
Molivi
chega
ao fim

Uma das principais e
mais antigas entidades
que atuam no atendi-
mento a dependentes
químicos em Cascavel

anunciou o fim das ativi-
dades a partir do dia 15
de março. Sem ajuda

pública e com problemas
financeiros, o Molivi deci-
diu encerrar os trabalhos
desenvolvidos há mais

de trinta anos. Parentes
de internos prometem

fazer uma manifestação
em frente à Prefeitura de

Cascavel amanhã.
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NOVA FEIRA
A Feira do Teatro de Cascavel iniciou

as atividades ontem e a primeira edição
atraiu um grande público. A partir de agora,

os cascavelenses terão uma nova opção
de encontro aos domingos.
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A primeira fase da 4ª rodada da
Segunda Divisão do Campeonato
Paranaense de Futebol contou com
cinco jogos na tarde de domingo.

O Cascavel CR recebeu o Iraty no
Estádio Olímpico Regional. O primei-
ro gol da partida saiu aos 17 minu-
tos do segundo tempo, Itamar abriu
o placar: 1 a 0 para o Cascavel.

Nos segundos finais, o Irati con-
seguiu marcar um gol e o jogo ter-
minou empatado.

O jogo contou com 121 torcedo-
res e a renda de R$ 1.660 para o
Cascavel. O time cascavelense che-
ga a 7 pontos da tabela da Segun-
dona e o Iraty, 2.

O elenco viajará para Campo
Largo no domingo (4) onde enfren-
ta o Andraus pela quinta rodada da
competição.

Empate em casa

OUTROS RESULTADOS
Independente São-Joseense, com aproveitamento de 100% das partidas até
agora e líder da tabela, enfrentou o PSTC no Estádio Municipal do Pinhão, em
São José dos Pinhais e o jogo terminou empatado.
O Operário que assim como o Independente segue o mesmo caminho de
aproveitamento de partidas terá compromisso em Ponta Grossa, venceu por 4 a
0 a Portuguesa Londrinense.
Paranavaí venceu o Andraus por 3 a 1 e a partida entre Rolândia e Batel
terminou em 0 a 0.

CASCAVEL CR
recebeu o Irati pela 4ª

rodada da 2ª divisão

No domingo
FC Cascavel
enfrenta o

Foz do Iguaçu

Vitória em amistoso
O time reserva do FC Cascavel venceu o Operário de
Mafra, de Santa Catarina, por 1 a 0 em amistoso realizado
na tarde de sábado.
O primeiro tempo terminou em 0 x 0. Foi aos 15 minutos
do segundo tempo que o atacante Raposa acertou um chute
de esquerda e dificultou para o goleiro. Após o primeiro
gol, o técnico do FC Cascavel Milton do Ó, fez inúmeras
modificações com o objetivo de garantir a todos os
integrantes do elenco participação no jogo.
Placar final: FC Cascavel 1 x 0 Operário de Mafra. O
próximo jogo do Futebol Clube Cascavel será no domingo
(4), em Foz do Iguaçu, contra o Azulão da Fronteira. O
jogo é a estreia da Serpente na disputa da Segunda Taça
do Campeonato Paranaense.

 AILTON SANTOS

ASSESSORIA
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Futsal: Cascavel
derrotado pelo Pato

O Pato Futsal derrotou o Cas-
cavel em amistoso disputado no
Ginásio Dolivar Lavarda na noi-
te de sábado (24).

Já nos primeiros minutos o
time da casa obrigou o goleiro
visitante a fazer pelo menos
duas boas defesas.

O placar foi aberto pelo Pato
faltando 14 minutos para o fim
da primeira etapa, com gol de

Keko. Durante falha da defesa, o
Cascavel conseguiu espaço para
empatar: 1 a 1.

Na segunda etapa, o jogo foi
um pouco mais equilibrado, com
as equipes aparentemente estu-
dando movimentação e testando
jogadas ensaiadas.

Neguinho ampliou para o time
da casa: 2 a 1, faltando três minu-
tos para o fim do primeiro tempo.

Faltando 4 minutos para o fim do
jogo, uma jogada coletiva resultou em
gol de Danilo Baron, selando o resul-
tado: 3 a 1 para o Pato Futsal.

As duas equipes descansaram
no domingo e já retornam aos trei-
nos hoje. O compromisso do Cas-
cavel em competição oficial será no
dia 26 de março contra o Joinvile
pela fase classificatória da Liga
Nacional de Futsal.
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CASCAVEL
enfrentou o Pato
em amistoso no
último sábado

Projeto para o Caratê
Caratecas de toda a região oeste estiveram

em Cascavel no sábado no lançamento do pro-
jeto social Sandokan, coordenado pelo profes-
sor Volmir Mazieiro, da academia Academia Dojo
de Karatê Shotokan.

O projeto funcionará no contraturno escolar
para crianças de 7 a 12 anos em situação de
vulnerabilidade social. Dentre as atividades es-
tará a manutenção de hortas e a participação
em campanhas de conscientização, além do
aprendizado do caratê tradicional.

O presidente da FTKP (Federação Tradicional
Paranaense de Karatê-Dô), Antônio Edoardo Neto,
5º Dan do esporte, foi convidado para ministrar
curso sobre a modalidade durante o evento.

 JOVENS terão oportunidade de
aprender o caratê tradicional

AILTON SANTOS

 JOVENS terão oportunidade de
aprender o caratê tradicional
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CARIOCA
15h45 Madureira x Volta Redonda

PAULISTA
17h30 Ituano x Red Bull
20h Botafogo-SP x Linense-SP

PERNAMBUCANO
20h Náutico x Flamengo-PE

MINEIRO
20h30 Democrata x Uberlândia

ALEMÃO
16h30 Borussia Dortmund x Augsburg

ITALIANO
16h45 Cagliari x Napoli

ESPANHOL
17h Levante x Betis

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
PARANAENSE

Coritiba 3x0 Rio Branco

PAULISTA
Bragantino 2x1 Novorizontino
São Paulo 0x0 Ferroviária

Santos ?x? Santo André
Mirassol ?x? Ponte Preta

GAÚCHO
Internacional 0x0 São Luiz

Juventude 3x2 Cruzeiro
São José 1x0 São Paulo
Avenida 0x0 Veranópolis

CARIOCA
Boavista 2x1 Nova Iguaçu

Portuguesa 1x0 Vasco
Botafogo ?x? Cabofriense

O Coritiba fez bonito na tarde de
domingo (25) e embalado pela tor-
cida, venceu o Rio Branco pelo pla-
car de 3x0 e ganhou a Taça Dioní-
sio Filho, o primeiro turno do Cam-
peonato Paranaense 2018.

Com isso, o Coxa está garanti-
do na grande final da competição
estadual. Os gols do Coxa foram
marcados por Alecsandro, Thalis-
son Kelven e Guilherme Parede.

Criando grandes chances, o gol
do Verdão saiu aos 37 minutos.
Alecsandro iniciou a jogada na in-
termediária, Julio Rusch lançou
Iago Dias pela esquerda, o camisa
sete tocou por cobertura para Alec-
sandro, de cabeça abrir o placar.

No segundo tempo, não demo-
rou muito para o Coxa aumentar o
placar. Aos 15’, após escanteio da
direita, Alecsandro bateu na direção
do gol e, de calcanhar, Thalisson
Kelven desviou para as redes.

Embalado pelo som das arqui-
bancadas, o time coxa-branca pas-
sou a jogar com mais tranquilida-

Na final do Paranaense

de. E logo saiu o terceiro gol. Aos
23’, Julio Rusch lançou em profun-
didade, Guilherme Parede matou
no peito, foi agarrado pelo zaguei-
ro, caiu, levantou e bateu com tran-
quilidade para o fundo das redes,
para delírio da torcida alviverde.

