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Carbonizado
Um incêndio destruiu completamente

uma casinha em Juvinópolis. O morador,
um homem de 68 anos, que vivia no local

sozinho, morreu com o fogo.
 Pág. 13

AÍLTON SANTOS

PÁGINA

06 Comunidade organiza jantar para
terminar de pagar a UPS Oeste

PÁGINA

12 Estelionato perde status de
delegacia e vira setor da 15ª SDP

B4 perde briga e OTT fará novo terminal
AEROPORTO
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Com 250 barracões
vazios, prefeito tenta
atrair empreendedores

O prefeito Leonaldo Paranhos enviou à Câmara de Cascavel um pacote de medidas
pedindo autorização para conceder benefícios fiscais a novos empreendedores. Confor-
me Paranhos, existem na cidade 250 barracões desocupados nos distritos industriais.
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Vice-presidente da
República, Hamilton

Mourão, defende que o texto
da reforma da Previdência

deve considerar todos os
segmentos da sociedade.

 “A reforma
deverá atingir
a todos, pares

e ímpares,
ninguém

poderá ficar
de fora”.
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Havia uma pedra no meio da linha
 Vinícius de Morais dizia que escrever prosa é uma arte ingrata. Talvez

seja. Ela tem lá seus momentos enfadonhos, não tem como negar; mas
também há aqueles dias em que o escrevinhar em prosa se apresenta
como um verdadeiro deleite celestial para aqueles que escrevinham e, ao
seu modo, para todos os demais que degustam o fruto desse labor.

Lembrei-me também do que certa feita havia dito o historiador inglês
Paul Johnson, em seu livro “Al diablo con Picasso y otros ensayos”,
onde o mesmo afirmava, jubilosamente, que não há maior alegria no
mundo do que ter um espaço para poder escrever e publicar sobre o
que você desejar, do jeito que quiser para aqueles que desejarem lê-lo.

Seja como for, escrever é uma forma de deleite tão particular quanto
ler ou ouvir música (música meu caro, música); e, naturalmente, este
acaba não apetecendo o paladar de uns e causando náuseas em ou-
tros. Isso, também, faz parte do borogodó.

Ler, ouvir música e, por certo, escrever, exige de cada um de nós
uma porção de atenção que apenas é possível ser ofertada quando há
amor em nosso coração, amor pelo objeto de nossa contemplação e, é
claro, uma boa dose de senso de humor, pois quem não se diverte,
inevitavelmente, se perverte. Aliás, quem não sabe se divertir, termina
por se destruir, porque a ausência do senso de humor leva a perda do
senso das proporções.

Sim, sei que o dito popular afirma que gosto não se discute. Mas isso
não significa que não devemos dirimir em nosso íntimo sobre aquilo que
é uma produção de bom gosto daquelas que seriam de mau gosto.

Penso que seria justamente aí que reside, em parte, a sofrência
indicada pelo nosso amado poetinha e, em parte, a boniteza apontada
pelo historiador inglês.

Mas se a vida é assim, com seus regozijos e penúrias, por que na
prosa seria diferente? Não tem como. E não apenas faz parte da vida,
como é um instrumento poderoso para registrar a vida como ela é e para
nos ensinar a vivê-la duma forma, como direi; mais sábia, e, nesse traçar
cambaleante de linhas, palavras e letras, nem sempre se consegue o
efeito pedagógico desejado. As razões para isso são muitas e, todas elas,
inerentes à condição humana.

Por isso e por fim, imagino que esse exercício solitário de ler e
escrever seja composto por momentos luminosos onde temos a possibi-
lidade de melhor nos conhecer, por estarmos dispostos a aprender.

