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Extorsão de R$ 300 mil
A família de um gerente de banco foi alvo de sequestradores que fizeram re-
féns a esposa e três filhos do bancário e exigiram dinheiro para libertá-los. O
homem sacou R$ 300 mil e deixou em caixas de papelão em um ponto da
cidade sob a promessa de que a família seria libertada do cativeiro em 40

minutos, o que aconteceu apenas 4 horas depois. A polícia investiga o caso.
 Pág. 14

 AÍLTON SANTOS

Último dia
de Show
A edição histórica do Show
Rural Coopavel será
encerrada hoje com previsão
de público recorde. O volume
de negócios também deve
superar os anos anteriores.
Somente ontem, quase 65 mil
pessoas visitaram a feira,
considerada o maior evento
tecnológico do agronegócio
da América Latina.

 Pág. 09
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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, 09 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Abediel de Souza Pinheiro e Károla Thayane de Mera dos Santos
2- Evandro de Cristo de Souza e Larissa Baldissera
3- Flávio dos Santos Silva e Ana Caroline Blatt Lang
4- Fabio Oliveira da Silva e Mayara Castro Pereira dos Santos
5- Jucelino Duffeck Grein e Eunice da Silva Bertolino
6- Luciano de Sousa Alves e Rosely Ferrari
7- Francis Bortolon e Jéssica Guermandi
8- Degair Jose Buzzo Junior e Priscila dos Santos Picolo
9- Givanildo Guardiano de Souza e Neide Aparecida Mota Lopes
10- Renan Lorenzi Tori e Monica Lais Klauss Bitdinger
11- Rafael Louis Pereira Zenati e Mayara de Lirio Vieira
12- Osni Hoss e Iranilda Moha
13- Marcelo Willy Polster e Fabiana Valéria de OLiveira Girola

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Foz do Iguaçu 8 4 2 2 0 5 3 2
2º FC Cascavel 7 4 2 1 1 6 3 3
3º Cianorte 6 4 1 3 0 6 4 2
4º Coritiba 5 4 1 2 1 3 3 0
5º Maringá 4 4 1 1 2 4 5 -1
6º Paraná 2 4 0 2 2 2 6 -4

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 10 4 3 1 0 6 1 5
2º Londrina 6 4 1 3 0 6 4 2
3º Toledo 5 4 1 2 1 3 4 -1
4º União 3 4 1 0 3 2 6 -4
5º Rio Branco 3 4 0 3 1 6 7 -1
6º Prudentópolis 2 4 0 2 2 1 4 -3

GRUPO B

PAULISTA
19h Santo André x Corinthians
19h15 São Bento x Linense

GAÚCHO
20h Veranópolis x Caxias

JOGAM HOJE

PARANAENSE
16h30 Cianorte x Toledo
16h30 Londrina x Coritiba
16h30 FC Cascavel x Atlético
16h30 Foz do Iguaçu x União
16h30 Maringá x Rio Branco
16h30 Paraná Clube x Prudentópolis

PAULISTA
16h30 Ferroviária x Santos
19h Mirassol x Palmeiras

JOGAM SÁBADO

Dia de parar o Atlético?
Melhor equipe do Paranaense

de Futebol 2018, com três vitórias
e um empate em quatro jogos (10
pontos), o Atlético é o adversário
do FC Cascavel neste sábado, às
16h30, no Estádio Olímpico, pela
5ª rodada do Estadual. Com 7 pon-
tos (duas vitórias, um empate e
uma derrota), o time cascavelen-
se tem a terceira melhor campa-
nha do campeonato, atrás ainda
do Foz do Iguaçu (8 pontos).

A ocasião para aurinegros e ru-
bro-negros se encontrarem não po-
dia ser melhor, pois o duelo, válido

pela penúltima rodada da 1ª Taça
Dionísio Filho, pode garantir a clas-
sificação antecipada à semifinal
para as duas equipes. Para os visi-
tantes, basta vencer. Para os donos
da casa a vitória precisa coincidir
com tropeços de Cianorte e Coriti-
ba na rodada, que será toda reali-
zada às 16h30 deste sábado.

