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FIM DO HORÁRIO DE VERÃO
Amanhã, quando os relógios marcarem meia-noite, eles deverão ser atrasados

em uma hora. O ajuste é por conta do fim do horário de verão, que iniciou
em outubro do ano passado e termina na primeira hora deste domingo.

 Pág. 09

 AÍLTON SANTOS

DEFINIDOS OS MEMBROS DA CPI DAS HORAS EXTRAS
 Pág. 04

FC Cascavel busca reforço
Dentro do planejamento do FC Cascavel, a meta é estar entre os seis na classificação geral do
Paranaense. Na última rodada da 1ª Taça, a equipe venceu o Londrina e terminou em quarto
lugar. Agora, para as disputas da 2ª Taça, o time quer aproveitar a “janela de transferência” e

buscar reforços para quatro posições. O Cascavel só voltará a campo em março.
 Pág. 16



ESPORTE 15CASCAVEL, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

 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, 16 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- João Oliveira da Silva e Sandra Ferreira
2- Miguel Gomes Teixeira e Vanessa Pereira dos Santos
3- Andre Margalho Viegas Rescalla Saad e Camila Mandelli de Almeida
4- Rodrigo Osvaldo Gerhardt e Marina Gonçalves Brum
5- Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
6- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
7- Edmar Twardowski e José Alejandro Massó García
8- Osmarino Benetti Clemente e Janete Aparecida Dalla Costa
9- Fernando Antonio Campelo Spencer Netto e Elisabete Schallenberger
10- José Alexandre Zamadei e Alessandra Sorbara
11- Aparecido Barosi e Miriam Ferreira Rodrigues
12- Uraci Pereira Arruda e Edna de Oliveira
13- Nilton Gomes dos Santos e Luzia Izidoro da Silva
14- Pedro Sebastião Poronhak e Annelise Ferreira dos Santos Machado
15- Marcos Araujo de Souza e Emanuele Fernanda Saatkamp

COPA DA INGLATERRA
17h45 Leicester x Sheffield
18h Chelsea x Hull City

ALEMÃO
17h30 Hertha x Mainz 05

FRANCÊS
17h45 Mônaco x Dijon

ESPANHOL
18h Girona x Leganés

PARANAENSE
17h Foz do Iguaçu x Coritiba
17h Atlético x Rio Branco

GAÚCHO
16h São Paulo x Internacional
17h B. de Pelotas x São José
19h30 Caxias x Juventude

CARIOCA
17h Boavista x Flamengo

PAULISTA
17h São Paulo x Santos
19h30 Ponte Preta x Palmeiras

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO
GAÚCHO

21h30 Veranópolis x Grêmio

JOGAM DOMINGO

CCR x ACP no Olímpico
Tradicionais equipes do futebol

paranaense, Cascavel Clube Recre-
ativo e Atlético Clube Paranavaí
medem forças neste domingo no
Estádio Olímpico Regional, às
15h30, pela 3ª rodada da Segunda
Divisão do Paranaense de Futebol.
O duelo vale as primeiras posições
na tabela de classificação.

O time cascavelense vem de vi-
tória por 3 a 0 sobre a Portuguesa
Londrinense, fora de casa, recupe-
rando-se da derrota por 3 a 2 para
o Independente, na 1ª rodada.

Já o Vermelinho ostenta 100%
de aproveitamento, com vitórias em
casa sobre Batel e Rolândia, am-
bas por 1 a 0. Esta será a primeira
vez que os comandados do técnico
Fernando Alcântara atuarão como
visitante na Segundona 2018.

Em busca de subir na tabela, o
CCR conta com reforço de Victor
Bezerra, regularizado nesta sema-
na e opção a mais para o técnico
Agenor Piccinin: “A Segunda Divi-
são é muito difícil, então temos

que preparar um grupo não só pra
jogar e sim disputar. A maioria das
equipes tem poder aquisitivo limi-
tado e vem com atletas jovens,
com espírito de disputa, então,
temos que saber disso. Por isso,
o primeiro comando é o de dispu-
ta e depois o de jogar. Temos que
ter essas duas valências para que
possamos levar confiança pra den-
tro de campo”, explica Agenor (foto).

R$ 20
Os ingressos para Cascavel CR x Paranavaí
estarão disponíveis na bilheteria do Estádio
Olímpico a partir das 14h de domingo. Os
valores são R$ 40 para as cadeiras e R$ 20
para as arquibancadas, com meias-entradas a
R$ 20 e R$ 10, respectivamente.

FÁBIO DONEGÁ
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Um dia depois de vencer o Lon-
drina por 2 a 1, num resultado que
não lhe serviu para avançar à semifi-
nal da 1ª Taça do Campeonato Para-
naense por causa da combinação de
placares da rodada, o FC Cascavel
anunciou, ontem, mudanças na pro-
gramação semanal e também no elen-
co para a sequência do Estadual, pelo
qual só voltará a atuar no dia 4 de
março, pela 2ª Taça.

