bra grandes ditadores da política
mundial, Bolsonaro tentou entrar no
Patriota, o antigo PEN, mas de cara
exigiu comandar 23 dos 27 diretóri-
os estaduais. Integrantes do parti-
do reagiram e o parlamentar recuou

 AÍLTON SANTOS

e desistiu de ingressar na legenda.
Em Cascavel quem acompanhou

Bolsonaro foi o vereador Romulo
Quintino, que pertence ao PSL e é
um entusiasta da candidatura do
capitão da reserva.

BOLSONARO esteve ontem no
Show Rural Coopavel

BOLSONARO esteve ontem no
Show Rural Coopavel
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

PRINCIPAL produto exportado em Cascavel foi
a proteína animal, especialmente aves

Exportações em
janeiro atingiram

US$ 24,3
milhões

Proteína animal
puxa exportações

O resultado das exportações
cascavelenses foi positivo em janei-
ro. As vendas externas, impulsiona-
das pelo agronegócio, somaram
US$ 24,3 milhões, um acréscimo
de 32,6% em relação ao mesmo
período do ano passado, quando o
volume financeiro registrado foi de
US$ 18,3 milhões.

Com base nos dados do Mdic
(Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços), quem impulsio-
nou as exportações foi a proteína
animal, especialmente as carnes e
miudezas de aves. Somente este
produto responde por quase 50% de
tudo que é exportado por Cascavel,
e em janeiro foi responsável pela
venda de US$ 11.889.179, quase

Já as importações cascavelenses caíram 20,6% em janeiro em rela-
ção a igual período de 2017, fechando o mês com US$ 12 milhões
importados. Apesar da queda nas importações, Cascavel fechou a ba-
lança comercial de janeiro com saldo positivo de US$ 5,9 milhões.

Entre os produtos mais vendidos ao município estão os tiocom-
postos orgânicos (US$ 3,5 milhões), fertilizantes minerais ou quími-
cos (US$ 1,7 milhão), preparações para alimentação animal (US$
1,5 milhão), acessórios veiculares (US$ 1,4 milhão) e vitaminas na-
turais ou sintéticas (US$ 643 mil).

3% a mais que em janeiro de 2017.
As proteínas animais estão en-

tre os cinco produtos mais exporta-
dos pelo município. Depois dos fer-
tilizantes, que ocupam a segunda
colocação, movimentando US$ 2,5
milhões em janeiro, estão os suínos
(US$ 2,2 milhões), as carrocerias
para veículos (US$ 1,3 milhão) e a
carne bovina (US$ 1,1 milhão).

 I mportações

BOA PRESENÇA
De acordo com o secretário da
Agricultura e do Abastecimento do
Paraná, Norberto Ortigara, 2018 será
um ano em que os municípios
paranaenses manterão boa presença
nas exportações, com vendas
relacionadas principalmente às
proteínas animais, soja, milho e
celulose. “Teremos um bom comércio,
mantendo os resultados positivos
obtidos no ano passado”, diz.
Ortigara lembra que 75,3% de
tudo que o Estado comercializa a
outros países vem do mercado
agropecuário. “Dos US$ 18 bilhões
exportados pelo Paraná no ano
passado, mais de US$ 13 bilhões
vieram da agricultura. Com isso, o
Estado atingiu um superávit acima
de US$ 11 bilhões e aumentou sua
participação nacional”, afirma.
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 A educação recebeu um trata-
mento especial nos 13 primeiros
meses da administração do prefei-
to Leonaldo Paranhos. Os núme-
ros apresentados ontem na primei-
ra Escola de Governo de 2018
mostram que foram investidos
R$ 245 milhões nos 403 dias de
trabalho. Isso significa investimen-
tos diários de aproximadamente
R$ 608 mil na educação.

