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Salas superlotadas
Alunos da rede estadual iniciaram o ano letivo ontem em todo o Paraná. Em Cascavel, no primeiro dia de aula teve protesto de professores, chuva e salas superlotadas. No Colégio Estadual Francisco Lima da Silva, no Bairro Floresta, uma turma
iniciou com 54 alunos, bem acima da média de 40 estudantes por sala.
z Pág. 12
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ASSESSORIA

FC Cascavel
volta à ativa

Após quatro dias de descanso depois da última rodada pelo Grupo A
da 1ª Taça do Paranaense de Futebol, o elenco do FC Cascavel voltou
aos treinos na tarde de ontem, em
seu centro de treinamento.
Os jogadores foram recebidos
pelo técnico Milton do Ó com uma
longa conversa, realizada no meio
do gramado, antes do início da preparação para a 2ª Taça, pela qual
irá a campo no dia 4 de março contra o Foz do Iguaçu, que no fim de
semana foi eliminado na semifinal
JOGAM HOJE
16h45
16h45

LIGA DOS CAMPEÕES
Chelsea x Barcelona
B. de Munique x Besiktas

19h15
21h30

COPA SUL-AMERICANA
Sport Rosario x Cerro
Barcelona x General Díaz

21h30

LIBERTADORES
Ind. Santa Fe x S. Wanderers

21h45
20h
16h30

COPA DO NORDESTE
Santa Cruz x CRB
PERNAMBUCANO
Náutico x Afogados
FRANCÊS
Troyes x Dijon

pelo Coritiba. O duelo entre cascavelenses e iguaçuenses será no Estádio
ABC, na terra das Cataratas.
A novidade no grupo foi a presença do volante Neto, que foi titular do
Futebol Clube Cascavel nas três últimas rodadas do Paranaense 2017,
trazido pelo então técnico Agenor Piccinin. Ele fez parte do pacotão de reforços contratado na última hora
para evitar o rebaixamento da equipe. Na ocasião, além dele chegaram
os meias Diego Lomba e Marcos Malaquias e o centroavante Ícaro.

Agora com 25 anos, José Rodrigues Pinto Neto, ou simplesmente
Neto, volta ao elenco principal do FC
Cascavel depois de ter feito parte
também do elenco aurinegro vicecampeão da Taça FPF 2017. Ele estava fora do grupo profissional porque se recuperava de uma cirurgia
realizada ainda no ano passado.
Além dele, a diretoria da equipe
cascavelense espera mais reforços
para o elenco antes do início da 2ª
Taça, mas por enquanto nenhum
outro nome foi confirmado ainda.

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr.
Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de
firma, procuração, escritura, separação e divórcio
consensual, inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III,
IV e V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- ALEX SANDRE BERTUOL E ALEXSSANDRA ALVES DOS SANTOS
Cascavel, 20 de fevereiro de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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Arte marcial cada vez mais
utilizada por interessados em
manter a saúde e a forma física, ao invés de se preparar exclusivamente para lutas, o
muay thai tem ajudado no desenvolvimento de pessoas
com síndrome de down em
Cascavel. Numa união de pais
de portadores de necessidades especiais com um instrutor da modalidade, surgiu há
quatro meses na cidade o projeto Muay Thai Down Para Uma
Vida Melhor.
Praticante da arte e estudante de Educação Física, Douglas Soares “Toddy” teve a
ideia enquanto realizava estágio curricular supervisionado.
“Eu sempre quis fazer um trabalho social e inicialmente
pensei em realiza-lo com crianças carentes, mas não tive a
oportunidade certa. Então comecei a estagiar num setor
com crianças especiais, com
down, paralisia cerebral e também cadeirantes, comecei a
conhecer um pouco mais sobre a realidade delas e inseri
alguns movimentos do treino
de muay thai. Depois de um
tempo tive a oportunidade de
ir estagiar em outro setor e fui,
mas para não deixar aquelas
criança sem os treinamentos,
que estavam ajudando muito
na coordenação motora e na
concentração delas, fui conversar com os pais para fazermos
um projeto, mas sem nenhum
vínculo com o estágio. Foi assim que surgiu o Muay Thai
Down Para uma Vida Melhor”,
explica Douglas, integrante da
equipe Zamp Top Team, do professor Luciano Zampieri.
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PAIS PERCEBEM EVOLUÇÃO
NOS RELACIONAMENTOS SOCIAIS
cionamento é importante, é o fato de vir, de estar junto, de ter algo em comum, as famílias unidas. Isso faz com que se desenvolvam muito”,
diz Luiz Ângelo Fillus, pai de Eduardo.
Mãe de Kevin, Márcia Martignoni acrescenta: “aos sábados, quando o dia amanhece, ele
já começa a perguntar se vai ter aula mesmo se
chover. Outra mãe me contou que sua filha fica
pronta desde as 7h esperando a aula. Isso é
bom, ainda mais porque percebemos melhora
no equilíbrio e na coordenação motora deles,
além de eles se sentindo mais confiantes consigo mesmo”.

Os dias de aulas de muay thai para os alunos do projeto Muay Thai Down Para Uma Vida
Melhor também são dias de encontros para os
pais dos praticantes da arte, que também têm
em comum o fato de perceber evolução em seus
filhos em aspectos sociais.
“Todos nos percebemos uma grande diferenciação, uma evolução. Primeiro porque estão juntos, estão se relacionando, o que é fundamental para o desenvolvimento deles. Isso
solidifica as amizades e a parceria, que cresce
a cada dia. Aqui eles vão criando disciplina e
tem o movimento motriz desenvolvido. O rela-

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Muay thai
down para uma
vida melhor
Aulas gratuitas e ao ar livre
A união dos pais dos alunos down de muay thai fez surgir a Associação Olhar
Down e também mudou os ares dos treinamentos. As atividades agora são
realizadas todos os sábados na casa de um dos pais, na Rua Nhambiquaras,
151, no Bairro Santa Cruz. O local tem amplo espaço para os trabalhos.
“Fazemos os treinos ao ar livre, o que proporciona uma respiração melhor e o
contato com natureza”, explica o instrutor Douglas, que ministra a arte marcial
há cerca de um ano aos alunos com Síndrome de Down.
“Atualmente são em média 12 alunos a cada sábado. Eles têm idade de 6 a
30 anos, mas os treinos são para todas as idades. As atividades são mais
recreativas, envolvendo brincadeiras e técnica de golpes, o que trabalha a
coordenação motora”, continua Douglas. As aulas são gratuitas e abertas a
quem quiser participar, com a única restrição sendo que o aluno seja down. As
atividades são sempre aos sábados, no período da tarde.