Depois do jogo de quarta à noite,
comissão técnica e jogadores tinham
treinos programados para ontem,
hoje e amanhã, em seu centro de trei-
namento e também no Estádio Olím-
pico, mas todas as atividades foram
suspensas e a reapresentação mar-
cada para segunda-feira (19).

No grupo de jogadores a mudan-
ça confirmada foi a saída do zagueiro
Felipe Bortolucci, que aceitou propos-
ta para atuar no futebol do Rio Gran-
de do Sul. Ele havia iniciado o Parana-
ense como titular ao lado de Danilo,
mas perdeu posição para Júnior Fell a
partir da 3ª rodada.

Além disso, a diretoria cascavelen-
se confirmou que está no mercado
em busca de jogadores para quatro

Mudanças no FC Cascavel

posições: zaga, lateral direita, meio de
campo e ataque.

“Vamos em busca e se for possí-
vel vamos trazer de um a quatro re-
forços. A janela de transferência é
muito curta e não há muita opção no
mercado nesse momento, mas se for
para somar à nossa equipe, que está
muito boa e evoluindo, e se for den-
tro das nossas possibilidades, vamos
melhorar o grupo para a Segunda
Taça”, diz o presidente do Futebol Clu-
be Cascavel, Valdinei Silva.

Fica um pouco o gosto de frustração, porque crescemos
na medida em que o campeonato foi avançando. Fica o
sentimento de que poderíamos ter tido melhor sorte em

Paranaguá e aqui, contra o Atlético, por pênaltis não
marcados. Fora isso, está sendo cumprido o trabalho. O

objetivo é estar entre os seis melhores e estamos na
quarta colocação neste momento, dentro do planejado.

Temos esperança de que o time mantenha a mesma
pegada e a mesma atitude. Esperamos fazer um bom

papel também na Segunda Taça

“
(Do presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva).

“

JANELA ABERTA
Conforme deliberado em arbitral , as equipes puderam inscrever até 30 atletas
para iniciar o Campeonato Paranaense, com a possibilidade de substituir até cinco
nomes em suas listas até o início da 2ª Taça. O FC Cascavel iniciou o Estadual
com 23 jogadores inscritos, e depois acrescentou mais dois nomes à sua lista,
chegando a 25 atletas. Com isso, tem até o próximo dia 3 de março, pouco mais
de duas semanas, portanto, para ir ao mercado e contratar, no máximo, mais seis
reforços, já que há cinco vagas disponíveis mais a de Felipe, que deixará a equipe.

Contas para
a 2ª Taça?

Fora da disputa do título da 1ª
Taça, o FC Cascavel volta o foco
agora para a 2ª Taça, que será

mais curta em relação à
primeira parte do Paranaense.

Será apenas um mês de
campeonato, com a 1ª rodada
marcada para o dia 4 e a 5ª e

última para o dia 21 de março -
na 1ª Taça foram dois meses de

competição e seis rodadas.
Na 2ª Taça do Paranaense as

equipes se enfrentarão dentro
dos grupos, num modelo
semelhante ao da Taça

Guanabara, no Rio de Janeiro.
Nela, Botafogo (9 pontos) e

Bangu (8) avançaram à
semifinal com duas vitórias
cada, enquanto o Flamengo

venceu quatro vezes e o
Boavista três.

Para o FC Cascavel, dos cinco
jogos do próximo mês, apenas

dois serão em casa. A sequência
completa é: Foz do Iguaçu (dia

4, fora), Cianorte (dia 7, em
casa), Paraná Clube (dia 11,

fora), Maringá (dia 18, fora) e
Coritiba (dia 21, em casa).
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Faz parte do planejamento da
Acesc (Administração de Cemitéri-
os e Serviços Funerários de Casca-
vel) a construção de um cemitério
na região norte da cidade.

Ainda no fim do ano passado, o
superintendente, José Rober to
Guilherme, falou da expectativa
desse projeto diante da lotação dos
demais cemitérios.

O entrave para a construção é a
escolha de área, que até o momen-
to não pode ser definida. “Nas pos-
síveis áreas, não há permissão de Fiep faz orientação em Cascavel

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) realiza na segunda-feira (19), às
17 horas, na Casa da Indústria de Cascavel, um workshop para orientar os

participantes sobre as atualizações do Simples Nacional e a nova fórmula de
cálculo do ICMS. As novas regras oneram a maioria das indústrias, que terão

que assumir mais um custo com a elevação do tributo em até 20%.  As
mudanças foram estabelecidas pela Lei Complementar 155/2016 (resolução

135,136 e 137/2017) e pelo decreto estadual 8.660/2018, com vigência a
partir de 1º de janeiro de 2018.

“A decisão é inconsequente”, afirma o presidente da Fiep, Edson Campagnolo,
lembrando que a Federação, durante a tramitação da proposta na

Assembleia Legislativa, no fim do ano passado, posicionou-se contrária à
medida e alertou o governo para o impacto que o decreto causaria.

