Bairros disputam UPS
A sessão de ontem da Câmara de Vereadores teve momentos tensos. Tudo por conta
da instalação de uma nova Unidade Paraná Seguro (UPS). O duelo foi travado entre os
vereadores Roberto Parra e Josué de Souza. Enquanto Parra defende a instalação no
Jardim Tropical, Josué cobra que a unidade fique mesmo no Bairro Santa Cruz.
AÍLTON SANTOS
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Não recomendado

A Secretaria Municipal de Saúde não recomenda que
animais domésticos sejam levados ao Lago Municipal de
Cascavel. O contato com animais silvestres pode
desencadear doenças como a febre maculosa, por exemplo.
No último domingo um macaco morreu com suspeita de
contaminação por febre amarela.
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De volta à ativa
Após um fim de semana sem jogos por conta do
feriado prolongado de Carnaval, a bola volta a rolar
neste sábado pelo 8º
Campeonato Chácara Fardoski, pela 6ª rodada.
Serão 16 jogos nos três
campos, o que levará cerca de 800 pessoas ao local. No campo 1, os duelos serão: Cascavel AP x
Oxxiar (14h), Villa Norte x
Demônios da Garoa
(15h), Status x Sedentários (16h), BC/Guilherme x Gênesis (17h) e
Marquinho Veículo x Mercado Samara (18h).

Destaques e
Desfalques
Por enquanto, os destaques
individuais do campeonato
são o artilheiro Júnior Paixão
(Fercaus) e a defesa do
Marquinhos Veículos, que não
foi vazada uma vez sequer. Já
os desfalques para a rodada
são os suspensos Daniel
Schmaus (Capital/Oral Sin),
Rafael Santos (14 Bis) e Jhow
Joaquim e Robson Mendonça
(ambos do LA Cordeiro).

SINTÉTICO

Estão abertas as inscrições para
a 8ª Copa Showbool de
Futebol Sintético. O congresso
técnico será realizado nesta
quinta-feira e o início da
competição está marcado para o
dia 19. Inscrições e informações
pelo fone 99900-2970.
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No campo 2, os jogos serão: Pé de Cana
x Locavel/Bozo (14h), A.
Elétrica SA/DRS x Capital/Oral Sin (15h), 14
Bis x Bruneto/Fardoski
(16h) e Vip/Marcão x
União (17h) e Madeireira Lino x Sindvel (18h).
Já no campo 3 os embates serão: Barão AP x
Lolla/Pão Doce (14h),
Mundial AC x Independente (15h), Fercaus x
Amigos do Lucão (16h),
Rober to
Diesel/
D’Napolli x Clube 2000
(17h) e Bebidas Valtão
x LA Cordeiro (18h).
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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.
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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 15 de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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O lixão do Esmeralda
No Bairro Esmeralda, em Cascavel, entre as ruas Citrino e Cristal,
a equipe de reportagem do Hoje
News flagrou mais uma vez cenas
de desrespeito ao meio ambiente.
Lixos orgânicos e recicláveis que
deveriam ir para a lixeira estão jogados em terrenos que pertencem
a um loteamento privado. A quantidade de lixo é tão grande que se
espalha pelas ruas e impede até
mesmo a passagem de veículos.
De acordo com um comerciante
local que preferiu não se identificar,
os carregamentos chegam durante
a madrugada e a falta de iluminação pública nesta localidade facilita a ação. “A gente vê quase toda
noite um monte de carro descendo
aqui na madrugada e jogando lixo na
rua, no mato. Há muito tempo temos
esse problema e não adianta reclamar, pois a poluição não para. Até
anotamos a placa de um ou outro
que chega para denunciar, mas é
impossível controlar”, lamenta.
O comerciante conta ainda que
há poucos dias encontrou uma cobra em meio ao lixo. “Está ficando
muito perigoso”, diz.
O que chama a atenção é a variedade de lixo. Nas ruas do Esmeralda foram descartadas garrafas

de vidro – a maioria delas quebradas -, de plástico, além de pneus,
móveis, calçados, acessórios, inertes, tubos de televisão, isopor, eletrodomésticos e até mesmo roupas
íntimas. Vale lembrar que há sete
meses denúncia semelhante foi
feita pela reportagem à prefeitura,
que em seguida recolheu mais de
20 toneladas de resíduos.

MORADORES contam que lixo é descartado
durante a madrugada

Para
denúncias,
disque

156

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

A cada dez dias
A Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel
informou, por meio de nota, que em pontos da
cidade com maior frequência de descartes
assim como este, há programação de retirada
de lixo a cada dez dias.
Neste caso, por ser uma propriedade
particular, o proprietário está passível de multa,
que varia de 20 a 500 unidades fiscais – o
equivalente a R$ 42,05 cada -, dependendo
da gravidade do descarte irregular.
CALÇADOS e roupas íntimas foram descartados no matagal
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Em 2018, pós-graduação abre 2ª turma de Direito Processual Civil
Curso fala de administração pública, sentenças, execuções, juizado especial, solução
de conflitos, tutelas, recursos entre outros temas

