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Dois casos de Influenza
A 10ª Regional de Saúde confirmou ontem que foram registrados os dois primeiros casos
de Influenza neste ano em Cascavel. Há risco de surto da doença no Brasil na temporada
de inverno, principalmente de H3N2, com o aparecimento de novos casos a partir de abril.
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Transtornos
Os impactos da revitalização da Avenida Tito

Muffato motivaram duas reuniões para discutir
alternativas que minimizem os transtornos

provocados pelas obras. Quebra de calçadas e
interdição de trechos são as principais intervenções

que causam inconvenientes aos moradores.
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Campeão da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017, o Grêmio quer
iniciar 2018 com outra importante conquista: a Recopa Sul-Americana.
Após empate por 1 a 1 na Argentina, Imortal e Independiente voltam a se
encontrar nesta quarta-feira para a partida derradeira pelo título, às 21h45,
em Porto Alegre. A torcida gaúcha esgotou antecipadamente os ingressos, o
que fará a Arena tremer com cerca de 45 mil pessoas nesta noite. A
empolgação é baseada na solidez desde o retorno do técnico Renato Gaúcho,
em setembro de 2016. De lá para cá foram 26 partidas no sistema mata-
mata e apenas três derrotas por uma Libertadores, duas Copa do Brasil e um
Campeonato Gaúcho, o que solidificou o apelido do time de Rei de Copas.
Nesta noite, o Grêmio precisa vencer para ficar com o título. Nova igualdade
levará a decisão à prorrogação e, persistindo o empate, aos pênaltis.

GRÊMIO

COPA DO BRASIL
19h30 Atlético-PR x Tubarão
19h30 Londrina x Ceará
19h30 Remo x Internacional
20h30 Criciúma x Cianorte
20h30 Figueirense x Oeste
20h30 Goiás x Boa Esporte
20h30 Bragantino x Altos
21h30 Cuiabá x Aparecidense
21h45 Ponte Preta x Inter de Limeira
21h45 Botafogo-PB x Atlético-MG

RECOPA SUL-AMERICANA
21h45 Grêmio x Independiente

PAULISTA
21h45 Ituano x São Paulo

CARIOCA
16h30 Bangu x Fluminense
19h30 Flamengo x Madureira

LIGA DOS CAMPEÕES
16h45 Sevilla x Man. United
16h45 Shak. Donetsk x Roma

LIBERTADORES
21h45 Nacional x Banfield
21h45 J. Wilstermann x Vasco

GAÚCHO
20h30 N. Hamburgo x Cruzeiro

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Lanús x Sporting Cristal

COPA DO NORDESTE
19h Ferroviário x Globo
19h30 CSA x Salgueiro

ESPANHOL
14h45 Leganés x Real Madrid

PERNAMBUCANO
20h Vitória x Central
21h45 Belo Jardim x Sport

BAIANO
20h30 Fluminense x Bahia de Feira
21h45 Jacuipense x Vitória

JOGAM HOJE

Só no Rio? Se a moda pega...
As torcidas organizadas de Botafogo
e Flamengo se uniram para cobrar
mudança na Federação de Futebol do
Rio de Janeiro. Cerca de 50
torcedores dos dois clubes foram para
a porta da Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro cobrar a reabertura de
uma CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) contra a entidade. Com o
fim da Taça Guanabara, a Federação
do Rio teve lucro de R$ 340 milhões,
enquanto os times, principais
personagens do futebol, amargaram
prejuízos na competição. Juntos,
Flamengo, Vasco, Botafogo e
Fluminense tiveram prejuízo de R$
1,7 milhão. Isso que eles são os que
concentram mais torcedores no
Estado. Para os pequenos, o prejuízo
foi ainda maior.

O exemplo de organização “contra o
futebol moderno” não veio só do Rio
de Janeiro. Também na segunda-feira,
torcedores do Eintracht Frankfurt
protestaram de forma inusitada no
Campeonato Alemão. Eles não
gostaram da ideia de ir ao estádio no
primeiro dia da semana e atiraram
centenas de bolinhas de tênis ao
gramado durante a partida contra o
RB Leipzig. Além disso, várias faixas
foram exibidas nas arquibancadas com
críticas à Federação Alemã de Futebol,
exigindo que os jogos do time sejam
realizados aos sábados ou domingos.
Por aqui, os jogos às 21h45 de
quarta-feira também não são bem
digeridos pelos brasileiros, que os
têm “empurrado” goela abaixo
pela televisão.

PLACAR DE ONTEM

LIGA DOS CAMPEÕES
Chelsea 1 x 1 Barcelona

B. de Munique 5 x 0 Besiktas
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Caratê tradicional

A cidade de Cascavel, que está
na mira da FTKP (Federação Tradi-
cional Paranaense de Karatê-Dô)
para sediar grandes eventos este
ano, receberá caratecas de toda a
região neste sábado, dia no qual
será lançado o Sandokan, projeto
social coordenado pelo professor
Volmir Mazieiro, da Academia Dojo
de Karatê Shotokan. O evento será
pela manhã, às 10h, no Recanto
Marista. No mesmo dia, mas à tar-
de, das 14h às 18h, na academia
do professor Volmir, o presidente
da Federação, Antônio Edoardo
Neto, 5º Dan do esporte, ministra-
rá curso sobre a modalidade.

Sobre o projeto Sandokan, ele
funcionará no contraturno escolar
para jovens de 7 a 12 anos de ida-
de em situação de vulnerabilidade
social. Dentre as atividades esta-

rá a manutenção de hortas e a par-
ticipação em campanhas de cons-
cientização, além do aprendizado
do caratê tradicional.

Além dos eventos deste fim de
semana, a Federação Tradicional,
por intermédio do professor Volmir,
diretor regional da entidade, deve

trazer outros três a Cascavel: o Cam-
peonato Paranaense, o Campeona-
to Brasileiro e o Curso Nacional mi-
nistrado pelo Sensei José Humber-
to de Souza, faixa preta 7º Dan e que
mantém em Cuiabá (MT) um projeto
social que é referência para acade-
mias de caratê de todo o mundo.

ACADEMIA DOJO SHOTOKAN

Valores do esporte
O projeto social idealizado pelo professor Volmir Mazieiro
tem um nome familiar a muitos dos telespectadores de

desenhos animados televisivos da década de 80. Sandokan
foi exibido no Brasil na mesma época na qual o professor
aprendeu, e guardou para si, os cinco lemas do caratê:

esforçar-se para formação do caráter; fidelidade ao verdadei-
ro caminho da razão; criar o intuito de esforço; respeitar

acima de tudo; e conter o espírito de agressão. São esses
valores que ele repassa aos seus alunos e que repassará

aos participantes de seu projeto no Recanto Marista.

 Cascavel
foi sede da

1ª Taça
Cidade de

Karatê
Tradicional

no ano
passado

Caratê tradicional

 Cascavel
foi sede da

1ª Taça
Cidade de

Karatê
Tradicional

no ano
passado
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FC Cascavel social
O Futebol Clube Cascavel

tem sido um parceiro fiel da
Apae de Cascavel em seus jo-
gos disputados no Estádio
Olímpico Regional pelo Cam-
peonato Paranaense.

Antes de cada partida,
uma faixa é estendida no
círculo central do gramado
incentivando a torcida a
doar as notas fiscais sem
CPF à Apae de Cascavel,

que participa do programa
Nota Paraná.

“A cada nota doada, o tor-
cedor estará ajudando a Apae
a chegar mais perto de con-
quistar um dos seus grandes
objetivos, que é a revitalização
da estrutura física, necessária
para ampliar e melhorar o aten-
dimento aos alunos”, comen-
ta o presidente da Apae de Cas-
cavel, Evilasio Schmitz.