“Esse jogo representa muito.
Não é fácil enfrentar o Atlético, mas
às vezes enfrentar um time gran-
de tem uma funcionalidade maior
com os atletas, pois não é preci-
so bater tanto na questão da mo-

tivação. Quanto ao adversário,
muitos preferem enfrentar times
grandes fora de casa e tentar lu-
tar contra aquelas que apresentam
os mesmos objetivos dentro de
casa, mas a tabela já está apresen-
tada e não há como mudar, então
tem prós que podemos tirar disso,
como estar no nosso campo, ao
lado do nosso torcedor e onde es-
tamos invictos, isso é um fardo tam-
bém para o Atlético e algo que nos
deixa mais leve para essa partida”,
disse o técnico Milton do Ó, que
não tem desfalques para o jogo.
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 Cascavel, 09 de fevereiro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- ALEX PICCINI MATIAS E CRISTIANE CASAGRANDE
02- JOÃO MARCOS WIECZORKOWSKI DE OLIVEIRA E AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS
03- VINICIUS BONETI PEDROSO DA SILVA E ISABEL RIOS
04- LUCAS DE CARVALHO E SUELLEN DE SANTA HELENA
05- DOUGLAS FLORENÇO E ANA KATARINA DA SILVA
06- PAULO CESAR VIEIRA E JULIANA MARIA SILVEIRA
07- JOEL SOARES DE OLIVEIRA E VANIA TEREZINHA DE COSTA
08- ADÃO MORAIS E TEREZINHA DE JESUS
09- WELITON MEIRELES RIBEIRO E ESTELA MARIANA LORENÇATO DA SILVA
10- CLEVERSON CALADO COSTA E JULIANA CRISTINA SCABORO
11- FAGNER MENDONÇA AVELAR E ANA CAROLINE BANDEIRA
12- JOÃO MORAES DOS SANTOS E VANESSA ANDRÉIA DEUTSCH
13- LUCAS LEONARDO CHAGAS CAMARGO E JOSSIMARA DE FATIMA GALVÃO
14- VALDERI BAZE E ROSANE DIAS DOS REIS
15- SAMUEL DA SILVA DIAS E THAIS DRIELLY BATISTA
16- ANTONIO GOMES DE ANDRADE E ELIENAI DO LAGO REIS
17- BRUNO TOBALDINI DE LARA E ADRIELI CAROLINE DE FRANÇA SOUSA
18- PAULO SERGIO ROCHA LEOPOLDO E IDINEIA SAFFANAUER
19- MÁRLLON SILVA E INGRID LAYNE DOS SANTOS ROSA
20- MAURO KESSLER E SILVANA DAGOSTIN
21- WILLIAN LUCIANO RIBEIRO E ISABELA DE OLIVEIRA
22- ELVIS FELIX DA SILVA E IVONETE DE FATIMA DE OLIVEIRA
23- MOISÉS TEIXEIRA DOS SANTOS E MÁRCIA DE FÁTIMA LENVINSKI
24- CARLOS EDUARDO SÂNDOLI BEGOSSO E PAULA BALDISSERA TANSINI
25- RAFAEL CRISTIANO GOMES VIEIRA E CAROLINE BRAGA BEDETTI
26- WILIAM TERNOPILSKI DE MATOS E ANDRESSA CAROLINE DE CARLI
27- DIOGO PEREIRA STÓTICA E MARIA EDUARDA DANIEL GONÇALVES
28- LUCAS DIOLINDO DA SILVA E MAYARA CORREIA
29- JONAS DANIEL MARTINS CORADI E LESLIE KAROLINE JOCOSKI DOS SANTOS
30- PAULO CELSO GONÇALVES E NEIDE RODRIGUES VIEIRA
31- VANDERLEI ZUCHI E JUCEMARA APARECIDA GAZOTO AMARAL
32- GLADISTONE SCHERES ZIMMERMANN E MARINÊS SOARES
33- ADRIANO ZUCHI E LUCIANA SILVA CORDEIRO
34- MARCELO PASSOS LIMA E NATALIA FRANCISCA DA SILVA VALE
35- MAURICIO DA SILVA E RAQUEL RUFATTO
36- GILMAR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA E GENILDA MENDES DOS SANTOS
37- MAURICIO HENRIQUE PINTO E LÁYSA HELENA DE ALMEIDA

TCE APROVA
AUDITORIA EM
OBRAS DO BID

A Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) aprovou o Relatório de Au-
ditoria no Plano de Desenvolvimen-
to Integrado (PDI) executado pelo
Município de Cascavel em parceria
com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). A auditoria
se refere ao ano de 2016. Durante
seus cinco anos de execução, o pro-
grama tem custo total estimado em
US$ 57,5 milhões (aproximadamen-
te R$ 181,125 milhões). Metade
desse valor corresponde ao finan-
ciamento do BID e a outra metade,
à contrapartida local.

O PDI teve início em 2013, em
contrato firmado entre o BID e o
Município de Cascavel. Os princi-
pais objetivos da parceria são a
melhoria no sistema viário e no
transporte público, ampliação de
ofertas de serviços sociais à popu-
lação mais vulnerável, além de for-
talecer a capacidade da gestão ur-
bana e ambiental do município.

