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Quem precisa de atendimento na UBS do Bairro Santa Cruz precisa tentar esperar
até semana que vem para conseguir uma consulta. Isso porque, dos oito médicos

que deveriam atender na unidade, três estão de férias e dois de licença. Além
disso, a única ginecologista disponível só atenderia 12 pessoas, mas o cartaz já

informava que não havia mais vagas.
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Médicos tiram férias e
UBS fica “às moscas”

Projeto prevê fim da Taxa de Desastres em 2020  P
ág

 0
3

Um temporal no fim da tarde de ontem derrubou duas torres de

alta tensão em Cascavel e deixou mais de 9 mil residências sem luz

na região oeste da cidade. Segundo a Defesa Civil, houve

destelhamento de quatro casas e diversas árvores caíram.
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Via Twitter, o presidente
Jair Bolsonaro justificou

a decisão de retirar o
Brasil do Pacto Global

para a Migração da ONU
(Organização das Nações

Unidas).

"O Brasil é soberano para
decidir se aceita ou não

migrantes. Quem
porventura vier para cá
deverá estar sujeito às

nossas leis, regras e
costumes, bem como

deverá cantar nosso hino e
respeitar nossa cultura. (...)

Não é qualquer um que
entra em nossa casa.�

Opinião
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O que é educação?
Ouço há bastante tempo algumas pessoas falarem em educação

como se o significado da palavra não abrangesse instrução, ensino.
Como se educação significasse apenas o bom relacionamento social.
Já vi até professores dizerem que “professor não é educador, quem
deve educar são os pais, em casa, pois o professor apenas transmite
instrução, conhecimento”. É claro que concordo que a educação co-
meça em casa, mas ela continua na escola, pois o professor é educa-
dor, sim, nos dois sentidos: ensinar, transmitir conhecimento e conso-
lidar boas maneiras, o bom trato entre as pessoas.

Acho que algumas pessoas nunca foram ao dicionário para ver
o que a palavra educação realmente significa. Se fossem, iriam cons-
tatar que educação é “aperfeiçoamento das faculdades físicas, inte-
lectuais e morais do ser humano; disciplinamento, instrução, ensino;
processo pelo qual uma função se desenvolve e se aperfeiçoa pelo
próprio exercício; aperfeiçoamento integral de todas as faculdades
humanas; conhecimento e prática dos usos de sociedade; civilidade,
cortesia, delicadeza, polidez.”

Temos a mania de usar algumas palavras sem conhecer seu
exato significado, então pensamos que estamos dizendo uma coisa
e estamos, na realidade, dizendo outra. Vemos isso até na imprensa,
na televisão. Precisamos nos acostumar a ir ao lugar certo para
consultar e usar as palavras de modo correto, que é o dicionário.
Precisamos ler mais e escrever mais, cultivar sempre o hábito de ler
e de escrever. E quem lê e escreve precisa ter ao seu lado, prontos
para serem usados, um dicionário e uma gramática. Dicionário não é
livro para decoração, para ficar enfeitando a estante ou a prateleira.

Dicionário é livro para ser consultado sempre. Para que não
caiamos no imperdoável pecado de deturpar, desvirtuar o sentido
das palavras. Não podemos nos esquecer, então, que educação
significa polidez, cortesia entre as pessoas, mas significa também
instrução, aperfeiçoamento intelectual, aquisição de cultura.

Sempre usei essa palavra com esses sentidos, pois eles são
intrínsecos. Repetindo, então, educação é civilidade, bons costumes
e aquisição de conhecimento. Para não esquecermos.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, cadeira 19 na

Academia Sul-Brasileira de Letras -

prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br
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Taxa de Proteção a
Desastres com dias contados

ESPECIAL VEREADORES

A redução da buro-
cracia no sistema pú-
blico - principalmente
tributário - tornou-se
uma meta do vereador
Sidnei Mazutti (PSL).
Com relacionamento
próximo do Executivo

municipal, ele emplacou
ideias que significaram
avanços ao setor. Uma
revisão do Código Tribu-
tário feita por um grupo
de contabilistas, advo-
gados e empresários já
está nas mãos do pre-

nnnnn Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

feito Leonaldo Paranhos
(PSC) e, segundo o vere-
ador, uma das medidas
previstas é o fim da po-
lêmica Taxa de Proteção
a Desastres a partir do
ano que vem. Medida
que dependerá da ar ti-

HojeNews - Quais suas
principais conquistas nes-
te mandato?

Mazutti - Conseguimos
implantar o Alvará on-line,
projeto debatido desde
2017 que, com empenho
da Secretaria de Finanças
e de escritórios de conta-
bilidade, o sistema passou
a funcionar. Viabilizamos o
Conselho de Contribuintes,
que tem a função de dis-
cutir, por exemplo, multas
a empresas antes de acio-
nar o Jurídico. É um avan-
ço para avaliar a legalida-
de de notificações e evitar
acúmulo de processos. Co-
memoramos também o
asfalto que chegou ao Bair-
ro Periollo com recape.

HojeNews - Houve uma
mobilização da categoria
contábil para a revisão da
legislação em Cascavel.
Como foi esse trabalho?

Mazutti - Essa propos-
ta envolve uma reforma do
Código Tributário com Sin-
covel, CRC, Sescap, OAB,
Amic Acic. Todos se uniram
para fazer uma revisão ge-
ral, pois há 20 anos não
havia atualização. O docu-
mento foi entregue ao pre-
feito Leonaldo Paranhos

para que possa avaliar o que
foi proposto. É uma forma de-
mocrática de ter leis em prol
da sociedade e para o Muni-
cípio ter arrecadação justa.

HojeNews - Sobre as ta-
xas mais polêmicas, o que
foi decidido?