O Internacional enfrentou ontem o São Luiz, de Ijuí, no Estádio do Vale, em
Novo Hamburgo.  Mesmo sem conseguir marcar um gol o Inter conseguiu
recuperar a liderança do torneio ao empatar em 0 a 0.
Apesar de ter menos a bola no pé, o São Luiz era bem mais perigoso quando
chegava nas proximidades da área. Tanto é que, antes dos 20 minutos, o time
de Ijuí já havia chegado pelo menos em quatro vezes de frente a área
adversária com duas defesas muito difíceis feitas por Marcelo Lomba.
Pecando muito na troca de bola principalmente para sair jogando, o
Colorado sofria com a marcação do Rubro e só conseguiu seu lance de
maior perigo na base da “sorte”. Após jogada individual, o meia-atacante
Wellington Silva driblou três jogadores e, ao tentar o cruzamento, a bola
assustou o goleiro Jonatas tocando no travessão.
Era visível a dificuldade dos anfitriões em conseguir imprimir o ritmo de
jogo, principalmente pela falta de entrosamento de mais uma escalação de
ordem mista visando o confronto da Copa do Brasil diante do Cianorte.
Com o placar de ontem, o Inter chega a 17 pontos, o mesmo que Brasil de
Pelotas, na segunda colocação.

 EQUIPE coxa-branca faz 3 a 0 sobre o
Rio Branco no Couto Pereira e fica com a

Taça Dionísio Filho

ASSESSORIA

De volta à liderança



O presidente do Rotary Integração,
Antônio Mazzuco, diz que só se
arrisca na pintura em casa, mas, no
improviso, consegue trabalhar nos
detalhes da pintura da escola.
“Passar o dia aqui, ajudar, isso é
muito gratificante”.
“A tinta e os materiais foram
adquiridos com R$ 3,5 mil em
recursos do Governo Federal e o
restante, por meio de campanhas feitas
pelo Colégio. Oferecemos um café da
manhã solidário aos voluntários, onde
cada um trouxe um item, e também o
almoço, para que o pessoal possa
trabalhar tranquilo”, conta o professor
Adelar José Valdameri.

Pintura em detalhes
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O fim de semana foi de trabalho
para a comunidade próxima da Es-
cola Municipal Mário Pimentel de
Camargo, do Bairro Santos Dumont.

Os voluntários se “armaram”
com pincéis, rolos e tinta para um
serviço de formiguinha. A missão:
deixar a escola mais bonita.

O prédio é novo, bem cuidado, e
com diversas pinturas feitas pelos
próprios alunos. Mas, nada como
deixar o ambiente escolar ainda
mais agradável.

E essa foi a missão de voluntá-
rios, não apenas da comunidade
do Santos Dumont. Edgar da Luz
mora no Jardim União, e resolveu
ajudar. Sem muita experiência em
pintura, mas com muita experiên-
cia em ajudar o próximo, ele acei-
tou o convite e colocou a mão na
massa. Ou melhor, na tinta.

“Faço parte do Rotary Integra-
ção, e sempre participamos de
ações voluntárias. Estamos colabo-
rando com a comunidade por um
ambiente melhor”, afirma.

Pintura solidária

Nem o marido da diretora escapou do trabalho. “Não sei pintar. Ela disse que
haveria a ação, pediu para que eu participasse e eu aceitei. Também tem alguns
funcionários da Cohavel ajudando, e eles, com mais experiência, conseguem dar
algumas dicas a respeito, para que a gente consiga fazer o melhor possível”, explica.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

TRABALHO
VOLUNTÁRIO

reuniu
comunidade

na Escola
Mário

Pimentel de
Camargo

Desafio

Pintura solidária
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Moedas
como

símbolo
de união
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Entras as relíquias, há moedas de réis e cruzeiros e a mais antiga é de 1924. Para
os colecionadores, elas podem ter um valor tão grande quanto para Larissa. Pelas
redes sociais, a jovem noiva já buscou informações de quem pudesse transformar o
presente de famílias em alianças. “Por enquanto não tive nenhum retorno”, diz ela.
Caso não encontre alguém especializado em atender ao pedido, Larissa
pretende comercializar as moedas. “Acredito que possa vender cada uma delas
pelo valor de R$ 10”, afirma. O dinheiro irá ajudar o casal no tão esperado
casamento. “Já estamos organizando a documentação e esperamos até o mês
de abril nos casarmos no civil”, diz ela.
Entretanto, ela não abrirá mão de entrar vestida de noiva na igreja e
comemorar a união com festa. “Vamos nos programar para que isso também
ocorra neste ano”, afirma Larissa.
Interessados podem entar em contato pelo telefone (45)  9 9813-3954.

 O amor supera até mesmo a dis-
tância e a história da jovem Larissa
Sousa dos Santos é prova disso. Mo-
radora de Cascavel, ela se apaixo-
nou por Rafael Marcos Rezende, de
24 anos, que vive na cidade de Con-
fresa, no Mato Grosso.

“Uma amiga minha já tinha mos-
trado a foto dele, mas não dei mui-
ta atenção, mas acabamos nos co-
nhecendo pelas redes sociais e con-
seguimos marcar um encontro em
Cuiabá-MT”, diz ela.

Desde então, começaram a na-
morar e em oito meses surgiu o pe-
dido de casamento. “Ele veio até
Cascavel para pedir permissão aos
meus pais”, comenta Larissa.

Durante este período, ela tam-
bém já visitou a cidade onde o noi-
vo mora e pode conhecer os pais
dele. O casamento tem apoio de
ambas as famílias.

Para simbolizar a união, Larissa
tem um desejo inusitado que sur-
giu após uma visita ao avô e preten-
de transformar moedas antigas em
aliança.  “Elas eram do meu bisavô,
que trabalhava na época com um
empório para venda de diversas mer-
cadorias”, diz ela.

Como o pai de Larissa já havia ga-
nhado algumas moedas, ela não se
intimidou em fazer o pedido ao avô.
“Ele me entregou diversas moedas
e falou para que eu as utilizasse da
maneira que quisesse”, afirma.

R elíquias
 Reportagem: Romulo Grigoli

JOVEM planeja
transformar moedas

antigas de réis e
cruzeiros em alianças
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NOIVOS
pretendem se
casar no mês de
abril no estado
do Mato Grosso
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 26 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Antonio Ribeiro da Silva  e Rosalina Fatima Polidorio de Souza Santos
2- Hilquias Barreto de Araújo e Mayara Dolla
3- Alberto Sebastião Gonsalves Rebinski e Rosimeire Teixeira dos Santos
4- Marcio José da Silva e Cristiane Aparecida Bogo
5- João Maria Ribeiro e Aparecida Barboza
6- Demario Luiz de Souza e Margarida de Fatima Nogueira
7-Erick  Anderson Beck Farago e Rosana Aparecida Paitch

Melhorias na Casa POP
Desde o mês de novembro do

ano passado, a Capa Pop passou
a atender em nova sede, na Rua
Clodoaldo Ursulano, no Bairro San-
ta Felicidade em Cascavel.

A estrutura proporcionou maior
espaço para atendimento às pesso-
as em situação de rua. Durante a úl-
tima semana trouxemos relatos de
diferentes histórias daqueles que
hoje são atendidos pela instituição.

A Casa Pop tem capacidade para
atender até 37 pessoas e no momen-
to todas as vagas estão preenchidas.

Apesar da mudança do endere-
ço, o Município segue com investi-
mentos para que a estrutura faça o
acolhimento institucional da melhor
forma possível.

“Estamos construindo um amplo
banheiro, com mais dois chuveiros
e contamos com ajuda de detentos
e também de acolhidos que inte-
gram o programa Construa Cidadão
para execução dos serviços”, expli-
ca o secretário de Assistência So-
cial, Hudson Moreschi Junior. Se-
gundo ele, no prazo de um mês as
obras devem ser concluídas.