Dartagnan da Silva Zanela é escritor

AGÊNCIA BRASIL



POLÍTICA 03CASCAVEL, 14 DE FEVEREIRO DE 2019

Terceirização
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Vistoria
Hoje, a partir das 9h, o
prefeito Leonaldo Paranhos e
os vereadores embarcam no
novo sitema de canaletas do
transporte público,
percorrendo de ônibus as
Avenidas Barão do Rio
Branco, Brasil e Tancredo
Neves. Eles serão as
“cobaias” do sistema que
entra em vigor neste sábado.

Em análise
Os motoristas de ônibus de
Cascavel devem decidir na
próxima se aceitam a
contraproposta da empresa
em relação ao reajuste dos
salários. A categoria
reivindica 4% de reposição
mais 5% de ganho real. A
empresa, que antes oferecia
3%, agora aceitou pagar 4%,
mas nada de aumento real. O
vale-alimentação passou de
R$ 236 para R$ 250. O

Punição exemplar
A expulsão dos três guardas municipais acusados de
agredir um homem serviu como medida exemplar à

corporação. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) enfatizou
a necessidade de fortalecer a Guarda Municipal e deixou

claro que “aqueles que agirem fora das regras serão
punidos”. Além da intensificação de cursos, Paranhos

informou que câmeras GoPro serão instaladas nos
uniformes dos guardas. A medida vem ao encontro de uma
proposta feita pelo vereador Fernando Hallberg (PPL) no

começo do ano de gravar as abordagens.

acordo depende da aprovação
da assembleia.

Esgoto
O vereador Roberto Parra
(MDB) entrou na discussão
das tarifas. Ele requer que a
Sanepar reduza o percentual
cobrando pelo esgoto de
80% do gasto com a água
para 50%.

Cabide na Cohapar
Vice-prefeito de Cascavel
licenciado, Jorge Lange está
na Capital do Estado fazendo
uma limpa na Cohapar. Já
demitiu 181 comissionados e
retirou gratificações de
servidores - alguns até
acumulavam benefícios. Só
com a folha, a companhia
gastava anualmente R$ 67
milhões. Lange pretende fazer
da Cohapar um exemplo de
gestão eficiente, com
profissionais competentes.

 O deputado estadual Márcio Pacheco divulga oficialmente hoje
sua filiação no PDT, em ato na capital do Estado.

 Formalmente, Pacheco já carrega as cores do partido desde
o dia 7 deste mês.

Com o contrato com a paulista Cotema perto do fim, a
Cettrans prepara nova licitação para a terceirização do
Terminal Rodoviário. Está em elaboração um Termo de
Referência para que a futura empresa assuma o serviço e
investimentos. Além da segurança, serão incluídos zeladoria
da área comum, guarda-volumes e estacionamento. Entre as
obras solicitadas estão a retirada do antigo chafariz e o uso
de energia solar. O valor pago hoje é de R$ 22 mil/mês.

Pacote de medidas
será enviado à Câmara

Barracões desocupados
Paranhos alega que existem na cidade 250 barracões
desocupados na cidade em distritos industriais. A expectativa
da administração com a iniciativa, além da geração de
emprego, é aumentar a arrecadação de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza). O envio dos projetos à
Câmara está previsto até 10 de março - depois segue para
análise das comissões e, por último, votação em plenário.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 A Casa Civil da Prefei-
tura de Cascavel finaliza
ajustes para enviar à Câ-
mara de Vereadores um
pacote de medidas da
administração municipal
com dois principais propó-
sitos: atrair mais empre-
sas para aumentar a ar-
recadação de impostos e
incentivar a eficiência da
gestão de pessoal redu-
zindo as faltas no serviço
de saúde pública.

Em relação ao funcio-
nalismo, a ideia é pagar
bônus assiduidade - um
prêmio - aos servidores
que atuam nas UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde).
O projeto amplamente de-
batido pela Secretaria de
Saúde pretende valorizar
aqueles que não tiverem
faltas sem justificativas
no mês. “Queremos pre-
miar os servidores das
UBSs que se dedicam o
mês todo, o ano todo. Um
bônus de incentivo aos
servidores públicos, cla-
ro, respeitando sempre
os casos excepcionais”,
explica o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC).