Relatório
O Relatório de Auditoria foi
elaborado pela Coordenadoria
de Fiscalizações Específicas
(Cofe), unidade técnica do
TCE-PR, e compreende as
informações do fluxo de caixa,
origens, aplicações de recursos,
pagamentos pendentes de
justificativa ao banco, além da
verificação dos demais
investimentos efetuados naquele
ano pelo programa. A Cofe
constatou que, em 2016, a
coordenação do programa
cumpriu o seu papel,
estabelecido junto ao BID e
atribuído pelo Decreto Municipal
nº 11.473/14.
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Por conta do feriado prolongado
de Carnaval muitos órgãos públicos
e privados vão atender em horário
diferenciado. As agências bancárias,
por exemplo, permanecem abertas
até às 15h de hoje e só retornam
na quarta-feira (14) ao meio-dia. Se-
gundo o Sindicato dos Bancários de
Cascavel, não haverá expediente na
segunda (12) e na terça-feira (13).

E para quem está em busca de
uma vaga de trabalho vai precisar
esperar o Carnaval passar. Isso
porque a Agência do Trabalhador de
Cascavel não terá expediente nos
dias 12 e 13 de fevereiro, retornan-
do apenas na quarta-feira (14).

De acordo com a Apras (Associa-
ção Paranaense de Supermercados),
os estabelecimentos em Cascavel
vão funcionar normalmente, inclusi-
ve na terça-feira (13). Na véspera da
Quarta-feira de Cinzas, os supermer-
cados atendem até às 20h.  A pre-
feitura, por sua vez, estará fechada
na segunda e na terça-feira.

Bancos fechados
até 4a de manhã

USUÁRIOS devem utilizar o autoatendimento
ou procurar as lotéricas para serviços bancários
durante o feriado de Carnaval

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

As escolas municipais e os Cmeis (Centros de Educação Infantil)
ficam fechados na segunda (12) e terça-feira (13) e, conforme o pre-
visto no Calendário Escolar 2018, também na quarta-feira (14), vol-
tando à normalidade na quinta-feira (15). 

Os setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação
voltam a atender normalmente na quarta-feira (14).

O Zoológico de Cascavel permanecerá aberto para visitação nor-
malmente no sábado (10) e domingo (11). O espaço fecha na segun-
da-feira (12) para a tradicional manutenção, e reabre na terça-feira
(13) novamente para visitação, sempre das 8h às 17h30.

O transporte coletivo funcionará com escala de domingos e feria-
dos na segunda e na terça-feira.

A Sanepar informa que suas
Centrais de Relacionamento de
todo o Estado estarão fechadas
durante Carnaval, entre 11 e 13
de fevereiro. Os escritórios rea-
brem na quarta-feira (14), às
13h30, e atendem até às 17h30.
O funcionamento volta ao normal
na quinta-feira (15). Equipes que
fazem serviço de religação esta-
rão de plantão em todas as loca-
lidades e podem ser acionados
pelo 0800 200 0115.

Educação e lazer

SAÚDE
Já na área da saúde, os serviços de
urgência e de emergência (Siate,
Samu, UPAs Brasília, Veneza e
Tancredo) têm atendimento
ininterrupto. Já as UBSs, USFs,
Unidades Saúde Mental, Unidades
Especializadas e demais serviços de
saúde ficarão fechadas na segunda
(12) e terça (13), voltando a
atender normalmente na quarta-feira
(14). Em caso de necessidade os
pacientes devem procurar as UPAs.

Sanepar



SHOW RURAL08 HOJE NEWS, 09 DE FEVEREIRO DE 2018



SHOW RURAL 09CASCAVEL, 09 DE FEVEREIRO DE 2018

O Show chega ao fim
Maior evento tecnológico do

agronegócio da América Latina, o
Show Rural Coopavel chega ao fim
hoje com previsão de recorde de
público e o maior volume de negó-
cios já realizados em 30 anos de
feira. Estima-se que os negócios
cheguem a R$ 1,5 bilhão.

Ontem, o ministro da Agricultu-
ra Blairo Maggi esteve no evento.
Ele disse que o diálogo deve norte-
ar a aplicação dos recursos desti-
nados ao custeio e aos investimen-
tos de um segmento vital à econo-
mia brasileira, o agronegócio.

Junto com o presidente do Ban-
co do Brasil, Paulo Rogério Caffare-
lli, e do diretor-presidente da Coo-
pavel, Dilvo Grolli, o ministro afirmou
que a agricultura, em um contexto
geral, ocupa apenas 9% do territó-
rio brasileiro e responde 1,6 bilhão
de toneladas por ano. “Esse é o
nosso grande negócio, por isso pre-
cisa de políticas sérias, coerentes,
crédito, infraestrutura e incentivos”.
Blairo Maggi também citou a ques-
tão ambiental, afirmando que os agri-
cultores brasileiros preservam uma
área do tamanho da Europa e sem
nada receber por isso.