PROGRAMAÇÕES
Hoje a Casa Pop tem condições de
promover o acesso a programações
culturais, de lazer, de esportes e
ocupacionais, além de contribuir
para a prevenção do agravamento
de situações de negligência,
violência e ruptura de vínculos.
“Buscamos um espaço adequado
tanto para os acolhidos como para a
equipe que aqui trabalha. Hoje
temos um local digno e justo às
pessoas que merecem uma
oportunidade de recomeço”,
destacou o secretário durante
entrega da nova Casa Pop.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

OBRAS para novos banheiros foram iniciadas na nova sede da Casa POP
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Uma das principais casas que
atendem dependentes químicos
anunciou o fim dos trabalhos a par-
tir do dia 15 de março. O Molivi (Mo-
vimento para Libertação de Vidas)
há mais de três décadas atende
pessoas de Cascavel e de outras
cidades. Na sexta-feira (23), em reu-
nião com familiares dos internos, a
diretoria comunicou a decisão.

O pastor Milton Cesar Fontou-
ra Alves, presidente da entidade,
diz que a situação financeira do
Molivi se tornou insustentável. A
casa não tem apoio do poder pú-
blico e se mantém com ajuda de
igrejas e voluntários. “Estou há
mais de cinco meses tentando um
horário para falar com o prefeito
e não consegui até a presente
data”, relatou o presidente. Com
frequência a entidade realiza
eventos, como almoços e jantares,
para angariar fundos.

O pastor Milton diz não saber o
que irá acontecer com internos a

Molivi anuncia
fechamento

MANIFESTAÇÃO
Após o comunicado, familiares de internos
iniciaram uma mobilização e prometem uma
manifestação amanhã, às 14h, em frente à
Prefeitura. Eles cobrarão do poder público ajuda
para que a entidade não feche as portas.

EMENDA
ORÇAMENTÁRIA
No ano passado, o Legislativo
aprovou uma emenda, de autoria
do vereador Celso Dal Molin
(PR), que destina uma rubrica à
entidade por meio da Secretaria
de Saúde, que ficaria responsável
também em contratar funcionários
para o Molivi. Na prática, a
Secretaria de Saúde assumiria a
responsabilidade financeira com a
entidade e daria toda a assistência
necessária. A rubrica foi incluída
no Plano Plurianual, Lei
Orçamentária Anual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias. O
problema é que a estrutura do
Molivi precisaria ser adequada
às exigências da Secretaria
de Saúde.

partir do dia 15, quando a institui-
ção será fechada. “Como pastor e
presidente do Molivi meu coração
dói diante desta situação”, afirma.

 ARQUIVO

Molivi trabalha com
recuperação de dependes

químicos há mais de 30 anos
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Diplomata tem
plano homologado

Aprovado em assem-
bleia de credores do Gru-
po Diplomata no dia 1º de
fevereiro, a plano de recu-
peração judicial da empre-
sa foi homologado na sex-
ta-feira pelo juiz da 1ª Vara
Cível de Cascavel, Pedro
Ivo Lins Moreira. O plano
foi aprovado por expressi-
vos 94% dos credores.

A empresa ajuizou o
pedido de recuperação
judicial em agosto de
2012, mas em dezem-
bro de 2014 a Justiça
decretou a falência, sen-
tença que só foi reverti-
da em abril do ano pas-
sado pelo STJ (Superior
Tribunal de Justiça), que
anulou o decreto. Foi
então que o grupo reto-
mou o processo de recu-
peração judicial.

P razo
 O controle da recuperação judicial terá prazo de dois anos. Até a decretação do
seu encerramento, o administrador judicial continuará desempenhando suas funções e
cumprindo os deveres legais.
“A divisão de competências não significará qualquer privilégio, condescendência ou blindagem
em favor do devedor, servindo tão somente para organizar eventual partilha do patrimônio de
acordo com o interesse público e a igualdade entre os credores”, afirmou o juiz.

Recuperação
judicial do

Grupo
Diplomata foi

aprovada no
dia 1º fevereiro

AÍLTON SANTOS
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Nasce a Feira do Teatro de Cascavel
MOTIVADOS
Uma compra que deixou os artesãos ainda mais motivados. Lisete disse que a
família nunca vendeu em feiras e que veio para esta Feira do Teatro com muito
otimismo, pois acredita na divulgação dos produtos. “Aqui podemos além de
vender, também divulgar, aceitar encomendas e atender de forma personalizada os
clientes”. Otimismo que a expositora Rosilene Schelbauer também tinha
estampado no rosto. Ela que investe na costura criativa já sabe que a feira é
também para fazer novos amigos. Já traçou uma estratégia de levar a cada
domingo peças diferenciadas para a feira a partir da pesquisa de mercado que faz
na própria feira e de aceitar encomendas. “Eu e minha colega de banca, a
Marilene, estamos muito animadas. Agora é só esperar a população nos
prestigiar. Hoje [ontem] está sendo muito positivo”

“É mais um ponto de encontro para
as nossas famílias, repleto do talen-
to dos nossos expositores, que trou-
xeram muita criatividade para este
evento que já percebemos logo no pri-
meiro dia que a população está apro-
vando. Temos que aproveitar e usufruir
dos espaços nobres que nossa cida-
de oferece. Já temos a feira da Praça
Wilson Joffre, onde as pessoas com-
praram suas hortaliças. De lá elas po-
dem passar aqui e conferir toda a par-
te cultura cultural e artesanal e depois,
à tarde conviver no espaço fechado do
Calçadão. A cidade é todos e para to-
dos”, destacou o prefeito Leonaldo
Paranhos, que acredita na feira como
um divulgador do talento dos artesãos
e num espaço também para dissemi-
nar a cultura, propiciar lazer e estimu-
lar o desenvolvimento econômico.

O clima colaborou, o público com-
pareceu e, às 9h20, foram abertas as
cortinas do portal de entrada do estacio-
namento do Teatro Municipal Sefrin Filho,
dando início oficial à Feira do Teatro de Cas-
cavel, seguida do descerramento da pe-
dra fundamental pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, acompanhado dos deputados
Adelino Ribeiro e Alfredo Kaefer e do presi-
dente da Câmara de Vereadores de Cas-
cavel, Aldino Gugu Bueno, e de várias au-
toridades que compareceram para presti-
giar o início de mais este ponto de encon-
tro domingueiro, que a partir de agora pas-
sa a ser mais um local para artesãos e
artistas mostrarem seus talentos, sem-
pre aos domingos, das 8 às 15 horas.

Um local marcado pela esperança,
pela expectativa de uma renda extra e
pela divulgação da cultura local. Um lu-
gar para todas as gerações conviverem.

Bem elaborada
“Uma feira muito bem elaborada.