“

“
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Eu sempre quis fazer
um trabalho social
Douglas Soares “Toddy”

RELAÇÃO DE
CONFIANÇA
A evolução percebida,
segundo Edenilza Vargas da
Costa, mãe de Márcio - ou
Marcinho, como é chamado
pelos amigos -, é fruto também
da dedicação do instrutor: “o
professor entrou no mundo
deles, conseguiu atingir isso, e
eles se sentem diante de
alguém que os respeita,
valoriza, incentiva. Lembro-me
do primeiro contato que tive
com o Douglas, quando sugeri
que mudasse algo na aula e
ele mudou na hora e ficou
superfeliz com o resultado. Ele
tem essa reciprocidade, de um
profissional que se coloca no
lugar deles, dos pais”. O
profissional ter essa habilidade de adaptação, aliás, é uma
das dificuldades que a Associação Olhar Down tem ao procurar pessoas com esse perfil.
“As pessoas querem que os
outros se adaptem ao sistema
delas, e não elas se adaptar
ao outro. O Douglas tem feito
isso de forma bacana e ajudado bastante”, diz Luiz Fillus.
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Mudança nos parquímetros
Os parquímetros serão retirados dos pontos de estacionamento regulamentado em Cascavel e
em breve darão espaço a novos
equipamentos que funcionarão por
sistema híbrido, ou seja, por meio
da energia solar.
O Consórcio Moving Tech – Lapaza
Empreendimentos Ltda (Líder) e Moving Tech Mídia Eletrônica Ltda – ME
será responsável pela nova forma de
cobrança das vagas na região central.
A novidade, por enquanto, não trará impacto maior no bolso dos motoristas. “A cobrança permanecerá da
mesma forma e não haverá alteração
nos valores”, explica a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) de Cascavel.
Os novos equipamentos geram
curiosidades por todos, mas a previsão é de que logo a empresa faça
uma apresentação para a prefeitura de Cascavel e demais interessados em conhecer o sistema.
“Ainda não tenho conhecimento
sobre como serão os novos equipamentos, mas acredito que seria
interessante o uso de um cartão
magnético”, sugere Iria Somariva,
que ontem foi até a sede do EstaR,

restituir créditos do chaveiro devido à mudança no sistema.
O auxiliar Anderson Casagrande,
também está na expectativa sobre
a mudança. “Por seis meses usamos na empresa onde trabalho o
chaveiro para ativar o parquímetro,
agora vamos aguardar para ver o
que será colocado em prática”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Créditos de chaveiro
e aplicativo podem
ser restituídos no
escritório do EstaR

Restituição de crédito
A Cettrans informa que as restituições de créditos (aplicativo e
chaveiro) ocorrem em regime de plantão no escritório do EstaR
(Estacionamento Regulamentado), na localizado na galeria
Atenas, na Rua Souza naves, 3741, Centro. Os atendimentos
ocorrem em duas salas, de segunda a sexta-feira das 9h às
11h30 e das 14h30 às 17h e aos sábados das 9h às 12h.

DESATIVADOS

Os parquímetros que permanecem
nas ruas e avenida, não funcionam
mais, bem como os mecanismos
como o chaveiro com recargas e o
aplicativo “Estacione Cascavel”
que por um tempo foi
disponibilizado para testes na
cidade. Aqueles que ainda têm
saldos podem trocá-los por cartões
de uma hora ou trinta minutos que
podem ser comprados com os
agentes da Cettrans.

CASCAVEL, 20 DE FEVEREIRO DE 2018
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Alerta com peçonhentos
Em pouco mais de um mês já
foram registrados 28 acidentes
com animais peçonhentos em Cascavel e diante dos casos algumas
orientações se tornam necessárias para que a população evite complicações que podem até mesmo
levar à morte.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, as principais notificações
que chegam ao Setor de Endemias
são por conta da captura de escorpiões pretos. Somente em relação
a esse animal peçonhento houve
quatro acidentes neste ano.
Devido ao aumento do aparecimento desses animais, sobretudo,
no período de calor, e consequentemente, da necessidade de limpeza em terrenos onde o mato cresce
de forma rápida, a secretaria destaca alguns cuidados.
“Orientamos para que as pessoas, ao fazer limpeza de quintais
e lotes, usem EPIs [Equipamentos
de Proteção Individual], calçados
fechados, luvas, calça e camisas
de manga longa”, cita.
Ações diárias também podem
evitar algum tipo de acidente com
a presença de peçonhentos. “É necessário também evitar o acúmulo
de lixo, uma vez que o período de
calor é o de maior incidência dos
animais peçonhentos”, ressalta a
Secretaria de Saúde.

Secretaria de
Saúde tem
percebido aumento
nos casos de
escorpião preto

Em 2017
No ano passado houve 185 casos notificados por
acidentes por animais peçonhentos: 13 ocasionados por
serpentes; 88 casos por picadas de aranhas, 12 casos
por picadas de escorpião, 4 casos de acidentes
por lagarta e 68 casos de acidentes
causados por abelhas.

ARANHAS

Embora o aparecimento de
escorpiões tenha aumentado,
acidentes domésticos foram mais
comuns com aranhas e
considerando o período de
1º de janeiro a 16 de fevereiro,
15 pessoas foram atendidas
por conta disso.
O número de acidentes com
serpentes, lagartas e abelhas é o
mesmo e já foram registradas três
ocorrências por conta de cada um
desses peçonhentos, neste
mesmo período.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Reconstrução da PR-180
O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) abriu
um processo licitatório para a elaboração do projeto executivo de engenharia da rodovia PR-180, no trecho
que liga a Central Santa Cruz (distrito de Cafelândia) a Cascavel e a ligação entre a PR-180 e a PR-486. São
34 quilômetros ao todo e o valor
máximo estimado é de R$
2.140.053,36. Este é o primeiro passo para melhorar a logística regional.
“Estradas rurais asfaltadas são
sinônimos de desenvolvimento.
Esse pedido é uma antiga reivindicação dos diversos produtores rurais que atuam na região, que deveria ter sido asfaltada há muitos
anos. Com o projeto, conseguimos
tentar colocar no orçamento do Governo do Estado para os próximos
anos. Sem projeto, não temos chance alguma de garantir a infraestrutura deste importante trajeto para o
escoamento da safra e também porque ele é um caminho muito mais
curto a Cafelândia comparado ao
que temos hoje, aumentando a integração das cidades”, declarou o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto Orso.

P ropostas
Os interessados podem
entregar as propostas até o dia
20 de março no protocolo da sala
de licitações do DER-PR de Cascavel, localizado na PR-486 próximo
ao Ceasa. A abertura dos envelopes será no dia 21, às 14h. Para
mais informações, ligue (41)
3304-8209 ou acesse
www.comprasparana.pr.gov.br.

PROJETO prevê a melhoria de 34 quilômetros

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- João Oliveira da Silva e Sandra Ferreira
2- Miguel Gomes Teixeira e Vanessa Pereira dos Santos
3- Andre Margalho Viegas Rescalla Saad e Camila Mandelli de Almeida
4- Rodrigo Osvaldo Gerhardt e Marina Gonçalves Brum
5- Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
6- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
7- Edmar Twardowski e José Alejandro Massó García
8- Osmarino Benetti Clemente e Janete Aparecida Dalla Costa
9- Fernando Antonio Campelo Spencer Netto e Elisabete Schallenberger
10- José Alexandre Zamadei e Alessandra Sorbara
11- Aparecido Barosi e Miriam Ferreira Rodrigues
12- Uraci Pereira Arruda e Edna de Oliveira
13- Nilton Gomes dos Santos e Luzia Izidoro da Silva
14- Pedro Sebastião Poronhak e Annelise Ferreira dos Santos Machado
15- Marcos Araujo de Souza e Emanuele Fernanda Saatkamp
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 20 de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Cascavel abre inscrições para pós-graduação em Projeto Arquitetônico
Curso já é sucesso na Unipar; o foco da especialização é na gestão e sustentabilidade

A Universidade Paranaense –
Unipar oferta mais uma turma da
pós-graduação em Projeto
Arquitetônico: Gestão e
Sustentabilidade, na Unidade de
Cascavel. O curso tem por
objetivo proporcionar uma
melhora na qualidade projetiva
dos profissionais voltados à área
de edificação das regiões oeste e
sudoeste do Estado do Paraná.
Mais especificamente, visa
aprimorar os conhecimentos dos
profissionais por meio dos mais
inovadores procedimentos
metodológicos no que tange à
concepção de projeto
arquitetônico, à
compatibilização de projetos
complementares e à
sustentabilidade e tecnologia.