ALIMENTOS
Em outra ação realizada pelo FC Cascavel em prol da comunidade, a diretoria
da equipe tem levado a casas assistenciais alimentos arrecadados junto à sua
torcida durante seus jogos no Estádio Olímpico. Em três partidas como
mandante, foram cerca de 4,5 toneladas de alimentos angariados. Contra o
Prudentópolis foi arrecadado mais de mil quilos de donativos, que foram
destinados à Casa Dona Vani, que atende familiares de pacientes com câncer
que vêm fazer tratamento em Cascavel e não têm condições financeiras para se
estabelecer na cidade. Já os duelos contra Atlético e Londrina renderam mais
de três toneladas de alimentos. Foram 3.300 quilos entre os mais variados
tipos de alimentos, que foram destinados ao Provopar da cidade.

A equipe feminina de handebol
adulto de Cascavel inicia nesta
semana a temporada de treinos em
2018. O técnico Neudi Zenatti
espera as meninas do time às
13h45 desta quarta-feira, no
Ginásio da Neva, às 13h45. A
partir daí, as atividades serão de
segunda a sexta-feira no local. Já a
equipe feminina de handebol juvenil,
comandada por Marcos Galhardo,
já está em atividade. Os treinos
ocorrem Ginásio da Neva às terças,
quintas e sábados à tarde e no
domingo pela manhã, e no ginásio do
Colégio Santa Maria às segundas e
sextas-feiras. Outra modalidade que
já iniciou os treinos no ano é o
voleibol feminino da categoria
infanto-juvenil. As atividades,
orientadas por Ladir Salvi, tiveram
início na última semana e ocorrerão
sempre às segundas, quartas e sextas-
feiras, das 14h às 18h, no Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto.

FÁBIO DONEGÁ
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Os transtornos que geram al-
guns inconvenientes para os mo-
radores e comerciantes da Aveni-
da Tito Muffato, devido às obras
de revitalização em andamento,
foram discutidos em duas reuni-
ões nos últimos dias.

A última delas aconteceu na
noite de segunda-feira (19), com
a presença de representantes de
vereadores, da Sanepar, da Cet-
trans, do Território Cidadão e da
Secretaria de Serviços e Obras
Públicas e do engenheiro fiscal
da SCG Construtora de Obras,
Vincenzo Bontigura. No domingo
(18), o prefeito Leonaldo Para-
nhos já havia se encontrado com
os moradores.

A obra é uma espera antiga.
São mais de 20 anos aguardan-
do pela remodelação da Avenida
Tito Muffato, mas agora que as
máquinas foram colocadas na pis-
ta para iniciar as melhorias, os
transtornos acabaram gerando
alguns inconvenientes para os
moradores, às pessoas que tra-
fegam pelo local e, com maior
impacto, para os comerciantes
instalados naquela via da região
oeste da cidade.

Impactos
da obra

O prefeito Paranhos diz que a obra traz transtornos, modifica a rotina das
pessoas e gera alguns inconvenientes, mas que é preciso buscar alternativas
para reduzir os impactos. “Então buscamos esta saída para colocar a
empresa em contato com os moradores do bairro e mais ainda os
comerciantes, para que ela também nos ajude a amenizar esta preocupação.
Queremos que este sonho tão antigo chegue de forma rápida e responsável
na região, pois é uma obra importante, histórica, e que deve ser
acompanhada por todos do início ao fim”, destacou Paranhos.
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Rotina modificada

Obras da
Avenida

TITO MUFFATO
provocam transtornos

inevitáveis

Minimizar impactos
As reuniões realizadas foram justamente para minimizar esses
impactos decorrentes da implantação das benfeitorias. A ideia
é trabalhar por trechos, deixando os serviços totalmente
executados a cada 400 metros, inclusive com as calçadas
prontas. Com o objetivo de minimizar esses transtornos que vêm
com a implantação da benfeitoria, o prefeito Leonaldo Paranhos
convocou as várias secretarias envolvidas na obra e no apoio à
comunidade e a empresa responsável pela execução dos
serviços para encontrar soluções e definir um cronograma de
trabalho e de organização dos espaços em obras.
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Pessoas com diferentes histórias
e um objetivo em comum: conse-
guir superar o passado e construir
uma nova vida.

Elas convivem na Casa Pop
(Unidade de Acolhimento Instituci-
onal da Prefeitura de Cascavel), que
desde o fim do ano passado pas-
sou a atender na nova sede, no
Bairro Santa Felicidade.

Atualmente existem 37 pessoas
acolhidas na instituição e entre elas,
há quem espere por meio do diálogo
uma oportunidade de mudança.

É o caso de Vanderlei Vieira de Car-
valho, de 48 anos, que logo completará
um ano de permanência na Casa Pop.

Por conta do vício com drogas,
ele cometeu um crime que lhe cus-
tou a liberdade. “Cometi um assalto,

Casa de diferentes histórias

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Mesmo com extensa experiência profissional
comprovada na carteira de trabalho, incluindo concurso
público e até mesmo qualificação em curso de
panificação, Vanderlei não consegue colocação no
mercado de trabalho.

EMPREGO
Ele garante que a permanência na
Casa Pop fez com que superasse
todas as dificuldades do
passado e pede ajuda para
conseguir um emprego. “Estou há
um ano sem usar drogas e o que
mais quero é seguir em frente,
sem precisar viver aqui e tirar o
lugar de outras pessoas que
precisam”, ressalta.

VANDERLEI busca oportunidade
de trabalho para deixar a
Casa Pop

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

pois era dependente”, relata.
Ele reconhece o erro e não escon-

de o fato de ter cumprido pena. “Fi-
quei detido por mais de um ano e tam-
bém usei tornozeleira eletrônica”, afir-
ma Carvalho.

Para o restante do cumprimento
da pena, ele tem o compromisso de
assinar termo no Fórum por mais al-
guns anos.

O maior dese-
jo do acolhido é
conquistar a ple-
na liberdade e
poder ter vida
própria, em um
novo lar.

“Passei por todas as etapas para trabalhar em uma
cooperativa e mesmo assim não fui chamado”, comenta.
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A rachadura no viaduto da Jaca-
rezinho com a BR 467 certamente
já chamou a atenção dos morado-
res da região norte da cidade. A es-
trutura danificada e o desmorona-
mento de terra abaixo da pista po-
dem representar o comprometimen-
to da estrutura básica do viaduto.

Preocupado com a situação, o
vereador Carlinhos Oliveira (PSC)
encaminhou ontem o Requerimen-
to 48/2018, requerendo ao Depar-
tamento de Estradas de local.

“Devido à grande demanda po-
pulacional existente, o fluxo de veí-
culos é muito intenso. As rachadu-
ras na parte superior geram inse-
gurança para os moradores da re-
gião e podem criar transtornos fu-
turos para todos que necessitam
transitar por aquele trecho”, defen-
de Carlinhos Oliveira.

 Rachadura em viaduto

A Ecocataratas comunicou, nesta terça-
feira que o tráfego será fechado por mais
dois dias (21 e 22) na BR-277,
próximo ao trevo Cataratas. A interrupção
acontecerá no Km 583 em duas faixas:
Uma no sentido Foz do Iguaçu e outra
sentido Guarapuava. Os  trabalhos
começam partir das 6h da manhã e o
fechamento da via é necessário para a
colocação das vigas que ostentarão a
trincheira que está sendo construída no
local. O trecho, obviamente, estará
sinalizado, mas mesmo assim a
Ecocataratas recomenda atenção
redobrada e paciência aos motoristas que
trafegarem naquela região nestes dois dias.
Em caso de chuva os serviços podem ser
cancelados sem aviso prévio.