Está de parabéns o prefeito
Paranhos pela iniciativa”, avaliou a

religiosa Irmã Lourdes Zanini que foi
às compras logo cedo. Na barraca

do Gilberto e da Lisete Tabalipa, ela
não resistiu aos encantos das peças
talhadas em madeira pela família

que faz da arte uma alternativa de
renda. Comprou um castiçal feito
em pinheiro e cedro e entregará à
madre geral da Congregação das

Irmãs de Santa Marcelina, que está
visitando o Brasil e o levará para

Milão. “Queremos que ela leve para
a Itália o coração do Brasil e esta
peça feita com tanto esmero vai

marcar muito esta visita e
abençoará logo esta feira e estes
expositores”, disse a religiosa, que
também adquiriu um vaso talhado

em pinheiro para a capela das irmãs
do pensionato Santa Marcelina.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Apresentações culturais
Com um palco livre, a feira também tem espaço para
apresentações culturais. Ontem a Banda dos Desbravadores fez
bonito, assim como a Orquestra Sinfônica de Cascavel e demais
artistas locais que deixaram o palco movimentado com muita arte
popular. A Avac (Associação dos Veículos Antigos de
Cascavel) participou com várias antiguidades. A feira também tem
espaço para Sebo, literatura, música, crochê, arte culinária
gourmet, artesanato em vários estilos, produtos esotéricos,
essências, plantas e muito mais. Vale a pena conferir.
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Nasce a Feira do Teatro de Cascavel
MOTIVADOS
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domingo peças diferenciadas para a feira a partir da pesquisa de mercado que faz
na própria feira e de aceitar encomendas. “Eu e minha colega de banca, a
Marilene, estamos muito animadas. Agora é só esperar a população nos
prestigiar. Hoje [ontem] está sendo muito positivo”

“É mais um ponto de encontro para
as nossas famílias, repleto do talen-
to dos nossos expositores, que trou-
xeram muita criatividade para este
evento que já percebemos logo no pri-
meiro dia que a população está apro-
vando. Temos que aproveitar e usufruir
dos espaços nobres que nossa cida-
de oferece. Já temos a feira da Praça
Wilson Joffre, onde as pessoas com-
praram suas hortaliças. De lá elas po-
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Calçadão. A cidade é todos e para to-
dos”, destacou o prefeito Leonaldo
Paranhos, que acredita na feira como
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e num espaço também para dissemi-
nar a cultura, propiciar lazer e estimu-
lar o desenvolvimento econômico.

O clima colaborou, o público com-
pareceu e, às 9h20, foram abertas as
cortinas do portal de entrada do estacio-
namento do Teatro Municipal Sefrin Filho,
dando início oficial à Feira do Teatro de Cas-
cavel, seguida do descerramento da pe-
dra fundamental pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, acompanhado dos deputados
Adelino Ribeiro e Alfredo Kaefer e do presi-
dente da Câmara de Vereadores de Cas-
cavel, Aldino Gugu Bueno, e de várias au-
toridades que compareceram para presti-
giar o início de mais este ponto de encon-
tro domingueiro, que a partir de agora pas-
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pre aos domingos, das 8 às 15 horas.

Um local marcado pela esperança,
pela expectativa de uma renda extra e
pela divulgação da cultura local. Um lu-
gar para todas as gerações conviverem.

Bem elaborada
“Uma feira muito bem elaborada.

Está de parabéns o prefeito
Paranhos pela iniciativa”, avaliou a

religiosa Irmã Lourdes Zanini que foi
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do Gilberto e da Lisete Tabalipa, ela
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talhadas em madeira pela família

que faz da arte uma alternativa de
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Irmãs de Santa Marcelina, que está
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Milão. “Queremos que ela leve para
a Itália o coração do Brasil e esta
peça feita com tanto esmero vai

marcar muito esta visita e
abençoará logo esta feira e estes
expositores”, disse a religiosa, que
também adquiriu um vaso talhado

em pinheiro para a capela das irmãs
do pensionato Santa Marcelina.
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MOMENTOS

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Bye Denny

Entre os melhores
Denny se manteve sempre

entre os melhores
profissionais do seu

segmento de trabalho e o
salão equipado na Rua Rio

Grande do Sul foi
referência em Cascavel.

Da família, permanece em
Cascavel apenas a irmã
Josenita Gonçalves da

Silva que sempre esteve ao
seu lado. “Por algum

tempo trabalhei como
recepcionista do

salão”, lembra.
Ela descreve o irmão com

carinho e reconhece o
excelente profissional que

se tornou. “Foi
cabeleireiro por mais de
20 anos e tinha paixão
pelo que fazia. Era uma
pessoa de um coração

enorme e sempre ajudava a
todos”, lembra.

Ele ganhou notoriedade com o trabalho
de cabeleireiro no salão By Denny, nome
pelo qual carinhosamente era identificado.
A história de Josenildo Gonçalves da Silva
começou em Recife – Pernambuco. Filho
de Anita e Sebastião, ele teve nove irmãos.

Os pais deixaram o nordeste para
conseguir uma vida melhor em São Pau-
lo e aos poucos trouxeram os filhos para
a capital paulista.  Foi na década de 80
que a família chegou a Cascavel e Denny
construiu a carreira.

Antes mesmo de iniciar os trabalhos no
salão, ele arriscou um empreendimento um
tanto inusitado na época e abriu um bar para

Denny fez parte de momentos especiais de mui-
tas clientes com a produção dos penteados e maqui-
agem para festas, formaturas e casamentos com
apoio de sua equipe. Também inovou com curso de
corte e costura e chegou a lançar uma marca que re-
cebeu o nome da mãe.

Em decorrência de complicações do HIV, Denny fale-
ceu no dia 18 de fevereiro. O sepultamento ocorreu no
cemitério Cristo Redentor no Bairro Guarujá.

o público gay que, no entanto, não funcio-
nou por muito tempo.

Denny superou o preconceito, muito
maior há 20 anos e conquistou o respeito
de homens e mulheres na cidade.

 “O preconceito, na realidade, nunca
vai deixar de existir, só está mais claro.
E, pior que preconceito é você não exigir
sua posição na sociedade. A partir do
momento que qualquer pessoa consegue
se sobressair socialmente, acabou-se o
preconceito. Ou você já viu alguém dis-
criminar um negro quando ele é rico?”,
questionou ele em entrevista publicada
na Revista Aldeia, em 2009.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

Quem mora em Cascavel e pre-
tende fazer o passaporte “tradicio-
nal” na Polícia Federal precisa re-
correr às delegacias de outras ci-
dades se quiser ter o atendimento
presencial antes de maio.

Os agendamentos para atendi-
mentos presenciais estão libera-
dos até dia 18 de maio em Casca-
vel. Hoje, a partir das 10h, será dis-
ponibilizada a semana do dia 21.
Porém, com poucas vagas.

Isso porque o setor de passapor-
tes da PF de Cascavel não está dan-
do conta da demanda. O motivo: fal-
ta de pessoal. Apenas um funcioná-
rio, responsável pelo setor, realiza
os atendimentos, e precisa liberar
os agendamentos conforme a pos-
sibilidade de atender a população
que precisa do documento. A outra
servidora que atuava no setor está

de licença, por motivo de doença.
Para tentar agilizar o serviço, o

delegado da PF, Marco Smith, ga-
rantiu que deve colocar a sua pró-
pria secretária, a partir de hoje, para
trabalhar no setor.

Para quem não pode esperar
atendimento para maio, o jeito é
marcar o atendimento presencial em
outras cidades. Em Foz do Iguaçu,
há data disponível para março. Em
Guarapuava, para a última semana
de fevereiro. Depois do atendimen-
to presencial e da entrega da docu-
mentação, o documento demora 10
dias para chegar ao solicitante.

EMBRIAGADO
AO VOLANTE

Um grave acidente foi regis-
trado na BR-277, no Trevo Cata-
ratas, na manhã de ontem em
Cascavel. Um vídeo, registrado
pela Polícia, registra o momen-
to em que o motorista de um Re-
nault Sandero, de cor vermelha,
passa entre dois veículos e
avança o sinal vermelho, baten-
do em um Classic.

O motorista do Sandero, de 24
anos, não quis realizar o teste do
bafômetro, mas estava com sin-
tomas visíveis de embriaguez. Ele
foi preso e encaminhado à Dele-
gacia de Polícia Civil de Cascavel.

Apesar dos estragos, ninguém
ficou ferido no acidente.