A especialização tem como
público-alvo profissionais
graduados nas áreas de
Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, Design, bem
como profissionais de nível
superior que atuam ou desejam se
inteirar sobre a área de projeto
arquitetônico, gestão e
sustentabilidade, pertencentes a
empresas públicas ou privadas,
além de instituições de ensino
superior.
Atualizada, a matriz curricular
envolve disciplinas, como Cliente
e Projeto: do processo a prática;
Desenvolvimento de Projeto de
Arquitetura Sustentável; Gestão
de Empresas de Projeto e Gestão
da Qualidade do Projeto; Gestão:
Projetos, Processos e Obras (PC1 –

ESTRUTURAL, PC2 – HIDROSANITÁRIO e PC3 – ELÉTRICO
(automação); Gestão: Projetos,
Processos e Obras (PC4 –
PAISAGISMO e PC5–
LUMINOTECNIA); Novas
Tecnologias Construtivas; O Projeto
Arquitetônico e Patologia das
Construções; Princípios de
sustentabilidade para o projeto
Arquitetônico (estudo da
certificação LEED/ ACQUA), Projeto:
Processo de Concepção; Tecnologia
BIM aplicada à Gestão de Projetos.
A coordenação é da professora
Deborah de Camargo Paciornik.
As aulas devem iniciar no dia 6 de
abril, em regime quinzenal, às
sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos
sábados, das 7h30 às 13h30. Há
ainda, descontos especiais,

Confira no site
www.unipar.br.
Mais informações
também podem
ser obtidas pelo
telefone
(45) 3321-1300.
Acesse
www.unipar.br e
saiba mais
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PEC: visitas só em março
O Depen (Departamento Penitenciário) confirmou, no fim da tarde de ontem, que as visitas na PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel) serão liberadas a partir do mês
que vem, conforme cronograma estabelecido pela unidade penal.
Além das visitas de familiares,
bloqueadas desde novembro por
conta da rebelião na penitenciária,
as sacolas com alimentos perecíveis e banho de sol serão liberados.
O Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários) contesta a
atitude, já que a unidade ainda não
teve a reforma completa e não oferece segurança, nem aos familiares, nem aos detentos e muito
menos aos agentes penitenciários.
A PEC foi destruída, novamente,
após rebelião que terminou no dia
11 de novembro do ano passado.
A estrutura, desde então, está destruída, e apenas a visita de advogados liberada. Nem a imprensa teve
acesso à estrutura destruída e não
há confirmação do Depen se, agora, isso vai ocorrer.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

PENITENCIÁRIA foi destruída em uma rebelião ocorrida em novembro

Retorno em meio às obras
Em duas escolas municipais de Cascavel, o ano letivo só teve início ontem, por
conta de obras em andamento. O ano letivo em Cascavel foi iniciado no dia 8
de fevereiro para os demais alunos. Na Escola Municipal Zumbi dos Palmares,
que fica no Reassentamento Valmir da Mota, uma nova estrutura foi
construída para abrigar os alunos.
“Em breve será anunciada uma data para a inauguração da unidade nova”,
afirma a Secretaria Municipal de Educação.
Já na Escola José Henrique Teixeira, no Bairro Morumbi, a obra foi
retomada em dezembro de 2017. Devido aos serviços, houve necessidade de
algumas adaptações. “A organização para o atendimento aos alunos
durante o período de reforma na Escola José Henrique se deu na própria
escola, nenhum aluno está em
outro espaço”, afirma a secretaria.  Reportagem: Romulo Grigoli
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DIREÇÃO DO COLÉGIO afirma
que ensino técnico subsequente é um dos
cursos mais procurados da instituição

Ano letivo superlotado
O ano letivo na rede estadual
de ensino iniciou ontem com problemas antigos. No Colégio Estadual Francisco Lima da Silva, que
fica na região norte de Cascavel,
54 alunos estão matriculados para
a turma do ensino técnico subsequente, que prepara o estudante
com disciplinas específicas para
ingressar no mercado de trabalho.
No ano passado, duas turmas
do subsequente foram aber tas,
com total de 40 estudantes cada.
O curso dura um ano e meio e em
média 90% dos alunos saem do
colégio com carteira assinada.
A diretora Silmar de Fátima
Paschoali garante que este não é o
único problema de superlotação. “É
uma turma de adultos. Com eles, os
professores conseguem trabalhar
mais facilmente, numa boa. O que
dificulta e nos assusta são aquelas
turmas de 1º, 2º e 3º anos que tem
entre 40 e 45 alunos e a gente não
tem o que fazer”, lamenta.
Silmar lembra ainda que para

tentar minimizar os prejuízos pedagógicos causados pela superlotação, três turmas de 7º anos foram
desmembradas, cada uma delas
com 40 alunos. “Eles são pequenos, precisam de atenção”, diz.
O NRE (Núcleo Regional de
Educação) de Cascavel afirma
que não há mais vagas disponíveis no colégio, que possui
1.189 estudantes matriculados

para este ano, quase 7% a mais
do que em 2017, ano concluído
com 1.114 alunos. O Núcleo diz
ainda, por meio de nota, que para
àquela região ainda estão com
matrículas aber tas os colégios
do Clarito, Itagiba e Consolata.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Sem solução
Em novembro de 2017, a Secretaria de Educação do Paraná respondeu
requerimento do deputado estadual Marcio Pacheco, que solicitou uma previsão
de obras de ampliação do Colégio Estadual Francisco Lima da Silva. No
documento, a secretaria informou que “não há espaço adequado para ampliação
de salas de aula no referido colégio”.
Questionada pela reportagem do Hoje News, a Seed não respondeu ao e-mail
até o fechamento desta edição sobre a possibilidade de ampliação ou construção
de novas unidades no município para 2018.
A diretora Silmar, no entanto, está otimista quanto à construção de novas salas de
aula até julho deste ano. “Como direção, fizemos um pedido ao NRE, que é que
faz esta ponte do colégio com a Seed, para que algumas providências fossem
tomadas. Como ainda ninguém negou nada acreditamos que possam ser
construídas salas por blocos, material que permite a conclusão da obra em um
período mais curto de tempo”, explica.
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Trabalhadores protestaram, no
centro de Cascavel, contra a
reforma da Previdência