Curso foi sucesso em 2017; Inscrições para próxima turma já podem ser feitas
Na área jurídica, outro curso de
pós-graduação ofertado para
2018 é Direito Processual Civil,
que lança sua segunda turma. A
especialização é destinada aos
advogados, juízes, membros do
Ministério Público e demais
profissionais do Direito.
De acordo com a coordenadora,
professora Juliane Bublitz
Ferreira, entre os objetivos
estão: verificar as repercussões
processuais das alterações
legislativas do novo Código de
Processo Civil, possibilitar a
visão sistemática do Processo
Civil e analisar os principais
institutos processuais.
As disciplinas envolvem
assuntos, como A Ordem dos

Processos nos Tribunais;
Administração Pública; Ações
Constitucionais e Defesa dos
Direitos Fundamentais; Conceito
Jurídico de Decisão; Cooperação
Internacional e Jurisdição Nacional;
Cumprimento de Sentença;
Deveres Éticos no Processo Civil;
Execução dos Títulos Extrajudiciais;
Execuções Especiais – Executivo
Fiscal e Cédulas de Crédito; Fase
Postulatória; Hermenêutica e
Processo; Intervenção de terceiros
e reflexos do novo Código de
Processo Civil Brasileiro; Juizado
Especial Cível Estadual e Federal;
Métodos alternativos de solução
de conflitos de interesses
(conciliação, mediação e
arbitragem), de acordo com o

novo CPC; Motivação da
Sentença; Princípios
Constitucionais Processuais;
Procedimentos Especiais;
Apelação e Agravo; Recurso
Extraordinário e Recurso
Especial; Teoria da Prova; Teoria
Geral da Execução, do Processo
e dos Recursos; Tutela
Específica; e Tutelas de Urgência
e Evidência.
A data para início do curso é 13
de abril, com aulas em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das 8h
às 12h. As inscrições estão
disponíveis no site
www.unipar.br. Mais
informações, na página ou pelo
telefone (45) 3321-1300.
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Peixe à mesa
Substituir a carne vermelha por
um peixe fresquinho já é tradição
para muitos cristãos durante a Quaresma, que iniciou ontem e segue
até a Semana Santa.
Nos supermercados, a venda de
pescados ainda está tímida, mas
o gerente Cesar Pegoraro garante
que é por conta do feriadão de Carnaval. “Nesta semana a venda de
peixes ainda está devagar, principalmente devido ao feriado. Mas,
com a chegada da Quaresma, a expectativa é de que a partir da semana que vem a procura seja bem
maior”, diz.
E na espera de mais clientes o
jeito é garantir o produto. Neste
supermercado há peixes para todos os gostos e bolsos. Os preferidos são os de maior custo-benefício e já são conhecidos pelos consumidores. A posta de tilápia é uma
das variedades mais procuradas, e
para este ano é comercializada a
R$ 14,98 o quilo.
Outra boa pedida, conforme Pegoraro, são as postas de cação (R$
13,98 o quilo) e o filé de merluza
(R$ 15,98 a cada 800 gramas). Para
quem quer economizar tem ainda
as sardinhas e os atuns ralados,
que custam, respectivamente, R$
2,59 e R$ 3,59 a unidade.
Para quem pretende sair das
receitas tradicionais, o pacu e o
peixe curimba também são opções
generosas para esta Quaresma. O
quilo do pacu custa em média R$
14,99 e do curimba R$ 7,98. Já o
salmão, um dos peixes mais nobres encontrados no supermercado, é vendido a R$ 44,98 o quilo.
Segundo Pegoraro, não houve
acréscimo nos preços em relação
ao ano passado, mantendo também as mesmas variedades. “A

gente sabe o que o pessoal procura nesta época do ano em que o
consumo de peixe aumenta significativamente, e é por isso que tentamos diversificar sempre nossas
opções”, comenta.
A consumidora Adriana Tavares
conta que o peixe já faz parte do
cardápio da família e não é só na
Quaresma que o produto está presente na mesa. “Temos o hábito de
comer bastante peixe, independente se é neste período ou não. Fizemos isso mais pela saúde”, afirma.

VENDA de peixes devem aumentar a partir
da semana que vem
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

S acrifício
Para os cristãos, especialmente os católicos, o peixe deve ser
consumido todas as sextas-feiras durante a Quaresma. O costume
é uma forma de privação de alguns prazeres nesta época em que
muitos sacrifícios, em nome da religiosidade e da fé, são praticados. Deixar a carne vermelha de lado por 40 dias é um deles. Alguns
estendem esta renúncia também às quartas-feiras, marcando a vida,
a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

LOCAL
A morte de um macaco fêmea
de aproximadamente sete anos no
Lago Municipal de Cascavel acendeu a luz de alerta diante do número de casos de febre amarela registrados no País, mas é preciso esclarecer que os animais não transmitem a doença. Assim como os
humanos, eles também são vítimas.
Na manhã de ontem a Secretaria
Municipal de Saúde convocou uma
entrevista coletiva para esclarecer
a população sobre o caso, mas não
há motivos de alarde.
De acordo com médicos veterinários que fizeram a necropsia do macaco, o animal não apresentava icterícia – coloração amarela dos tecidos
e das secreções orgânicas –, um dos
sinais mais comuns nos animais contaminados por febre amarela.
O material colhido do animal foi
encaminhado ao Lacen (Laboratório
Central) que fará os exames que
comprovarão ou descartarão a morte por febre amarela. Enquanto isso,
equipes de agentes de endemias
que atendem a região foram reforçadas para uma nova vistoria nas casas para identificar possíveis focos
do mosquito Aedes aegypti, que
pode transmitir a febre amarela.