Passaporte só para maio

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 VEÍCULO ficou destruído em acidente na rodovia

PRF

ATENDIMENTO presencial para emissão de
passaporte está comprometido por falta de funcionários
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Giro da
Violência
Policiais no descaminho
Dois policiais militares foram
flagrados participando de uma
ocorrência de descaminho. O caso
ocorreu na madrugada de sábado, no
Contorno Oeste, em Cascavel. Cinco
pessoas, que estavam em atitude
suspeita, foram seguidas pela P2 do
5º CRPM (Comando Regional de
Polícia Militar) e pelo Pelotão de
Choque. O veículo foi abordado e
estava carregado de celulares, com
mercadoria avaliada em R$ 190 mil.
Dois policiais militares e um agente
penitenciário estavam fazendo o
serviço de batedor. O comando deve
investigar a conduta dos militares,
que serão punidos.

Fogo em terreno
Uma grande área de terreno baldio
pegou fogo na tarde de ontem. Foi
nas proximidades da FAG, em
Cascavel. A fumaça incomodou os
moradores, que ligaram para o Corpo
de Bombeiros, e pediram socorro,
para que as chamas não se
espalhassem. Caminhões de combate
a incêndio foram acionados e as
equipes tiveram trabalho para conter
o incêndio, que se espalhou
rapidamente pelo mato seco e gerou
muita fumaça na região.

R$ 5 mil em débitos
Um Gol foi recolhido pela Cettrans
na tarde de ontem, na Avenida
Tancredo Neves, em Cascavel. O carro
está com para brisa quebrado  e por
conta disso o motorista foi
abordado. Em consulta à placa do
carro, os agentes constataram que o
veículo está com quase R$ 5 mil em
débitos com documentação e
multas. Um guincho foi acionado
para retirar o automóvel do local.
O condutor foi notificado
pela Companhia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Pegou fogo
 Dois incêndios a moradias fo-

ram registrados neste fim de se-
mana em Cascavel. Na tarde de
ontem, uma casa pegou fogo no
Bairro Cascavel Velho. A informa-
ção é de que as chamas começa-
ram em alguns entulhos.

Um casal, que estava preso na
residência, foi resgatado pela Polí-
cia Militar, que fez os primeiros aten-
dimentos para conter as chamas.
O Corpo de Bombeiros foi aciona-
do e trabalhou com dois caminhões
de combate a incêndio no local.
Ninguém se feriu.

Na noite de sábado, um aparta-
mento em um prédio, localizado na

Avenida das Torres, pegou fogo. O
apartamento fica no terceiro andar.
Rapidamente as chamas se espa-
lharam. Muita fumaça saiu pela sa-
cada e pelas janelas e o Corpo de
Bombeiros teve trabalho para con-
ter as chamas.

Os moradores tiveram que sair do
prédio. A central de gás precisou ser
desligada, para evitar uma explosão.
Segundo os bombeiros que atuaram
no local, o sistema de segurança
apresentava falhas e as causas do
incêndio serão investigadas.

MUITA fumaça saia
do apartamento incendiado,
em um prédio na
Avenida das Torres

BOMBEIROS contiveram o
fogo, que se alastrou na

residência, no Bairro
Cascavel Velho

BOMBEIROS contiveram o
fogo, que se alastrou na

residência, no Bairro
Cascavel Velho

MUITA fumaça saia
do apartamento incendiado,
em um prédio na
Avenida das Torres
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Atuação rígida
A Comissão de Educação do Legislativo diz que reforça a

expectativa de uma atuação rígida do Município de Cascavel
para cobrar da empresa Transpaula responsabilidade sobre o
acidente com ônibus de alunos. Os vereadores cobram ainda
a abertura de um processo administrativo para investigar e

aplicar as penalidades cabíveis.

Expectativa
A grande expectativa da
política local nesta semana
é o julgamento das contas
do ex-prefeito Edgar Bueno,
referentes ao exercício de
2013. A apreciação está
marcada para a sessão de
amanhã. Se dois terços dos
vereadores votarem contra,
o ex-prefeito ficará
inelegível.

Feira do Teatro
A Feira do Teatro, que foi
aberta ontem, mostrou
que veio para ficar. A
primeira edição foi um
sucesso e se estendeu até
às 15h. Durante a semana
será decidido se o horário
permanece o mesmo ou
será até o meio-dia.

Lava Jato
Após a operação da Lava
Jato que nesta semana
mirou a concessão de
pedágios do Paraná, o
deputado estadual
Adelino Ribeiro, que foi
vice-presidente da CPI
dos Pedágios em 2014,
lembrou que a
comissão apontou
superfaturamento
em suas obras.

Tabela própria
A CPI apurou que as obras
seguiam uma tabela
própria de insumos e não
a utilizada pelo DER.
Alguns pontos apontados
pela CPI entraram na lista
da investigação da
Lava Jato.

CONTRA A REFORMA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na prática a moção não passa de um oba-oba dos
vereadores.

 É que a reforma não poderá ser votada neste ano em
função da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.

Uma moção que será votada na sessão de hoje da Câmara
de Vereadores pede a não aprovação da PEC 287, que
trata da reforma da Previdência. A moção leva a
assinatura de todos os vereadores e será discutida e
votada em apenas uma discussão.

O acidente com um
ônibus do transporte es-
colar rural que deixou
seis crianças levemente
feridas na tarde de sexta-
feira (23) deve dominar os
debates da sessão de
hoje da Câmara de Verea-
dores de Cascavel.

Ainda na sexta-feira o
prefeito Leonaldo Para-
nhos determinou uma in-
vestigação rigorosa sobre
o acidente. Inicialmente, o
que se sabe é que o ôni-
bus que ficou sem freios e

Quase tragédia
vira preocupação

bateu contra uma árvore.
O veículo não tinha autori-
zação para fazer o transpor-
te, já que não passou pela
vistoria obrigatória.

A Comissão de Educa-
ção da Câmara também
demonstrou preocupação
e, por meio de nota, afir-
mou que “embora as seis
crianças feridas no aci-
dente tenham sofrido le-
sões leves, devemos con-
siderar que, diante das
circunstâncias, o pior po-
deria ter acontecido”.

PREOCUPAÇÃO CONSTANTE
O Transporte Escolar Rural é uma preocupação da Comissão
desde 2013, ano em que distribuiu uma cartilha aos estudantes
e seus familiares, alertando para as cláusulas contratuais que
deveriam ser cumpridas pelas empresas prestadoras do
serviço. Também foi enviada denúncia ao Ministério Público,
no ano de 2017, apontando irregularidades comprovadas
por medições feitas pelo próprio Poder Executivo.
Recentemente a Comissão recebeu denúncias de que a
empresa responsável pelo transporte dos alunos vem
substituindo ônibus vistoriados e autorizados pela Cettrans,
por ônibus velhos, com mais de 10 anos de uso e sem licença
para fazer as linhas, o que se confirmou na sexta-feira.

ÔNIBUS teve pane mecânica e, desgovernado, bateu contra árvore
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esta segunda-
feira (26), ocorre a
primeira votação
de um projeto de

lei que, no ano passado,
foi alvo de polêmica
dentro da Câmara de
Vereadores de
Cascavel. Trata-se do
PL 149/17, de autoria
do vereador Mauro
Seibert (PP), que
dispõe sobre a
obrigatoriedade da
segregação, do
acondicionamento e
da disponibilização
adequada dos
resíduos sólidos de
origem domiciliar. Seibert
comenta que está
esperançoso com a
aprovação do projeto,
que será votado em
segunda discussão
amanhã.

N dos recicláveis
Benefícios

“O projeto, além de aumentar a vida
útil do aterro, vai beneficiar coopera-
tivas [de catadores de recicláveis],
identificar quem são os catadores que
trabalham de forma individual nas
ruas e inseri-los nestes grupos, levan-
do-o para um barracão com mais qua-
lidade e segurança no trabalho e, con-
sequentemente, melhorar a renda.
Todos têm muito a ganhar com isso”.