Protesto e pouca aula
Fórum Sindical de Cascavel organizou, em frente à catedral Nossa Senhora Aparecida, na manhã
de segunda-feira (19), manifestação contra a reforma da Previdência, matéria que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Marcada por intensas e polêmicas
discussões, ela ainda não tem
data para ser votada, mas mexe
com os ânimos especialmente da
classe trabalhadora, que teme a
perda de direitos.
O protesto reuniu 22 entidades
sindicais que representam as mais
diversas categorias. Conforme o
professor e ex-presidente da APP Sindicato em Cascavel, Paulino Pereira da Luz, o ato foi uma forma de
mostrar à população que a Previdência é superavitária, conforme mostra o relatório do Senado sobre a
CPI da Previdência. “A intenção [do
governo Michel Temer] é simples-

mente beneficiar alguns grupos econômicos, como os bancos nacionais
e internacionais e grandes empresas que estão de olho na previdência privada”, afirma.
Já o presidente do Fórum Sindical, Laerson Vidal Matias, diz
que a manifestação serviu também para chamar a atenção dos
parlamentares da região, que representam a população local na
bancada federal. “Precisamos
saber qual a posição dos parla-

mentares e saber qual a forma que
cada um vai votar”, comenta.
Foram impressos 30 mil exemplares de um informativo sobre a
reforma da Previdência, que foram
distribuídos no centro e que hoje
serão entregues no terminal Sul, e
amanhã no Oeste. Além disso, o
material será entregue também no
comércio, indústrias e escolas.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Aula só hoje
No primeiro dia de aula da rede estadual de ensino, dois colégios permaneceram fechados por conta do protesto. De acordo
com o NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel os colégios estaduais Pacaembu (Cascavel) e Princesa Izabel (Três Barras
do Paraná) dispensaram os alunos e só começam as aulas oficialmente hoje. Os demais 91 colégios dos 18 municípios da área de
abrangência do Núcleo seguiram com as atividades normais.
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NOTAS
Reforma

Acordo

Força-tarefa

O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse ontem que a
reforma da Previdência é
“prioridade número um”, mesmo
com a intervenção federal na
segurança do Rio de Janeiro.
“Evidentemente que, se as
lideranças do Congresso concluírem
que a reforma da Previdência tem
voto suficiente para ser aprovada, a
ideia, inclusive já anunciada pelo
presidente da República, é tomar
uma medida que viabilize a votação
da Previdência, atendidos todos os
requisitos da Constituição”.

O Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU)
e a Superintendência de
Sociedades da República da
Colômbia assinaram acordo de
cooperação para aprimorar a
investigação e a aplicação de
sanções administrativas a empresas
privadas envolvidas em práticas
ilícitas. De acordo com a CGU, o
memorando ratifica que Brasil e
Colômbia compartilham interesse
referente à adoção de uma política
integral para prevenir e combater o
suborno de servidores públicos.

Os 36 integrantes da força-tarefa
enviada ao Ceará pelo Ministério
da Justiça (MJ) desembarcaram na
madrugada de ontem na Base
Aérea de Fortaleza e se unem às
forças de segurança locais em
ações contra o crime organizado.
O grupo, comandado pelo
almirante Alexandre Mota,
secretário-adjunto da Secretaria
Nacional de Segurança Pública, é
formado por 26 policiais federais
e 10 policiais da Força Nacional de
Segurança Pública, que atuarão
em operações de inteligência.

Para dar mais transparência
à composição do preço final dos
combustíveis, desde ontem a
Petrobras passa a divulgar o preço médio do litro da gasolina e
do diesel nas refinarias e terminais do Brasil, sem incluir os
tributos. Os valores estarão disponíveis no site da estatal.
Com o reajuste previsto para
entrar em vigor hoje, o preço
médio do litro da gasolina A, comercializado pela empresa, será
de R$ 1,5148 e o do litro do diesel A será R$ 1,7369. O valor
médio nacional considera os preços à vista, sem encargos, praticados nos diversos pontos de
venda em todo território nacional.
Como a legislação garante
a liberdade de preços no mercado, as revisões de preços
feitas pela Petrobras podem ou
não se refletir no preço final ao
consumidor, de acordo com os
repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis e derivados.

ARQUIVO

Petrobras muda divulgação

A cumulado

PREÇO da gasolina sai da Petrobras a R$ 1,51 o litro

Segundo dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina em outubro de
2016, quando foi adotada a nova política de preços da Petrobras, era de
R$ 3,69 por litro. Em fevereiro de 2018, havia subido para R$ 4,23 o
litro, uma variação de 54 centavos. Segundo a Petrobras, os ajustes feitos
pela empresa respondem por 9 centavos desse total.
No caso do diesel, o preço médio em outubro de 2016 era de R$ 3,05
por litro e agora está em R$ 3,40. Da variação de 35 centavos, os ajustes
feitos pela Petrobras respondem por 12 centavos.
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Agressividade no trânsito
Dois atropelamentos graves registrados ontem em Cascavel, em
um intervalo de apenas duas horas. O acidente da tarde ocorreu na
Rua Erechim, na esquina com a Rua
Rafael Picoli, no Centro de Cascavel. Um homem ficou ferido ao ser
atropelado por um veículo Sandero, que fugiu do local do acidente e,
segundo informações apuradas
pela nossa reportagem, foi encontrado abandonado perto da FAG.
O outro caso ocorreu na Avenida Brasil, esquina com a Rua Pato
Branco, quando um idoso de 66
anos foi atropelado por uma moto,
e teve ferimentos moderados. Nos
dois atendimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o médico do
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
precisou socorrer as vítimas.
Na semana passada, diversos
acidentes graves foram registrados
em perímetro urbano. Descuido
que deu trabalho para o Corpo de
Bombeiros e que chama a atenção
para a agressividade no trânsito

VÍTIMA foi atropelada na Rua Erechim por um
Sandero; motorista fugiu do local
pelas ruas de Cascavel.
O perfil de acidentes graves e com
mortes, que antes se reservava às
rodovias, tem mudado: as seis mortes no trânsito, acompanhadas pelo
Hoje News em 2018 foram registradas em perímetro urbano.

D ados
2018 tem sido mesmo violento no trânsito. Já
foram registrados 344 acidentes desde o início
do ano até ontem. O relatório do Corpo de
Bombeiros foi consultado às 14h12. No
mesmo período de 2017, foram 307
ocorrências. Mas, o que chama a atenção, é
que no geral o número de acidentes diminuiu
ao longo dos anos. Em cinco anos, a queda
foi de quase 50%: 2.864 em 2013;
2.856 em 2014; 2.734 em 2015;
2.598 em 2016 e 1.528 em 2017.