Um dos maiores desafios do
País é, segundo o ministro, encon-
trar fórmulas para estancar a con-

Público recorde
Ontem, o penúltimo dia de
visitações do Show Rural
Coopavel atraiu à feira 64.962
pessoas, novo recorde para uma
quinta-feira. No ano passado,
foram 62.483 visitantes, diferença
de 2.479 pessoas.
O total de visitantes até agora, de
segunda-feira até o fim da tarde
desta quinta-feira, é de 230.426
pessoas. Nos primeiros quatro dias
da 29ª edição, realizada de 6 a
10 de fevereiro de 2017, o
público no parque foi de
214.017. A diferença até agora,
é de 16.409 visitantes registrados
a mais pela edição atual.

tínua redução de renda dos agricul-
tores, citando que tem conversado
com o presidente Michel Temer na
tentativa de barrar propostas de
alterações na Lei Kandir. “Caso
mudanças ocorram, isso custará
caro às exportações, à economia e
ao cerne do segmento responsável
por tirar o Brasil da sua mais pro-
funda e duradoura crise econômi-
ca”, citou Blairo Maggi.

Ministro Blairo Maggi visitou ontem
o Show Rural Coopavel
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As vítimas de uma extorsão me-
diante sequestro eram vigiadas
pelos bandidos. Pelo menos essa
é uma das características identifi-
cadas pela polícia, considerando a
riqueza de detalhes conhecida pe-
los sequestradores.

Tudo leva a crer que os três cri-
minosos sabiam que o pai traba-
lhava em um banco em Cascavel e
que acompanharam a rotina da fa-
mília antes de praticar o crime.

Três bandidos armados entra-
ram, na noite de segunda-feira,
numa residência, no Bairro Univer-
sitário em Cascavel, mesmo com
o portão da casa trancado e sem
que as vítimas percebessem. Ar-
mados e encapuzados, pediram
que a família seguisse a rotina
normalmente.

O pai, a mãe e as três crian-
ças foram mantidos reféns até
às 5h de terça-feira, quando ape-
nas a mãe e as crianças foram
levadas, por dois dos marginais,
para uma área de mata.

Os bandidos deram ordem ao

Vítimas vigiadas
homem de que ele trabalhasse nor-
malmente e que não chamasse a
polícia, porque estava sendo vigia-
do. Exigiram dinheiro para libertar
o restante das vítimas. O gerente
bancário tirou R$ 300 mil do ban-
co para dar aos bandidos, sob pres-
são de ameaça de morte à família.

“Os criminosos disseram que
era para deixar duas caixas com
o dinheiro em um ponto especí-
fico. O homem obedeceu. Os cri-
minosos prometeram que solta-
riam a família 40 minutos de-
pois da entrega do dinheiro, mas
isso não ocorreu. As vítimas en-
traram em contato apenas qua-
tro horas depois”, afirmou a de-
legada do GDE, Anna Karyne Tur-
bay Palodetto.

O caso não havia sido divulgado
à imprensa para manter a integri-
dade das vítimas que, apesar de
não terem ferimentos, passaram
por tortura psicológica.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 05

O Corpo de Bombeiros de Cascavel
foi acionado ontem à tarde para
combater a um incêndio. Foi na Rua
Coriolano Ferreira Santiago, esquina
com Cabo Fidelis, Bairro Santa
Felicidade. As três casas que havia
no terreno não tinham moradores.
Não se sabe como as chamas
começaram. Ninguém se feriu.

MORREU NO
HOSPITAL
Morreu no hospital na noite de
quarta-feira Vinicius Biz Gonçalves,
de 19 anos. Ele foi vítima de um
acidente que ocorreu no dia 26 de
janeiro, na Rua Cuiabá. O rapaz
estava de moto quando foi atingido
por um carro. Ele estava internado
no Hospital São Lucas.

Uma mulher teve ferimentos
graves em um acidente que
ocorreu ontem à tarde. Foi na
Rua Cuiabá, região Oeste de
Cascavel.  Uma Zafira bateu em
uma Honda Biz. Duas mulheres
estavam na moto, e foram
atendidas em estado grave.
Uma delas inconsciente e que
foi internada em estado grave
no Hospital Universitário, com
risco de morte. A pancada foi
tão forte que arrancou o para-
choque do carro. Até o
fechamento desta edição, o
Hospital Universitário não
repassou informações sobre o
estado da vítima.

ÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino

AÍLTON SANTOS
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Ó abre alas
O feriado de Carnaval alterou os dias de sessões da Câmara

de Vereadores de Cascavel. A primeira sessão da semana
que deveria ocorrer na manhã de segunda-feira foi

marcada para as 14h30 de quarta-feira (14). A segunda
sessão, que é realizada na terça-feira, foi transferida para
quinta-feira (15). Os vereadores e servidores terão alguns

dias de folga para cair, ou não, na folia.