Sugestões ao Executivo
“Sugeri ao Executivo que crie parce-
rias, unifique as cooperativas, que se
tenha um trabalho ordenado dentro
das cooperativas. O que também aju-
daria muito seria a implantação de um
refeitório dentro destes barracões,
com a distribuição de almoço por
meio de uma parceria com o Restau-
rante Popular. Já apresentei estas
ideias ao prefeito Leonaldo Para-
nhos, que foi muito receptivo”.

Polêmica em 2017
“No ano passado, este mesmo Proje-
to de Lei entrou em votação, porém,
foi retirado antes da segunda discus-
são. Isso porque parte dos vereado-
res não concordaram com uma multa
que seria aplicada a quem não reci-
classe o lixo em casa, que poderia ser
aplicada também ao condomínio, se
fosse o caso. O valor era de cinco UFMs

[Unidades Fiscais do Município], de R$
41,04 cada. Por conta dessa discussão,
revisei o projeto e reduzi a multa para
três UFMs, que será apresentada hoje”.

Notificação e reincidência
“Além disso, em uma ótima conver-
sa com os representantes de con-
domínios de Cascavel, ficou decidi-
do que o próprio condomínio ten-
tará identificar este ‘infrator’, e no-
tificá-lo. A multa só será aplicada em
caso de reincidência. Alteramos
também o prazo dado ao Executivo

para promover ações de conscientiza-
ção sobre a reciclagem para 180 dias.
Antes, o limite era de dois meses”.

Arrecadação
“O dinheiro arrecadado com as multas
vai, se o Executivo aprovar, para o Fun-
do Municipal de Meio Ambiente, e po-
derá ser revertido em ações educativas
na comunidade. Já a parte de fiscaliza-
ção do cumprimento da lei ficará a car-
go da Secretaria de Meio Ambiente”.

Desburocratização
“Ao ser eleito pela primeira vez a um
mandato na vida pública, assumi o com-
promisso de vir com um novo conceito à
Câmara de Vereadores em relação às
leis. Depois da aprovação do PL da se-
gregação do lixo [na pauta de hoje na
sessão da Casa de Leis], vou propor a cri-
ação de uma comissão para renovar,
compilar e revogar algumas leis. A pro-

posta é desburocratizar e facilitar a fisca-
lização, que é o papel do vereador”.

Não dá voto
“Dentro da Casa [de Leis] muitos dizem
que este trabalho [de revisão] não dá voto,
pois a dedicação a ele é extrema. Mas,
vou dar início a este processo, disponibili-
zando minha assessoria jurídica e tentar
uma parceria com a OAB [Ordem dos Ad-
vogados do Brasil] de Cascavel, do Execu-
tivo e das faculdades de Direito do muni-
cípio. É um trabalho longo, de três anos ou
mais, mas alguém precisa mexer nisso”.

6,8 mil leis
“É necessário fazer leis mais ativas até
para a fiscalização do vereador. É impos-
sível fiscalizar 6,8 mil leis! Temos que
simplificar. A Mesa [diretiva] e alguns
edis ficam preocupados porque a nos-
sa pauta está muito ‘magra’, querendo
incluir projetos, requerimentos... Será
mesmo que, ao invés disso, não seria
melhor revisar as leis já existentes?”

Lido e protocolado
“Na época, quando tive a ideia, cha-
mei os vereadores Madril e Fernando
Hallberg para auxiliar nesse trabalho.
O texto já foi lido, passou pelo proto-
colo da Câmara e depende agora do
presidente Gugu Bueno para indicar a
comissão e colocar em prática”.

O destino
Segregação

“Entra em votação para aprovação o
Projeto de Lei que versa sobre a se-
gregação do lixo reciclável domici-
liar. Em 2017, o governo municipal
ficou sete meses trabalhando no
aterro por conta de sua vida útil,
que já está comprometida. Com o
PL, podemos garantir que o aterro
funcione até quatro anos a mais, e
isso gera economia lá na frente.
Pode-se pensar ainda, como suges-
tão ao Executivo, ao longo do tem-
po reduzir a tarifa do lixo, que é uma

reclamação constante da comunida-
de”.

80 toneladas por dia
“Não se pode mais aceitar que em
Cascavel sejam enterradas todos os
dias 80 toneladas de resíduos reciclá-
veis. A lei federal 12.305/2010 está aí
e precisamos cumpri-la, não pode-
mos só cobrar, temos também os nos-
sos deveres. O Projeto de Lei vai re-

gulamentar todo esse processo e
melhorar várias situações,

como dar mais qualidade
de vida às famílias que

têm a renda baseada
neste trabalho”.

 Não se pode mais aceitar que em Cascavel sejam enter-
radas todos os dias 80 toneladas de resíduos recicláveis“ “

O vereador Mauro Seibert
(PP), autor do projeto de lei
que obriga a segregação do
lixo reciclável em Cascavel

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Divulgação

““É necessário fazer
 leis mais ativas até
para a fiscalização

do vereador
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Todos têm muito a ganhar com isso”.

Sugestões ao Executivo
“Sugeri ao Executivo que crie parce-
rias, unifique as cooperativas, que se
tenha um trabalho ordenado dentro
das cooperativas. O que também aju-
daria muito seria a implantação de um
refeitório dentro destes barracões,
com a distribuição de almoço por
meio de uma parceria com o Restau-
rante Popular. Já apresentei estas
ideias ao prefeito Leonaldo Para-
nhos, que foi muito receptivo”.

Polêmica em 2017
“No ano passado, este mesmo Proje-
to de Lei entrou em votação, porém,
foi retirado antes da segunda discus-
são. Isso porque parte dos vereado-
res não concordaram com uma multa
que seria aplicada a quem não reci-
classe o lixo em casa, que poderia ser
aplicada também ao condomínio, se
fosse o caso. O valor era de cinco UFMs

[Unidades Fiscais do Município], de R$
41,04 cada. Por conta dessa discussão,
revisei o projeto e reduzi a multa para
três UFMs, que será apresentada hoje”.

Notificação e reincidência
“Além disso, em uma ótima conver-
sa com os representantes de con-
domínios de Cascavel, ficou decidi-
do que o próprio condomínio ten-
tará identificar este ‘infrator’, e no-
tificá-lo. A multa só será aplicada em
caso de reincidência. Alteramos
também o prazo dado ao Executivo

para promover ações de conscientiza-
ção sobre a reciclagem para 180 dias.
Antes, o limite era de dois meses”.

Arrecadação
“O dinheiro arrecadado com as multas
vai, se o Executivo aprovar, para o Fun-
do Municipal de Meio Ambiente, e po-
derá ser revertido em ações educativas
na comunidade. Já a parte de fiscaliza-
ção do cumprimento da lei ficará a car-
go da Secretaria de Meio Ambiente”.

Desburocratização
“Ao ser eleito pela primeira vez a um
mandato na vida pública, assumi o com-
promisso de vir com um novo conceito à
Câmara de Vereadores em relação às
leis. Depois da aprovação do PL da se-
gregação do lixo [na pauta de hoje na
sessão da Casa de Leis], vou propor a cri-
ação de uma comissão para renovar,
compilar e revogar algumas leis. A pro-

posta é desburocratizar e facilitar a fisca-
lização, que é o papel do vereador”.

Não dá voto
“Dentro da Casa [de Leis] muitos dizem
que este trabalho [de revisão] não dá voto,
pois a dedicação a ele é extrema. Mas,
vou dar início a este processo, disponibili-
zando minha assessoria jurídica e tentar
uma parceria com a OAB [Ordem dos Ad-
vogados do Brasil] de Cascavel, do Execu-
tivo e das faculdades de Direito do muni-
cípio. É um trabalho longo, de três anos ou
mais, mas alguém precisa mexer nisso”.