GRAVIDADE

IDOSO ficou ferido ao ser atropelado por uma
moto na Avenida Brasil

TENDÊNCIA

O que especialistas consideram grave
é que as crianças continuam educadas
para serem futuros motoristas, mas
que a tendência mundial é diminuir o
número de veículos automotores.
Chamar a atenção da sociedade para
andar “a pé”, usar o transporte
coletivo ou a bicicleta e respeitar as
regras em todos esses sentidos. Esses
são considerados itens a serem
trabalhados na educação dos “novos”
seres humanos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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A agressividade no trânsito fez com que, apesar de o número diminuir ao longo dos
anos, a gravidade dos acidentes aumentasse, principalmente em perímetro urbano. Para
especialistas, é necessário educar não só as crianças, mas reeducar os adultos, porque
os futuros motoristas vão ter os pais como modelo. Automaticamente, se os pais
desrespeitam as leis de trânsito, a tendência é que o “padrão” seja seguido. A análise
é de que o ditado “a pressa é inimiga da perfeição” nunca foi tão correto. Motoristas
que saem de casa com pressa para cumprir seus compromissos não respeitam os demais
entes do trânsito e se importam apenas em chegar ao seu destino.
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Investimento
em fiscalização
Em Cascavel, no perímetro urbano as ações educativas são realizadas pela Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito). Mas outras forças de segurança também se envolvem em ações
educativas de trânsito.
E, de acordo com o presidente
da Companhia, Alsir Pelissaro,
houve mais empenho investimento em infraestrutura de trânsito e
fiscalização. “Em janeiro, tivemos
dificuldades com ações porque
nosso pessoal está de férias por
conta do período de férias das escolas. Mas, agora em fevereiro,
com as escolas em funcionamento, são intensificadas as ações
bloqueio, as ações com bafômetro, as da campanha Drink Premiado, em parceria com a PRF e outras forças de segurança. Estamos fazendo remanejamento de
alguns radares dos locais em que
eles já cumpriram o cunho educativo para outros pontos, para fiscalizar o excesso de velocidade,
dentre outras” explica.
As estatísticas contabilizadas
pela Cettrans, assim como as do
Corpo de Bombeiros [leia mais na
página 19], diminuíram. Segundo a

Multas e frota

Giro da
Violência
Alerta
A Vara de Corregedoria dos
Presídios de Cascavel emitiu um
despacho que alerta para uma série
de problemas na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel). As
determinações se devem a partir
de denúncias feitas pelo
Sindarspen, com relação a
irregularidades nas obras de
reconstrução da unidade. A Justiça
pede realização de inspeções
técnicas para avaliar as condições
do prédio e pediu um plano de
regularização das pendências à
direção da unidade. Se não forem
cumpridas as ordens, a Vara
ameaça interditar a unidade.

Veículo encontrado
NÚMERO de multas emitidas por radar também
diminuiu em Cascavel, de acordo com a Cettrans
Cettrans, em janeiro deste ano foram 213 acidentes, porém, com
quatro mortes, o que significa que
foram colisões com mais gravidade do que no ano passado: 233
acidentes foram registrados no
mesmo período de 2017, com
duas vítimas fatais.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

O registro de multas por excesso de velocidade também apresentou queda: em janeiro de 2017 foram 2.331 casos de excesso
de velocidade, flagrados pela fiscalização eletrônica. Já em janeiro
de 2018, foram 2.075 multas.
Em contrapartida, a frota de veículos também aumentou na cidade:
em 2016, eram 215.087. No ano passado, esse número cresceu para
221.484. “Nosso fluxo de veículos também cresceu, em 13%, considerando os automóveis que vêm de fora da cidade. Um fluxo muito intenso
de carros dividindo o mesmo espaço”, comenta Alsir.

Um Kadett foi encontrado pela
PM na tarde de ontem, na estrada
Chaparral, região Oeste de
Cascavel. O veículo estava
depenado: sem rodas, placas e
para-choque. O automóvel foi
furtado no domingo, na Rua
Cambará, Bairro Parque Verde.
O veículo foi removido e levado
ao pátio da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Adolescente com maconha
Um adolescente de 16 anos foi
abordado pela Polícia Militar com
uma porção de maconha. A ação
ocorreu no Bairro Cataratas,
durante fiscalização da Polícia, que
desconfiou da atitude do rapaz. Ele
foi parado pelos policiais e
encontrado com uma porção do
entorpecente. O menor de idade foi
encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial) e responderá
como usuário de drogas.
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Xô, abelhas!
A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou
ontem, em primeira discussão e por unanimidade, O Projeto de Lei 145/
2017 que pretende resolver um problema recorrente na cidade: a presença
de abelhas e vespas. O
projeto, de autoria do vereador Celso Dal Molin,
tomou conta de boa parte das discussões.
“Sabe-se que um ataque de enxames de abelhas ou vespas tem o poder de matar, e em pessoas alérgicas, uma picada apenas pode ser fatal.
Por ser questão de saúde
pública, faz-se necessário
que o município faça esse
tipo de atendimento à
população”, afirma o vereador proponente da lei.
Histórias de ataques

de abelhas foram detalhadas por alguns vereadores. Jaime Vasatta afirmou que são necessárias
pessoas habilitadas para
fazer o resgate dos animais e lembrou que não
se deve colocar fogo ou
veneno nos enxames, o
que é crime ambiental.
Isso fez o vereador
Mazzuti lembrar um caso
que ele presenciou no
Conjunto São Francisco
onde as abelhas atacaram um rapaz que tentou
colocar veneno no enxame que estava em um
poste. Segundo ele, o rapaz fugiu de moto do ataque e foi “perseguido”
pelas abelhas até a casa.
Ele contou a história para
ilustrar a necessidade de
pessoas habilitadas para
manusear os enxames.
FLAVIO ULSENHEIMER/CMC

Giro Político

politica@jhoje.com.br

UPS em debate
A indefinição sobre a nova Unidade Paraná Seguro (UPS)
dominou os debates da palavra livre na sessão de ontem
da Câmara de Vereadores de Cascavel. A maioria dos
vereadores cobra que o projeto seja mesmo instalado no
Bairro Santa Cruz, como previa o plano original proposto
pelo deputado Adelino Ribeiro. Uma manobra do
deputado André Bueno, no entanto, transfere a sede para
o Tropical, considerado um bairro elitizado.

Destacamento
O que pretendem implantar
no Tropical está longe do
conceito para qual a UPS
foi criada. Mais se parece
com um destacamento
militar para dar segurança
ao bairro. Os moradores já
teriam disponibilizado até
um imóvel para abrigar a
UPS. Boa parte dos
vereadores está unindo
força para manter a
unidade no Santa Cruz.

Conceito
Quando Cascavel recebeu a
primeira UPS, em outubro de
2012, a instalação foi
precedida de uma operação
policial que cumpriu mais de
20 mandados judiciais na

PROJETO foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem

O projeto

De acordo com o projeto, “para fins de remoção das
colmeias de abelhas e de vespas, deverá ser comunicado
o órgão ambiental municipal competente ou a Defesa Civil
de Cascavel”. Uma emenda apresentada e que deve ser
votada hoje complementa o texto, afirmando, “o
Município fica autorizado a firmar convênio com a
Associação de Apicultores de Cascavel, a fim de
viabilizar a destinação sustentável e legal das abelhas
capturadas, assim como possíveis parcerias para a
remoção das colmeias”.
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região do Interlagos e
envolveu mais de cem
policiais. As unidades seguem
um padrão parecido com as
UPPs, no Rio de Janeiro, que
após a repressão ao crime o
governo entrou com ações
sociais nas comunidades.