Mazutti - Nessa revisão
consta a retirada da Taxa de
Proteção a Desastres. Para
este ano entendemos ser
necessário deixar a cobran-
ça, pois será necessária
uma mobilização para garan-
tir os recursos em 2020
pelos nossos deputados
estaduais. O maior receio é,
que tirando essa contribui-
ção, possa cair a qualidade
no atendimento. E uma vida
não tem preço. A cobrança
é inconstitucional, mas de
grande impor tância. Para
2020, a ideia é que o con-
tribuinte não pague mais.

HojeNews - Outra polêmica
é com relação aos ambulantes.
Como está esse trabalho?

Mazutti - Existe uma de-
manda ainda reprimida - a
Secretaria de Finanças vai
liberando alvará conforme
os esforços da Coopla [Co-
missão Permanente de Li-
cenças para Atividades Am-
bulantes] -, mas é preciso
verificar tudo antes da libe-
ração. Estamos verificando
a possibilidade de manter
os ambulantes nos termi-
nais de passageiros. Exis-
tem 12 ambulantes que já
estavam nos terminais. Pro-
pomos bancas menores,
com menos produtos, com
até quatro bancas em cada
terminal. Existe uma lei de
2013 que regulamentou a
atividade desses ambulan-
tes nos terminais e por isso
sugerimos dividi-los nos cin-
co terminais.

HojeNews - Quais os
planos para este ano?

Mazutti - Pretendo per-
manecer na Comissão de
Finanças, pois tem muito
a ver com a minha profis-
são. Poderia pedir a Comis-
são de Justiça, mas me
identifico mais com Finan-
ças. Já estamos conver-
sando com o novo presi-
dente [Alécio Espínola],
que é muito receptivo.
Além disso, vamos atuar
por leis tributárias mais
justas aos munícipes. Nin-
guém gosta de pagar im-
postos, por isso precisa-
mos de valores justos,
sem onerar as empresas.

HojeNews - E os ru-
mos políticos?

Mazutti - Nossa pre-
tensão é buscar a reelei-
ção, pois acreditamos que
estamos desempenhan-
do um bom trabalho. No
primeiro ano passamos a
conhecer o trabalho, no
segundo já tivemos avan-
ços e o terceiro ano será
muito produtivo. Se reelei-
to, pretendo em 2022 me
lançar a deputado estadu-
al. O político tem que tra-
balhar dois anos de man-
dato e crescer.

culação política, a fim
de garantir os investi-
mentos no Corpo de
Bombeiros pelo gover-
no do Estado.



LOCAL04
HOJE NEWS, 10 DE JANEIRO DE 2019

Médicos tiram férias e
UBS fica �às moscas�
Quem chega à UBS (Unidade

Básica de Saúde) do Bairro Santa
Cruz, zona oeste de Cascavel, en-
contra já na parede os avisos. Car-
tazes improvisados em folha sulfi-
te avisam que três médicos estão
de férias: um ginecologista fica au-
sente de 7 até dia 21; o clínico-ge-
ral saiu dia 2 e só volta dia 21; e
um terceiro médico saiu dia 17 de
dezembro e volta dia 15 deste mês.

O quarto cartaz informa sobre o
atendimento da ginecologista: são
12 fichas apenas para a tarde, das
quais dez pré-agendadas e duas
para emergência. Na linha de baixo
a informação: não havia mais vaga.

�Acordei cedo para levar meu fi-
lho ao posto e não consegui aten-
dimento. Ele estava mal, com ân-
sia de vômito. Agora não sei o que
fazer. Vou voltar para casa e fazer
um chá�, lamenta a aposentada
Maria Raquel Marques, que saiu
frustrada da UBS.

Outro fator que eleva a procura
pela UBS é que ela fica aberta até as
22h, a exemplo das unidades dos
Bairros Guarujá e Santa Felicidade.

Conforme a prefeitura, a UBS
tem oito médicos no período re-
gular e dois das 19h às 22h. Ocor-
re que, além dos três médicos
que estão em férias, dois estão
de licença-maternidade. Situação
que vai permanecer assim pelo
menos até a próxima semana. Há
previsão de lotação de mais um
médico a partir do dia 14 deste
mês, quando um profissional as-
sume o concurso público.

Ainda segundo a prefeitura, a
partir do dia 16 há o retorno de um
dos profissionais em férias, dia 15
a lotação de mais um médico e dia
22 o retorno de mais dois profissi-

onais que estão em férias. �No que
tange às licenças-maternidade, há
previsão de retorno de uma das pro-
fissionais na segunda quinzena de
fevereiro e da outra profissional no
início de março�.

A prefeitura informou também
que, �no que diz respeito à cober-

tura dos profissionais em férias,
informamos que os mesmos estão
sendo cobertos por dois profissio-
nais em escalas de horas extras�.

Contudo, a reportagem do Ho-
jeNews esteve na unidade ontem
à tarde, e apenas uma médica fa-
zia atendimento.

Escala total

Em todo o Município, conforme a Secretaria de Saúde, são 241 médicos,

distribuídos em 53 serviços, 100 profissionais subdivididos em 43 unidades

de saúde. A prefeitura não informou quantos profissionais estão de férias.

Terminal de passageiros
A Comissão de Licitação da Prefeitura de Cascavel abriu ontem os

envelopes de preços referentes à licitação 32/2018, que prevê a

construção do terminal de passageiros do Aeroporto Municipal.

A empresa OTT Construções e Incorporações LTDA, de Curitiba, apresentou

o menor preço para execução dos serviços: R$ 16.388.084.

O Consórcio B4 Construções Civis LTDA, EPP Pauleto, que são empresas de

Cascavel, apresentaram documentos EPP (Empresa de Pequeno Porte) e,

por isso, se beneficiaram com dispositivo do edital baseado em lei

federal que diz que quando há uma diferença inferior a 10% do preço da

ganhadora para a empresa de pequeno porte, pode oferecer para

administração pública uma nova proposta cobrindo o valor da primeira.

Assim, a B4 tem 48 horas para oferecer nova proposta.

O valor máximo para o certame foi fixado em R$ 18.574.150,06.