DIVULGAÇÃO

Falta de vistoria

VEREADOR está
preocupado com a
segurança do viaduto

Em fevereiro deste ano, o desabamento de parte de um viaduto no Eixão
Sul, na área central de Brasília, ocupou os noticiários. A Defesa Civil
alertou para a possibilidade de novos desabamentos e mesmo de queda
completa do viaduto. Especialistas em urbanismo e arquitetura e
parlamentares já haviam alertado para o risco, no entanto, nenhuma medida
foi tomada para evitar o acidente.

DIVULGAÇÃO
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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, 21 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Censo
agropecuário

QUESTIONÁRIO
No questionário elaborado pelo IBGE, que tem
duração de no máximo uma hora, estão perguntas
como o tipo de produção, as condições de plantio,
infraestrutura e mão-de-obra empregada. O trabalho
irá propiciar um conhecimento mais detalhado sobre
o setor rural brasileiro. Os resultados irão subsidiar
a formulação e avaliação de políticas públicas,
estudos acadêmicos, projetos de instituições de
pesquisa e decisões quanto a investimentos públicos
e privados. “É um prejuízo para a sociedade e para
o segmento se alguém não responder. Além disso,
os municípios acabam sendo penalizados com menos
recursos oriundos dos governos estaduais e federal”,
frisou Max. Os produtores que ainda não
responderam o IBGE devem ligar para o escritório
regional de Cascavel para marcar a entrevista:
(45) 3227-3215.O Censo Agropecuário 2017,

principal investigação estatísti-
ca e territorial sobre a produção
agropecuária do país, está pres-
tes a terminar. Até o dia 28 de
fevereiro, os recenseadores do
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) estão cir-
culando o Brasil para levantar as
informações sobre o setor. Na
região Oeste e Sudoeste do Pa-
raná, o trabalho está pratica-
mente concluído. No entanto, o
órgão faz uma alerta. “Precisa-
mos que os produtores rurais
que não foram recenseados nos
procurem no IBGE de Cascavel
ou vão até ao mais próximo. To-
dos eles precisam responder
esse questionário, que é funda-
mental para o futuro do setor”,
alertou o coordenador do IBGE
na região Oeste e Sudoeste,
Max Nuni Cesca Battisti.

No Paraná, a estimativa é
que 1,3 mil recenseadores es-
tão percorrendo 372 mil estabe-
lecimentos agropecuários do
Paraná. Só em Cascavel, são 13,
sem contar com mais oito super-
visores. Todo o levantamento de
dados acontece de forma simul-
tânea em todo o território naci-
onal e foi iniciado no dia 1º de
outubro de 2017.
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Ciclovias ganham forma
Parte da pista da nova ciclovia da Ave-

nida Tancredo Neves já recebeu asfalto.
As obras que fazem parte do PDI (Plano
de Desenvolvimento Integrado) foram ini-
ciadas há duas semanas.

“Até o momento foram executados
55% de terraplanagem - 2 mil metros e
20% de pavimentação – 600 metros”,
afirma a equipe do Consórcio Eced – Di-
arc, responsável pelos serviços.

A extensão da ciclovia é de aproxima-
damente 3.800 metros e nesse mesmo
percurso na avenida também haverá uma
pista independente para caminhada.

“Será executado um lado de cada vez
para amenizar os transtornos causados
aos pedestres e ciclistas que utilizam as
pistas de caminhada e ciclovia para suas
atividades físicas”, esclarece a equipe.

Outras mudanças observadas no trecho são os
fechamentos de retornos, um deles, entre as ruas Mylla
e Vasco da Gama. De acordo com o consórcio, o
retorno próximo do radar na entrada do Hospital
Universitário também foi fechado. “Durante as obras
pode haver a necessidade de fechamento de outros
retornos, mas no momento serão apenas os dois
citados”, explica a empresa.
Um cruzamento em continuidade à Rua Aimorés, visando
o looping de quadra, será aberto, como prevê o projeto.

AVENIDA contará com pista
para caminhada e ciclovia

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Retornos3.800
Metros de extensão

terá a ciclovia

3.800
Metros de extensão

terá a ciclovia
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Confirmados 2
casos de Influenza

A 10ª regional de Saúde confir-
mou, na tarde de terça-feira (20),
dois casos de Influenza em Casca-
vel neste ano. Um dos pacientes,
diagnosticado com Influenza A
H3N2, atendido em uma UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento), foi
medicado e passa bem. O outro
caso é de Influenza B, onde o paci-
ente também foi medicado e não
corre risco à vida. O sexo e faixa
etária dos pacientes não foram in-
formados. Especula-se que os dois
casos sejam autóctones.

Depois das duas confirmações,
a regional faz um alerta. Há risco
de surto da doença, principalmen-
te de H3N2 no Brasil no próximo
inverno, com o aparecimento de
novos casos a partir de abril.

De acordo com o enfermeiro
Daniel Loss, da 10ª Regional de
Saúde de Cascavel, o surto da do-
ença pode ocorrer por conta da alta
difusão do vírus nos Estados Uni-
dos. Por lá, o subtipo H3N2 é o de
maior circulação até o momento,
inclusive entre crianças.

O chefe da regional em Casca-
vel, Miroslau Bailak, já havia ante-
cipado este risco na saúde públi-
ca, informando ainda que a situa-

 Reportagem: Marina Kessler e Juliet Manfrin
   Foto: Arquivo Hoje News

ção, caso de confirme, é mais preocu-
pante do que se vive hoje com a febre
amarela, que já fez 154 vítimas fatais,
segundo o Ministério da Saúde.

Em todo o ano passado, Cascavel
registrou seis casos de Influenza, um
de H1N1 e cinco do subtipo A H3 sazo-
nal, conforme aponta boletim da Sesa
(Secretaria Estadual da Saúde).

O QUE DIZEM
A Secretaria Municipal
de Saúde foi procurada
pela reportagem do Hoje
News, mas não respondeu
até o fechamento da
edição. Segundo a
Secretaria de Comunicação,
os responsáveis estavam em
serviço externo e só vão se
manifestar hoje. A
Secretaria Estadual
da Saúde também foi
procurada, mas
não retornou.

Boletim epidemiológico da dengue, divulgado
ontem pela Secretaria Estadual da Saúde,
mostra que houve um acréscimo no número de
casos confirmados da doença entre os 25
municípios da 10ª Regional de Saúde. Ao
todo, foram 46 confirmações – 43 autóctones e
três importados. Entre as cidades que já tiveram
algum caso da doença estão: Boa Vista da
Aparecida (1), Cafelândia (7), Cascavel
(14), Catanduvas (1), Corbélia (9), Jesuítas
(2), Nova Aurora (2), Quedas do Iguaçu (1)
e Três Barras do Paraná (9).

Em 2017,
Cascavel

registrou seis
casos de

Influenza,
conforme
boletim
da Sesa.

Calendário de
vacinação

ainda não foi
divulgado

Dengue sobe
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Peixes
Equipes de auditoria fiscal
agropecuária do governo federal
realizaram ontem a Operação
Semana Santa, com inspeções
que verificam se o conteúdo da
embalagem de pescado nacional
e importado vendida nos
supermercados é de fato o
produto informado no rótulo, e
não uma mercadoria inferior
àquela paga pelos clientes. Foram
encontrados alguns casos de
adulteração.

Segunda instância
A Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu
ontem enviar ao plenário da
Corte dois habeas corpus que
tratam da constitucionalidade da
execução provisória de
condenações após o fim dos
recursos na segunda instância da
Justiça. A decisão dos ministros
aumenta a pressão sobre a
presidente da Corte, ministra
Cármen Lúcia, para que a questão
seja levada ao plenário.