6,8 mil leis
“É necessário fazer leis mais ativas até
para a fiscalização do vereador. É impos-
sível fiscalizar 6,8 mil leis! Temos que
simplificar. A Mesa [diretiva] e alguns
edis ficam preocupados porque a nos-
sa pauta está muito ‘magra’, querendo
incluir projetos, requerimentos... Será
mesmo que, ao invés disso, não seria
melhor revisar as leis já existentes?”

Lido e protocolado
“Na época, quando tive a ideia, cha-
mei os vereadores Madril e Fernando
Hallberg para auxiliar nesse trabalho.
O texto já foi lido, passou pelo proto-
colo da Câmara e depende agora do
presidente Gugu Bueno para indicar a
comissão e colocar em prática”.

O destino
Segregação

“Entra em votação para aprovação o
Projeto de Lei que versa sobre a se-
gregação do lixo reciclável domici-
liar. Em 2017, o governo municipal
ficou sete meses trabalhando no
aterro por conta de sua vida útil,
que já está comprometida. Com o
PL, podemos garantir que o aterro
funcione até quatro anos a mais, e
isso gera economia lá na frente.
Pode-se pensar ainda, como suges-
tão ao Executivo, ao longo do tem-
po reduzir a tarifa do lixo, que é uma

reclamação constante da comunida-
de”.

80 toneladas por dia
“Não se pode mais aceitar que em
Cascavel sejam enterradas todos os
dias 80 toneladas de resíduos reciclá-
veis. A lei federal 12.305/2010 está aí
e precisamos cumpri-la, não pode-
mos só cobrar, temos também os nos-
sos deveres. O Projeto de Lei vai re-

gulamentar todo esse processo e
melhorar várias situações,

como dar mais qualidade
de vida às famílias que

têm a renda baseada
neste trabalho”.

 Não se pode mais aceitar que em Cascavel sejam enter-
radas todos os dias 80 toneladas de resíduos recicláveis“ “

O vereador Mauro Seibert
(PP), autor do projeto de lei
que obriga a segregação do
lixo reciclável em Cascavel

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Divulgação

““É necessário fazer
 leis mais ativas até
para a fiscalização

do vereador
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Senador Humberto Costa (PT-PE), somente um
parvajola de sua espécie tem o desplante e a insen-
sibilidade de dizer que a intervenção na segurança
pública do RJ pode comprometer a democracia.

Ridícula, parva e recheada de animosidade con-
tra o governo federal, a sua manifestação só encon-
tra amparo entre os bandidos, travestidos de políti-
cos que, diante de uma situação gravíssima, ainda
usam a politicagem rasteira para alfinetar medida
positiva a favor de todo o povo do RJ.

Gostaria de vê-lo morando com a sua família nas
regiões periféricas cariocas, tendo de se deslocar to-
dos os dias pela Linha Vermelha e outras vias confla-
gradas pelos narcotraficantes, sob intenso tiroteio diá-
rio, para agora vir fazer considerações desproposita-
das relativas à integridade de nossa democracia.

O corrupto governo do PT passou mais de 13
anos no poder e foi incapaz de trazer uma solução
compartilhada com a administração carioca, e isso
que Lula e Dilma eram amigos do outro corrupto,
preso, Sérgio Cabral.

Não confunda alhos por bugalhos. Não confun-
da politicagem com política. Não traga para o pro-
blema carioca resquícios do atavismo medieval,
da truculência, do desatino petista, diante de um
problema tão grave.

DECRETO PRESIDENCIAL ADECRETO PRESIDENCIAL ADECRETO PRESIDENCIAL ADECRETO PRESIDENCIAL ADECRETO PRESIDENCIAL A
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 Leilão de joias
A Caixa Econômica
Federal realiza, na
próxima quinta-feira
(01), em Cascavel, leilão
virtual de joias referente
a contratos de penhor
vencidos há mais de 30
dias e ainda não
resgatados, emitidos por
agências de penhor do
estado do Paraná. São
768 lotes que serão
negociados a partir do
valor mínimo constante
no Catálogo de Licitação.
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“Se cabem buscas
nas favelas do Rio,

cabem também
nos gabinetes do

Congresso”.

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

A Feira do
Teatro

iniciada
ontem em

Cascavel com
cerca de 40
barracas.

A empresa
responsável pelo
transporte rural
que colocou um

veículo sem
vistoria para
transportar

alunos.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Nublado com
pancadas de

chuvas isoladas

Nublado com
pancadas de

chuvas isoladas

Nublado com
pancadas de

chuvas isoladas

ARQUIVO

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal

aposentado

 Fies 2018
O prazo para inscrições no
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) termina
nesta quarta-feira (28), às
23h59. Podem se inscrever
alunos que tiveram média
de pelo menos 450 no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e que não
tenham tirado nota zero na
redação. Outra exigência é
se encaixar dentro dos
limites de faixa de renda
estabelecidos para o
programa.

Deltan Dallagnol,
procurador da

República.
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A gargalhada é o sol
que varre o inverno
do rosto humano.

Victor Hugo

Geraldo Borniotti Ferrari e Lurdes Borniotti Ferrari
comemoram 57 anos de casamento.

O registro é de Vitor Pinheiro.

Novidade
Tem novidade no Bar do Zé.
A partir de amanhã, todas

as terças-feiras tem
karaokê. Traga os amigos e

venha soltar a voz.

Felicidades!

Eliane Maiberg,
Michelli, Bruna Souza,

Loreni Maria Sorgi,
Pedro dos Santos

Mattos e
João Paulo Seixas.

Jota Quest
Dia 24 de março tem
Acústico Jota Quest. A

banda vai se apresentar no
Black Cap Eventos.

Os ingressos estão à
venda pelo

www.aloingressos.com.br.

Andreia Lysik, Douglas Alves, Gabriela Denalo, Netty
Soares, Aymee Sophie,  Andressa Vieira, Julia Moreno e

Giovanna Pezzini, durante o evento Café com Artista.

TÂNIA MORAES

A bela RENATA ROSA,
no clique de Arivonil Policarpo



ÚLTIMA HORA24 HOJE NEWS, 26 DE FEVEREIRO DE 2018

Dias depois do início oficial das
aulas das escolas do Município, que
ocorreu no dia 8 deste mês, a Es-
cola Municipal Anibal Lopes, do Bair-
ro Floresta, vai começar o ano leti-
vo em obras nesta segunda-feira.

Do lado de fora, dá pra ver os
resquícios da obra, que já começou.
O prédio, antigo, teve a reforma ini-
ciada em dezembro e deve seguir
assim, pelo menos, até fim do ano.
Mas essa é só a primeira etapa.

Por muito tempo, os alunos te-
rão mesmo de estudar em meio aos
transtornos. “Tinha sido programa-
da já a volta dos alunos com a obra
em andamento. Apenas adiamos al-
guns dias, porque estávamos sem
luz. Mas agora está tudo certo”, afir-
ma Robison Herlemann, que faz par-
te da Associação de Pais e Alunos
da instituição de ensino.

Apesar de alguns transtornos que
a construção vai causar, a comuni-
dade está aliviada em conseguir a re-
forma depois de anos de luta. “O pré-
dio é antigo, muito tempo sem obras
e agora conseguimos”, comemora.

E é antigo mesmo. De acordo com
a Secretaria de Educação, tem 32
anos e há pelo menos 20 anos não
recebe reforma. Do lado de fora, dá
pra ver as rachaduras e a pintura des-
cascada. As portas também não fugi-
ram aos sinais do tempo, e vai dar
muito trabalho para concluir todo o
serviço.