Cartazes informam que médicos estão de férias

nnnnn Reportagem: Josimar Bagatoli
    Foto: Aílton Santos
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Vento derruba duas torres e
deixa 9 mil casas no escuro
A chuva e o vento for tes no

fim da tarde de ontem deixaram

um rastro de destruição em Cas-

cavel. Duas torres de alta ten-

são caíram na Avenida das Tor-

res, nas proximidades da FAG

(Faculdade Assis Gurgacz), na

zona oeste da cidade.

Segundo a Defesa Civil, qua-

tro casas foram destelhadas.

Em vários locais da cidade hou-

ve registro de queda de árvores e

galhos. Uma delas caiu na esqui-

na da Rua Rui Barbosa com a For-

taleza. Os galhos atingiram a fia-

ção de telefonia. A rua ficou inter-

ditada e o trânsito complicado.

No Bairro Tropical, pratica-

mente em todas as ruas havia

muitos galhos e folhas.

As ocorrências foram atendi-

das pelo Corpo de Bombeiros.

Até o fechamento desta edição

não havia a quantidade exata

de chamadas.

A queda das torres afetou o

fornecimento de energia elétri-

ca. Conforme a Copel, pelo me-

nos 9 mil unidades consumido-

ras estavam sem luz. As equi-

pes trabalhavam para restabe-

lecer o fornecimento ainda na

noite de ontem.

Na área central, par te da

estrutura da fachada do prédio

da Acic (Associação Comercial

e Industrial de Cascavel), na

Rua Rui Barbosa, caiu.

Já no Bairro Universitário,

um poste na Rua Pedro Baú

quebrou e ficou pendurado ape-

nas pela fiação elétrica. O lo-

cal foi sinalizado para evitar

acidentes no trânsito.

 Reportagem: Silvio Matos

Em diversas ruas havia árvores e galhos caídos em calçadas e no meio das ruas

Uma das torres ficou retorcida e parte dela caiu; a outra ficou inteira no chão

AÍLTON SANTOS

FÁBIO DONEGÁ
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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- ANDREI PAULO VIEGA E ANDRÉIA LYSIK

Cascavel, 09 de janeiro de  2019

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

Mais um acesso fechado
As obras para a mudança do sis-

tema de transporte público de Cas-
cavel continuam dando dor de ca-
beça aos motoristas. Agora, o fe-
chamento do acesso à Avenida As-
sunção, na Avenida Tancredo Ne-
ves, tem gerado muita confusão e
provocado �barbeiragem� devido à
surpresa com a mudança.

Há mais de 40 anos quem
entrava em Cascavel pela Ave-
nida Tancredo conseguia aces-
sar a Assunção sem dificulda-
des. Agora, vai exigir mais aten-
ção e uma boa volta.

Como a pista da esquerda da

Tancredo ficará exclusiva para o
transpor te coletivo, quem qui-
ser trocar de avenida terá de
fazer o já famoso (e odiado) loo-
ping de quadra.

Ou seja: quem vem pela Tan-
credo sentido ao Centro precisa
virar à direita na primeira rua
após o Parque de Máquinas, an-
dar uma quadra, virar à esquer-
da na Rua Cristóvão Colombo,
andar mais 100 metros, virar
novamente à esquerda na Rua
Jânio Quadros, a qual agora cor-
ta a Tancredo e permite o aces-
so à Avenida Assunção.

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to) garante que está orientando os
motoristas e guiando o trânsito.
Mas quem passa por ali reclama
da dificuldade de entender a mu-
dança e muitos fazem o contorno
de maneira ilegal.

�É uma mudança grande. Ali é
um dos acessos mais importan-
tes da região, mas que precisa-
mos alterar para darmos prosse-
guimento às obras do PDI [Plano
de Desenvolvimento Integrado]�,
justifica o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro.

EXECUTIVOS DE TI NO SHOW RURAL DIGITAL

Alguns dos executivos mais im-
portantes de empresas de TI e de
inovação do Brasil vão estar em
Cascavel no início de fevereiro.
Eles vêm participar do Show Rural
Digital, uma das maiores atrações
da 31ª edição do Show Rural Coo-
pavel, agendado para o período de
4 a 8 de fevereiro de 2019.

O Show Rural Digital trará à ci-
dade nomes como Ricardo Brog-
noli, presidente da HPE (Hewlett

Packard Enterprise), Eduardo Gon-
çalves, country manager da Aruba
no Brasil e Laércio José de Luce-
na Cosentino, fundador da Totvs.
�São personalidades de grande
influência no segmento das em-
presas de tecnologia que, ao lado
de outros igualmente importan-
tes, virão para abrilhantar o Show
Rural Digital�, diz o presidente do
Conselho de Administração da
Coopavel, Dilvo Grolli.

Em sua primeira edição, o even-
to contará com a presença de de-
zenas de empresas que contribu-
em para uma revolução tecnológi-
ca de grande impacto. Estarão na
cidade nomes como Microsoft, HP,
Cisco, Itaipu, Coca Cola e Fiep. �A
finalidade em um ambiente especi-
almente preparado será estimular
novos negócios, disseminar expe-
riências inovadoras e criar ideias
para a agropecuária do amanhã�,
diz o coordenador do SRD José Ro-
drigues da Costa Neto.

NOVIDADE

O Show Rural Digital vai ser rea-
lizado em um espaço de 2,8 mil
metros quadrados. Ali estarão ex-
positores, startups e ambientes
para palestras, apresentações e
hackathon (maratona tecnológica
que buscará soluções a problemas
associados a empresas do agrone-
gócio). O hackathon é organizado
em parceria pela mentoria da Coo-
pavel com o Acic Labs (aceleradora
de tecnologia da Associação Co-
mercial e Industrial de Cascavel),
Sebrae, Fiep, Fundetec, Senai,
Iguassu Valley e Sindicato Rural.
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Gasolina abaixo de R$ 4
nnnnn Reportagem: Silvio Matos
Foto: Divulgação

Depois de beirar os R$ 5 pou-
co antes das eleições de outu-
bro, o preço do litro da gasolina
segue em queda livre e, para alí-
vio dos motoristas, já pode ser
encontrado abaixo dos R$ 4.