Crescimento
O Indicador Antecedente
Composto da Economia (IACE)
para o Brasil voltou a subir em
janeiro, com alta de 1,3%,
alcançando 116,5 pontos. O
resultado é mais expressivo do
que o de dezembro, quando o
índice foi de 0,9% e 114,5 pontos.
Dois oito indicadores que formam o
índice, sete ajudaram na elevação,
principalmente o Ibovespa, que
apresentou alta de 11,1%.

Privatização
da Eletrobras

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, deter-
minou a criação de uma comis-
são especial para analisar o pro-
jeto de lei que trata da privatiza-
ção da Eletrobras.

A comissão será composta
por 35 membros e 35 suplentes
que devem ser indicados pelos
partidos. Para presidir a comis-
são, Maia convidou o deputado
Hugo Motta (MDB-PB). Para rela-
tor, o escolhido foi o deputado
José Carlos Aleluia (DEM-BA).

A aprovação do projeto, que pre-

vê a venda das ações da estatal,
está na lista de prioridades que o
governo anunciou ontem depois de
suspender a tramitação da reforma
da Previdência.

Segundo a assessoria de José
Carlos Aleluia, o parecer dele deve
ser favorável ao projeto da privati-
zação. Contudo, o deputado tem
queixas à versão original encami-
nhada pelo governo e deve fazer mo-
dificações no texto. Para Aleluia, o
projeto está muito mais focado na
questão da arrecadação do que nos
problemas do setor elétrico.

NOTAS

Resistência
Apesar da forte resistência que a matéria ainda enfrenta entre parlamentares da
base governista e da oposição, a previsão do governo é de que o projeto seja
votado até o final de abril. Aleluia deve “esmiuçar” as questões regionais,
principalmente em relação ao Rio São Francisco como forma de dar alguma
compensação a toda exploração feita no rio pelas nove usinas da estatal.
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COMISSÃO ESPECIAL foi criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 06

Superlotação na PEC

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

ESTRUTURA da PEC continua em situação
precária, mais de três meses após rebelião

Depois da afirmação do Depen
de que as visitas voltarão na PEC
(Penitenciária Estadual de Casca-
vel) a partir de março, o Sindarspen
(Sindicato dos Agentes Penitenciá-
rios do Paraná) se reuniu com o
departamento ontem, para, mais
uma vez, alertar a respeito da situ-
ação calamitosa da unidade.

O sindicato protocolou um ofí-
cio ao Depen e à Secretaria de Se-
gurança Pública. No documento,
que pode ser conferido na íntregra
no site www.oparana.com.br, o Sin-
dicato deixa claro que há superlo-
tação na unidade, que está com a

estrutura defasada desde a rebe-
lião, registrada em novembro do
ano passado.

Segundo o sindicato, são 72
celas, que deveriam abrigar seis
presos cada, totalizando 432 de-
tentos. Porém, são 720 presos no
total. Quase o dobro da capacida-
de em cada uma das celas. Não
bastasse a superlotação, a 15ª SDP
tem transferido de 5 a 10 detentos
diariamente para a PEC.

De acordo com o Sindarspen, as
condições na penitenciária continu-
am subumanas. Excrementos gera-
dos de tubulações estouradas, vaza-
mentos, além de ratos e outros inse-
tos dentro da unidade. Não existe
cobertura nos telhados: chove tanto
dentro quanto fora da penitenciária.
Em dias de sol, a água retida na laje
escoa e cai dentro da unidade.

O Sindicato questiona, ainda, a retomada das visitas, perante o cenário e pede
algumas medidas urgentes. “Redução imediata da quantidade de presos alojados nos
cubículos para no máximo seis presos; cessação imediata no recebimento de presos da
15° SDP de Cascavel e outras comarcas como vem ocorrendo; contratação
emergencial de uma empresa, com mão de obra própria, para resolver a situação das
tubulações, esgoto e tratamento; retomar as visitas de familiares somente depois de
alcançadas às condições mínimas de segurança indicadas acima para movimentação de
presos; reposição do efetivo da PEC em 60% do atual”, dentre outras exigências.

FALTA DE
EFETIVO
A falta de efetivo é outro
problema ressaltado. A
defasagem é de mais de 60% do
estipulado. “Uma unidade sem o
efetivo suficiente, com
superlotação carcerária e
condições insalubres extremas
tende a produzir uma nova
tragédia, inexistindo por completo
o tratamento penal como
preconiza a Lei de Execução
Penal”, lamenta a presidente do
Sindarspen, Petruska Niclevisk
Sviercoski, no documento.Mais de três meses depois da segunda

rebelião registrada na PEC, o Depen
fez uma nova garantia: empresas serão
contratadas em caráter emergencial
para o conserto do telhado e das
instalações elétricas, além de outros
reparos. O processo de licitação,
segundo o Departamento, está em
fase final de documentação.

P romessas

P rovidências
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Giro da
Violência

Caso de estupro
A Polícia Civil de Cascavel
investiga uma denúncia a
respeito do abuso sexual contra
uma menina, de 9 anos. O ato
teria sido praticado por um
adolescente, de 13 anos. A
família da vítima registrou
boletim de ocorrência no
sábado. O crime teria ocorrido
na sexta-feira. A menina foi
submetida a exame no IML e o
caso tramita na Delegacia do
Adolescente de Cascavel. Como o
infrator e a vítima são menores
de idade, o caso está em
segredo de Justiça.

Ferida em acidente
Uma jovem de 24 anos ficou
ferida em um acidente, na
manhã de ontem, em Cascavel. O
acidente ocorreu na Rua
Tamoios, Bairro Alto Alegre.
Segundo populares, um Uno e
uma moto CG trafegavam no
mesmo sentido, quando o carro
foi entrar em um residencial e
causou o acidente. A jovem,
que estava na moto, sofreu
ferimentos leves e foi levada
à UPA Veneza.

Arma apreendida
Três pessoas foram presas com
um revólver na tarde de ontem,
em Cascavel, pela Polícia Militar.
A ação ocorreu durante uma
abordagem no Bairro Esmeralda.
Um rapaz, que estava em um
Escort, foi abordado. Ele não
tinha carteira de habilitação.
Além dele, duas pessoas foram
detidas por estar com um
revólver calibre 44, que foi
recolhido pela polícia.

Na “cola” dos
assassinos

A Polícia Militar fez um cerco e fi-
cou, ontem à tarde, na cola de sus-
peitos de cometer um duplo homicí-
dio no período da manhã. A varredu-
ra da polícia ocorreu no Bairro Casca-
vel Velho, no local que é conhecido
como “favela” do bairro.

No local, foi encontrado um Voya-
ge, que teria sido usado no crime. A
polícia recebeu informação de que os
suspeitos estariam escondidos na re-
gião e fez buscas nas residências em
busca dos autores dos assassinatos.
Um colete balístico foi apreendido.
Porém, ninguém foi preso pelo crime.

O duplo homicídio que ocorreu na
manhã de ontem vitimou Vilmar da
Luz Gonçalves, de 44 anos, que mor-
reu com um disparo de arma de fogo;
e Cleber da Rocha Gelinski, de 37 anos,
este morto com diversos tiros.

Eles foram mortos na Rua Uni-
versitária, no Bairro Universitário, em

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Dois autores
A polícia desconfia de

pelo menos dois autores, já
que foram encontrados
calibres de armas diferen-
tes no local. A informação
de populares é de que mais
um homem estaria com as
vítimas, mas conseguiu fu-
gir dos atiradores. Ainda
não há informação se as
vítimas eram realmente os
alvos dos bandidos e a
motivação do crime. A De-
legacia de Homicídios in-
vestiga o caso.