A “aula” de ontem foi coman-
dada pela secretária de Educa-
ção, Márcia Baldini, que aprovei-
tou para fazer um balanço. Segun-
do ela, nesses 13 meses da ad-
ministração foram realizados
150 processos licitatórios que
resultaram no investimento de
R$ 245 milhões. Todos os recur-
sos utilizados na educação mu-
nicipal somaram 26,68% do or-
çamento municipal, enquanto o
mínimo estabelecido pela Cons-
tituição Federal é de 25%.

Para 2018, a Educação Muni-
cipal tem responsabilidade em
atender 29.280 alunos matricula-
dos, com 4.750 servidores e 115

R$ 608 mil diários

unidades educacionais, 5 parce-
rias com ONGs para Educação In-
fantil e Educação Especial e mais
8 estruturas de apoio administra-
tivo e operacional.

Ao encerrar a Escola de Governo e assinar contratos para execução das
obras das escolas municipais Professor Ademir Corrêa Barbosa (R$
5.305.790,03) e Ita Sampaio (R$ 1.864,548,67) e a autorização para a
construção do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Nair Zafari
(R$ 2.127.667,00), o prefeito Leonaldo Paranhos, fez questão de destacar e
agradecer aos servidores da Educação que chamou de “o Exército da
Educação”. Paranhos agradeceu “a ajuda, a paciência e a compreensão” dos
professores e servidores da Educação durante o primeiro ano de governo.
“Vocês lembram que neste mesmo período de 2017, tínhamos falta de
muitos professores e uma situação debilitada; a Marcia Baldini tirou
profissionais do administrativo da
Secretaria para ajudar. E, graças a Deus,
conseguimos um primeiro ano com
êxito”, observou Paranhos.

COMPROMISSO
CUMPRIDO
O prefeito Leonaldo Paranhos
lembrou que durante a campanha
eleitoral de 2016, assumiu o
compromisso, junto com o vice-
prefeito, Jorge Lange, de que
trabalharia para entregar o
uniforme escolar para as crianças
da rede municipal no início das
aulas. “As crianças precisam do
uniforme e têm direito. Fizemos
duas licitações no ano passado e
está tudo pronto e já vamos
entregar, claro que são 30 mil
alunos e vamos demorar uns 30
dias ou um pouco mais até, para
entregar tudo”,
comemorou.

 Secretária de
Educação, Márcia
Baldini, durante a

explanação na Escola
de Governo

“Exército da Educação”

 DIVULGAÇÃO/SECOM



Ação será focada
no combate às
infrações de

trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 04

Para o feriado prolongado da
semana que vem, quem vai ficar
de folga programa viagem, e para
chegar ao destino usa as rodovi-
as federais. Mas, como nem todo
motorista é consciente, o núme-
ro de mortes, de acordo com a
PRF, é, no mínimo, alarmante.

Desde 2014, 63 pessoas mor-
reram nas rodovias do Estado du-
rante esse feriado prolongado. Os
acidentes graves, que resultam
em mortes, são causados por in-
frações cometidas por motoris-
tas: ultrapassagens em locais
proibidos, desobediência à sina-
lização, sono e desatenção.

Nesse mesmo período, de
acordo com levantamento da PRF,
foram 192 acidentes e 196 pes-
soas feridas.

Por conta da estatística nada
animadora, a Polícia lança, neste
ano, a Operação Carnaval com o
objetivo de combater as condutas
de risco dos motoristas. A ação
começa a zero hora desta sexta-
feira, em todo o País, e vai até às
23h59 de quarta-feira, dia 14.