Energia
E a Câmara de Vereadores
de Cascavel vai investir em
placas fotovoltaicas para
reduzir os gastos com
consumo de energia
elétrica e ao mesmo tempo
demonstrar preocupação
com o meio ambiente. A
captação de luz solar para
ser transformada em
energia elétrica vai
proporcionar uma
economia de 50% no
consumo mensal.

Investimento
Para a instalação do
sistema de captação, o
Legislativo está investindo
R$ 155,7 mil e a empresa
vencedora do processo de
licitação é a Viza e Cia
Ltda, de Umuarama.

Segundo a direção da Casa,
com a economia mensal com
energia elétrica o cálculo é
que o retorno do
investimento se dará em
cerca de 3 anos e meio.
As placas devem estar
instaladas dentro de
30 dias.

Alvaro Dias
Depois de Bolsonaro, hoje
outro presidenciável visita
o Show Rural Coopavel. O
senador paranaense Alvaro
Dias (Podemos) que nos
anos anteriores sempre veio
no primeiro dia do evento,
neste ano resolveu
participar no encerramento.
Simpatizantes da campanha
prometem uma recepção
calorosa ao ex-governador
do Paraná.

INCÓGNITA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Fanfarrão, autoritário e demagogo. Esses adjetivos se
encaixam bem ao pré-candidato à Presidência da
República, Jair Bolsonaro. Em sua passagem por Cascavel
na quarta-feira, de cima de um caminhão ele fez um
verdadeiro comício nas proximidades do aeroporto e
pregou a violência para combater a violência. No Show
Rural precisou pedir ajuda a Dilvo Grolli para responder
pergunta de repórter sobre o agronegócio. Bolsonaro
ainda é uma incógnita.

Ontem foi dia de retor-
no às aulas para aproxi-
madamente 30 mil alu-
nos da rede municipal em
Cascavel. O prefeito Leo-
naldo Paranhos e a secre-
tária de Educação, Márcia
Baldini, acompanharam
os primeiros momentos
dos alunos que, pela pri-
meira vez, receberam o
uniforme escolar já no pri-
meiro dia do ano letivo.

Paranhos e Márcia es-
tiveram na Escola Diva
Vidal (Bairro Maria Luiza)
e no Cmei Professora Sta-
nislava Boiarski Bartnik
(Parque São Paulo) para
abrir oficialmente o calen-
dário escolar de 2018.

Em meio a boas-vin-
das e conselhos sobre a

30 mil alunos
importância da escola e
da família, o prefeito fa-
lou às crianças da Esco-
la Diva Vidal sobre o mo-
delo de escola que ele
tem trabalhado para que
seja a realidade de cada
escola e Cmei (Centro
Municipal de Educação
Infantil) de Cascavel, a
Escola Feliz. “Queremos
ter a escola chamada
‘Escola Feliz’, onde nos-
sos alunos possam que-
rer ficar, mas para isso
é preciso ter escolas
como esta, limpas e
bem cuidadas”, disse
Paranhos, lembrando
que, apesar dos avan-
ços, ainda há muito que
ser feito para melhorar a
estruturas das escolas.

 O ministro da Saúde, Ricardo Barros, estará hoje no
Show Rural Coopavel.

 E a Coopavel já começa a preparar a edição 2019 do
Show Rural.

UNIFORMES
Após a aula inaugural, Marcia Baldini ainda entregou os
uniformes escolares no Cmei Padre Luis Luize, também no
Parque São Paulo, e ainda conferiu os trabalhos de separação
para a entrega às escolas e Cmeis das aquisições que foram
apresentadas na Escola de Governo de na quarta-feira (7).

 DIVULGAÇÃO/SECOM

PREFEITO Paranhos conversa com alunos no retorno às aulas
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COMISSÃO DE SAÚDE
DENÚNCIAS, SUGESTÕES

E RECLAMAÇÕES
DISK

TEL: (45) 3321-8888
EMAIL: comissaosaude@camaracascavel.pr.gov.br
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Uma questão muito presente
nas rotinas familiares chegou a
Câmara de Vereadores de Casca-
vel está semana. O vereador Po-
licial Madril (PMB) apresentou
uma indicação para que a cidade
mantenha um sistema de plantão
na Educação Infantil, uma de-
manda apresentada para o legis-
lador por pais que enfrentam di-
ficuldades para encaixar as féri-
as escolares e o trabalho.