 UMA das vítimas caiu morta dentro do bar

 FÁBIO DONEGÁ

frente a um bar. Um deles caiu den-
tro do estabelecimento. O outro cor-
reu por alguns metros, mas não re-
sistiu aos ferimentos, e caiu ao lado
de uma árvore.

POLICIAIS fizeram varredura nas residências,
em busca dos criminosos

AÍLTON SANTOS
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Puxão de orelha
O coordenador regional de governo, Maurício Theodoro,
levou um puxão de orelha do prefeito Leonaldo Paranhos

em um grupo de WhatsApp ontem. Provocado pelo ex-vice-
prefeito, Paranhos respondeu pedindo para que o deixasse

trabalhar e fazer o que não foi feito para a população.
“Evito o máximo em responder, mas infelizmente toda hora,
aliás, não sei como você tem tempo para ficar o dia todo

escrevendo”, respondeu o prefeito.

Energias
Maurício, em pleno horário
de expediente no serviço
público, seguiu com as
críticas ao prefeito e teve
uma nova resposta. “Viu,
guarde suas energias para
cumprir a promessa de
campanha e o desafio que
tem de trazer o Hospital
Municipal, eu e população
estamos aguardando!
Hospital municipal,
Promessa não cumprida,
dívida pendente!!!”. Foi em
resposta à promessa de
campanha da chapa Edgar/
Maurício em 2012.

Palestra
O empresário Mário Gazin,
fundador e presidente da
Gazin Holding, estará em
Cascavel amanhã. Ele vem

como convidado à cidade
para participar do Trimestre
do Varejo, evento
organizado pelo Acic Labs,
aceleradora de tecnologia
da Associação Comercial e
Industrial de Cascavel. O
evento está ligando ao
tema central Conectando
ideias e o varejo com o
futuro, que reserva, além de
palestras com especialistas.

Apoio a Ratinho
O PSC confirmou na
segunda-feira (19), o apoio
a pré-candidatura do
deputado estadual Ratinho
Junior (PSD) ao Governo do
Estado nas eleições de
outubro próximo. O partido
reuniu em Curitiba, toda a sua
bancada de prefeitos, vice-
prefeitos, deputados estaduais
e lideranças no Paraná.

CAUSA NOBRE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 As redes sociais prometem ser decisivas nas eleições
deste ano.

 Os candidatos que melhor conseguirem se comunicar
com internautas estarão em vantagem.

As contas referentes ao
exercíco 2013 do ex-prefei-
to Edgar Bueno (PDT) serão
o centro das atenções na
sessão da Câmara de Ve-
readores da próxima terça-
feira (27). É que os verea-
dores irão votar o relatório
do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
que aprovou as contas,
mas com ressalvas.

A Comissão de Econo-
mia, Finanças e Orçamen-
to do Legislativo manteve
o parecer do Tribunal,
mas para que tenha vali-
dade, é preciso ser apre-
ciado em plenário.

Para ser aprovado, são
necessários apenas sete
votos. Se isso não aconte-
cer, o ex-prefeito perde os
direitos políticos por oito
anos, fica inelegível e
não poderá concorrer
a um cargo nas elei-
ções de outubro.
Nos bastidores da
Câmara, vereadores
afirmam que Edgar
tem quatro votos
garantidos
e terá que
f a z e r

Edgar nas mãos
do Legislativo

uma boa articulação para
conseguir chegar aos sete.
“Eu acho que passa, mas
será com sete votos”, dis-
se um vereador.

O vereador Paulo Porto
(PCdoB), que nas contas
de 2014 votou a favor de
Edgar, desta vez não esta-
rá presente à sessão. On-
tem ele encaminhou re-
querimento anunciando
ausência no dia 27.

O ex-prefeito, que atual-
mente é secretário de As-
suntos Estratégicos no go-
verno do Estado, terá que “re-
bolar”, como diz o jargão po-
pular, para conseguir fechar
o número de votos neces-
sários. Alguns vereadores
sugerem que as constan-
tes denúncias de supostas
irregularidades, principal-

mente na pasta da
educação na gestão
passada, podem
pesar na hora do
voto em plenário.

RESSALVAS
As ressalvas que o TCE-PR interpôs às contas de Edgar são
referentes a fontes de recursos com saldos descobertos (saldo
financeiro negativo por fonte de recursos) e ainda em
decorrência de diferenças nos registros de transferências
constitucionais como, FPM, ICMS, IPVA e royalties de Itaipu.

CONTAS de Edgar
Bueno serão

apreciadas pela
Câmara dia 27 “A causa de estarmos aqui hoje é nobre. Estamos

todos unidos, sim, por um propósito, por alguém
que tem uma causa maior e que está
compartilhando essa causa com todos os
paranaenses. O PSC está construindo com o

Ratinho Junior um projeto vitorioso”, destacou o
presidente estadual da sigla, deputado Hidekazu
Takayama, que organizou o encontro.
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Transporte gratuito a pacientes com câncer
P arte da renovação da

Câmara de
Vereadores de
Cascavel, Pedro
Sampaio (PSDB)

acompanha de perto o que
acontece nas comissões de
Justiça e Redação, Direito do
Consumidor e Fiscalização do
Servidor Público e Cultura e
Esporte, como membro de cada
uma delas. A experiência no
Direito e a influência familiar fez
com que as raízes políticas
tomassem forma. Eleito com
3.159 votos em outubro de 2016,
Sampaio diz que vai seguir os
próximos anos de olho no
cumprimento da lei.

Menina dos olhos
“Projeto de lei, que ainda está em
andamento, prevê a gratuidade no
transporte coletivo urbano para paci-
entes em tratamento contra o câncer
em Cascavel. Esta matéria é a ‘meni-
na dos olhos’ do meu mandato e ve-
nho trabalhando com as empresas de
transporte coletivo para por isto em
prática. O objetivo é fornecer [a pas-
sagem de ônibus] de graça a este pú-
blico, sem mexer no preço da tarifa. É
um projeto que dou muita atenção, e
felizmente, já passou nas comissões
[da Câmara de Vereadores]”.

Para acompanhantes
“A gratuidade também pode se esten-
der aos acompanhantes dos pacientes
no dia específico do tratamento, com
horário determinado. A proposta defi-
ne ainda que somente os pacientes com
renda de até dois salários mínimos e que
comprove residência em Cascavel terão
este benefício. Com isso, dos 700 paci-
entes em tratamento hoje no municí-
pio, em torno de 300 poderão aderir à
gratuidade. Vale lembrar que este pro-
jeto surgiu quando participei de um pro-
grama de rádio e uma ouvinte pediu, ao
vivo, ajuda para levar a mãe até o local
onde fazia o tratamento da doença, pois
não tinha dinheiro para isso”.

Cadeirantes
 “Há também um projeto de lei que
prevê a reserva de vagas a cadeirantes
em espaços esportivos. Neste caso,
somente o Estádio Olímpico Regional
cumpre com a determinação, diferen-
temente dos ginásios de esporte do
município, que ainda não se adequa-
ram. É uma questão que precisamos
torná-la realidade em Cascavel”.

Intervenção no esporte
 “A Comissão de Cultura e Esporte, que

faço parte junto com os vereadores
Serginho Ribeiro e Romulo Quintino,
aguarda parecer jurídico da prefeitu-
ra quanto à exploração de publici-
dade no centro da quadra do Giná-
sio da Neva, que hoje não tem estru-

tura para receber os jogos da Chave
Ouro, competição em que o Cascavel

Futsal participa. Isso foi necessário por-
que como o imóvel é público não se pode
explorá-lo de forma particular”.