Durante pesquisa de preços
em 75 postos de combustíveis
de Cascavel, o Procon encontrou
o litro da gasolina sendo vendido
a R$ 3,99 em Juvinópolis. Em
contrapartida, alguns postos ain-
da comercializam o produto a R$
4,48, diferença que pode chegar
a R$ 19,60 ao encher um tan-
que de 40 litros.

A gasolina aditivada tem oscila-
ção semelhante, um pouco acima:
varia entre R$ 4,07 até 4,58 o litro.

A pesquisa completa está dis-
ponível  no s i te cascavel.
pr.gov.br/procon/.

Em um ano de altos e baixos nos preços dos combustíveis, a gasolina
atinge o menor valor em 14 meses. Com a última queda praticada ontem, o
litro na refinaria chegou a R$ 1,4337, o que equivale a 63% do praticado
em setembro, quando chegou a R$ 2,25.
O diretor do SindiCombustíveis em Cascavel, Roberto Pellizzetti, explica
alguns dos motivos dessas oscilações: “Da composição da gasolina, 27% é
etanol, que varia bastante devido às safras de cana-de-açúcar. Outro fator
que contribuiu com as mudanças em 2018 foi o dólar. A Petrobras leva em
consideração nos ajustes dos combustíveis a moeda americana. E, em
pequena escala, a greve dos caminhoneiros [em maio] também contribuiu
com tantas mudanças quase que diárias”.
Pellizzetti acrescenta: “O dólar despencou, o barril de petróleo também.
No fim do ano era comercializado a US$ 67, agora está US$ 55.
Somando à queda do mercado de petróleo internacional, a gasolina
chegou ao valor que está hoje”.

Menor preço em 14 meses

REFINARIA X BOMBA
Mas se o litro da gasolina está R$ 1,433 na refinaria, por que na bomba passa de R$ 4,40? “Armazenamento, frete,
impostos estaduais e nacionais pesam no bolso e representam bem mais que 50% do valor pago na bomba”, conta o
diretor do SindiCombustíveis de Cascavel, Roberto Pellizzetti.
Para ter uma ideia, apenas o custo do transporte a Cascavel pode representar até R$ 0,15 por litro.
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Malhação vidas brasileiras
Márcio encontra Pérola desmaiada no ba-

nheiro e Antônio pede para chamar uma am-
bulância. Alguns alunos desconfiam de que
Fabiana seja a responsável pela explosão.
Rosália acompanha Pérola ao hospital. Marli
e Getúlio acompanham a angústia de Solange
com a falta de mensagens de Rafael, sem
saber que se trata do namorado de Gabriela.
Kavaco desabafa com as amigos sobre a si-
tuação de Amanda. Solange se apresenta a
Marcelo e Gabriela como enviada do Conse-
lho para supervisionar o trabalho do diretor no
Sapiência. Jade confessa a Michael que foi
ela quem divulgou as fotos e vídeos de Jaque-
line com Alex. Fabiana pede a Jaqueline para
mudar de escola. Marcelo se preocupa com
a reação de Dandara com Solange. No hospi-
tal, Pérola desperta sem reconhecer Márcio.

Espelho da vida
A Guardiã observa quando Américo, em-

briagado, afirma que o casarão de Julia é dele.
Alain discute com Cris, depois que Isabel lhe
conta que encontrou a moça na casa de Julia.
Ana comenta com Edméia/ Grace que pres-
sente que a casa de Julia faz mal a Cris. Acre-
ditando que Américo está dormindo, Gentil con-
fessa seu amor ao homem.

O tempo não para
Livaldo jura a Samuca que não sabia

que a bala era de festim. Agustina e Car-

men fazem uma trégua para ajudar Dom
Sabino a recuperar prestígio na SamVita.
Helen se assusta quando Petra diz que
está tentando recuperar a guarda dos con-
gelados. Waleska conta a Marocas que
a operação On The Rocks foi reativada.
Lúcio e Betina são desmascarados por
Dom Sabino e Samuca, diante dos funci-
onários da Samvita. Lúcio comunica a
Betina e Mariacarla que implodirá o pré-
dio da SamVita.

O sétimo guardião
Valentina finge aceitar as exigências de

Eurico. Gabriel lamenta ficar longe de Luz.
Clotilde faz um convite para Luz. Mirtes se
prontifica a ajudar Socorro com Lourdes
Maria. Lourdes Maria pede ajuda a Gean-
dro, que não lhe dá atenção. Sampaio faz
intriga sobre Eurico e Valentina para Júni-
or. Marilda conta para Eurico sobre o trato
que fez com a irmã. Valentina pede para
Marcos Paulo confirmar a história que con-
tou a Olavo. Gabriel pensa em Luz. Lour-
des Maria é levada para um convento.
Mirtes procura Olavo. Geandro reclama
de Júnior para Eurico. Marcos Paulo en-
trega a Olavo o relatório com as proprie-
dades da água da fonte. Laura fica perple-
xa ao saber que Lourdes Maria foi para
um convento. Marilda pede um pouco da
água da fonte para Valentina. Judith vê Ro-
bério entrar no carro de Sampaio. João
Inácio tenta consolar Socorro. Valentina faz
uma nova proposta para Eurico.