Ao apresentar a indicação
que foi encaminhada ao Poder
Executivo, Madril argumentou

Contestado
O presidente do Sindicato dos
Professores Municipais de
Cascavel, Amilton Benedito
Peletti, declarou que a
entidade é contrária a
indicação.  A justificativa é o
que orienta a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB).
“Temos leis claras com relação
ao calendário escolar e a
garantia de direitos e rotinas de
alunos e professores, inclusive
da Educação Infantil”, relata.

que em muitas cidades o siste-
ma de plantão existe e que pode
ser uma saída para aliviar a difi-
culdade enfrentada pelas famí-
l ias em períodos de férias.
“Creio que podemos utilizar os
casos de sucesso de outras ci-
dades e implantar em Cascavel
para que essa dificuldade seja
superada”, afirmou.

Madril acredita que mesmo um
projeto articulado por outras pas-
tas do governo, como esporte e
cultura, por exemplo, poderia ser-
vir de opção e retaguarda para os
pais que não possuem opção para
deixar seus filhos em segurança.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, afirma que existe a compreensão que
muitas famílias encontram dificuldades em períodos de férias. “O atendimento
considera o que está previsto na a LDB, que regulamenta a quantidade de 200 dias
letivos no ano, e também na Lei do Plano de Carreira dos Professores, que prevê a
garantia de 45 dias de férias coletivas”, lembra.
Márcia chama atenção para uma realidade importante. “É preciso também considerar
a necessidade de descanso da criança e o quão importante é o tempo com a família”,
considera.  Com relação à sugestão de parcerias com outras Secretarias de modo a
realizar algum projeto do tipo colônia de férias, a secretária entende que seria uma
iniciativa interessante se fosse pensada para crianças maiores, mas quando se trada de
crianças de zero a cinco anos os cuidados necessários são muito maiores.

Problema de férias

Esforço e Realidade
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POLICIAL Madril defende sistema
de plantão para atender crianças

Problema de férias



RADAR02 HOJE NEWS, 09 DE FEVEREIRO DE 2018

As cenas da Guerra do Rio não trazem, desafortunada-
mente, novos episódios de profunda tristeza. Nas últimas 72
horas, três crianças perderam a vida, vítimas do ambiente ho-
micida que assola a cidade.

Fruto de uma política equivocada de segurança pública, que
não consegue minimamente atingir resultados que justifiquem a
manutenção, as estratégias de guerra às drogas, que têm como
corolário uma guerra aos pobres nas comunidades, vêm deixan-
do um superávit de mortes de centenas de civis, perda irreparável
de mais de uma centena de policiais, custo econômico quase que
incalculável e resultados absolutamente deficitários.

Como ponta mais sensível desse iceberg de morte e dor, há a
perda não compensada de um quinto do ano letivo nas escolas
públicas, diminuindo ainda mais as possibilidades e os instrumen-
tos de superação, via educação e cultura, do atual status quo.

Não podem os gestores de topo da segurança no Rio alegar
desconhecimento, pois até um extraterrestre que viesse à cidade,
em pouco tempo perceberia a ineficácia, incompetência repetida
de uma política que dá errado e é reiterada.

E para piorar o quadro, essa lógica começa a impregnar de
forma forte as Forças Armadas. Vide o exemplo da notícia do
quartel da Marinha sitiado pelo narcotráfico na Avenida Brasil.

Diz o Direito Penal que ações culposas sapientes são ações
dolosas. Não vemos outra análise na insistência da manutenção
das atuais práticas policias.

E assim crianças - futuro de qualquer país - são sacrificadas
em vão aumentando o calvário e o Vale de lágrimas em que se
transformou o Rio e que se alastra pelo Brasil.

Até quando?!

INFÂNCIA PERDIDA

 Feira do Teatro
A Feira do Teatro de
Cascavel será aberta
oficialmente no dia 25 de
fevereiro e terá
continuidade sempre aos
domingos, das 8 às 15
horas, no estacionamento
do Teatro Municipal.
Artesãos, artistas e demais
feirantes que foram
selecionados para
participar da feira
receberam um
treinamento para
aprender a montar e a
desmontar as barracas que
serão utilizadas para a
comercialização
dos produtos.
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“Achei por bem não
participar dessa

iniciativa, o Francischini
até me convidou para ser
vice, mas não aceitei. A

gente lutou 10 anos para
construir o partido”.

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

A edição 2018
do Show Rural
Coopavel que
será encerrada
hoje após
cinco dias
de muita
tecnologia.

Servidores
públicos que
faltaram ao
trabalho para
recepcionar o
presidenciável
Jair
Bolsonaro.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Sexta

Curitiba

19 31
Sábado

26
Sexta

28
Sábado

18

Fases da lua
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1620

NOVA
15/02 - 19h05

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
07/02 - 13h53

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Newton de Oliveira
Professor de Direito

 Bancários
O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região
realizou assembleia geral
extraordinária na noite de
terça-feira (7) quando
esteve em pauta a
discussão e aprovação das
formalidades legais para a
cobrança e desconto da
contribuição sindical
obrigatória. Os bancários
decidiram pela não
cobrança da referida
contribuição sindical, em
março, e aguardar o
julgamento pelo STF da
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
sobre o tema.