Solução
“Solicitamos ao prefeito Leonaldo Pa-
ranhos e também ao secretário da pas-
ta, Walter Parcianello, solução a este
impasse. O Ginásio da Neva é a casa do
Cascavel Futsal e melhorá-lo vai movi-
mentar também outros setores da eco-
nomia local, visto que com os jogos,
muitas pessoas virão de fora para as-
sisti-los e acompanhar o campeonato”.

Pensando nos bebês
“Várias mães solicitaram a instalação
de fraldários em locais públicos e pri-
vados de Cascavel. Esta é uma ques-
tão muito importante, principalmen-
te se pensarmos na saúde do bebê.
O projeto de lei foi feito e onde ha-
via uma pena pecuniária, estamos
revisando para que, ao invés de uma
obrigação, ter fraldários nestes espa-
ços seja algo cultural”.

Transparência na educação
“Um dos projetos de lei mais impor-
tantes feito em parceria com outros
vereadores foi o que determina mais
transparência na fila dos Cmeis [Cen-
tros Municipais de Educação Infantil].
Para este ano, aguardamos respostas
de um ofício encaminhado para a pre-
feitura quanto à aplicação da lei. Esta é
uma forma de acabar com o ‘jeitinho
brasileiro’, trazendo bons resultados”.

Projeto 6/12
“Ser vereador é concretizar um sonho,
que pretendo cumprir até o fim do man-
dato. Tenho um projeto de 6 para 12, ou
seja, em 12 anos pretendo passar pela
Assembleia Legislativa [do Paraná] e
depois chegar até Brasília como deputa-
do federal, seguindo os passos de meu
avô parlamentar Pedro Artur Sampaio”.

 Comissão de Cultura e Esporte aguarda parecer jurídico da prefeitura quanto à
exploração particular do centro da quadra do Ginásio da Neva, afirma vereador.

ELEITO
com 3.159
votos, o
vereador
Pedro
Sampaio
(PSDB)

Gratuidade pode
se estender a

acompanhantes

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Flavio Ulsenheimer/CMC
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Transporte gratuito a pacientes com câncer
P arte da renovação da

Câmara de
Vereadores de
Cascavel, Pedro
Sampaio (PSDB)

acompanha de perto o que
acontece nas comissões de
Justiça e Redação, Direito do
Consumidor e Fiscalização do
Servidor Público e Cultura e
Esporte, como membro de cada
uma delas. A experiência no
Direito e a influência familiar fez
com que as raízes políticas
tomassem forma. Eleito com
3.159 votos em outubro de 2016,
Sampaio diz que vai seguir os
próximos anos de olho no
cumprimento da lei.

Menina dos olhos
“Projeto de lei, que ainda está em
andamento, prevê a gratuidade no
transporte coletivo urbano para paci-
entes em tratamento contra o câncer
em Cascavel. Esta matéria é a ‘meni-
na dos olhos’ do meu mandato e ve-
nho trabalhando com as empresas de
transporte coletivo para por isto em
prática. O objetivo é fornecer [a pas-
sagem de ônibus] de graça a este pú-
blico, sem mexer no preço da tarifa. É
um projeto que dou muita atenção, e
felizmente, já passou nas comissões
[da Câmara de Vereadores]”.

Para acompanhantes
“A gratuidade também pode se esten-
der aos acompanhantes dos pacientes
no dia específico do tratamento, com
horário determinado. A proposta defi-
ne ainda que somente os pacientes com
renda de até dois salários mínimos e que
comprove residência em Cascavel terão
este benefício. Com isso, dos 700 paci-
entes em tratamento hoje no municí-
pio, em torno de 300 poderão aderir à
gratuidade. Vale lembrar que este pro-
jeto surgiu quando participei de um pro-
grama de rádio e uma ouvinte pediu, ao
vivo, ajuda para levar a mãe até o local
onde fazia o tratamento da doença, pois
não tinha dinheiro para isso”.

Cadeirantes
 “Há também um projeto de lei que
prevê a reserva de vagas a cadeirantes
em espaços esportivos. Neste caso,
somente o Estádio Olímpico Regional
cumpre com a determinação, diferen-
temente dos ginásios de esporte do
município, que ainda não se adequa-
ram. É uma questão que precisamos
torná-la realidade em Cascavel”.

Intervenção no esporte
 “A Comissão de Cultura e Esporte, que

faço parte junto com os vereadores
Serginho Ribeiro e Romulo Quintino,
aguarda parecer jurídico da prefeitu-
ra quanto à exploração de publici-
dade no centro da quadra do Giná-
sio da Neva, que hoje não tem estru-

tura para receber os jogos da Chave
Ouro, competição em que o Cascavel

Futsal participa. Isso foi necessário por-
que como o imóvel é público não se pode
explorá-lo de forma particular”.

Solução
“Solicitamos ao prefeito Leonaldo Pa-
ranhos e também ao secretário da pas-
ta, Walter Parcianello, solução a este
impasse. O Ginásio da Neva é a casa do
Cascavel Futsal e melhorá-lo vai movi-
mentar também outros setores da eco-
nomia local, visto que com os jogos,
muitas pessoas virão de fora para as-
sisti-los e acompanhar o campeonato”.

Pensando nos bebês
“Várias mães solicitaram a instalação
de fraldários em locais públicos e pri-
vados de Cascavel. Esta é uma ques-
tão muito importante, principalmen-
te se pensarmos na saúde do bebê.
O projeto de lei foi feito e onde ha-
via uma pena pecuniária, estamos
revisando para que, ao invés de uma
obrigação, ter fraldários nestes espa-
ços seja algo cultural”.

Transparência na educação
“Um dos projetos de lei mais impor-
tantes feito em parceria com outros
vereadores foi o que determina mais
transparência na fila dos Cmeis [Cen-
tros Municipais de Educação Infantil].
Para este ano, aguardamos respostas
de um ofício encaminhado para a pre-
feitura quanto à aplicação da lei. Esta é
uma forma de acabar com o ‘jeitinho
brasileiro’, trazendo bons resultados”.

Projeto 6/12
“Ser vereador é concretizar um sonho,
que pretendo cumprir até o fim do man-
dato. Tenho um projeto de 6 para 12, ou
seja, em 12 anos pretendo passar pela
Assembleia Legislativa [do Paraná] e
depois chegar até Brasília como deputa-
do federal, seguindo os passos de meu
avô parlamentar Pedro Artur Sampaio”.

 Comissão de Cultura e Esporte aguarda parecer jurídico da prefeitura quanto à
exploração particular do centro da quadra do Ginásio da Neva, afirma vereador.

ELEITO
com 3.159
votos, o
vereador
Pedro
Sampaio
(PSDB)

Gratuidade pode
se estender a

acompanhantes

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Flavio Ulsenheimer/CMC
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Há músicas que são verdadeiros sucessos
mundiais cujas letras me incomodam um pouco,
porque normalmente estão cheias de lamenta-
ções. Pede-se perdão por aquilo que deveria ter
sido feito, pelos raros gestos de carinho, porque
deveriam ter ficado mais tempo abraçados no
sofá... que deveria ter sido dito o quanto aquela
pessoa era importante e amada. Mas, ficou tar-
de. Somente agora se deu conta de como se sente
incompleto, vazio. Só agora percebeu o quanto
amava aquela pessoa. Agora é tarde, diz a can-
ção, ela está com alguém que faz tudo aquilo que
deveria ter sido feito, que diz o que deveria ter
sido dito. Havia amor, mas ficou guardado.