Jesus
Caifás se irrita com Malco. Jairo orde-

na que Nemestrino não diga nada sobre o
que viu. Arimatéia desconfia de Deborah.
Mateus discute com Asisa. Tiago Menor
vai ao encontro de Mirian. Claudia flagra
Helena com Judas Tadeu. Dimas se as-
susta com o Hidrópico e Diana fica sem
graça. Shabaka elogia a beleza de Mirian.
José de Arimatéia convida Jesus e os após-
tolos para um banquete em sua casa. Tia-
go Justo diz se recusar a estar na mesma
casa que Jesus. Judas Tadeu pede para
Helena obedecer sua mãe. Claudia pede
para falar a sós com ele. Noemi fica frus-
trada ao perceber o amor de Petronius por
Madalena. Claudia agradece o cuidado de
Tadeu com Helena. Joana separa algumas
roupas de Chuza para dar a Jesus. Diana
diz que o Messias pode ajudar o Hidrópi-
co. Helena disfarça diante de Pilatos. Judi-
te avisa a Anás que está grávida e diz que
Caifás não é o pai. Adela diz que o Messi-
as pode curar o Hidrópico.

Minha vida
Efsun recebe uma ligação e escuta Yu-

suf dizer que não morreu. Nuran coloca
Guleser e Sakine para fora de casa. Nu-
ran conta para Efsun que conseguiu enga-
nar Hasret sobre a história da filha ter per-
dido o dinheiro para um vendedor.

Em �As aventuras de Poliana� do SBT,
Paola vê João tocando violão e se
interessa em conversar com ele. Éric
chega e fica enciumado. Poliana e Kessya
não encontram Bento. O drone entra na
casa de Sr. Pendleton e ele o captura.
Paola diz para João que os dois devem
fazer um dueto de saxofone e violão.
Claudia visita Luísa. Durval anuncia aos
funcionários da padaria que Jefferson é o
novo gerente. Waldisney passa de moto e
vê Nanci andando e conversando com Iuri,
ficando furioso.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Não hesite em dizer algumas verdades a aqueles
que lançam dúvidas sobre você por inveja. Não
tome conselhos que não se aplicam a você literal-
mente. Ouça seu corpo e suas necessidades.

To
ur

o

A sorte está do seu lado para remover uma preo-
cupação que você tem desde o mês passado. O
ritmo atual o está levando a fazer coisas demais.
Você deve pensar em relaxar totalmente quando
finalmente tiver chance.

G
êm

os

Algumas pessoas vão pensar que você procura
conflito, mas é simplesmente a sua necessidade
de perfeição. Todos vão sentir a sua vitalidade e
nada vai impedi-lo! Faria bem beber líquidos re-
gularmente.

C
ân

ce
r As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme irá

abrir as portas! Se você conseguir conter sua im-
paciência, vai ganhar com isso. Seu otimismo cres-
cente reforçará a sua energia.

Le
ão

Você se moverá para cumprir seus sonhos e isso
vai distraí-lo no presente. Concentre-se no por-
menor prático. Sua força não é um poço sem fun-
do. Você está exagerando sem perceber e preci-
sa ir mais devagar!

V
ir

ge
m

Sua mente criativa vai encontrar uma solução para
um problema que vem incomodando você. Siga
sua intuição. Não se deixe ser consumido pelas
necessidades dos outros, seria prejudicial e você
não pode permitir isso.

Li
br

a

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha
a objetividade e não se envolva. Você está cada
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar
dos limites. Faça um planejamento em relação às
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

E
sc

or
pi

ão Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito inte-
ressantes e há algo novo no ar. Você precisa de
movimento, isso ajudaria a se livrar do estresse.
Uma fadiga nervosa está esperando por você.
Desacelere seu fluxo de pensamento.

S
ag

it
ár

io Sua fala simples vai ganhar a estima das pessoas
que o rodeiam. Você está em excelente forma físi-
ca, curta a vida sem esperar que isto venha de
outras pessoas.

C
ap

ric
ór

ni
o Você será livre para agir como quiser hoje. Ativi-

dades financeiras são muito favoráveis. Sua men-
te está borbulhando e você vai encontrar todos os
tipos de coisas para fazer. Seja sensato.

A
qu

ár
io

Verifique as fontes de informação e você definiti-
vamente vai poupar um tempo considerável! Você
precisa modificar seus movimentos e impulsos. Você
deve evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
isso pode fazer mal a sua saúde. Atividades aqu-
áticas são boas para aliviar o estresse.

 P
ei

xe
s Seu bom senso o está guiando na direção

certa. Alguns chamam isso de sorte, seja raci-
onal. Descarte certos hábitos que não estão
ajudando você. Seria uma boa ideia rever
seus hábitos alimentares.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Acusado de matar mulher
com foice vai a júri hoje

Um caso que ganhou repercus-
são ano passado em Cascavel volta
à tona nesta quinta-feira (10). Sidnei
Rodrigues da Silva senta no banco
dos réus no julgamento por homicí-
dio triplamente qualificado da com-
panheira Guiomar Ferreira Prestes e
da tentativa de feminicídio contra a
enteada de 15 anos. Os crimes acon-
teceram em agosto do ano passa-
do. A sessão começa às 13h30, no
Tribunal do Júri de Cascavel.

Devido à celeridade com que o
processo tramitou na Justiça, o tra-
balho da defesa foi intenso nos últi-

mos dias. O objetivo é tentar provar
a inocência de Sidnei.

O advogado Moacir Ferrari diz que
a versão que será apresentada hoje
aos jurados não foi divulgada pela
imprensa e que é totalmente diferen-
te das informações divulgadas à épo-
ca, as quais ele classificou como �de-
sencontradas�. �Existe toda uma con-
traversão nos depoimentos diferente
do que foi divulgado e do que os vizi-
nhos falaram. A defesa sabe que é um
caso difícil, mas vamos trabalhar com
tudo o que a lei permite, dentro da
lealdade processual, para tentar ate-

nuar a pena ao máximo ou até mes-
mo obter a absolvição�.

Sem revelar a tese da defesa, o
advogado afirma que pegou o caso
em andamento e que, após estudar
os fatos, pode alegar que Sidnei tam-
bém foi uma vítima da situação. �Um
menino trabalhador, tinha alguns en-
volvimentos [com crime], mas, na fa-
mília, os três tinham passagem [pela
polícia]. Ele foi mais uma vítima da si-
tuação. Por isso a gente vai trabalhar
em cima dos fatos. Vamos passar os
fatos para os jurados e eles vão deci-
dir�, resumiu.