Caso importado

O Paraná tem um caso importado de
febre amarela, segundo a Secretaria
Estadual da Saúde, mas não registrou
casos autóctones – contraídos dentro
do próprio estado. Até o dia 8 de
fevereiro foram notificados 57 casos
suspeitos, mas a secretaria não divulga
as regiões das notificações. Segundo a
Secretaria, apenas se o caso for
confirmado será divulgado o local.
Rubens Griep diz que o monitoramento
também é feito no Município de origem
onde estas pessoas circularam. “É preciso
lembrar e considerar também que temos
uma população que viaja neste período.
E isso exige um monitoramento ainda
maior”, completou.
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O macaco não tem culpa
Em 2008 lago foi fechado

AÍLTON SANTOS
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MACACOS são tão vítimas quanto o ser humano no caso da febre amarela

Novas ações
Desde ontem, novas ações foram desencadeadas em conjunto com
Atenção Primária à Saúde para definir um perímetro de varredura como
determinam os protocolos. “A região do lago tem uma área de floresta
muito grande, estamos trabalhando com a definição exata dos limites, até
porque a gente precisa trabalhar com a distância máxima que o mosquito
possa circular”, explica o secretário de Saúde, Rubens Griep.
Um mosquito circula em um raio aproximado de 400 metros. É neste raio
que as equipes concentrarão os trabalhos. A orientação para as pessoas
que moram nas proximidades é procurar em suas carteiras de vacinação a
confirmação se receberam ou não a imunização contra a febre amarela. A
Saúde estima que aproximadamente 95% da população está imunizada.

98
MORTES

Balanço do Ministério da Saúde divulgado na
quinta-feira (7) atualizou em 353 o número de
casos confirmados de febre amarela e em 98 os
óbitos provocados pela doença entre 1º de
julho de 2017 e 6 de fevereiro deste ano em
todo o País. No mesmo período do ano passado,
foram confirmados 509 casos e 159 óbitos.
De acordo com o boletim, foram notificados em
todo o país 1.286 casos suspeitos de febre
amarela, sendo que 510 foram descartados e
423 permanecem em investigação.

Há exatamente 10 anos, a morte
de um macaco no Lago Municipal de
Cascavel provocou o fechamento do
espaço público já que naquele período também houve um surto de febre
amarela no Brasil. Segundo Griep, apesar do alerta, agora não há motivos
para o fechamento do espaço público.
“Inicialmente, trata-se de um caso isolado e não temos registros de febre
amarela urbana”, observa. Ele ressalta, no entanto, que a medida pode ser
alterada. “Obviamente que tudo pode
se modificar a despeito dos resultados
desta amostra ou do monitoramento
realizado pela equipe de Vigilância em
Saúde Ambiental”, diz.
Em janeiro de 2008, as autoridades sanitárias optaram em fechar o
lago preventivamente, mas o caso de
febre amarela no macaco não se confirmou. Na época, a equipe brasileira
de canoagem que se preparava para
a Olimpíada de Pequim e usava como
base o Lago Municipal precisou procurar outro local para os treinos. A
interdição durou cerca de um mês.

FÁBIO DONEGÁ

COLETIVA de imprensa esclareceu dúvidas sobre a morte do macaco

Controle de focos
De acordo com Beatriz Tambose, diretora de Vigilância em Saúde, o
momento é de trabalhar no combate dos focos de criadouros do
mosquito Aedes aegypti. Um dos maiores problemas enfrentados pelas
equipes de agentes são as residências fechadas.
Quando isso acontece, um comunicado é deixado na casa para que
entrem em contato com a Secretaria de Saúde para marcar a inspeção
no imóvel. Em casos mais extremos, as equipes podem fazer a entrada
forçada com auxílio de força policial. Isso já ocorreu, mas são casos
isolados. “A população precisa ser nossa aliada nesse processo de
combate ao vetor e não a gente ter cada um de um lado”, diz Beatriz.
AÍLTON SANTOS

Animais domésticos
ANIMAIS
domésticos
não devem ser
levados ao
Lago Municipal

Uma das recomendações da Secretaria Municipal de
Saúde é para que a população que costuma passear no Lago
Municipal de Cascavel evite levar animais domésticos ao
local. “Enfatizamos que as pessoas evitem de transitarem
no lago com animais domésticos, até porque também podemos ter a ocorrência de febre maculosa e outras doenças”,
diz Ruben Griep.
Na tarde de terça-feira, feriado de Carnaval, a equipe do
Hoje News esteve no lago e encontrou vários cães que estavam com seus donos. Um deles, inclusive, dentro do lago
em cima de uma prancha que era conduzida pelo seu tutor.
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Carnaval acelerado

VEÍCULO foi flagrado a 162 quilômetros por hora na rodovia

M ulta
E não é só a velocidade máxima para a
rodovia que deve ser considerada. Os
condutores precisam, também, lembrar de
usar o bom senso: em caso de chuva ou
tempo nublado, é necessário transitar de
acordo com a condição da pista, para
segurança de todos que trafegam pelas
rodovias. A PRF lembra que há multa para
quem for flagrado acima da velocidade
permitida. O valor varia de R$ 130,16 a
R$ 880,41. Em casos mais graves, além
da multa, o condutor terá o direito de
dirigir suspenso por até oito meses. Os
dados fazem parte da Operação Carnaval,
que terá balanço completo divulgado hoje,
pela manhã. A operação da PRF terminou
às 23h59 de ontem.