“Infelizmente, não fomos ouvidos”, diz.

Sem definição
de área

BETO Guilherme
diz que o entrave é a
escolha de área

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

 OUTRAS OBRAS
No momento a Acesc segue com
reformas na capela do Bairro
Floresta. O contrato de execução
dos serviços, no valor de pouco
mais de R$ 222 mil, foi assinado
no mês de novembro do ano
passado. Para o Bairro Alto
Alegre o projeto de nova capela
está aprovado e para o Bairro
Cascavel Velho ainda há
necessidade de ajustes.

construção devido às regras do
meio ambiente”, afirma Guilherme.

Outro espaço também deve ser
escolhido para a construção de Ca-
pela Mortuária do Distrito de Sede
Alvorada. “O projeto da capela do
Distrito de Sede Alvorada está
aguardando definição do terreno,
conforme a vontade da população”,
esclarece o superintendente.
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01- THEOBALDO JANDREY FILHO E MARIA APARECIDA PEIXOTO DE OLIVEIRA LUNA
02- ANDRÉ DA SILVEIRA E ARIANE MILENA DOS SANTOS CAMARGO
03- MICHAEL DOUGLAS LIMAS NESTOR E MAYZA REGO GALVÃO
04- LUCAS ANTONIO FERREIRA E FABIANA RIBEIRO
05- VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA E ROSINEI TEIXEIRA GARNIEL
06- ANDRE LUIS CERQUEIRA LEITE E BRUNA FACHI
07- MARCELINO LAVORATTI E ADRIANA NORONHA DE OLIVEIRA
08- JOÃO MARIA TOMACZESKI JUNIOR E LUCIANA BAUERMANN
09- MARCOS ANTONIO SCHAFFER E MARISA VALCARENGHI

Cascavel, 16 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:

O produtor rural já quase não caminha
e necessita de auxílio para muitos
afazeres, inclusive de higiene pessoal.
A esposa e os filhos contam com a
boa vontade de familiares a
autorizarem a doação de órgãos de
algum ente querido que faleceu. A fila
de espera por um fígado no Paraná,
segundo a 10ª Regional de Saúde de
Cascavel, é de 197 pacientes.
Quem quiser ajudar Orivaldo pode
doar sangue em seu nome no
Hemocentro em Cascavel, localizado
na Rua Avaetés, 370, no Bairro
Santo Onofre.

Orivaldo Santos Silva, de 47
anos, precisa de 160 doadores de
sangue. O tipo sanguíneo não foi es-
pecificado pela família. O agricultor,
que desenvolveu cirrose hepática
por conta de seu contato direto com
agrotóxicos enquanto trabalhava na
lavoura, está na fila prioritária para
um transplante total de fígado, que
conforme a esposa Reveli Ramos,
está prestes a ocorrer.

“O fígado de meu marido só fun-
ciona 20% e por isso a única forma
de curá-lo é por meio de transplante.
Mas, para isso serão utilizadas várias
bolsas de sangue que precisam ser
repostas o mais rápido possível”, diz.

A rotina hospitalar de Orivaldo co-
meçou há dois anos e não é nada fácil.
Entre dezenas de medicamentos, o
agricultor precisou deixar o gosto pelo
trabalho de lado e substituí-lo pelos in-
ternamentos quase que semanais. “Os

Em busca de doadores

remédios são muito fortes e ele fica
muito fraco e vai direto para o hospi-
tal”, conta a esposa. O tratamento de
Orivaldo é feito no Hospital Uopeccan,
em Cascavel. A família, por sua vez,
mora na área rural de Guaraniaçu.

Debilitado

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos



HOJE NEWS08 HOJE NEWS, 16 DE FEVEREIRO DE 2018



LOCAL 09CASCAVEL, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

Relógios  atrasados

Paraná economizou
De acordo com a Copel (Companhia
de Energia do Paraná) a redução da
demanda de energia no horário de

pico, das 18h às 21h, foi entre 4% e
5% em todo o Estado, mesmo

resultado dos últimos anos.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Os dias mais longos e as noi-
tes mais curtas estão prestes a
acabar. O horário de verão, que
começou em outubro do ano pas-
sado, acaba na primeira hora
deste domingo (18). A partir da
meia-noite entre sábado e domin-
go, moradores de 10 estados e
do Distrito Federal vão precisar
atrasar o relógio em uma hora.

O objetivo do horário de verão é
economizar energia no País e evitar
sobrecargas no fim da tarde. Em vi-
gor pela primeira vez em 1931, a
medida só se tornou permanente em
2008, sempre entre o terceiro domin-
go de outubro até o terceiro domingo
de fevereiro do ano seguinte.

No entanto, o presidente Michel
Temer (PMDB) apresentou junto com
o Ministério de Minas e Energia, jus-
tificativas para o fim do horário de
verão a partir deste ano. Segundo
análise, foram identifica-
das perdas de efetivida-
de do programa.