Carnaval nas rodovias

PRE
A Polícia Rodoviária Estadual
também vai trabalhar bastante
nesse feriado. A operação nas
rodovias estaduais começa às 14h
desta sexta-feira e termina ao
meio-dia da quarta-feira de cinzas.
Em Cascavel, a movimentação
deve ser intensa principalmente na
PR-180, que é caminho para Boa
Vista da Aparecida.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Ao contrário das expectativas, o delegado de Polícia Civil Alexandre Macorin
não volta a Cascavel, com a saída de Adriano Chohfi. Ele, que já foi
delegado-chefe da 15ª SDP, saiu do cargo de chefe da Corregedoria de
Polícia Civil de Cascavel e assumiu, ontem, o cargo de conselheiro da Polícia
Civil, e ficará lotado em Curitiba. O Conselho é formado por oito delegados e
um procurador e Macorin é representante eleito do Conselho. “Até gostaria de
ir para Cascavel, mas não consegui para assumir esse cargo”, afirmou, com
exclusividade, para a nossa reportagem. O delegado Adriano Chohfi, que
permaneceu mais de três anos por aqui, assumiu ontem o cargo de diretor do
Departamento de Inteligência do Estado. Ainda não há definição sobre quem
vai ocupar o cargo.

ARQUIVO
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Giro da
Violência

Rapaz encontrado

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Um casal teve a casa invadida e
foi rendido na madrugada de ontem,
em Cascavel. Foi na Rua Videira,
Bairro Universitário.

De acordo com a polícia, o casal
foi rendido e levado a um dos quar-
tos da casa. Os criminosos estavam
armados e queriam dinheiro.

O homem reagiu e resistiu aos

Assalto e agressão

Queda
Um homem ficou ferido depois de
cair de quase dois metros de
altura na tarde de ontem. O
acidente ocorreu em uma empresa
de gás, no Lago Azul, em Cascavel.
A vítima, de 55 anos, foi atendida
pelo Siate e levada para a UPA
Veneza com ferimentos moderados
e sintomas de amnésia.

Incêndio ambiental
Um incêndio ambiental foi
registrado na Rua Cuiabá na tarde
de ontem, em Cascavel. O fogo
começou num terreno baldio,
perto do pátio de veículos da
Cettrans. O Corpo de Bombeiros
foi acionado para apagar as
chamas, mas não soube precisar
como o incêndio começou.

Tiago Lustosa, de 32 anos, que
estava desaparecido desde
segunda-feira, foi encontrado pela
família. Os parentes tiveram
informação da polícia de onde o
rapaz estava. Ele estava perto do
Ceasa, região Norte de Cascavel, em
surto. Ele precisou ser encaminhado
para o hospital para ser medicado.
Tiago tem esquizofrenia e estava
sem os medicamentos.

bandidos, mas foi agredido com co-
ronhadas na cabeça. Depois, os
bandidos fugiram levando apenas
dois celulares.

A Polícia Militar registrou a ocor-
rência, mas não conseguiu locali-
zar os bandidos. A Polícia Civil in-
vestiga o caso e diz que a apura-
ção está em andamento.

 VÍTIMA foi
agredida a
coronhadas
durante assalto

Vítima inconsciente
Uma mulher, de 30 anos, ficou

inconsciente ao sofrer um acidente
no Bairro Pacaembu em Cascavel.

Ela permaneceu desacordada
até a chegada do socorro. A bati-
da ocorreu na Avenida Rocha Pom-
bo, esquina com a Avenida Brasil.

A informação é de que duas
motocicletas seguiam pela Ro-
cha Pombo sentido Lago Muni-

cipal, quando a Honda CG pa-
rou no sinal e a piloto da Biz
não conseguiu frear.

Apesar do susto, Jaqueline
Freire teve apenas ferimentos le-
ves e foi levada para atendimen-
to na UPA Veneza.

 APESAR do susto, mulher
teve ferimentos leves e foi

levada à UPA Veneza
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Truculento e agressivo
O vereador afastado Damasceno Júnior (PSDC) foi no
mínimo grosseiro e inconsequente durante a visita
do pré-candidato Jair Bolsonaro ao Show Rural.  O
vereador tentava entrar na marra na coletiva de

imprensa. A jornalista Edna Nunes esperava próxima
a entrada e foi empurrada pelo vereador que afirmou

que Cascavel possui uma “Imprensa canalha”.