Para veículos leves, a velocidade máxima nas rodovias é de 110 quilômetros por
hora. Em perímetro urbano, esse limite diminui mais: em alguns pontos 80 quilômetros por hora. Em outros, 60 quilômetros por hora.
Mesmo com a sinalização deixando a
regra clara, há motoristas que insistem no
desrespeito. A PRF de Cascavel divulgou
imagens que mostram infrações assustadoras: veículos a 141 km/h, 142 km/h,
144 km/h, 146 km/h e até 162 km/h.
De acordo com a PRF, no feriado de Carnaval, esta é uma das infrações que mais
têm sido registradas nas rodovias federais
que abrangem a Delegacia da PRF de Cascavel. Até ontem pela manhã, segundo a
polícia, foram mais de novecentos condutores flagrados em excesso de velocidade.
“Esta é uma das maiores causas de acidentes, porque ocasiona a perda de controle do veículo, saída de pista, colisão com
objeto fixo e até mesmo colisões frontais”,
lembra o chefe da PRF em Cascavel, Ricardo Schneider. Os casos registrados ocorreram na BR-277 e na BR-467.

Sem morte nas estaduais
A Operação Carnaval da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que começou às
14h de sexta-feira e seguiu até ontem, meio-dia, teve números positivos
com relação ao feriado de Carnaval do ano passado. Em 2018, no período
da fiscalização, não houve registro de morte em decorrência de acidente.
Foram registrados 13 acidentes, nos quais 10 pessoas ficaram feridas.
No ano passado, foram 14 acidentes, com 18 feridos e quatro mortes. Os
dados são da 3ª Cia da PRE de Cascavel.
Em 2018, foram 1.340 veículos fiscalizados. Destes, 375 autuados. Foram
279 autuações por radar e 236 testes de etilômetros. Duas prisões por
embriaguez ao volante foram efetuadas.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
00
00
06

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: PRF
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Grave, mas
sem feridos

Giro da
Violência
Acidente
Uma mulher de 55 anos ficou ferida
em um acidente que ocorreu na Rua
Nereu Ramos, esquina com a Rua
Fortaleza, em Cascavel. Um Clio seguia
pela Rua Nereu Ramos quando colidiu
com um Corolla. O Siate foi acionado
para atender a única vítima do
acidente, que teve ferimentos leves.

Veículo incendiado
CARROS E ÔNIBUS ficaram no meio da pista após acidente
Um acidente grave foi registrado na manhã de ontem na BR-277,
em Cascavel.
De acordo com informações da
PRF (Polícia Rodoviária Federal), o
motorista do veículo Gol envolvido
no acidente teve mal súbito. Ele
perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um ônibus.
No coletivo, estavam 40 pessoas. Depois da batida, um Fiat Pálio

também se envolveu no acidente.
Os automóveis ficaram destruídos, mas, apesar da gravidade da
batida, ninguém ficou ferido. Todos
usavam o cinto de segurança. A PRF
também fez teste do bafômetro nos
motoristas, e em todos eles o resultado foi negativo.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: PRF
AÍLTON SANTOS

Seis pessoas foram presas na madrugada de ontem, em Cascavel, por policiais militares
da UPS Sul. Os militares receberam denúncias de que havia uma boca de fumo no
local e fizeram campana na casa, que fica na Rua Paris, Bairro Cascavel Velho. Depois
de um tempo em campana, os policiais detiveram dois usuários, que chegavam para
comprar drogas. Depois, conseguiram deter mais quatro rapazes, um deles acusado de
ser o “comandante” do ponto de tráfico de drogas. Ao revistar a casa, a PM encontrou
um revólver calibre 38 com seis munições, além de várias buchas de cocaína. Celulares,
cordas e radiocomunicadores foram apreendidos, e a suspeita é de que sejam produtos
de furto. Os seis presos foram encaminhados à 15ª SDP.

Um automóvel C3 foi encontrado na
noite de terça-feira em uma estrada
rural, perto da BR-163 em Cascavel. O
veículo estava pegando fogo e o
Corpo de Bombeiros foi acionado para
conter as chamas. Um caminhão de
combate a incêndio foi até o local
para controlar o fogo. Mesmo assim, o
C3 ficou completamente destruído.
Não há informação de como o fogo se
alastrou.

Produtos furtados
A Polícia Militar prendeu, na tarde de
ontem, cinco jovens que estavam com
objetos furtados. O grupo foi
encontrado no Bairro Cascavel Velho.
Com os jovens, foram apreendidas
quatro espingardas de pressão e caixas
de som. Também foram recolhidos
pneus, colete a prova de balas,
videogames, celulares e um aparelho
televisor. Todos furtados em um
estabelecimento na cidade de Capitão
Leônidas Marques. A Polícia Militar
também encontrou um aparelho
televisor, que havia sido furtado
em Cascavel.
AÍLTON SANTOS
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Bola Dividida Giro Político
A instalação de uma Unidade Paraná Seguro (UPS)
causou tensão na sessão
ordinária da Câmara de Vereadores ontem (14). O cabo
de guerra em Cascavel é que
duas regiões pelo menos
lutam para que a base seja
instalada em seus territórios. Na disputa os bairros
Santa Cruz e Tropical e seus
adjacentes. O cabo de
guerra político ficou nas
mãos dos vereadores Josué Oliveira de Souza (PTC)
e Roberto Parra (PMDB).
“Se não conseguirmos
levar essa UPS por motivos
políticos, vamos levar o
Batalhão de Choque. O fato
é que as comunidades
mais carentes não podem
pagar pela proteção de
suas famílias”, argumentou Josué, lembrando que
o índice maior de criminalidade se concentra na região periférica das cidades.
Rober to Parra argumentou que os empresá-