Deputado estadual Adelino
Ribeiro, sobre sua possível

saída do PSL após a
entrada de Jair Bolsonaro

no partido.

FÁBIO DONEGÁ
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 Idaneis Casarotto, que comemorou idade nova
recentemente ao lado marido Emerson

Vai rolar a festa...
Dia 12, o Grupo Magia vai animar a festa no salão social do

Clube Comercial, às 20h30.
oOo

 E dia 13 tem o Bailinho de Carnaval para a criançada se
divertir. Vai ser das 15h às 19h.

Carros
Domingo tem o 1º Encontro
Do Novo Grupo De Carros de
Cascavel, organizado pelo
Style Low Bikes. Será  das

15h às 17h, Avenida Brasil,
(Irani Supermercados).

Felicidades!

Palco
     Dia 23 de fevereiro, no Centro Cultural Gilberto Mayer,

tem o espetáculo teatral A Princesa Isabela e o Pirata
Abobaldo, com os atores Miguel das Neves e Solange

Esequiel. Será às 9h e às 14h30. 0 ingresso custa R$10.
Informes (045) 9 9917-8620 e 9 9981-8909.

Andreia de Lima, Bruno
Massote, Genaro Luíz Glaci
Terezinha e Luiz Valentim

Somenzari.

sábado
Thais Almeida,Mario

Kazuchira Fujii, Ivanise
Martini, Cleusa Cunegundes

e Karine Bedreski.

Domingo
Nathalia Mendes, Rocha,

Isabela Antonovicz e
Yasmin Madeira.

Porque a força de dentro é
maior. Maior que todo mal
que existe no mundo. Maior

que todos os ventos
contrários. É maior porque é

do bem. E nisso, sim,
acredito até o fim.”

Caio Fernando Abreu

Marcando presença no Show Rural, Cintia Rosso
e Jéssica de Paula

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

 • REDE GLOBO

GLOBO  TEMPO DE AMAR

 • SBT

 • BAND

MALHAÇÃO
 Ellen sonha com o pai. Gabriel pede

a ajuda de Keyla, que se apressa em
chamar Roney. O dono da lanchonete
percebe o estado dos rapazes e leva
os dois para o hospital e para a delega-
cia. Nena comenta com Ellen sobre o
encontro com Lica e Samantha. Lica
vai tirar satisfações com Rafa. Roney e
Gabriel vão falar com Bóris. Ellen pen-
sa em ensinar crianças a programar
computador. Lica tenta reclamar de
Rafa para Edgar, mas o pai não dá aten-
ção. Dóris sem querer revela que está
grávida para Lica, Keyla e Benê.

DEUS SALVE O REI
Lucrécia diz a Latrine que Rodolfo

está frustrado porque ela ainda não en-
gravidou. Samara conta a Amália que
conseguiu um emprego no moinho e
decidiu ficar em Artena com Levi. Dia-

na confessa a Tiago que tem medo de
decepcioná-lo. Afonso descobre que
Levi é filho de Elias. Isandro sugere a
Augusto que atue no teatro, usando
uma máscara para não ser reconheci-
do. Olegário afirma a Romero que não
sabia que Matilda estava de volta a Mon-
temor. Afonso conversa com Samara so-
bre Elias.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Laura explica a Clara tudo o que

Vinícius fez com ela na infância. Eliza-
beth/Duda pede para conhecer uma das
lojas de Renan. Laura conta a Rafael
sobre Vinícius, e o casal se muda para
outro apartamento. Nádia é irônica com
Raquel. Tônia fica com Zé Victor no
Carnaval. As meninas do bordel apro-
veitam o Carnaval na cidade. Sheila ten-
ta se aproximar de Juvenal durante o
bloco. Patrick, Renato e Clara chegam
com Rafael e Laura à casa de Vinícius.
Laura denuncia o padrasto, e Lorena

apoia o marido. Patrick promete ajudar
Clara em sua vingança contra Vinícius.
Rafael é solidário a Laura. Desirée in-
siste para se casar o quanto antes com
Juvenal. Amaro convida Estela para ir
ao baile de Carnaval em Palmas. Gael
convida Clara para ir ao baile, mas ela
recusa.