Injusto
O fato é que a jornalista
sequer conhecia o
vereador, pois foi
contratada há menos de
15 dias pelos jornais
Hoje/O Paraná. Ela
precisou pedir aos
presentes quem era o
homem que a insultava.
Foi eleita para “expiar” o
péssimo relacionamento
do mancebo com a
maioria dos
comunicadores.
Vergonhoso para o
homem que deveria
representar o civismo e a
ética da Casa do Povo.

Defesa das mães
O vereador Madril saiu
em defesa das mães e
pais que precisam

encaminhar crianças para
os Centros de Educação
Infantil durante as férias
de julho. Ele defende um
sistema de plantão, fato
que já acontece em
algumas cidades da
região. Não faltou
polêmica na indicação.

Show político
Em ano eleitoral, o Show
Rural Coopavel tem um
capítulo à parte. Tem
visitas ilustres e
obrigatórias e tem
também quem aproveita
para lançar “foguetes”
políticos. Alguns nobres
desconhecidos desfilam
pelo local a fim de testar
sua popularidade. Muitos
passam inclusive
despercebidos.

O TRIPÚDIO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estará
hoje no Show Rural Coopavel.

 Blairo deverá chegar ao parque onde a feira
acontece por volta das 10h.

Durante sua visita ao Show Rural ontem, o
senador Osmar dias alfinetou Beto Richa. A
indecisão do governador quanto ao pleito de
outubro foi observada por Dias como uma
rachadura no grupo que pode sair esfacelado ao
fim do processo. Dias foi irônico ao relatar a
posição “em cima do murro” de Richa.

Diagnóstico
para melhorar

a Cultura
O desafio da Secreta-

ria de Cultura e Esporte é
concluir um diagnóstico
até o fim deste mês para
então, iniciar o processo
de melhorias em espa-
ços que integram essas
duas áreas. A Casa da
Cultura Norte é um deles
e já foi visitada pelo secre-
tário Walter Parcianello.

Na região do Jardim
Colonial haverá constru-
ção de um Complexo Es-
portivo e Cultural. “Recur-
sos estão previstos pelo
governo federal, entretan-
to, há necessidade de
concluir projetos e para
isso parcerias com univer-
sidades serão busca-
das”, afirma Parcianello.

A intenção é de que a
obra seja iniciada no se-
gundo semestre. O Cen-
tro Cultural também deve
receber obras, que inclu-
sive ampliarão os mu-
seus, além do polêmico
Teatro Municipal.

O secretário de Cultu-
ra e Espor te também
acompanha o desenvolvi-
mento de CCIs (Centros de
Convivência Intergeracio-

nal) do Cascavel Velho e
Morumbi. “A parte da cul-
tura nesses espaços está
avançada, mas é importan-
te que o projeto seja exe-
cutado dentro de todas as
necessidades, para que
depois a obra não precise
ser refeita”, explica.

A intenção de melhorar
espaços culturais e espor-
tivos foi destacada pelo
secretário durante a últi-
ma reunião do Conselho
Municipal de Cultura. “Es-
tamos verificando a situa-
ção dos espaços, desde a
parte legal, até as estru-
turas para definirmos se
há necessidade de revita-
lização, reformas e conser-
tos”, detalha o secretário.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

URGÊNCIA
O presidente do Conselho Municipal da Cultura, Cleiton
Costa, afirma que a prioridade do município deve ser com o
Centro Cultural. “Seria importante garantir melhorias no Teatro
Coliseu, para depois, enquanto o Teatro Municipal passar
por reformas, termos condições de receber espetáculos”.

PLANEJAMENTO deve incluir
reforma do Teatro Municipal
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É nosso dever, como cidadãos, trabalhar para a construção de
uma sociedade mais humana, promovendo a justiça, a paz, a solida-
riedade, o fortalecimento dos mais fracos e diminuindo as desigualda-
des sociais. Mas, ainda vemos graves injustiças, opressões que sufo-
cam a liberdade e impedem milhões de pessoas de terem uma vivên-
cia mais equitativa e mais fraterna.