Em viagem
O prefeito Leonaldo Paranhos
viajou ontem para Curitiba e
Brasília para tentar destravar
alguns recursos que estão
travados na Secretaria de
Infraestrutura Logística
referente ao aeroporto. Em
Brasília ele visita o Ministério
das Cidades e busca apoio
dos deputados federais para
alguns projetos, inclusive
habitacionais.

MITRA DIOCESANA
A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou ontem três
projetos de lei que tratam da autorização de
concessões de direito real de uso de bem público para
a Mitra Diocesana. Os Projetos de Lei 184, 185 e 186
de 2017 são referentes aos terrenos das capelas São
José, Divino Espírito Santo e São Sebastião, cujos
imóveis passam a ter a concessão de uso válida para os
próximos 20 anos.
z A posse do imóvel é da Mitra Diocesana de Cascavel
desde 1991.
z A renovação do direito real de uso é ato que se impõe
em atendimento ao interesse público e da coletividade.
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Saúde presta contas
DIVULGAÇÃO/SECOM

SECRETÁRIO
Rubens Griep prestou
contas ontem na Câmara

INVESTIMENTOS

Em infraestrutura o secretário citou avanços como
a licitação das UFS Neva e Colmeia; a
finalizando da licitação da UPA Tancredo e os
investimentos com a aquisição do Hospital
Jácomo Lunardelli, que está recebendo algumas
melhorias e implantação da rede lógica e elétrica
para colocar em prática o cronograma de
transferência do atendimento para realizar a
reforma da UPA Brasília, cujos projetos estão
sendo finalizados para encaminhar a licitação.
Também está em vias de finalização a licitação
para a reforma de 18 unidades básicas de
saúde, além de novas que estão projetadas.

O Município de Cascavel fechou
o ano de 2017 com mais de 32%
de cobertura em saúde com recursos próprios do Município, conforme ficou demonstrado na tarde de
ontem pelo secretário de Saúde,
Rubens Griep, e pela diretora financeira da secretaria, Sheila Vargas,
durante Audiência Pública realizada na Câmara de Vereadores para
detalhamento do balanço financeiro do terceiro quadrimestre de
2017, em cumprimento à Lei Complementar 141/2012.
De janeiro a dezembro do ano
passado, foi aplicado 32,64% do
orçamento, segundo a contabilidade do TCE-PR, “quando a Constituição estabelece 15%; mas conseguimos, gradativamente ampliar estes
recursos, haja vista as obras que
estamos promovendo e os recursos
externos, que possibilitaram um
fôlego maior para os investimentos”, complementou o secretário de
Saúde, lembrando que “os repasses da União e do Estado ainda ficaram aquém das necessidades.
Historicamente os investimentos
das esferas federal e estadual não
alcançam 50% dos gastos que o
Município tem durante o ano para
cobertura de ações básicas”.

Saúde da Família
Dentre os avanços elencados na prestação de contas
está o crescimento na ESF (Estratégia de Saúde da Família). O ano de 2017 foi iniciado com 24% de cobertura e
finalizado com 47%, “cumprindo fielmente o plano de governo do prefeito Paranhos, que tem a saúde como uma
das principais prioridades”, explicou Rubens Griep lembrando também que este plano de expansão seguirá avançando este ano, uma vez que “quanto mais pessoas tiveram
acesso à atenção básica e ênfase na prevenção, menos
pacientes demandarão serviços especializados”.
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PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Dinheiro
MANCHADO
CALENDÁRIO

PARLAMENTARES durante a sessão de ontem da Assembleia Legislativa
O projeto de lei que obriga estabelecimentos bancários e financeiros, em todo o estado, a instalar
em seus caixas eletrônicos equipamentos antifurto que manchem de
tinta as cédulas de dinheiro em casos de tentativa e de explosão dos
terminais foi aprovado em primeiro
turno na sessão plenária ontem na
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep). A matéria recebeu 39 votos
favoráveis e nenhum contrário.
A proposta, que tramita sob o nº
169/2015, determina que os dispositivos instalados devem garantir o entintamento de pelo menos
98% das células existentes nos
caixas eletrônicos ou equipamentos similares. O equipamento, de
acordo com o texto, terá que ser
acionado automaticamente no
caso de explosão ou tentativa de
abertura forçada dos terminais.
“A proteção por tinta é considerada hoje, no mundo todo, o meio

mais seguro e eficiente de proteger o dinheiro, os negócios e a vida
humana. Os criminosos rapidamente aprendem que onde existe proteção por entintamento é impossível ter acesso às cédulas, o que,
certamente, diminui a violência,
protege o cidadão e garante maior
segurança a todos”, afirma o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB),
autor do projeto.

Foram aprovados em segunda
votação os projetos de lei nº 186/
2017, da deputada Claudia
Pereira (PSC), que insere no
calendário oficial de eventos do
Estado do Paraná a Festa do
Carneiro Recheado, do município
de Altamira do Paraná; e nº 198/
2017, da deputada Cristina
Silvestri (PPS), que institui o Dia
Estadual do Imigrante Italiano, a ser
comemorado anualmente no dia 21
de fevereiro. Por fim, os
parlamentares aprovaram em terceira
discussão o projeto de lei nº 465/
2016, do deputado Claudio
Palozi (PSC), que institui a Semana
Estadual do Campo Limpo.

Doação de sangue
Também em primeiro turno foi aprovado o projeto de lei nº 20/2016, de
autoria do deputado Nereu Moura (PMDB), que obriga a afixação de
cartazes em estúdios de tatuagem informando a seus clientes o impedimento
de doação de sangue por um ano a partir da data de aplicação da
tatuagem. Também em primeira votação passaram os projetos de lei nº
259/2017, da deputada Cantora Mara Lima (PSDB), que cria a
campanha Coração Azul e Institui o Dia Estadual Contra o Tráfico de
Pessoas; e nº 294/2017, da Comissão de Defesa dos Direitos da
Juventude, que concede o título de Cidadão Benemérito do Estado do
Paraná ao filósofo e escritor Mario Sergio Cortella.
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SALVE ANTES DE
DESLIGAR A MÁQUINA
O professor Bertolino Tenfen evitou ganhar nosso abraço pelo 90º aniversário por se despedir da vida em dezembro. Nascido em Rio Fortuna (SC) em 20 de fevereiro de
1928, Tenfen trafegou toda a senda de um humanista ao
obter formação religiosa e depois exercer tarefas elevadas
para além do simbolismo de ir ao cume das Américas, nos
Andes, distribuindo ensinamentos e boas práticas.
Diretor da APP Sindicato ainda em formação, fundador da Fecivel/Unioeste e membro da Academia Cascavelense de Letras, foi sempre de uma consciência elevada,
extremo carinho e amizade.
O traço mais destacado de sua personalidade, costurando cultura com generosidade, era o respeito com que
tratava assuntos e pessoas. Respeitar os assuntos porque
eles não surgem do nada: são motivações humanas que
requerem consideração. E respeitar as pessoas porque não
respeitá-las é não respeitar a humanidade em si próprio.
Como já diria o Talmud, um dos muitos livros que Bertolino Tenfen leu, “quem salva uma só vida faz como se
salvasse o mundo inteiro; quem destrói uma só vida faz
como se houvesse destruído o mundo inteiro”. Temos que
salvar antes de desligar a máquina.
Quem não respeita uma só ideia e uma só pessoa
que a pense põe a si mesmo a perder. É não respeitar
todas as ideias, pessoas, o mundo inteiro. Nestes dias
de tanto rancor, o debate respeitoso das ideias respeitáveis por pessoas que se respeitem é um legado precioso deixado pela vida bem vivida e devidamente salva do
professor Bertolino Tenfen.