CARINHA DE ANJO
  A inspetora de polícia Olívia (Noe-

mi Gerbelli) está de volta a delegacia e
entrega um relatório para o delegado
Peixoto aonde afirma que o policial Ri-
beiro não têm função além de servir café.
Em particular, Olívia diz ao delegado que
acredita também que já chegou o mo-
mento dele se aposentar. Silvana con-
ta para Leonardo que Cristóvão man-
dou remarcar a reunião com os árabes
e o homem finge preocupação com a
empresa ao dizer que irá conversar com
o advogado. Na lua de mel, Gustavo
apresenta a culinária típica da região
de Bariloche para Cecília, que fica en-
cantada com o sabor.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Camila desmente Mariana quando

diz que esteve procurando por ela du-
rante muito tempo e conta para o pai
que tentou voltar para casa, mas a
madrasta a expulsou. No presídio todos
estão convencidos de que Apolinário fu-
giu durante o incêndio e que Luiz está
morto. Camila culpa Mariana por tudo
que lhe aconteceu. Chocado com o que
acaba de ouvir, Hernani diz a Mariana
que, embora soubesse que não é uma
boa pessoa, nunca imaginou que seria
capaz de fazer mal a sua filha.

AMOR PROIBIDO
Empregados fofocam sobre a briga de

Besir. Firdevs e Bihter discutem e Adnan
escuta a briga. Bihter pede a Adnan que
encontre um lugar para a mãe morar. Fir-
devs chora ao saber que terá que deixar
a mansão. Nilay ignora Besir e começa
a maltratá-lo. Firdevs blefa com Bihter e
ameaça contar o que sabe a Adnan.

José Augusto fica indignado com a pre-
sença de Fernão e se preocupa com
Tereza.Helena leva o presente de Geraldo para
Nicota. Após ser expulsa do Empório, Lucin-
da encontra Eunice na rua e tenta ofendê-la.
Edgar pede que Isolina compareça ao Dia da
Cultura Negra, no Grêmio. Eunice relata a
Celeste sobre o encontro com Lucinda. José
Augusto alerta Maria Vitória sobre a presen-
ça de Fernão no Rio de Janeiro. Lucerne pen-
sa na festa de reabertura da Maison. Lucinda
procura Fernão e fala sobre o seu casamen-
to com Inácio. Padre João consegue uma
nova casa para Firmino e a família morarem.
Teodoro ameaça Felícia. Eva Dantas chega
à pensão de Nicota. Todos os amigos vão ao
porto para se despedir de Maria Vitória, Vi-
cente e José Augusto. Fernão vê Maria Vitó-
ria com Vicente ao sair do hotel e se escon-
de para não ser visto.

 Fernão vê Maria Vitória
com Vicente

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

 Bom momento para formar uma par-
ceria e até investir em sociedade. Com
mais disposição e energia, vai correr
atrás de tudo que precisa da sua aten-
ção. Paquera em alta. Cor: preto.

To
ur

o

 Aproveite para colocar ideias em prá-
tica e ofereça ajuda, se pedirem sua
colaboração. Esse esforço extra será
recompensado. Apoie seu amor em
tudo. Cor: azul.

G
êm

os

Seu jeito encantador está em desta-
que, facilitando o contato com o pú-
blico, ainda mais se lida com algo
voltado para o entretenimento. Cor:
marrom.

C
ân

ce
r Trabalho com parentes também re-

cebe ótimas energias. Se precisar
fazer algo em casa, vai se sair muito
bem. Cor: bege.

Le
ão

 Bom momento para lidar com comuni-
cação, clientes e agilizar serviços fei-
tos na rua. Se está só, um amor à pri-
meira vista pode surpreender e ani-
mar seu coração. Cor: marrom.

V
ir

ge
m Você terá facilidade para identificar

bons negócios e descobrir novas ma-
neiras de ampliar seus ganhos. Os la-
ços com o seu amor vão se tornar mais
profundos. Cor: creme.

Li
br

a

  Você vai enxergar as coisas com cla-
reza e pode definir novos rumos no
trabalho. Você e a alma gêmea vão se
entender às mil maravilhas e a rela-
ção fica mais harmoniosa. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão  Talvez não possa confiar em muita
gente, mas não há sinal de problemas
urgentes. Com o seu amor, é hora de
dar espaço para a paixão e explorar
fantasias. Cor: branco.

Sa
gi

tá
ri

o Deixe sua curiosidade falar mais alto,
amplie seus conhecimentos e troque idei-
as com os colegas e amigos. Já com sua
cara-metade, o entrosamento aumenta,
assim como a cumplicidade. Cor: pink

Ca
pr

ic
ór

ni
o Priorize a sua carreira e não deixe

uma boa oportunidade passar desper-
cebida. Cuide do seu visual com cari-
nho e vai impressionar quem ama.
Cor: laranja.

A
qu

ár
io Trabalhar em equipe será mais pro-

dutivo, especialmente se trocar ideias.
Bom momento para fazer um curso ou
começar algo diferente.  Cor: preto.

 P
ei

xe
s  Você vai se aprofundar nos projetos

que exigirem sua atenção e tanta de-
dicação trará bons frutos. Ouça sua
intuição e pode descobrir novas opor-
tunidades de paquera. Cor: azul.