Eu sei, para muitos é difícil expressar suas emo-
ções, dizer: “eu te amo, você é importante para
mim”. Algo precisa ser feito. Deixe um inesperado
bilhetinho carinhoso; sem dizer nada simplesmen-
te envolva a pessoa amada em um profundo abra-
ço; coloque um coraçãozinho desenhado no final
da mensagem do WhatsApp; caminhem de mão
dadas; faça o que for preciso ser feito! Não espere
mais para dizer “eu te amo”.

Talvez assim, as próximas músicas de sucesso
contem a linda trajetória de casais que juntos são
felizes, durante a vida toda.

NÃO ESPERE PARA
DIZER “EU TE AMO”

 Macaco
Os exames do material
colhido do macaco
encontrado morto no Lago
Municipal de Cascavel só
devem estar prontos na
próxima semana. Foi o que
informou a Prefeitura com
base em informações
repassadas pela 10ª
Regional de Saúde. Os
exames estão sendo feitos
pelo Laboratório Central do
Estado. Uma das
preocupações é com relação
a uma possível infestação
por febre amarela.

NOTAS
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“Agora, por favor,
não tente tirar

minha atenção do
trabalho, tenho que
fazer 12 anos em 4!!

Bora trabalhar!!”

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

Os
preparativos
para a Feira

do Teatro que
começa no
próximo

domingo em
Cascavel.

A politização
da intervenção

federal na
segurança

pública no Rio
de Janeiro.

PREVISÃO DO TEMPO
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15/02 - 19h05
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MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09
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nublado com
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nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Instável, com
chuvas
rápidas

 FÁBIO DONEGÁ

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura

Teológica e membro da Pastoral Familiar

 Acic
O prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, vai
abrir o calendário oficial
das tradicionais reuniões
das quintas-feiras da Acic
em 2018. Paranhos vai
falar sobre seu mandato e
ações desenvolvidas pelo
atual governo municipal
em encontro com
empresários. A primeira
reunião será amanhã, às
18h30, na Sala Paraná.
Antes, os presentes vão
confraternizar em
coffee-break.

Prefeito Leonaldo
Paranhos respondendo

críticas em um grupo de
Whatsapp
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 Pizza
O Lions Clube Cascavel vai promover o dia da pizza.

Será dia 10 de março, das 11h às 13h.
A entrega será na sede do Clube, Rua Riachuelo, 666,

Centro. Os valores arrecadados serão utilizados nas
atividades assistenciais do Clube. O valor é R$ 30.

Os sabaores são marguerita, calabresa e frango. Informações
pelos telefones: 3038-3839 e 9 9116-0743.

Cursinho
Sexta-feira é o último dia para se inscrever no Curso

Pré-Vestibular 2018 da Unioeste.
A entrega da documentação solicitada pelo edital deve
ser feita na Sala de Estudos do Curso Pré Vestibular.

O resultado será divulgado até dia 9 de março, na
página do Curso Pré-Vestibular da Unioeste no Facebook.

Felicidades!

Música e dança
Hoje, o Teatro Municipal de Cascavel será palco do

lançamento do Projeto Integrado Música e Dança, às 19h. A
iniciativa é da Amop (Associação dos Municípios do Oeste

do Paraná) em parceria com a Itaipu Binacional.

Gabriela Ferreira,
Verino Kendi Matsuda,

Nina Costa Venuto, Júlia
Mariano Reis, Paulo Júlio
Melo, Sandra Mosalin e

Pedro Luis Marcci.

Podes ter de travar uma
batalha mais de uma vez,

para a vencer.

Margaret Thatcher

 Pelas lentes de Arivonil Policarpo,
a bela GABRIELA RODRIGUES

Leandro Albino
comemora
aniversário
hoje, ao lado da
esposa
Valdelice
Aparecida
Cerqueira.
Felicidades!

Riso
Dia 2 de março,

o humorista
Diogo Portugal se

apresentará no Teatro
Municipal de Cascavel,

às 21h.
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Recurso de Lula
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva apresentou às 18h08 de
ontem recurso contra a decisão do
Tribunal Federal da 4ª Região (TRF4),
de Porto Alegre, que confirmou a
condenação de Lula na ação penal
envolvendo o tríplex no Guarujá (SP) e
aumentou a pena do ex-presidente para
12 anos e um mês de prisão. O recurso é
chamado de embargos de declaração,
quando a defesa pede explicações dos
desembargadores sobre a decisão,
normalmente sem eficácia para alterar o
resultado da condenação.

NOTAS
Ação no Rio
Fuzileiros Navais, policiais civis e
militares entraram logo nas primeiras
horas de ontem na Favela Kelsons, ao
lado do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino (CIAA), uma unidade de
instrução da Marinha. A operação foi
realizada para prender traficantes que
dominam a comunidade e realizaram
ameaças e disparos contra a unidade
nos dias 21 e 25 de janeiro. Foram
utilizados blindados nas principais
entradas da favela e os militares
revistaram carros e pessoas que
entravam ou saiam da favela.

Em emergência
O Ministério da Integração Nacional
reconheceu a situação de emergência em
16 municípios, nas cinco regiões do país.
As portarias foram publicadas no Diário
Oficial da União. Metade das cidades está
localizada em Santa Catarina, estado que
sofreu com tempestades durante janeiro.
O reconhecimento de situação de
emergência facilita o acesso das
prefeituras a recursos federais. As cidades
catarinenses que estão na lista são
Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú,
Gaspar e Penha, Coronel Martins, Bom
Retiro e Sangão.

PTB desiste de indicação
O PTB anunciou ontem a desis-

tência da indicação da deputada fe-
deral Cristiane Brasil (RJ) para o co-
mando do Ministério do Trabalho.
Em nota à imprensa divulgada on-
tem no Twitter, o presidente nacio-
nal do partido e pai da deputada,
Roberto Jefferson, atribuiu a retira-
da da indicação à “indecisão da
ministra [do Supremo Tribunal Fede-
ral] Cármen Lúcia em não julgar o
mérito neste primeiro semestre”.

Segundo a nota, a decisão do
partido “visa a proteger a integrida-
de de Cristiane e não deixar parada
a administração do ministério”. O
PTB ainda não anunciou o nome que
substituirá Cristiane Brasil na indi-
cação ao comando da pasta.

Atualmente, a pasta é comanda-
da pelo secretário-executivo, Hel-
ton Yomura, que tem acumulado as
duas funções.

INDEFINIÇÃO
A nomeação de Cristiane Brasil foi anunciada pelo
presidente Michel Temer no dia 3 de janeiro, mas a
deputada foi impedida de tomar posse por força de uma
decisão liminar do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª
Vara Federal de Niterói, proferida em 8 de janeiro. CRISTIANE BRASIL foi impedida de assumir o cargo pela Justiça

  AGÊNCIA BRASIL
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Talvez não dê espaço para conver-
sas, mas contará com ideias férteis,
boas estratégias e saberá resolver
questões complexas.Cor: branco.

To
ur

o

Aproveite para cuidar de assuntos que
beneficiem a comunidade e estimulem
seus objetivos. Interesse por entida-
des assistenciais e Ongs. Ótima sinto-
nia com os amigos. Cor: verde.

G
êm

os

Tudo indica que esbanjará talento e
boa vontade. Trace metas, encare a
concorrência e mostre que é especia-
lista no que faz.

C
ân

ce
r Bom dia para viajar a trabalho, sair da sua

zona de conforto e entrar em contato com
clientes e empresas de fora. Portas vão se
abrir para bons negócios. Cor: lilás.

Le
ão

Se você anda descontente com o an-
damento de alguns assuntos, chegou
a hora de mudar. Terá consciência do
que realmente importa. Cor: verde.