Uma noite macabra
A noite do dia 2 de agosto de 2018 foi macabra. Na Rua Primeiro de Maio, no
Bairro Neva, uma mulher foi morta a golpes de foices e uma adolescente teve
parte do braço decepada. O suposto agressor tentou tirar a própria vida, mas
sem sucesso.
Conforme as investigações da Polícia Civil, o réu Sidnei Rodrigues da Silva
tem problema em uma das pernas, o que lhe dificultava para encontrar um
emprego registrado. Por isso fazia “bicos”. E foi uma dívida que teria dado
início à discussão que resultou na tragédia: “Eles discutiram por causa de uma
conta de água. Sidnei atingiu as duas [mãe e filha] e depois tentou se matar”,
conta a delega Mariana Vieira.
A adolescente de 15 anos foi a primeira a ser ferida. Ela teve parte do braço
decepada por uma foice. Ao tentar defender a filha, Guiomar Ferreira foi
atingida e o golpe foi fatal.
Sidnei ficou ferido ao tentar tirar a própria vida.
A garota foi levada ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel e teve seu
braço reimplantado.
Segundo a Polícia Civil, Guiomar Ferreira havia registrado vários boletins de
ocorrência contra o marido por agressão,
mas nunca houve representação.

nnnnn Reportagem: Bethania Davies
Foto: Arquivo/Aílton Santos

Socorrista segura o braço amputado da adolescente

No quintal da casa, uma panela com

sangue marcava o local onde Guiomar caiu morta
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Giro da
Violência
Briga de irmãos
Um rapaz de 17 anos foi ferido com
golpes de arma branca na tarde dessa
quarta-feira (9) na Rua Orlando Silva,
no Bairro Brasília, em Cascavel.
Segundo testemunhas, houve um
desentendimento entre a vítima e o
irmão. Durante a briga, Valdiclei
Silva Morais foi ferido no braço
direito. Além do corte profundo, ele
apresentava uma contusão com
suspeita de fratura na mandíbula. A
Polícia Militar foi acionada para
registrar a ocorrência. O jovem foi
encaminhada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Ataque de animal
Um idoso sofreu vários ferimentos ao
ser atacado por um cachorro na Rua
Sócrates, no Bairro Interlagos, zona
norte de Cascavel, na manhã dessa
quarta-feira. Antônio Pagini, de 78
anos, sofreu cortes nos braços e nas
panturrilhas. Após receber os
primeiros atendimentos do Siate, ele
foi encaminhado para a UPA
Tancredo. Por não possuir carteira de
vacinação, o animal foi capturado e
encaminhado à Secretaria de Saúde,
que determina um período de
observação para verificar a
possibilidade de o animal estar
infectado por raiva.

Aves silvestres
A Polícia Ambiental apreendeu ontem
17 pássaros silvestres sem registro em
um estabelecimento na Rua Paraguai,
no Bairro Alto Alegre, em Cascavel.
Após denúncia anônima, a polícia
encontrou no local 14 canários-da-
terra; um trinca-ferro, um azulão, um
sangue-de-boi e várias gaiolas. Os
animais estavam saudáveis e foram
soltos em uma reserva. O dono das
aves, identificado como Gean Alvandir
Alves de Oliveira, foi encaminhado ao
2º Pelotão da 5ª Cia de Polícia
Ambiental em Santa Tereza do Oeste e
vai responder por infração ambiental
de posse e venda de animais
silvestres.

Centro �domina�
ocorrências

A Guarda Municipal de Cascavel

divulgou nessa quarta-feira (9) relató-

rio das ações de 2018. O documento

revelou que a viatura que mais aten-

deu ocorrências em 2018 foi a do

Setor Central, que atende os Bairros

Country, São Cristóvão, Centro e Can-

celli. A região concentrou 40% do to-

tal de ocorrências (923), mais do que

o dobro da região norte (456) e o tri-

plo da região oeste (328).

Segundo o diretor da GM, coronel

Avelino Novakoski, é comum que os

picos de atendimento se concentrem

na região central e um dos motivos é o

movimento nos espaços públicos como

as Praças da Catedral, Wilson Joffre,

do Migrante e da Bíblia. �A região do

Centro sempre teve mais ocorrências

na GM porque esses locais sempre

têm grande concentração de pessoas

ociosas e boa parte dessas pessoas

é usuária de entorpecentes. Estamos

circulando 24 horas então, ao presen-

ciar uma situação, a GM não pode pas-

sar sem fazer algo.�

ATENDIMENTOS

POR SETOR
Setor 1
Bairros: Country, Centro, São Cristó-
vão, Cancelli
Atendimentos: 923

Setor 2
Bairros: Recanto Tropical, Parque Ver-
de, Coqueiral, Alto Alegre, Santa Cruz,
Esmeralda, Santos Dummont, FAG
Atendimentos: 328

Setor 3
Bairros: Neva, Pioneiros Catarinenses,
Parque São Paulo, Maria Luiza, Região
do Lago, Pacaembu
Atendimentos: 290
Setor 4
Bairros: Guarujá, XIV de Novembro,
Santa Felicidade, Universitário, Casca-
vel Velho
Atendimentos: 256

Setor 5
Bairros: Interlagos, Brazmadeira, Bra-
sília, Periollo, Cataratas, Morumbi
Atendimentos: 456

Patrulha
Rural
Atendimentos: 125

Atendimentos
As viaturas da Guarda Municipal receberam 2.328 solicitações de atendimentos ano

passado, tendo resolvido 78% das ocorrências no local, sem necessidade de

encaminhamento à delegacia de polícia. A maioria das ocorrências atendidas pelas

equipes foram em apoio a outros órgãos policiais do Município, como atendimentos à

Lei Maria da Penha, que somaram 268 ocorrências, cerca de 11% do total. As

diligências de rotina da GM também resultaram na prisão de 509 pessoas, além de

outras 28 por tráfico de drogas, na apreensão de sete armas de fogo e na

recuperação de 43 veículos furtados ou roubados em Cascavel.