É certo que muita coisa mudou. É notável identificar milhares de
pessoas se movimentando, por meio de ONGs, associações e institutos,
trabalhando em prol do desenvolvimento sustentável, mais humano e
igualitário. Porém, igualmente é certo que isso ainda parece ser ocorrer
de modo esporádico, de uns poucos, que querem se dedicar a uma
causa. Essas ações deveriam ser de todos nós; uma atitude de vida!

Apenas os agentes públicos, democraticamente eleitos pelo povo
podem, e devem, tomar medidas que irão ao encontro das legitimas
aspirações do povo. Sob este aspecto, o que vemos?

Apesar dos avanços, a falta de participação comunitária impede
o cidadão de desfrutar seus direitos fundamentais. E qual a nossa
responsabilidade sobre isso? Será que não estamos criando em
nossas escolas, faculdades, empresas, grupos de discussão, uma
mentalidade profundamente utilitarista? Que deve viver apenas para
ganhar, acumular, empreender em benefício próprio e depois, se
sobrar algo, doar ou distribuir? Prevalecendo a cultura do “primeiro
eu” e depois, talvez, o bem comum.

Será que a nossa sociedade não mudaria para melhor se teste-
munhos de justiça, fraternidade, caridade, amor ao próximo, ajuda
aos necessitados fossem priorizados em lugar da ambição, poder,
ganância, acúmulo e egoísmo? Será que as empresas não ganhari-
am mais, e não teriam resultados mais sustentáveis, se participassem
socialmente, por meio de ações concretas de melhorias para o ser
humano e para o meio-ambiente?

OS RISCOS DA ATUAL
ALIENAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA

 EstaR
Começou ontem e
continua nas próximas
semanas um período de
transição no sistema do
EstaR de Cascavel, cujo
novo serviço já foi licitado.
Devido a isso, a Tecnopark
Soluções, que está
encerrando as atividades,
desativou o aplicativo
“Estacione Cascavel” e
passará a desligar os
parquímetros na
sequência. Os condutores,
neste período, terão que
usar o tradicional cartão.
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 “Eles também
podem, ali na frente,
se unir comigo. Eu

converso com o
Ratinho, converso
com a Cida e eles

poderão estar
comigo”.

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

O público
recorde do
Show Rural
nos três
primeiros dias
do evento que
se encerra
amanhã.

A
insensibilidade
de uma pessoa
que descartou
um cão dentro
de uma lixeira
no centro de
Cascavel.

PREVISÃO DO TEMPO
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NOVA
15/02 - 19h05

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
07/02 - 13h53

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Celso Luiz Tracco
Economista e escritor

 Ano letivo
O prefeito Leonaldo
Paranhos e a secretária
Marcia Baldini
acompanham o início do
ano letivo de 2018 e
também a distribuição
dos uniformes escolares
que, de forma inédita
será entregue aos alunos
já nos primeiros dias de
aula. Às 7h30 Paranhos e
Marcia Baldini fazem a
abertura oficial do ano
letivo na Escola
Municipal Diva Vidal, no
Jardim Maria Luiza.

LUIZ CARLOS DA CRUZ

Osmar Dias,
pré-candidato ao

governo do Paraná.
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Feira do Teatro
Mais uma opção para os cascavelenses. Neste domingo

começa a Feira do Teatro, das 8h às 15h. Além de
artesanatos variados, a Feira também vai contar com

exposição de carros antigos e praça
de alimentação food trucks.

A feira ocorrerá no estacionamento do Teatro Municipal.

A bela Valentina Mori, fotografada
por Arivonil Policarpo

Felicidades!
Aceita o conselho dos

outros, mas nunca desistas
da tua própria opinião.

William Shakespeare

Airton Souza, Izabel Dos
Santos Meurer

Ribeiro,Ciriana Bruna
Winck, Júlia dos Santos

Mattos e Pedro
Henrique Mora.