rios e moradores dos bairros tidos como “nobres”
também merecem atenção e que a decisão já foi
tomada pelo Governo do
Estado. “Todos pagamos
impostos e temos direito
a segurança. Temos que
pensar na mobilidade e
na logística facilitada que
a região do Tropical oferece para os policiais acessarem os demais pontos
críticos”, declarou.
As unidades integram
um conceito de bases de
policiamento comunitário,
instaladas em localidades
com alta taxa de tráfico de
drogas e homicídios, seguindo critérios técnicos e
estatísticas de criminalidade que são acompanhadas diariamente pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico
(Cape) da Secretaria da Segurança Pública.
 Reportagem: Edna Nunes
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMc

politica@jhoje.com.br

Na Prática
A instalação de uma UPS é precedida de um trabalho de
inteligência policial, que identifica e prende traficantes,
homicidas e demais criminosos. Em seguida, ocorre a
chamada ação de congelamento, que é quando um grande
contingente policial chega ao bairro. A fase seguinte é a
instalação propriamente dita, com efetivo policial
permanente, aliada à oferta de serviços públicos.

Barrado
A tentativa de aprovar o
projeto Escola Sem Partido
na Câmara de Vereadores de
Cascavel rendeu mais uma
discussão calorosa. Quem
puxou o assunto foi o
autor da proposta,
vereador Celso Dal Molin
(PR). O vereador afirmou
que o projeto sequer teve a
chance de ser discutido no
plenário, pois foi barrado
ainda na comissão.

Demagógico
O vereador Paulo Porto
(PCdoB) esperava ansioso
para um discurso que
ofereceu a sua netinha que
o visitava na sessão. Porto
afirmou que o discurso do
movimento Escola Sem

Partido é demagógico,
imoral e utilizado como
instrumento de censura. A
neta certamente não
entendeu, mas a mensagem
encontrou como destino os
ouvidos atentos do
vereador Dal Molin.

Abelhudos
As abelhas invadiram a
Câmara de Cascavel, mas não
no sentido literal. O fato é
que o vereador Celso Dal
Molin se mostrou preocupado
com o ataque destes insetos
a prédios públicos e
particulares da cidade.
Alguns apicultores estavam
presentes e a discussão era
sobre um serviço de
referencia para a retirada das
abelhas com segurança para a
colmeia e para a população.

AMIGOS DOS RIOS
A ONG Amigos dos Rios terá assembleia no próximo
sábado para escolher a nova diretoria. O encontro
acontece a partir das 8h30 na Câmara de Vereadores de
Cascavel. A organização promove a limpeza e cuidado de
rios e nascentes há aproximadamente duas décadas na
cidade e é reconhecida pelo trabalho de preservação
ambiental que realiza.

Missão

SESSÃO de ontem teve
embate entre vereadores

O conceito de UPS é de uma polícia comunitária, próxima dos
cidadãos, para que se estabeleça uma relação de confiança, pela qual os
moradores conhecem os policiais que fazem parte do patrulhamento
permanente na área. Dessa forma, é possível um resgate e revitalização da
vida comunitária, muito mais que apenas um projeto de polícia.

z A Câmara de Vereadores manteve o veto do prefeito Leonaldo
Paranhos à emenda que destinava R$ 80 mil à Uopeccan.
z A emenda havia sido apresentada pelo vereador Misael
Junior (PSC)
z O Executivo diz que não pode legalmente fazer repasse
para uma entidade específica.
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Utilidade pública
DIVULGAÇÃO

CASA Dona Vani abriga familiares e pacientes vítimas de câncer
Ontem, foi aprovada por unanimidade na Câmara de Cascavel o
Projeto de Lei 163/2017, que declara de utilidade pública a Associação Casa Dona Vani.
A Casa atende familiares e pacientes com câncer que vêm fazer
tratamento em Cascavel e não tem
onde ficar e não possuem condições financeiras de bancar uma
acomodação enquanto precisam
acompanhar seus familiares hospitalizados ou em tratamento.
Ao longo dos últimos três anos,
a Casa já recebeu dezenas de pessoas de todo o Brasil e Paraguai
que vieram se tratar em Cascavel,
uma referência no tratamento de
câncer para toda a região oeste e
sudoeste do Paraná e ainda estados como Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul.
Com sede na Rua Paraná, nº 6275,
bairro Coqueiral, a casa de acolhimento funciona desde 2014 e é mantida por meio de doações

da comunidade. “Com a declaração
de utilidade pública a Associação ficará isenta de alguns impostos municipais e também poderá receber
subsídio público”, diz o vereador Fernando Hallberg, autor do projeto.