V
ir

ge
m Momento de dar atenção para suas re-

lações e deixar seu lado sensível vir à
tona. Aprenda com os outros e busque
o que pode te completar. Cor: creme.

Li
br

a

Generosidade e desprendimento serão
efeitos da Lua, que destacará seu lado
mias prestativo e desapegado. Você vai
focar mais no trabalho e se ocupar com
a sua rotina diária. Cor: azul.

E
sc

or
pi

ão Envolva-se com tudo que gosta – você
vai sentir prazer e gratidão, inclusive no
trabalho. Isso vai alegrar seu coração e
regenerar sua força interior. Cor: cinza.

Sa
gi

tá
ri

o É um bom dia para tratar de questões
referentes ao lar, negociar aluguel,
começar reforma ou se informar sobre
financiamento de imóvel. Cor: laranja.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Terá facilidade para se expressar, e per-

ceberá as expectativas e necessidades
alheias. Pode se sair bem se trabalha
em contato com o publico. Cor: roxo

A
qu

ár
io Bom momento para focar em seus inte-

resses financeiros. No trabalho, evite
se dispersar à toa e também as mudan-
ças radicais na rotina. Cor: vermelho.

 P
ei

xe
s Seus talentos ficarão em evidência e

sua criatividade pode render elogios
no trabalho. Você vai expressar seu
jeito generoso e você verá o lado bom
da vida. Cor: pink.



N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 21 DE FEVEREIRO DE 2018

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

 • REDE GLOBO

GLOBO  TEMPO DE AMAR

Augusto dá um prazo para
Constantino libertar Catarina

 • SBT

MALHAÇÃO
Lica lê uma notícia tendenciosa so-

bre Dóris e mostra à diretora. Fio e Taís
têm ideias para um projeto em comum.
Samantha fala com Felipe sobre a von-
tade de viajar pelo Brasil. Clara e Juca
fazem um vídeo juntos. Roney, Tato e
Keyla encontram Aldo. Edgar teme que
Lica descubra as falcatruas de Malu
para prejudicar Dóris. Marta organiza
uma reunião de pais para falar das fal-
sas notícias sobre o Cora Coralina.

DEUS SALVE O REI
Virgílio tenta sensibilizar Martinho a

aceitar seu casamento com Amália.
Augusto manda parar a procura por
Constantino. Augusto indica Catarina
para cuidar do torneio durante uma via-
gem. Afonso avisa a Samara que Levi
vai começar seus estudos no castelo.
Lucrécia se encontra com Orlando.

Demétrio se surpreende quando Cata-
rina manda retirar os feirantes das ruas
antes do torneio. Rodolfo está à espera
de Lucrécia, quando é surpreendido por
Tila. Selena fica triste ao ver Saulo bei-
jando uma moça.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Beth se junta à comemoração de

Clara e todos estranham seu compor-
tamento. Adinéia pede para Samuel
dormir no quarto com Suzy e Cido não
gosta. Radu observa Raquel dormindo.
Clara inicia sua vingança contra Gusta-
vo. Nádia convida Clara para ser madri-
nha de casamento de Diego e Melissa.
Janete comenta com Renato sobre uma
possível desavença entre Clara e Fabi-
ana. Janete serve bebida escondida
para Beth. Mariano e Valdo mudam a
rotina das minas e provocam estranhe-
za nos outros garimpeiros. Estela con-
ta para Gael que foi abandonada por
Amaro. Zé Victor fala para Sophia so-

Vicente fala para Maria Vitória que se
incomoda com a presença de Inácio. Olím-
pia aprecia a repercussão de seu artigo.
Isolina recebe vários elogios por sua apre-
sentação. Conselheiro procura Eva na
chapelaria. Celina obriga Artur a ir à dele-
gacia saber sobre a prisão de seu pai.
Gregório repreende Leonor por começar a
gastar o dinheiro que eles roubaram de
Lucinda. Eunice aconselha Celeste a se
entender com Conselheiro. Alzira se preo-
cupa com Celina. Artur conversa com Eleu-
tério, e Celina revela ao pai dele que é a
namorada do rapaz. Eunice marca um
encontro com Reinaldo. Edgar garante a
Carolina que não tem mais nada com Olím-
pia. Celina e Artur se beijam. Pepito visita
Geraldo no hospital. Lucerne prepara a
festa de reinauguração de Maison Dorée.
Vicente procura Inácio.

bre o estranho comportamento de Ma-
riano e Valdo. Gael discute com Amaro
e dificulta a vendas das esmeraldas para
ele. Mariano e Valdo encontram a es-
meralda gigante e a escondem.  Laura
conhece Aldo, seu pai. Vinícius é mor-
to no presídio.

CARINHA DE ANJO
Silvestre fica abalado com a notícia

e diz que não sabe se ele e os demais
conseguem viver sem a presença dela.
Irmã Didi e Fabiana visitam Fátima e
Vitor com a pequena Lulu. A garota diz
que gosta da presença de Fátima e a
mulher fica emocionada. Silvestre cho-
ra para Estefânia por saber da propos-
ta de emprego de Franciely. Estefânia
incentiva Silvestre a se declarar. Cas-
sandra sofre em silêncio pela morte da
mãe. Estefânia conta para Gustavo so-
bre Franciely ter recebido proposta de
trabalho. Bárbara diz para Frida que tem
um novo plano para causarem com
Dulce, Lúcia e Lulu na escola. As me-
ninas colam papel com frases maldo-
sas nas costas das pequeninas, sem
que elas percebam. O porteiro do pré-
dio faz denúncia na delegacia contra
Haydee alegando o laxante na sopa.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Amélia diz a Pedro que Luiz vendeu

todas as suas propriedades, exceto
uma, e afirma que ele sempre quis
ter um herdeiro. Fernanda desmaia
ao ver Luiz Monteiro. Pedro e Amélia
procuram a filha e não a encontram.
Fernanda se desespera ao saber que
Luiz está com seu filho. Ele garante
que cuidou bem do menino. Paulinho
chora com medo do que possa acon-
tecer com Pedrinho. Fernanda supli-
ca ao pai que lhe devolva seu filho.
Camila pede ao pai que vá ver Maria-
na, porque ela está muito estranha.
Depois, fala com ela e propõe que
sejam amigas. Mariana debocha da
proposta da enteada. Fernanda diz a
Carlos, Amélia e Pedro que Luiz está
com Pedrinho. Carlos pede ao dele-
gado Medina que encontre Luiz Mon-
teiro e resgate seu filho.

Celina obriga Artur
a ir à delegacia

DIVULGAÇÃO



Posta de Tilápia

 PREPARO
Tempere as postas de tilápia  com sal, páprica picante e alho, reserve.
Corte o brócolis e a couve flor em buquês pequenos, a cenoura em
lâminas e os pimentões em cubos. Em uma panela de cozimento a
vapor, arrume o peixe no fundo e distribua os legumes por cima,
coloque alguns ramos de manjericão e cozinhe por 15 minutos.

com legumes ao vapor
e molho de mostarda

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:
 1 Kg de Posta de Tilápia
 200 g de cenoura
 200 g de couve flor
 200 g de brócolis
 200 g de pimentão amarelo
 250 g de tomate cereja
 30 g de alho
 Sal a gosto
 Páprica picante a gosto
 Ramos de manjericão

Molho:
 200 g de maionese
 200 g de creme de leite
 50 g de mostarda

 Misture bem todos os ingredientes em
temperatura ambiente, sirva com o peixe e

para acompanhar faça um arroz integral e uma
salada de folhas.

DIVULGAÇÃO
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