 Paraná
 Santa Catarina
 Rio Grande do Sul
 São Paulo
 Rio de Janeiro
 Espírito Santo
 Goiás
 Mato Grosso
 Mato Grosso do Sul
 Minas Gerais
 + Distrito Federal

Assim como o horário, a estação
mais quente do ano dá adeus

em um mês. A partir das 13h14
do dia 20 de março inicia oficial-
mente o outono, que segue até
às 7h06 do dia 21 de junho.

Atrase seu
relógio em
1 hora a
partir da meia
noite de domingo

Porém, por conta de difíceis
períodos de estiagem no Brasil,
que reduz drasticamente os ní-
veis de água das usinas hidre-
létricas – o que obriga o gover-
no a utilizar suas termelétricas
que possuem um custo opera-
cional bem mais elevado – deci-
diu-se mantê-lo, mas por um pe-
ríodo mais curto.

Com isso, o horário de verão
de 2018 começará somente em
4 de novembro, um fim de sema-
na depois do segundo turno das
eleições, em 28 de outubro.

QUAIS ESTADOS MUDAM?
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 06Quem viu o acidente, pôde afir-

mar: Isabelle Carolyne Dall’Agnol
nasceu de novo.

Ela dirigia um Peugeot pela Rua
Souza Naves quando o motorista de
um C3, que vinha na Rua Belo Hori-
zonte, invadiu a preferencial e atin-
giu a lateral do carro de Isabelle.

Segundo vizinhos, o impacto foi
tão forte que o Peugeot capotou
quatro vezes, até parar do lado de
uma árvore. O veículo ficou destru-
ído, assim como a parte da frente
do C3. Pela gravidade da batida, vi-
zinhos afirmaram que o motorista
do C3 estava em alta velocidade,
mas não foi possível comprovar.

Apesar da gravidade do acidente, a
jovem foi atendida com ferimentos le-
ves e levada a um hospital particular
de Cascavel, por ter plano de saúde.

Isabelle é bastante conhecida nas
redes sociais. Ela é a administradora
de um grupo de negócios no Facebook
com mais de 20 mil seguidores: o
Desencantei Bazar Feminino. O moto-
rista do C3 não se feriu.

Nasceu de novo

O acidente ocorreu atrás do Corpo de Bombeiros da Rua General
Osório. Mesmo assim, uma ambulância de outro posto teve que ser
acionada para atender a ocorrência. Isso porque a ambulância do posto
Central estava em outro acidente. Foram vários registrados durante a tarde
e, segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências aumentaram em via
urbana, e o pior: acidentes com gravidade, resultado do desrespeito das
regras de trânsito por parte dos motoristas.

Acidentes
DEPOIS de capotar quatro vezes, carro foi parar ao lado de uma árvore

Dois atropelamentos com víti-
mas foram registrados ontem em
Cascavel. À tarde, o acidente ocor-
reu na Avenida Brasil, esquina com
a Rua Marechal Cândido Rondon.

De acordo com populares, o si-
nal estava verde para veículos
quando a mulher atravessava a
rua. Uma moto, que também se-
guia pela Avenida Brasil, não con-

seguiu desviar da pedestre. O
piloto e a pedestre foram aten-
didos com ferimentos leves.

Na manhã, Ovandi Cresco, de
66 anos, ficou gravemente ferido
ao ser atropelado na marginal da
BR-277. Ele foi atingido por um Pá-
lio e atingiu o para-brisa do veícu-
lo. O idoso teve ferimentos graves
e foi levado para a UPA Veneza.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 VÍTIMA foi atropelada por moto no Centro de Cascavel

AÍLTON SANTOS

DOIS ATROPELAMENTOS
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IDOSO foi atingido por Pálio na
marginal da BR-277
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Giro da
Violência

01- TIAGO SCHMITZ DE SOUZA E EDIMARA DE OLIVEIRA
02- VALDEMIR CUSTÓDIO E NEUSA APARECIDA DE MORAIS

Cascavel, 02 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:

De joelhos por justiça

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 Era por volta das 13h quando
o julgamento começou, no Fórum
de Cascavel. Enquanto, no “pal-
co”, a promotoria mostrava ima-
gens para os jurados do crime, na
plateia, lágrimas.

Ajoelhada, em um cantinho
entre as cadeiras, e de cabeça
baixa, ela chorava. Do lado,
pessoas que, com carinho, usa-
vam leques para que a mãe,
desesperada, tomasse um pou-
co de ar e se acalmasse. Sem
muito sucesso.

Com os olhos vermelhos, ela
não conseguiu dizer muitas pa-
lavras a nossa reportagem. Ape-
nas o choro, que contrastava
com a cena do homem acusado
pelo crime, aguardando o vere-
dito inevitável.