Aulas e obras Do lado de fora do
prédio, rachaduras e
pintura descascada

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Primeira etapa
“É apenas a primeira etapa da obra, no valor de R$ 499 mil. Nessa
parte, temos a reforma hidráulica, elétrica, de acessibilidade, passarela.
A empresa separou com tapumes o local, orientamos para que houvesse
todo um cuidado, para não oferecer risco às crianças. Também
conversamos com pais e alunos a respeito”, explica a secretária de
Educação, Márcia Baldini.
Por enquanto, a reforma nas salas não vai começar. Mas, quando isso
ocorrer, será feito um revezamento. “É uma escola que tem sobra de sala
de aula, então a intenção é pegar por blocos e ir fazendo o serviço. É uma
obra grande, um prédio que nunca passou por reforma. Toda a
construção vai custar mais de R$ 1 milhão”, comenta Márcia. A empresa
que executa a construção é a Construtora ML Cantelli Ltda.

Primeira parte da
construção levará

oito meses para ser
concluída
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você saberá entreter a sua clientela
neste dia, principalmente se trabalha
com produtos ligados à alimentação e
à saúde. Cor: verde.

To
ur

o Quem trabalha em casa ou por conta
própria conta com a ajuda especial das
estrelas, só não deixe o comodismo
comandar. Cor: branco.

G
êm

os Cuidado para não pecar pelo excesso
de ambição e de autoconfiança. Não
deixe que  a ansiedade seja motivo de
instabilidade em sua vida. Cor: marrom.

C
ân

ce
r É hora de avaliar o que precisa e o

que pode ser descartado. A disciplina,
a organização e a atenção aos deta-
lhes vão ajudar você a chegar aonde
quer. Cor: marrom.

Le
ão

 A Lua vai ajudar você a disciplinar
melhor a sua vida financeira e profissi-
onal. Aproveite as boas chances de
sucesso. Cor: tons pastel.

V
ir

ge
m Capriche mais no visual e cuide melhor

da sua saúde, afinal, o seu corpo é tão
importante quanto o seu trabalho. No
setor familiar, tudo azul. Cor: lilás.

Li
br

a Quem trabalha com criança, lazer ou
recreação não pode reclamar da sorte.
Sua capacidade de análise e observa-
ção vai estar muito aguçada. Cor: pink.

E
sc

or
pi

ão Tente dividir o seu tempo de forma a
atender adequadamente tanto os seus
compromissos familiares, quanto os
profissionais. Cor: branco.

Sa
gi

tá
ri

o A boca deve falar do que está cheio o
coração, por isso, aproveite o momento
para expressar seus sentimentos. Tra-
balho que envolva a comunicação será
especialmente favorecido. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Mudanças importantes podem marcar o

ambiente doméstico e familiar. Você pode
se destacar em atividades minuciosas, que
exijam atenção e observação. Cor: azul.

A
qu

ár
io Este dia pode ser muito promissor para

quem trabalha em equipe ou lida com
o público. As atividades que envolvam
estética, beleza e arte. Cor: rosa.

 P
ei

xe
s Há uma inclinação a sacrificar sua vida

amorosa a favor de outros interesses.
Poderá ampliar o nível de interação com
os colegas e clientes. Cor: azul-claro.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • BAND

GLOBO  DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
MALHAÇÃO

Cícero deixa a casa de Josefina e
Benê questiona a mãe. Tato cuida de
Aldo, que resiste à atenção do filho.
Keyla insiste para que Roney converse
com Aldo. Marta e Luís pedem que Lei-
de tome conta de MB. Ellen divulga o
video feito por Dogão, elogiando Dóris e
o Cora Coralina. Benê pede ajuda a
Juca para finalizar sua letra de música.
Flávio afirma a Dóris e Bóris que pedirá
o rastreamento do autor do crime ci-
bernético contra a diretora. Edgar e Malu
descobrem que seu novo sócio é MB.
Mitsuko passa mal.

TEMPO DE AMAR
Inácio ajuda Vicente e Maria Vitória

o agradece. José Augusto repreende
Salvador, que, ameaçado por Delfina,
não revela a verdade ao patrão. José
Augusto pede que Maria Vitória cuide
de seu casamento. Conselheiro beija
Eva. Lucerne conta a Gilberte sobre a
perda de Cecília, sua filha. Carrapeta e
outros funcionários cobram uma posi-
ção de Pepito contra Alzira. Com a in-
tervenção de Teodoro, Eleutério é solto
da prisão.

DEUS SALVE O REI
Afonso consegue salvar Levi e Sa-

mara do incêndio. Virgílio fica furioso
ao ver que Afonso está vivo. Afonso pede
hospedagem para Samara, e Levi a
Constância e Martinho, que ficam intri-
gados ao tomar conhecimento que o
ex-genro dormiu na casa de Samara.
Latrine sugere que Lucrécia se torne
amiga de Catarina, para evitar que Ro-
dolfo se aproxime da princesa. Cássio
diz a Rodolfo que os Eranitas não po-
dem ser removidos de suas terras. Ca-
tarina se insinua para Afonso.

CARINHA DE ANJO
Franciely surpreende Silvestre e o

beija pela primeira vez na boca. Silves-
tre desmaia de emoção. Padre Gabriel
conversa com Gustavo e pede para o
irmão ter mais calma no que desres-

peito ao entendimento dele a respeito
de Cristóvão. Fátima conversa com
Estefânia e diz que Cristóvão pediu de-
missão. Já Cecília revela que Franciely
irá ficar com o emprego. Gustavo diz
para a esposa que Cristóvão não é quem
imaginavam e que Fátima precisa to-
mar cuidado. Fabiana e Didi colocam o
plano em ação para desmascarar Bár-
bara e Frida. As duas servem para to-
das as meninas um chá que afirmam
ser uma poção com que faz ser revela-
do um segredo. Vitor e Estefânia cha-
mam Leonardo e perguntam o que acon-
teceu na empresa e o homem afirma
que Cristóvão tentou roubar uma joia e
fez os árabes fechar contrato com a

concorrente. Rosana vai até a casa de
Fátima e Cristóvão. A mãe de Juju con-
vida Fátima para ser sua sócia na loja
de bolos. Gustavo promove Leonardo
ao cargo de assessor pessoal dele.

AMOR PROIBIDO
Hilmi liga para Nihat e tenta usar ele

para conseguir informações sobre os
negócios de Adnan. Adnan planeja com
como dar o troco em Hilmi. Behlul e
Bihter se encontram no jogo de bas-
quete de Bülent e a tensão entre os dois
aumenta. Nihat conta para Peyker que
Hilmi o esta chantageando.

Melissa decide aceitar a condição
de Diego para manter o casamento. Pa-
trick e Clara questionam Raquel sobre
provas contra a idoneidade de Gusta-
vo. Lívia revela a Gael que Sophia não é
sua mãe biológica. Gael confronta So-
phia. Raquel insinua que seu acidente
foi forjado por Sophia e Gustavo, e ori-
enta Clara e Patrick a recorrer a Bruno.
Elizabeth tenta um novo contato com
Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth pede
que Patrick não fale com Clara sobre
seu vício em bebida. Adriana discute
com Renan e Nicolau por causa da mãe
e acaba sofrendo um acidente de car-
ro. Clara leva Laura para ver Mercedes,
que faz uma oração para a menina.
Mercedes alerta Clara sobre Adriana.
Mariano propõe fugir com Lívia e Tomaz,
e se prepara para vender a esmeralda
gigante. Caetana alerta Leandra sobre
Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro

Sophia arma
uma emboscada

para Rato
DIVULGAÇÃO
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Em momento de muito encanto,YASMIN BORGES DO PRADO

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

VAMOS COLORIR O DESENHO?

 Curtindo a brincadeira, LIVIA MATTOS

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

É hora do lanche do nosso
amiguinho. Vamos ajudá-lo a
chegar ao cacho de bananas?

 AMORA FOLLY LEITE , dez meses de pura fofura

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Aline curtindo a chegada do sobrinho ARTHUR

DIVULGAÇÃO