Conheça a Casa

A Casa Dona Vani nasceu com a
missão de prestar apoio aos
acompanhantes de pacientes que
se deslocam até Cascavel em
busca de tratamento médico. O
acompanhante encontra na Casa
Dona Vani um local para
pernoitar, fazes as suas refeições,
lavar e secar suas roupas, fazer a
higiene pessoal e pode
permanecer no local enquanto
durar o tratamento do paciente
que ele acompanha.
A ideia de criar e manter uma casa
de apoio neste modelo surgiu no
encontro internacional das Equipes
de Nossa Senhora, realizado no ano
de 2012, em Brasília – DF.
Participantes ativos do movimento
das Equipes de Nossa Senhora,
Claudia e Paulo Frantiozi, assistiram
à palestra de Daniel Godry e sua
esposa que detalharam a gratificante
missão de criar e manter em Curitiba
duas casas de apoio e
acompanhantes. Claudia e Paulo
sentiram-se motivados a repetirem
em Cascavel esta experiência.

Providência
Retornando à Cascavel, Claudia e Paulo, preocupados em concretizar a ideia, contaram com a ajuda da ‘providência’, como contam. Inicialmente foi a compra da casa, oferecida pela Dona Vani e sua família,
ao lado de um terreno que Claudia e Paulo já eram proprietários, facilitando assim a logística do novo empreendimento. Comprado o terreno
financiado não havia dinheiro para reforma da casa, que foi paga com
um carro ganhado em um sorteio por Claudia.
A citação bíblica “Desamarrem as sandálias e descansem”, surgiu
também de outra inspiração. Angelita, filha da Dona Vani,
atendendo a um pedido dela, deu à Claudia a chave da casa com um chaveiro no qual está
estampada a frase que agora
está na fachada da casa.
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LIDERANDO EM TEMPOS
DE MUDANÇA
Estamos vivendo em um ambiente cada vez mais complexo e volátil, com muita incerteza e imprevisibilidade, devido às fortes mudanças dos últimos anos, o que nos obriga
a antecipar novas oportunidades ou, no mínimo, reagir em
busca de maior produtividade naquilo que já fazemos. Para
isso, é necessário termos líderes que permanentemente orientem reflexões sobre nosso futuro, nosso propósito, nossa
atuação e promovam transformações em si próprios, em
sua maneira de atuar e nos membros de sua equipe, incluindo o comportamento, mas também seus valores e motivações, estimulando uma maior participação na busca de soluções e na condução das ações decorrentes.
Os modelos de recompensa e punição tradicionalmente usados continuam funcionando, mas apenas em um
leque cada vez mais estreito de situações. No caso dos
trabalhadores da era do conhecimento, é necessário buscar o engajamento pleno de cada pessoa da equipe tomando medidas como: aumentar o nível de compreensão
e de consciência sobre a importância e o valor dos resultados desejados e as formas de alcançá-los; influenciar
as pessoas a pensarem nos interesses da equipe, antes
de seus próprios interesses, e ser exemplo disso.
Para inspirar as pessoas da equipe, aumentar a confiança que cada um tem em si próprio e no líder, bem como o
valor que atribuem aos resultados e as motivar a realizar
esforços extras para alcançá-los, especialmente em tempos de mudança, o líder pode utilizar o poder e influência
gerados por seu carisma, por uma atenção individualizada a
cada um de seus liderados e por estímulos intelectuais,
bases da Liderança Transformacional.
Enfim, o líder transformacional costuma ver à frente de
seu tempo e, talvez justamente por isso, se preocupa com
a sustentabilidade tanto da equipe, quanto das tarefas.

Cardeal Sérgio da
Rocha, presidente da
Confederação
Nacional dos Bispos
do Brasil ao lançar a
Campanha da
Fraternidade 2018.

NOTAS
zParanhos

Campanha

O prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, vai
abrir o calendário
oficial das tradicionais
reuniões das quintasfeiras 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 na quintafeira, dia 22 de
fevereiro, às 18h30, na
Sala Paraná.

Depois da abertura na
semana passada das ações
educativas deste ano com o
“Pé na Faixa” na Escola
Municipal Francisco Vaz de
Lima, no Bairro Interlagos, a
equipe de Educação de
Trânsito da Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito)
retoma hoje as ações
voltadas à Campanha Volta
às Aulas, uma determinação
do Contran que visa à
orientação do trânsito em
torno das escolas.

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

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

As discussões
inúteis que
alguns
vereadores
protagonizam
em grupos de
redes sociais.

A pronta resposta
da Saúde que
iniciou uma série
de ações após
morte suspeita de
um macaco por
febre amarela.

Edmarson Bacelar Mota
Professor

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“A corrupção é uma
forma de violência,
e ela mata.”
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nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas
à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas
à tarde
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Fases da lua
MINGUANTE
07/02 - 13h53

NOVA
15/02 - 19h05

CRESCENTE
23/02 - 05h09

CHEIA
03/03 - 21h51

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Vestibular
Os interessados em uma vaga no Curso PréVestibular 2018 da Unioeste têm até dia 23
de fevereiro para se inscrever.
A entrega da documentação solicitada pelo
edital deve ser feita na Sala de Estudos do
Curso Pré -Vestibular (entre os Blocos B e C do
“prédio velho” do Câmpus de Cascavel). O
resultado será divulgado até dia 9 de março,
na página do Curso
Pré-Vestibular da Unioeste no Facebook.
Leonardo Vailonis e Carla Colpo, que trocaram alianças sábado

Felicidades!
Irla Melo, Rosilma de
Assis,Simone Cristina
Miotto, Paulo Luis Locci,
Maria Eugênia Miguel,
Sandra Maria
e João Paulo Lordi.