A mulher, desesperada, é
mãe de Alex Sandro Machado, mor-
to em 22 de julho de 2017. O cri-
me ocorreu em um posto de gasoli-
na que fica na Rua Cuiabá, Bairro
Alto Alegre. Ele foi atingido nas cos-
tas e morto por diversos disparos
de arma de fogo. O acusado, Diego
Santos Rodrigues de Souza, preso,
foi a julgamento ontem por homicí-
dio qualificado – com recurso que

dificultou a defesa da vítima e peri-
go comum – além de uma tentativa
de homicídio no mesmo dia, com
as duas qualificadoras. Segundo a
promotoria, a condenação total,
pelos dois crimes, foi de 20 anos,
7 meses e 15 dias de prisão em
regime fechado.

Golpes de facão
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido na noite de quarta-feira
pela Delegacia de Homicídios de
Cascavel, por um ato infracional de
tentativa de homicídio. Ele foi
localizado em uma casa, no Bairro
Claudete.  Segundo a Delegacia de
Homicídios, uma pessoa foi ferida por
golpes de facão, no mesmo Bairro, na
noite de ontem. A vítima foi
encaminhada pela UPA Brasília. A DH
foi acionada ao local e, após buscas,
encontrou o adolescente, que
confessou ser autor do crime.

Apreensão de cigarro
A 3ª CIA do Batalhão de Polícia
Rodoviária Estadual de Cascavel
apreendeu, na manhã de ontem, 200
caixas de cigarros contrabandeados do
Paraguai. A ação ocorreu na PR-484,
em Boa Vista da Aparecida. A equipe
fazia fiscalização no local, quando o
motorista de um caminhão tentou fugir
da abordagem. Ele foi perseguido,
alcançado e, no caminhão,
encontrados os cigarros. O motorista,
de 32 anos, foi preso. Os cigarros foram
encaminhados à Delegacia de Polícia
Federal de Cascavel.

Queda de altura
 FÁBIO DONEGÁ

Um homem ficou ferido na manhã de
ontem, em Cascavel, ao cair de quase
dois metros de altura. Ele trabalhava em
um andaime quando sofreu a queda. O
acidente ocorreu na Rua Tom Jobim,
esquina com a Rua Victor Meirelles,
Bairro Country. Vilmar Domingos
Sapelli, 55 anos, foi socorrido pelo
Siate e levado a atendimento
hospitalar com ferimentos leves.

MÃE da vítima
chorava, de joelhos, na
plateia do julgamento
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Queda de braço
A instalação da nova UPS em Cascavel não saiu da pauta

polêmica dos vereadores. A queda de braço apenas se
intensificou com discursos ainda mais exaltados. Josué
de Souza (PTC) e Roberto Parra (MDB) protagonizaram a

parte mais radical do debate.  Alécio Espínola (PSC)
estava afiado e engrossou o debate lembrando que o

Batalhão da Polícia Militar e o próprio Exército estão na
região central de Cascavel.

Tucanos capitalistas
Josué de Souza disparou
uma confissão no plenário.
O legislador afirmou que
nunca votou em um
político do PSDB e que os
tucanos são conhecidos
por governar para os ricos.
A fala do vereador foi
direcionada ao fato de que
a UPS seria instalada em um
bairro de ricos que possuem
maior possibilidade de
pagar instrumentos de
segurança.

Amizade forte
Josué foi além e disse que
o povo da sua região “quer
a cabeça” do vereador
Parra, que se comprometeu
em tempos de campanha e
que teria decepcionado a
população. Josué afirmou
que Parra só pode ir pra
região do bairro Santa Cruz

escoltado, fora disso vai
precisar de um escudo forte
para que não seja atingido
pela sua impopularidade.
Como a amizade é mais forte
que a polêmica, o vereador
disse que se preciso for, ele
vai proteger o “amigo”.

Ponderado e calado
Madril (PMB) assistiu aos
discursos calado.
Conhecendo a segurança
pública em Cascavel pelos
anos que serviu junto a
Polícia Militar, o vereador
só fez uma intervenção
quando foi convidado por
um colega. Com
profundidade ele analisou
que não basta estrutura
física, muito menos guerra
política. Madril considerou
que em muitos casos, a
instalação da UPS pode
inclusive acentua a falta de
policiais do efetivo.

CONVÊNIO PARA SERVIDORES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Os servidores que aderirem ao plano teriam o valor
descontado em folha.

 Mazutti diz que o objetivo é proporcionar condições
mais vantajosas aos servidores.

O vereador Mazutti (PSL) quer um estudo para
viabilizar convênio com empresas de plano de saúde a
ser disponibilizados para os servidores públicos
municipais de Cascavel. A indicação, encaminhada à
Secretaria de Administração, foi lida na sessão de
ontem da Câmara de Vereadores.

Nem só mel produzem
as abelhas. Nas últimas
duas sessões da Câma-
ra de Vereadores, as col-
meias espalhadas pela
cidade em prédios públi-
cos ou privadas motiva-
ram a preocupação e dis-
cussão dos vereadores.