Aloysio Nunes, ministro
das Relações Exteriores,
ao defender a entrada
de refugiados no Brasil.

NOTAS
z Bloqueio

z Feira do Teatro

A concessionária
Ecocataratas informou
ontem que nos dias 20, 21
e 22 de fevereiro, a partir
das 06h, a BR-277, próximo
ao trevo Cataratas, em
Cascavel estará com uma
das faixas – sentido Foz do
Iguaçu e outra sentido
Guarapuava - bloqueadas
para o tráfego de veículos.
Essa interferência será
necessária devido ao
lançamento das vigas para
a construção da trincheira
localizada neste local.

No próximo domingo (25),
a partir das 8h,
artesanatos variados,
alimentos artesanais,
obras de arte, produtos
customizados e food-truck,
entre outros produtos
característicos de feiras
culturais, farão parte da
“Feira do Teatro”, que vai
funcionar até às 15h no
estacionamento do Teatro
Municipal Sefrin Filho. No
total, serão 40 feirantes
expondo e comercializando
produtos.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

O saque de 27
toneladas de
carne realizado
por uma
multidão
na tarde de
domingo região
dos Campos
Gerais.

O prefeito
Paranhos que
faz uma incursão
por órgãos
governamentais
em Curitiba
e Brasília
em busca de
recursos.

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

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
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“Vivemos num país
construído em grande
parte com gente do
mundo inteiro. Um país
que recebeu e acolheu
imigrantes que vieram
para o Brasil.
Muitos vieram
voluntariamente, mas
muitos vieram
forçados”.

PREVISÃO DO TEMPO
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K 26 L 18

K 29 L 18

K 25 L 17

K 28 L 15

Parcialmente
nublado com
pancadas de chuva

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de chuva

Parcialmente
nublado com
pancadas de chuva
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Fases da lua
NOVA
15/02 - 19h05

CRESCENTE
23/02 - 05h09

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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CineSesc
O Sesc vai apresentar uma Mostra
de Filmes. Entre eles, a Ameaça que
veio do espaço, O Planeta
Proibido, Os Malditos, O Planeta
dos Vampiros, Fuga no Século 23 e
Eles Vivem. As sessões serão hoje e
sexta às 19h30 e sábado às 19h30.
A entrada é gratuita. O Sesc fica na
Rua Carlos de carvalho, 3.367.
Mais informações pelo telefone
(45) 3219-5450.

gente@jhoje.com.br
DIVULGAÇÃO

Feira de Livros

Felicidades!

Até o mês de março, os
amantes da literatura
podem conferir a feira de
livros que ocorre no piso L1
do Cascavel JL Shopping.
Com o slogan “criando
apaixonados por livros
desde cedo”, o objetivo do
evento é convidar o público
infanto-juvenil para
conhecer e se aventurar
pelo universo da leitura. A
entrada é gratuita e o
horário de funcionamento é
o seguinte: de segunda a
sábado, das 10h às 22h e
aos domingos e feriados das
14h às 20h.

Vitor Pinheiro, Daiane
Walter, Benicio Junior, Ana
Rita e Adriana Costa.

Palestra
O Imaginar - grupo de
pesquisa em Imaginção,
Educação e Formação de
Professores - promove a
palestra “Diálogos com o
Imaginário e A força
contraditória da utopia
entre a vida e o sonho”,
com o Dr Eduardo
Portanova Barros.
Será nesta sexta-feira, às
19h, no miniauditório 2
da Unioeste.

A bela
LARISSA
RODRIGUES

24
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Bendini tem liberdade negada
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin negou
ontem pedido de liberdade feito pela
defesa do ex-presidente do Banco
do Brasil e da Petrobras Aldemir
Bendine. Na decisão, o ministro
entendeu que não há ilegalidade na
decisão de outro tribunal, que tam-

bém proferiu a mesma decisão.
Bendine está preso preventivamente no Complexo Médico-Penal
(CMP) de Pinhais, localizado na região metropolitana de Curitiba, desde julho do ano passado, quando foi
preso a partir das investigações da
Operação Lava Jato, por determina-

ção do juiz federal Sérgio Moro.
Bendine presidiu o Banco do Brasil de abril de 2009 a fevereiro de
2015 e a Petrobras, até maio de
2016. Em delação feita pelo empresário Marcelo Odebrecht, ele foi citado como um dos beneficiários de
pagamento de vantagens indevidas.

AGÊNCIA BRASIL

DELAÇÃO

Em depoimento, Marcelo, que é
um dos delatores das investigações
da Lava Jato, disse ao juiz Moro
que autorizou repasse de R$ 3
milhões a Bendine. Marcelo
Odebrecht foi interrogado pelo
magistrado na ação penal em que
Bendine e ele são acusados do
crime de corrupção.
Após o depoimento, a defesa de
Bendine considerou o depoimento
como ilação e disse que Marcelo
reconheceu não ter recebido
diretamente cobrança de vantagens.

Luislinda deixa Ministério dos
Direitos Humanos
A ministra dos Direitos Humanos,
Luislinda Valois, entregou o cargo
ontem ao presidente Michel Temer. A
informação foi confirmada pelo
Palácio do Planalto, que ainda não
informou o motivo da demissão.
Luislinda Valois estava no posto desde
fevereiro de 2017, quando Temer
editou uma medida provisória dando

status de ministério à secretária
especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial do Ministério da
Justiça. Ela era o penúltimo nome do
PSDB no governo Temer desde que o
então ministro das Cidades, Bruno
Araújo, e o da Secretaria de Governo,
Antônio Imbassahy, pediram
exoneração no fim do ano passado.

PLACAR DE ONTEM
PAULISTA
Red Bull ? x ? Corinthians
Linense ? x ? Novorizontino
GAÚCHO
Caxias ? x ? Juventude
CARIOCA
V. Redonda ? x ? Portuguesa
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Câncer

Mas, se não é o seu caso, pode contar
com conselhos de familiares mais experientes. Contorne qualquer tensão apostando num programa caseiro. Cor: creme.
Cuidado com os seus sentimentos, pois
poderá magoar pessoas próximas a
você. O trabalho em parceria pode
trazer um bom resultado.Cor: creme.
Preste mais atenção às boas chances
de aumentar seu lucro. Mantenha os pés
no chão e desconfie de promessas que
parecem fáceis demais. Cor: verde.

PALAVRAS CRUZADAS

Aja com mais diplomacia e use seu
jogo de cintura para evitar atritos no
trabalho. Talvez tenha que fazer alguns sacrifícios, mas o resultado vai
compensar. Cor: bege.
Trabalhos que podem ser feitos a sós serão os mais indicados. O Sol ilumina seu
paraíso astral, deixe as preocupações de
lado e procure se divertir mais. Cor: verde.