Música e Dança

ARIVONIL POLICARPO

Dia 21 de fevereiro será
lançado o Projeto
Integrado Música e Dança.
A iniciativa é da Amop
(Associação dos Municípios
do Oeste do Paraná) em
parceria com a Itaipu
Binacional. Será às 19h, no
Teatro Municipal de
Cascavel. A entrada é
gratuita.

“Me contaram e eu
esqueci, vi e entendi, fiz e
aprendi.“
Confúcio
Thais Brasileiro e Neimar Begnini, em evento social
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Missão cumprida

AÍLTON SANTOS

O FC Cascavel entrou em campo na noite ciente de que não bastava suas próprias forças para
avançar à semifinal da 1ª Taça Dionísio Filho, mas ainda assim queria fazer e fez sua parte: venceu o
Londrina por 2 a 1, de virada, e
somou pontos impor tantes na
busca pela vaga na Série D do
Campeonato Brasileiro.
Para avançar à semi na noite
de ontem, o time cascavelense
precisava, além de triunfar, que o
Toledo vencesse o Coritiba e que
o Prudentópolis vencesse o Cianorte, mas o Porco não conseguiu
fazer valer seu mando de campo
contra o Coxa e acabou derrotado
por 2 a 0. Já o Prude ficou no 1 a
1 com o Leão do Vale por 1 a 0.
E como se fosse ironia, o gol do
Prude saiu poucos minutos depois
de Carlos Henrique abrir o placar
em Cascavel, aos 7min do segundo tempo. O gol de empate da Serpente Aurinegra saiu aos 19min
com Weverton aproveitando de cabeça o levantamento de Dinélson
na área, pouco tempo depois de
uma sequência de contra-ataques
desperdiçados dos dois lados,
com uma bola no travessão do
goleiro Alan e outra no de Vinícius.
Depois da igualdade as melhores chances foram para o time
casa, que, empurrado por quase
2,5 mil pessoas, lançou-se ao ataque. E foi numa dessas investidas
que Alef Manga foi derrubado dentro da área, aos 46min do segundo tempo. O próprio Alef cobrou e
deu números finais ao jogo.

Agora só em março
Fora da semifinal da 1ª Taça, o FC Cascavel só voltará a ter
compromisso pelo Paranaense no próximo dia 4 de março, quando
fará clássico regional com o Foz do Iguaçu, na terra da Fronteira,
pela 1ª rodada da 2ª Taça. Na segunda metade do campeonato, aliás,
a Serpente Aurinegra só fará dois jogos dentro do Olímpico. Receberá
o Cianorte na 2ª rodada e o Coritiba na 5ª e última rodada. Além do
Foz, atuará como visitante diante de Paraná Clube e Maringá.

Semifinais
A rodada de ontem definiu os semifinalistas da 1ª Taça, que terá
confrontos entre equipes da mesma chave em busca de vagas para a
final. No Grupo A, o Foz terminou em primeiro e agora enfrenta o
Coritiba. No Grupo B, o Atlético terá o Rio Branco como adversário. A
semifinal, em jogo único, será neste fim de semana.

xou o FC Cascavel na quarta colocação geral do campeonato,
com 10 pontos e atrás de Atlético (14), Foz do Iguaçu (12) e Coritiba (11). O Cianorte também tem
10 pontos, mas fica atrás do time
cascavelense nos critérios de desempate. Com isso, o Azulão da
Fronteira e o e Leão do Vale surgem como principais concorrentes da Serpente Aurinegra pela
vaga na Série D do Campeonato
QUARTO COLOCADO
Brasileiro, nesta primeira metaA vitória sobre o Londrina dei- de do campeonato.

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO
GRUPO A
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Time
Foz do Iguaçu
Coritiba
FC Cascavel
Cianorte
Maringá
Paraná

PG
12
11
10
10
8
5

J
6
6
6
6
6
6

V
3
3
3
2
2
1

E
3
2
1
4
2
2

D
0
1
2
0
2
3

GP
6
8
8
8
6
5

GC
3
3
5
5
6
8

SG
3
5
3
3
0
-3

E
2
4
3
2
0
3

D
0
1
2
3
5
3

GP
7
9
7
3
2
2

GC
1
8
9
7
8
8

SG
6
1
-2
-4
-6
-6

GRUPO B
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Time
Atlético
Rio Branco
Londrina
Toledo
União
Prudentópolis

PG
14
7
6
5
3
3

J
6
6
6
6
6
6

V
4
1
1
1
1
0
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
JM passa para Malu o contato do jornalista que publica as notícias falsas
sobre o Cora Coralina. Dóris obriga Josefina a ir atrás de Cícero para pagar
a pensão para os filhos. Tato chega
com Roney à lanchonete e encontra
a festa surpresa para ele. Roney conta a Keyla o que aconteceu com Tato.
Jota se irrita por ter tirado uma nota
menor que Juca.
TEMPO DE AMAR
Maria Vitória conversa com Inácio sobre tudo que aconteceu no Brasil. Vicente fala para José Augusto que sua

esposa já viu Inácio. Maria Vitória avisa
a Inácio que voltará para o Brasil com
Mariana. Firmino questiona Delfina sobre o incêndio em sua casa. Lucinda
pede a Bernardo para ajudá-la a vender
sua casa em São Vital, e Leonor conta
o que ouviu para Gregório. Celeste decide fazer um evento em sua casa para
apresentar Eva para as damas da cidade. Conselheiro entrega a Artur o dinheiro
de sua doação ao Grêmio. Teodoro
paga propina ao delegado Pimenta por
tê-lo ajudado com Homero.
DEUS SALVE O REI
Augusto é informado de que Constantino fugiu. Constância conta a Amália que
Afonso abdicou do trono de Montemor
para viver com ela. Virgílio afirma a