Processos administrativos
Em virtude das recentes polêmicas envolvendo servidores da Guarda Municipal o diretor

Coronel Avelino Novakoski afirma que houve uma redução de 25% nos casos que

resultam na abertura de processos administrativos em relação ao ano anterior. “Nós

tivemos muito mais acertos do que eventuais falhas. O fato negativo dá mais

divulgação, infelizmente, mas os positivos mostram que o atendimento foi muito além”.

O relatório da corregedoria da Guarda Municipal mostra que estão sendo investigados sete

casos da Guarda Patrimonial e 14 casos da Guarda Municipal, todos relativos a 2018.

nnnnn Reportagem: Bethania Davies
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Estádio deverá ter seis
meses para adequações

Praça desportiva que este ano será
a casa das duas equipes de Cascavel
na elite do Paranaense de Futebol,
tendo uma visibilidade e carga de jo-
gos inédita, o Estádio Olímpico Regi-
onal Arnaldo Busatto deverá ter seis
meses de prazo para que o Município
realize as adequações necessárias de
acessibilidade nas rampas de acesso
às arquibancadas.

Pelo menos é esse o prazo que a
Secesp (Secretaria de Cultura e Es-
porte) espera estar estipulado no
novo TAC (Termo de Ajuste de Con-
duta) que desta vez está sendo fir-
mado com o Ministério Público Esta-
dual para que o local seja liberado a
sediar eventos neste ano. Em 2017 e
2018 o estádio funcionou por um TAC
firmado com o Corpo de Bombeiros,
e por lei, o acordo não pode ser re-
novado pela terceira vez.

�A solicitação ao Ministério Público
foi feita no dia 5 de dezembro e ape-
nas nesta semana a procuradora vol-
tou de férias. A doutora Larissa Haick
foi quem ficou com essa demanda.
Estou aguardando um horário para
conversar com ela. Já cumprimos o
que nos foi solicitado e acredito que
consigamos atender sem maiores pre-
ocupações. Esse prazo de seis meses
é fundamental para fazermos essa
obra da maneira correta. Acredito que
o TAC deve ocorrer nesta semana�,
explica o secretário municipal de Cul-
tura e Esporte, Ricardo Bulgarelli.

Por enquanto, o Estádio Olímpi-
co está liberado para uso apenas
até o dia 20, data no qual receberá
o primeiro jogo pelo Paranaense de
Futebol 2019: FC Cascavel x Tole-
do, pela 1ª rodada.

PROJETOS INÉDITOS
As solicitações do MP foram para que o Município, proprietário da praça
desportiva, apresentasse projetos para realizar a obra, com levantamento de
custos e viabilidade de recursos e mão de obra. De acordo com Bulgarelli, a
documentação está pronta e em suas mãos. “Os projetos, inclusive, ficaram
prontos na sexta-feira (4), todos eles: os das rampas, estrutural e
arquitetônico. Então, está tudo sob controle, acredito que esse TAC será
concedido sem maiores problemas. Obviamente que precisa do despacho dela
[promotora], mas estamos cumprindo, como fiz agora, pela primeira vez. Nesses
dois anos de prorrogação não haviam sido feitos projetos. Então, tive que ficar
‘em cima’ para que ele fosse confeccionado”.

CONCESSÃO
O Estádio Olímpico, tal quais outras grandes praças desportivas da cidade, como
autódromo e kartódromo, devem passar por processo de concessão de uso ainda
este ano. A possibilidade de o Município “terceirizar” esses espaços públicos já
foi aprovada pela Câmara de Vereadores. No caso do estádio, o edital de
concessão deverá ser elaborado ainda neste primeiro semestre de 2019. “A ideia
é apresentar esse edital no segundo semestre, inclusive, após o Campeonato
Paranaense. E para isso tem que haver a adequação do estádio. Até porque,
vamos propor a concessão sem saber se haverá interessados. Então, minha ideia
é executar a obra”, explica o secretário de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli.

FÁBIO DONEGÁ
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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, 04  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Anderson Costa e Wania Cristiane Beloni

2- Adevilson Valerio da Silva e Patricia Cosmo Cordeiro

3- Marcel Carneiro Rodrigues e Larissa Eugenia Zanini

4- Rafael Aparecido Rossi e Letícia dos Santos Dias

5- Ronaldo Almeida de Argolo e Eni Voos

6- Lucas Martini Tiscoski e Sueleen de Biazi

7- Aldevino Alves Barbosa e Luzineide Rodrigues dos Santos

8- Douglas Müller e Flávia Carina Batista Schmidt

9- Marcelo de Araujo e Maysa Rodrigues da Silva

Ciro Nardi tem programação
esportiva e recreativa este mês
A Secesp (Secretaria de Cultura

e Esportes) realizará no período de

21 a 25 de janeiro mais uma edição
da Colônia de Férias, no Centro Es-

portivo Ciro Nardi. Os pais poderão
levar seus filhos para brincar das

13h30 às 16h30 e desfrutar de uma
intensa programação com ativida-

des na cama elástica, brinquedos in-
fláveis, play ground, quadras espor-

tivas e muita diversão que serão ofe-
recidas às crianças.

A Secesp está organizando tam-
bém torneios de vôlei, basquete e fut-

sal. Os melhores colocados recebe-
rão medalhas. Os servidores da se-

cretaria retornam ao trabalho no dia
17 para organizar toda a agenda de

eventos para receber as crianças que
estão no período de férias escolares.