Noite
O agito da noite hoje fica por conta do grupo

Trio Batuque de Cozinha, no Botequim da Esquina.

 Pâmela Tais Klein e Márcio Andrei, no Show Rural

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

 • REDE GLOBO

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
Flavio convida Nena para jantar. Tina

tenta ser paciente com Mitsuko. Ellen
mostra o computador de seu pai para
Jota. Bóris pede explicação a Edgar e
Malu sobre a abordagem feita a Dóris.
Moqueca sugere que Anderson produ-
za três bandas gospel. K2 mente para
não entrar no colégio, e K1 se angustia
pela amiga. Malu fala com JM sobre a
pesquisa de mercado que mandou fa-
zer na porta do Cora Coralina. Gabriel
repreende alguns alunos do colégio e é
aplaudido. Lica pede para se encontrar
com Samantha. Felipe chama Gabriel
para grafitar com ele. Ellen encontra,
no computador de seu pai, um antigo
projeto para ensino infantil. Nena e Fla-
vio veem Lica e Samantha juntas.

DEUS SALVE O REI
Amália garante a Afonso que está

grávida. Depois de repreender Hermes,
ao vê-lo conversando com Augusto,
Constantino aconselha o amigo a ficar
longe de Demétrio. Lucrécia pede a
Osiel que a ensine a pintar. Augusto
solicita a Demétrio que convide os ato-
res da companhia de teatro para faze-
rem uma apresentação no castelo. Se-
lena diz a Ulisses que ele é uma pes-
soa feliz quando está na cozinha. Tia-
go beija Diana. Augusto se diverte com
a apresentação da companhia de tea-
tro. Petrônio revela a Orlando que o
comentário da cidade é que Rodolfo
está dando as costas para o povo. Ca-
tarina conta a Lucíola que Constantino
se sente ameaçado por Hermes. Con-
stantino avisa a Hermes para não se
meter com Catarina.

TEMPO DE AMAR
Lucinda expulsa Fernão de sua

casa, mas fica mexida com o beijo.
Fernão descobre que Inácio é casado

Laura conta a Adriana sobre o que viu e
afirma que não irá mais voltar. Clara se preo-
cupa com Laura, que vai embora apressada
da casa de Adriana. Rafael estranha o com-
portamento da esposa e pede que ela volte
para uma nova sessão com Adriana. Rafael
discute com Vinícius e pergunta a Lorena
sobre a infância de Laura. Clara comenta
com Patrick e Renato sobre a experiência
de Laura. Patrick avisa a Elizabeth/Duda que
ela terá todos os documentos novamente.
Nádia busca o dinheiro da propina de Gusta-
vo com Sophia, mas acaba perdendo parte
da quantia. Bruno desconfia da mãe. Renato
pede a Tônia para não seguir com o plano e
voltar para Palmas. Nádia deixa Marcel en-
carregado do salão, e Nicácio protesta. Lau-
ra chora ao lembrar dos acontecimentos do
passado durante o encontro com Adriana.

com Lucinda. Celina comemora a ven-
da do vestido de sua mãe. Lucerne conta
a Gilberte sobre sua conversa com Te-
odoro. Lucinda pensa em Fernão. Alzi-
ra se faz de vítima ao saber que seu
vestido foi vendido. Celina questiona
Celeste sobre a paternidade de Pepito.
A casa que Firmino estava com a famí-
lia pega fogo, e todos tentam ajudá-los.
Delfina parabeniza Vasco por ter cum-
prido suas ordens. Inácio leva Firmino
e a família para passarem a noite na
antiga casa de Tereza e Fernão. Tere-
za tenta convencer Delfina a abrigar Fir-
mino e sua família na Quinta. Angélica
e Lucas se beijam. Lucinda repreende
Gregório e Leonor por terem saído sem
avisá-la. Giuseppe, Tomaso e Edgar
saem juntos à noite. Fernão procura
José Augusto.