Um projeto apresen-
tado pelo vereador Celso
Dal Molin propõe que
pede que a Defesa Civil
através de um convênio
com apicultores resolva
de fato os problemas re-
lacionados aos ataques

Evitando
ferroadas

CELSO DAL MOLIN mostrou preocupação com a infestação de abelhas

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Arquivo

DEFESA CIVIL
Questionado sobre a fonte dos recursos que seriam
utilizados para que a Defesa Civil assuma a
responsabilidade, o vereador lembrou que o recurso já está
incluso nas contribuições e que o problema precisa ser
resolvido para que a população tenha uma referencia para
comunicar em caso de necessidades neste sentido.

ou retirada dos insetos.
Celso Dal Molin argu-

mentou que o fato tem
preocupado a população
que não sabe o que fazer
em caso de um enxame.
“Muitas pessoas ateiam
fogo nelas e além de co-
meter um crime ambien-
tal ainda colocam em ris-
co sua segurança e as
edificações que podem
ser consumidas pelo fogo
utilizado de maneira ina-
dequada”, assegura.
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DENÚNCIAS, SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES

Entre em contato conosco:
Email: comissaosaude@camaracascavel.pr.gov.br

Fone: 3321-8888
COMISSÃO DE SAÚDE

Instaurada CPI
das horas Extras

Com a missão de trazer estas e outras respostas, a Comissão já tem prazo para
entregar o primeiro parecer, mas antes disso deve comunicar a distribuição de
funções para os trabalhos. A planilha de pagamento dos servidores no
primeiro ano do mandato do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) também será
investigada, isso para saber se a discrepância foi corrigida.
A nomeação dos vereadores que irão compor a CPI foi feita pelo
presidente do Legislativo, Gugu Bueno (PR), na manhã de ontem.

Missão

Foram nomeados ontem (15),
durante a sessão ordinária da Câ-
mara de Vereadores, os membros
da Comissão Parlamentar de Inqu-
érito (CPI) que vai investigar a de-
núncia sobre as horas extras pagas
a motorista na gestão do prefeito
Edgar Bueno.  O pedido da CPI foi
encaminhado pelo vereador Celso
Dal Molin e reúne números intrigan-
tes sobre jornadas de trabalho ex-
cessivas e desproporcionais. A Co-
missão deve apontar o presidente
nas próximas horas.

Os vereadores nomeados Olavo
Santos (PHS), Carlinhos Oliveira
(PSC) e Josué de Souza (PTC) vão
buscar respostas necessárias para
o entendimento de situações gra-

ves e que sinalizam que alguns de-
sajustes muito sérios oneraram a
folha de pagamento da cidade. Uma
das situações mais absurdas é a
planilha que constata que um úni-
co motorista trabalhou por mais de
20 horas seguidas durante um mês
inteiro, sem nenhuma folga.

Nos bastidores duas possibili-
dades são especuladas. A primei-
ra é que as horas extras eram utili-
zadas como um complemento ou
compensação de folha, quando não
era possível a oferta de uma fun-
ção gratificada. Outra suspeita é
que em alguns casos o pagamento
foi feito, mas que o trabalho não
exigia todas as horas elencadas,
sendo parte de negociatas.

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

 JOSUÉ de Souza é um dos integrantes da Comissão
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DESTRUIÇÃO DE IMAGEM

 Mário Gazin
O empresário Mário Gazin,
presidente da Gazin
Holding, estará em
Cascavel no dia 22 de
fevereiro. Ele participará
do Trimestre do Varejo,
evento organizado pelo
Acic Labs, aceleradora de
tecnologia da Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel. O evento está
ligado ao tema central
Conectando ideias e o
varejo com o futuro, que
terá ainda workshops e
eventos sobre tecnologia e
inovação.
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“A questão da grande sonegação é
incentivada pelos sinais que o

próprio país passa aos contribuintes.
Quando o contribuinte tem certeza

que ao ser identificado, ele vai
encontrar um Refis que vai perdoar a
suas dívidas, ou que ele vai encontrar

um contencioso administrativo e
judicial que leva muito tempo para

julgar os seus processos, ele vai
sempre acreditar que a impunidade

tributária é uma opção.”

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

As discussões
em
andamento
para inserir a
região do
Lago Azul no
perímetro
urbano de
Cascavel.

O
desconhecimento
de algumas
pessoas que
estão pregando
morte aos
macacos
devido a febre
amarela

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Sexta

Curitiba

16 30
Sábado

23
Sexta

26
Sábado

14

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1517

NOVA
15/02 - 19h05

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09

É impressionante como alguns se sentem bem
destruindo a imagem de pessoas que nada têm a
ver com elas. O evento das redes sociais escan-
carou o prazer em atacar o próximo, principalmen-
te se for uma figura pública.