O Município investiu na remode-
lação do parquinho que foi todo fei-

to com madeira naval. E, nestes dias
quentes de verão, os pais não pre-

cisarão se preocupar, porque os
brinquedos foram instalados em áre-

as bem arborizadas do Complexo
Esportivo di, oferecendo assim, a

possibilidade de as crianças aprovei-
tarem o dia protegidos do sol forte.

O objetivo da Secesp é oferecer
momentos de lazer, descanso e diver-

são para toda família. A participação nas
atividades é gratuita, mas as crianças

deverão estar acompanhadas de um
adulto responsável e levar lanche.

ECOPARK

MORUMBI

No Ecopark Morumbi, desde
segunda-feira já estão sendo
realizadas aulas de futsal, basquete,
vôlei, tênis de mesa e xadrez. Na
próxima semana, na sexta-feira, dia
18, terão início as aulas de hip hop
(dança de rua), enquanto as aulas
de ginástica rítmica estão marcadas
para começar apenas em fevereiro.
Para todas essas modalidades
seguem abertas as inscrições, e cada
aluno, de 6 a 15 anos, pode se
inscrever em até duas escolinhas no
contraturno escolar. As inscrições
devem ser feitas no ginásio de
esportes do Ecopark, de segunda a
sexta feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 16h30. Para fazer a
inscrição é necessário apresentar
cópia dos seguintes documentos:
RG ou certidão de nascimento do
aluno; CPF e RG do responsável;
comprovante de residência
atualizado; uma foto atual do aluno;
e a ficha de inscrição completa e
assinada pelo responsável (pode ser
retirada no local).
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   COPA SÃO PAULO
13h30 Aquidauanense x Jacobina
15h Parnahyba x Sete de Dourados
15h V. Redonda x Santo André
15h30 Água Santa x Atlético-MG
17h15 Sergipe x São Caetano
17h15 Audax-SP x Fluminense
17h15 Portuguesa x Paraná Clube
19h15 São Raimundo x Lagarto
19h30 União Mogi x Santos
21h30 Oeste x Grêmio

   CARIOCA
20h Goytacaz x América

   COPA DO REI
16h30 Athletic Bilbao x Sevilla
17h30 Betis x Real Sociedad
18h30 Levante x Barcelona

   COPA FLÓRIDA

22h Ajax x Flamengo
22h E. Frankfurt x São Paulo

JOGAM HOJE

Copa Flórida 2019 Histórico
Esta é a primeira

participação do Flamengo no

Copa Flórida. Já o São Paulo

conquistou uma vez a

competição: em 2017,

quando venceu o Corinthians
nos pênaltis. Em 2018, o

título ficou com o Atlético

Nacional (COL), que venceu o

Barcelona de Guayaquil (EQU)

na final. Já o Atlético-MG foi

campeão em 2016 sobre o
Bayer Leverkusen, vice-

campeão também na primeira

edição, em 2015, que teve o

Köln (ALE) como vencedor.

Competição que ocorre 2015 e
no estado estadunidense que a
sedia, a Copa Flórida 2019 tem iní-
cio nesta quinta-feira com os dois
representantes do futebol brasilei-
ro em ação: Flamengo e São Paulo.

Ambos atuarão às 22h (de Bra-
sília) pela primeira rodada do tor-
neio, realizado em forma de qua-
drangular. O Rubro-Negro enfrenta-
rá o Ajax, representante da Holan-
da, no Orlando City Stadium, en-
quanto o Tricolor medirá forças com
o Eintracht Frankfurt, representan-

te da Alemanha, no All Lang Sta-
dium. No sábado (12) as quatro
equipes voltarão a atuar: paulistas
contra holandeses, às 16h, e cari-
ocas contra alemães, às 19h.

O regulamento prevê que o time
que somar mais pontos nesses jogos
será campeão: três pontos para vitó-
ria e um para empate, além de um
ponto extra para o vencedor da dispu-
ta de pênaltis. Os critérios de desem-
pate são: número de vitórias, saldo
de gols, confronto direto, gols marca-
dos e fair play, seguindo regras da Fifa.

Copinha
Equipes que entraram em campo, ontem, pela última rodada da fase de grupos,
em busca dos três pontos para confirmar a classificação à segunda fase da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior, Londrina e Coritiba alcançaram o objetivo e
se garantiram na sequência da competição. O Tubarão venceu o Elosport por 4 a
1 e avançou como líder do Grupo 24. De quebra, eliminou os donos da casa em
Capão Bonito, pois o Taboão da Serra venceu o Confiança e passou o Elosport
na tabela. Na segunda fase, o Londrina enfrentará Fluminense ou Audax, que
jogam hoje. No Grupo 26, o Coritiba também terminou em primeiro lugar ao
vencer o Flamengo-SP em Guarulhos de virada, por 2 a 1. Com isso, o Coxa
chegou aos 7 pontos e deixou o rival em segundo, com 6. Na próxima fase, o
adversário do Alviverde será São Caetano, Mogi ou Santos, que jogam hoje.

Athletico e Paraná
O Athletico também fechou ontem a
fase de grupos. Enfrentou o Tupã, à
noite, já garantido na segunda fase.
Já o Paraná Clube atua hoje pela 3ª
rodada do Grupo 32. Com apenas 1
ponto, fora de zona de classificação, o
Tricolor precisa derrotar a líder com
100% de aproveitamento Portuguesa
em pleno Canindé, às 17h15, e torcer
para que não haja vencedor em Volta
Redonda x Santo André, às 15h.

O Santos fechou a
contratação do meia
venezuelano, Yeferson
Soteldo, que pertencia
ao Huachipato-CHI. O
clube paulista aguarda
a chegada do jogador
no sábado. Soteldo, de
21 anos, é o primeiro
reforço do clube
paulista para a disputa
desta temporada. O
Santos pagará US$ 3
milhões (cerca de R$
11 milhões) por 100%
dos direitos
econômicos do
jogador, que deverá
receber pouco mais de
R$ 250 mil mensais
para defender o
alvinegro praiano.
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