Gustavo faz vários vídeos com celu-
lar dele com Cecília, que está com medo
de viajar de avião pela primeira vez. O
casal registra cada momento da viagem
até o destino de Bariloche, na Argenti-
na, como a escala na capital Buenos
Aires. O casal chega ao destino, que
neva. Cecília fica encantada com a be-
leza do lugar. Durante a lua de mel,
Cristóvão fica à frente da Rey Café. Leo-
nardo se aproveita da situação e da re-
lação com Silvana para armar as es-
condidas um plano para prejudicar o
advogado na empresa. No hospital,
Paula pede perdão para Cassandra e
revela para a garota que Vitor é seu pai.
A mulher conta que não há o que pode
ser feito pela sua vida e a doença está
vencendo. Enquanto isso, Vitor diz para
Estefânia que vai para o Rio de Janeiro
pois Paula está pronta a falecer a qual-
quer momento.

AMOR PROIBIDO
Deniz conta a Adnan que Nilay gosta

de Behlul e que por isso estava choran-
do. Besir vê um rapaz tentando beijar Ni-
lay e o agride. Deniz e Adnan conversam
sobre Nilay no ateliê. Bihter vai ao ateliê
e diz que sabia de tudo. Firdevs diz a
Nilay que Besir é apaixonado por ela.

 • SBT

 • BAND

Laura chega em casa e
é agressiva com Vinícius

DIVULGAÇÃO



VARIEDADES 11CASCAVEL, 08 DE FEVEREIRO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Sua disposição ficará nítida no empre-
go e poderá obter resultados satisfató-
rios. Nas relações familiares, o momen-
to será favorável para se divertir com
os parentes. Cor: vinho.

To
ur

o

Não fique parado(a) esperando que
as oportunidades surjam! Faça planos
mais ambiciosos e tenha em mente a
melhoria de suas finanças. Cor: preto.

G
êm

os

Nas finanças, momento favorável para
quem trabalha com comércio, especi-
almente com bens valiosos ou que
envolvam o universo artístico. Cor:
branco.

C
ân

ce
r Se deseja uma situação financeira mais

confortável, é hora de investir na car-
reira. Dedique-se ao trabalho e reali-
ze suas atividades de uma forma cria-
tiva. Cor: azul.

Le
ão

No trabalho, revele sem medo seus
talentos. Se tiver uma ambição profis-
sional, deixe claro esse seu desejo.
Acredite mais no seu taco! Cor: rosa.

V
ir

ge
m Discrição é a palavra de ordem hoje.

Seu poder e sua força não são apa-
rentes, então evite ficar em evidência.
Cor: preto.

Li
br

a

Procure a companhia dos amigos ou
realize, ao lado deles, tarefas que pos-
sam beneficiar outras pessoas. Outra boa
pedida será desenvolver atividades em
equipe no seu emprego. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão No trabalho, mostre quem você é e quais
são seus objetivos. Revele seu talento e
sua capacidade criativa. Com isso, é bem
provável que seus esforços sejam reco-
nhecidos. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Começará o dia com disposição
para cuidar dos seus interesses.
Porém, atritos com pessoas mais
velhas podem exigir mais jogo de
cintura. Cor: bege.

Ca
pr

ic
ór

ni
o No trabalho, foque seus esforços em

seus objetivos: é necessário buscar
retorno financeiro em suas atividades.
Sonhe mais alto e crie oportunidades
de crescimento. Cor: preto.

A
qu

ár
io Ouça com atenção o que as pessoas

têm a dizer. No relacionamento com os
amigos, talvez seja necessário ceder
de vez em quando. Cor: bege.

 P
ei

xe
s Dedique todas as forças em suas res-

ponsabilidades profissionais. Ativida-
des que possa desenvolver de ma-
neira independente serão as mais fa-
vorecidas. Cor: roxo.