A onda de fake news (notícias falsas) que se
espalha pela internet revela a nossa personalida-
de corrompida, não de todos, mas de uma boa
parte daqueles que navegam pelas redes. Prova
disso é um vídeo que voltou a viralizar um ano de-
pois em várias plataformas de rede social.

No vídeo, um homem com aparências ao ex-
árbitro de futebol José Roberto Whright é surpre-
endido pelo segurança de um supermercado fur-
tando bacalhau. Apesar de vários sites especiali-
zados em detectar fake news há meses já terem
tratado do assunto e provado que não é Wright, o
ex-árbitro da Fifa voltou a ser malhado.

Em grupos políticos de whatsapp em Cascavel,
o vídeo foi compartilhado dezenas de vezes, sem-
pre com uma mensagem acusadora. E o pior: os
compartilhamentos são feitos por pessoas suposta-
mente esclarecidas, algumas com curso superior e
até pós-graduação. Parece que a internet engoliu
nossa capacidade de raciocínio, com seu jeito sedu-
tor nos trazendo as “verdades” já mastigadas. Pes-
quisar as verdades pra quê? Pensar, muito menos!

Tornamos-nos os donos da razão e não admi-
timos opiniões contrárias.

Como mudar isso? Esta é uma pergunta que
até hoje encontra-se sem resposta.

 Rotary Day
O aniversário de fundação
do Rotary International será
comemorado em Cascavel
com mais uma edição do
Rotary Day, no dia 25 de
fevereiro na Praça Wilson
Joffre, junto com a Feira do
Produtor, a partir das 8h30.
No mesmo dia o Rotary Club
de Cascavel organiza a 5ª
edição do “Projeto Descarte
de Medicamentos Vencidos”.
Serão coletados
medicamentos vencidos
com informações precisas a
respeito do descarte
correto.

Iágaro Jung Martins,
subsecretário de Fiscalização

da Receita Federal.

 AGÊNCIA BRASIL

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Fera do desenho
Continuam em exposição os desenhos do artista Daniel
Carlos. Ele utiliza a técnica de desenho sobre papel.

Os desenhos são de pessoas anônimas e famosas e trazem
uma riqueza de detalhes. Ao todo são 20 desenhos,

intiulados BIC - Artista da esferográfica.
A exposição vai até  3 de março e fica na Sala Verde da

Biblioteca Pública Municipal, das
8h às 19h de segunda a sexta.

Cle Scherpinski, Érica
Rodrigues Lima,Pietro

Tebaldi, Jaqueline Bonin e
Paulo João Mello.

Balada
Sábado à noite tem os sucessos que vão do pop rock ao

reggae no comando da Banda Rock4Roots. Será a partir das
18h, no Botequim da Esquina.

Não perca a hora
À meia-noite deste sábado termina o Horário de Verão. Os

relógios devem ser atrasados em uma hora.

Felicidades!
O rio atinge seus objetivos

porque aprendeu a
contornar obstáculos.

Lao-Tsé

Comemorando 15 anos,
ISABELA DE LARA POPIOLSKI
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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  DEUS SALVE O REI

MALHAÇÃO
JM passa para o nome de MB o novo

colégio de Malu e Edgar. Guto conven-
ce Benê a treinar com ele para a prova
de habilidade específica da faculdade.
Juca começa a trabalhar na lanchone-
te de Roney. Mitsuko teme o resultado
dos exames. Tato decide procurar Aldo.
Keyla exige que Roney conte por que
ele e Aldo brigaram. MB confidencia a
Lica sobre o colégio que JM passou
para seu nome.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória apresenta Vicente a

Inácio. Vicente sente ciúmes do pai de
Mariana, e Maria Vitória o tranquiliza.
Delfina manda Vasco não procurá-la

Diógenes aconselha Constantino
a libertar Catarina, mas o duque pre-
fere lutar. Martinho não aceita o di-
nheiro de Virgílio. Lucrécia desaba-
fa com Pietro sobre o desinteresse
de Rodolfo por ela. Tirso sugere aos
outros presos da masmorra que eles
aproveitem que a guarda do caste-
lo foi reduzida para fugir. Saulo con-
segue emprego na mina com Hél-
vio. Augusto decide pagar o resga-
te de Catarina. Constantino recebe
o resgate de Afonso e Demétrio e
comunica que só soltará Catarina
depois que o exército de Artena
deixar sua tropa passar. Afonso não
concorda com a decisão de Augus-
to de surpreender a tropa de Con-
stantino atacando-a ao amanhecer.
Tirso e os outros presos conseguem
fugir e atacam a feira onde está
Amália e Constância. Afonso entra
escondido na tenda onde está Ca-
tarina e avisa a princesa que irá
retirá-la dali.