Capricórnio

Talvez as coisas não sejam muito fáceis, mas não desista de lutar pelo que
quer alcançar. Concentre-se nos planos para o futuro. Cor: vermelho

Aquário

Se precisar de conselho, procure um amigo mais experiente. Mesmo que as coisas
demorem um pouco para engrenar, não
abra mão dos seus sonhos. Cor: lilás.

Também há boas chances de ganhar
uma grana extra, que não estava esperando. Aproveite para investir este dinheiro em algo produtivo. Cor: verde.

Peixes

Sagitário Escorpião

Libra

Touro
Gêmos

Seu sucesso dependerá do seu empenho. O Sol esquenta as amizades e
garante diversão com a turma. Sua
ausência pode gerar alguns problemas. Cor: azul.
Se for otimista, as coisas se desenrolam mais facilmente. A dica é se divertir
e fazer planos com as pessoas da família. Cor: verde.

Leão

Aposte em tarefas que podem ser feitas
em equipe e peça ajuda, se for preciso.
Se aproxime de familiares distantes.
Cuide mais da aparência. Cor: vinho.

Virgem

Áries

horóscopo

VARIEDADES

Abra espaço para coisas novas, principalmente novos amigos e novos lugares. Você vai se renovar! Cor: bege.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Não haverá exibição da novela. Transmissão de jogo da Liga dos Campeões.
TEMPO DE AMAR
Fernão garante a Lucinda que conquistará Emília. Eva conhece Conselheiro.
Chega o dia das apresentações sobre
a Cultura Negra no Grêmio. Dona Luiza
se despede de Inácio e Henriqueta no
mercado. José Augusto revela a Tereza o paradeiro de Fernão ao saber de
sua gravidez. Tereza enfrenta Delfina.
Tomaso se diverte com Natália. Helena e Giuseppe se beijam. Edgar e
Olímpia socorrem Carolina dos comentários indignados de pessoas que

assistem à sua palestra. Tereza desaparece da Quinta. Maria Vitória e
Vicente encontram Tereza em Morros
Verdes com Inácio.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Vinícius acredita que será inocentado
e se vangloria para Lorena. Rafael apoia
Laura. Antero tenta denegrir a imagem
de Alzira e Patrick se preocupa. Tiana
inicia seu depoimento. Lorena decide
ficar ao lado de Laura. Valdo comenta
com Mariano que acredita ter encontrado a esmeralda gigante. Caetana afirma a Desirée que seu plano de casar
com Juvenal não dará certo. Karina lamenta que Diego não queira ficar com
ela. Estela resolve dar aulas para adultos. Vinícius confessa seus crimes e

GLOBO z DEUS SALVE O REI

Amália marca a
data do casamento
com Virgílio
Tiago insiste para que
Amália tente recordar do
dia em que encontrou
Afonso. Rodolfo demonstra a Catarina que
não está muito animado
com seu casamento.
Afonso insiste para que
Samara aceite o dinheiro da venda da ferraria,
para custear os estudos
de Levi. Lucrécia não resiste à atração que sente por Orlando e o beija.
Afonso diz a Cássio que
nunca abrirá mão de
Amália. Tiago avisa a
Afonso que ele não pode
deixar que Amália e Virgílio se casem.

DIVULGAÇÃO

Augusto dá um prazo para
Constantino libertar Catarina

acusa Sophia de suborná-lo. Renan tenta convencer Jô a investir em uma nova
grife para Beth. Sophia pede para Lívia
marcar um jantar para apresentar seu
namorado. Lorena recebe uma visita
surpresa. Rafael conforta Laura. Beth
procura Jô e Adriana fica indignada.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Flávio descobre que Haydee deu a sopa
ao porteiro e vai atrás do profissional
que é levado ao hospital. Haydee não
desconfia de nada. Cassandra é grosseira durante o jantar e Leonardo tenta
encontrar particularidades semelhantes
entre os dois. Zé Felipe participa da
peneira para o clube de futebol. Cassandra conversa por telefone com Fernando (Julio Oliveira), seu namorado. O
rapaz diz que estará em Doce Horizonte no dia seguinte para rever ela.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Behlul pede que Bihter fique longe dele.
Firdevs pede dinheiro a Peyker para
pgar as dívidas de jogo. Behlul reata o
noivado com Elif. Adnan dá um carro
de presente aniversário para Bihter.
Behlul leva Elif para jantar na mansão e
Bihter fica incomodada com a situação.
• RECORD
APOCALIPSE
Ricardo Montana conhece os avós por
parte de mãe. Zoe registra o encontro.
Benjamin pensa no que Zoe falou sobre Ricardo. Jonas tenta procurar Tião
de Deus pelas ruas. César vai até a seita
de Zé Bento e manda Guto voltar para
casa. Cínico, Henrique recebe Susana.
Ângela fala mal do ex marido para a
filha Natália. Em Jerusalém, Rodrigo se
surpreende com a visita de Zoe. Hanna
se mostra insegura coma presença de
Débora na cidade. Saulo fala do espírito
de liderança de Ricardo. Gideon fica feliz ao ver o neto em sua casa. Susana
apoia Estela. César pede conselho a
Jonas. Diogo se declara para Bárbara.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MOMENTO
EMOCIONANTE para o
casal foi registrado a mais
de 200 metros de altura

União
celebrada
nas alturas
O cenário exuberante
escolhido para celebrar a
união do casal Kátia de
Michelli e Yuri Isaías Buco
da Fonseca tornou a
cerimônia de casamento em
algo ainda mais emocionante.
Eles decidiram trocar as
alianças a 260 metros de
altitude, no cume da Piedra
Parada, na Patagônia.
“Já estávamos
planejando essa viagem de
escalada com mais um amigo
e uma amiga. Aí eles
comentaram: “que tal vocês
casarem no cume da Piedra
Parada?” E a gente topou na
hora, conta Katia.
Além dos incentivadores
da aventura, os amigos
Daniela Borges e Amauri
Ghellere Garcia Miranda,
eles fizeram amizade com
francês Cedric Peronnier que
auxiliou no percurso que o

grupo pretendia seguir.
O glamour do momento
tão especial na vida do casal
apaixonado não foi deixado
de lado. Katia usou vestido
branco na escalada e
escolheu buquê de rosas
vermelhas. O noivo esteve
elegante ao seu lado.
O casal passou por
momentos de adrenalina em
uma escalada de oito
cordadas, antes da emoção
de dizer o sim. A cerimônia
simbólica foi marcada com o
nó entre as cordas que
utilizam na escalada.
“Nosso amigo fez uma
cerimônia onde atamos os nós,
simbolizando que se a gente
quisesse um futuro juntos,
teríamos que andar no mesmo
lado”, comenta a noiva.
O casal que namorou
por cinco anos, começou a
escalar há pouco mais de um

ano. Eles frequentam a
ForVibe em Cascavel todos
os dias e escalam em rocha
no fim de semana.
No entanto, a escalada
do dia do casamento será
lembrada de maneira
especial por eles. “Este lugar

ficará na memória para
sempre, assim como os bons
momentos e amigos que
fizeram parte de tudo isso”,
compartilha o casal com o
click do cenário
surpreendente.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