GLOBO z CARINHA DE ANJO

Cassandra não
acredita na bondade
de Estefânia

DIVULGAÇÃO

Gabriel diz para Gustavo que Leonardo esteve no apartamento e que o assunto parecia ser
sério sobre a Rey Café. Estefânia vai até sua
casa conversar com Vitor. O chef diz que a filha
quer voltar para o Rio e Estefânia explica que
isso não é justo. Os dois fazem as pazes. Cecília conta para Madre Superiora sobre o que aconteceu e a religiosa pede para que ela leve o lençol até a escola. Estefânia pede para que Cassandra fique e a adolescente é firme ao dizer
que espera que a esposa de seu pai pense bem,
pois ela não é nada fácil. Leonardo vai novamente até o apartamento de Gustavo para falar sobre a Rey Café. O homem conta as informações
para Gustavo, que diz não compreender como
Leonardo teve acesso as informações. Madre
Superiora entrega o lençol pintado para que Bárbara e Frida lavem a peça. Cassandra não acredita na bondade de Estefânia e é categórica:
“Você nunca vai gostar de mim, nunca!”

Amália que devolverá o dinheiro da dívida de Martinho para compensar o mal
que fez a ela e à família. Constantino
volta para seu exército e inventa para
Diógenes que Hermes o traiu. Constantino consegue o apoio de Diógenes para
pedir cinco mil moedas de ouro em troca do resgate de Catarina. Augusto
descobre que Catarina não está no
castelo. Demétrio avisa a Augusto
que Catarina foi sequestrada por Constantino. Saulo diz a Selena que para
o bem dela e de todos precisa se
afastar da academia.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Vinícius deixa a delegacia. Henrique diz
o que Duda/Elizabeth deve falar na audiência. Lorena se preocupa com Vinícius. Tônia confirma sua gravidez e
ameaça denunciar Renato se ele revelar seus planos. Mariano conta a Sophia que pretende se casar. Lívia afirma
a Tomaz que apresentará seu namorado a ele. Gael descobre que Amaro
pediu Estela em casamento e decide
conversar com ele. Leandra se preocupa com Rato. Gael suspeita que Sophia esteja aliada a Aura. Clara se depara com Lívia e Tomaz na sorveteria.
Patrick conversa com Laura e tenta localizar uma antiga funcionária da família. Cleo começa a trabalhar no bordel
e Xodó é seu primeiro cliente. Bruno
confidencia a Clara e Patrick sobre a
mulher que tentou fazer uma denúncia
na delegacia, mas desistiu depois que
viu Vinícius.
UM CAMINHO PARA O DESTINO
A professora de música aconselha Fernanda a deixar fluir seus sentimentos e
suas emoções, se não ela não será uma
profissional. Quando Inácio ouve a história do incêndio no presídio ser contada por Leopoldo começa a suspeitar
que o corpo carbonizado era de Luiz
Monteiro. Amélia e Pedro se emocionam quando Hernani conta que foi Fernanda quem deu a ordem de iniciarem
a construção da sua casa. Mal Amada,
com medo de que a polícia a encontre,
tenta de todas as formas impedir que o
comercial seja veiculado. Marcos não
entende a atitude dela.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Não faltarão competência e determinação ao seu signo. Vai se sentir no
paraíso ao conviver com pessoas
amigas . Cor: branco.

Virgem

É o momento certo de transformar
pequenas conquistas em grandes
trunfos para o seu progresso. Cor:
branco.
Influências positivas vão reinar no céu,
renovando suas energias em um dia harmonioso. Se você quer viajar com sua
cara-metade, o dia é ideal. Cor: laranja.

Sagitário Escorpião

Seja otimista em relação aos seus sonhos. No romance, quanto mais acolhimento, melhor. Curta os momentos
a sós com seu bem. Cor: creme.

Confie em seu sexto sentido e vai acertar em suas escolhas. Bom dia para
mergulhar no trabalho. Não perca a
calma por nada hoje. Cor: roxo.

Capricórnio

Festas, reuniões com amigos, baladas
e programas imperdíveis podem surgir e chacoalhar sua vida social. Cor:
branco.

O dia pende para os deveres, mas
você vai ficar satisfeito(a) com os resultados. Ótimo momento para desfazer conflitos com parentes. Cor: lilás.

Aquário

Não deixe de reencontrar pessoas
queridas. Agora, o ponto alto será a
convivência com o par. Cor: lilás.

Invente coisas novas para fazer ou encontre gente que não vê há um tempão.
Sua alegria interior vai triplicar. Na paixão, faça sua estrela brilhar. Cor: preto.

Peixes

Tudo azul em seu horizonte astral.
Graças ao seu poder de comunicação, dará um salto de qualidade no
trabalho. Cor: cinza.

Libra

horóscopo

Atividades que tenha condições de fazer em casa estarão estimuladas. Romance acolhedor, sobretudo na intimidade. Cor: creme.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Bom momento para atuar em equipe,
trabalhar em grupo e formar parcerias
promissoras. Uma nova amizade por
surgir hoje. Cor: pink.
SOLUÇÃO ANTERIOR
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