mais na Quinta. Lucinda descobre que
foi roubada e pede ajuda a Fernão. Gre-
gório mostra a Leonor o que tirou do
cofre da casa de São Vital. Helena
chama Reinaldo para atender Geral-
do, e o médico decide interná-lo. Fer-
não tem uma ideia para ajudar Lucin-
da a recuperar sua fortuna. Reinaldo
enfrenta Almeida para cuidar de Ge-
raldo no hospital. Lucinda decide aju-
dar Fernão. Reinaldo avisa a Nicota
sobre a doença de Geraldo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick convence Alzira a denunciar

Vinícius. Mariano se culpa por Cleo ter
ido trabalhar no bordel. Alzira denuncia
Vinícius, e Patrick tem uma ideia para
conseguir provas contra o delegado.
Henrique beija Duda/Elizabeth. Tônia
revela a Bruno que está grávida dele na

frente de Raquel. Zé Victor não se con-
forma com o desaparecimento de Tô-
nia. Raquel termina com Bruno e volta
para sua casa. Clara ajuda Raquel e
deixa Radu para cuidar dela. Caetana
pede a ajuda de Xodó para ir à casa de
Mercedes. Rosalinda garante a Estela
que Amaro voltará a aparecer.

CARINHA DE ANJO
Após a visita de Emílio, a inspetora

Olívia vai até o apartamento de Rosana
tranquilizar a família ao dizer que o de-
legado Peixoto é eficiente e poderá ser
até promovido. Vitor e Estefânia revelam
para Gustavo, Cecília e Dulce Maria so-
bre Cassandra. Gustavo chega na em-
presa e imediatamente se reúne com o
Cristóvão. Gustavo fica irritado com a
falha do advogado e tenta compreender
o ocorrido. Fabiana diz que Frida preci-
sa devolver o lençol para Dulce Maria e
pede desculpa. Gustavo diz que Cristó-
vão precisa ser mais ousado e que ele
mesmo irá investigar o mistério que en-
volve o concorrente ter conseguido rou-
bar o contrato da Rey Café.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marcos parabeniza a Mal Amada

pelo comercial e ela teme por sua liber-
dade. Téo critica Isabela por maltratar
as pessoas que trabalham para ela e
diz que não quer nenhuma relação com
ela que não seja de negócios. Luciana
diz a Xavier que renunciou a tudo pelo
amor de Diego. Isabela se irrita com o
sucesso de Mal Amada. Xavier oferece
sua ajuda a Luciana para que supere
tudo que sofreu. Carolina aconselha Isa-
bela a mudar seu jeito de ser ou do
contrário perderá outro homem.

AMOR PROIBIDO
Bihter sai para almoçar com Behlul.

Firdevs lê a carta que Deniz escreveu
para Adnan e presenteia Katia com um
vestido. Behlul leva Bihter para conhe-
cer os pescadores no estaleiro. Bihter
beija Behlul dentro do carro e ele se
declara. Behlul espera Bihter no ateliê,
mas é surpreendido por Adnan.

 • BAND

 • SBT

Augusto dá um prazo para
Constantino libertar Catarina
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Sua energia e vitalidade física vão fazer
a diferença em sua busca pelos melho-
res resultados. Aproveite para praticar
algum tipo de atividade física. Cor: pink.

To
ur

o No setor profissional, será necessário as-
sumir a responsabilidade por suas ações.
Não tenha receio de tomar atitudes para
melhorar seu trabalho. Cor: vinho.

G
êm

os

Ótimo dia para marcar entrevistas de
emprego ou conquistar uma promoção.
Hoje, você conseguirá apresentar suas
ideias com mais clareza. Cor: pink.

C
ân

ce
r Aproveite este dia para concluir ativi-

dades que estão pendentes em seu
ambiente de trabalho. Agite um pouco
sua vida e divirta-se mais. Cor: branco.

Le
ão

Você perceberá situações de conflito
antes de qualquer um. Se espera vitó-
ria judicial, poderá conquistá-la com
sucesso. Cor: tons pasteis.

V
ir

ge
m Aproveite este dia para expandir suas

atividades profissionais e ampliar seus
contatos. Assim, conseguirá melhorar
seu desempenho. Cor: vermelho.

Li
br

a

Desfrute da sua liberdade, sem deixar
de lado as responsabilidades assumi-
das. Reuniões rápidas podem trazer
esclarecimentos. Cor: tons escuros.

E
sc

or
pi

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

Sa
gi

tá
ri

o Mantenha a independência de suas
ações. Mesmo que se sinta perdido,
esbanje a sua simpatia sem impor suas
vontades. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, conseguirá manter o equilíbrio mes-

mo diante dos obstáculos. Você vai orga-
nizar seu tempo e desempenhar suas ta-
refas determinação. Cor: verde-claro.

A
qu

ár
io  Com tanta energia e vontade de agir,

cuidado para não prejudicar as pes-
soas que estão ao seu redor. Cor: tons
pasteis.

 P
ei

xe
s Aposte em sua capacidade de realiza-

ção. No amor, se enfrentar alguma di-
vergência com seu par, será passa-
geira. Cor: cinza.