Embora a prefeitura
esteja com o limite pru-
dencial acima dos 52%, o
prefeito assegura que há
possibilidade de implan-
tação da medida que con-
verge em melhor aprovei-
tamento da mão de obra
existente - assim, não

serão necessários con-
cursos para suprir a de-
manda existente de profis-
sionais. “Tenho feito essa
gestão pensando justa-
mente nos efeitos gerais.
Esse benefício traz outras
consequências positivas
e financeiras - reduz, por
exemplo, as horas extras
e as faltas sem justifica-
tivas”. O valor ainda é ana-
lisado - será um bônus fixo
a todos os profissionais.

Já em relação à econo-
mia, Cascavel pretende
avançar na atração de
empresas. Por isso, vai
pedir autorização da Câ-
mara para isentar os no-
vos empreendimentos
que aderirem a um progra-
ma municipal do paga-
mento de IPTU. O governo
do Estado também será
parceiro. “Queremos mo-
vimentar o mercado. Esta-
mos percebendo uma re-
tomada da economia e
queremos antecipar isso,
fazer com que a cidade
possa ter um plano atra-
tivo para quem tenha em-
presas em outras regiões
e queira se instalar em
Cascavel, oferecendo in-
centivos como isenção de
impostos e estrutura físi-
ca. Teremos convênios
com a Sanepar e a Copel.
O item energia elétrica
tem um peso grande nos
gastos das indústrias”.
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 As obras do Terminal de Passa-
geiros do Aeroporto de Cascavel es-
tão prestes a começar. A Comissão
Permanente de Licitações negou
pela segunda vez o recurso da se-
gunda colocada - Consórcio B4
Construções Civis Ltda e Pauletto,
Pauletto & Cia Ltda. A empresa co-
brava o reconhecimento de privilé-
gio de empresa de pequeno porte,
que lhe daria condições de cobrir a
proposta da primeira colocada. Con-
tudo, ela foi desclassificada dessa
categoria por integrar o capital de
outra empresa.

Agora, diante da decisão que não
cabe mais recursos, a OTT Constru-
ções e Incorporações será declara-
da a vencedora da licitação.

A empresa de Curitiba apre-
sentou a menor proposta entre as
11 par ticipantes, no valor de

B4 tem recurso negado
e OTT vence licitação

 Reportagem: Josimar Bagatoli

OBRAS do terminal estão
paradas há mais de dois anos

 A adesão ao programa de
parcelamento de débitos de ICMS
e dívidas ativas não tributárias
instituído no novo Refis estadual
começa no dia 20 de fevereiro.
Conforme determina a lei, a
Secretaria de Estado da Fazenda
dará oportunidade de
regularização dos débitos com
redução de multa e juros e
parcelamento em até 180 vezes.
Na adesão, o contribuinte deve
indicar todos os débitos que
pretende parcelar, devendo a
primeira parcela ser paga até o
último dia útil do mês da adesão e as
demais até o último dia útil dos
meses subsequentes. O
compromisso com o parcelamento,
bem como o recolhimento em
parcela única, deverá ser firmado

R$ 16.388.084, desconto de
13,3% do valor máximo, fixado em
R$ 18.574.150,06.

O resultado deve ser homologa-
do o quanto antes pela Prefeitura
de Cascavel, que tem pressa em
retomar as obras.

O certame enfrentou vários imbró-
glios jurídicos entre as concorrentes

e está em andamento há três meses.
A expectativa é de que na próxi-

ma semana o contrato entre a prefei-
tura e a OTT seja assinado, e, com
isso, o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) pode emitir a ordem de serviço
e permitir o início das obras.

AÍLTON SANTOS

Atenção empresários: adesão ao Refis começa no dia 20
até o dia 24 de abril de 2019, às 18h.
Os créditos tributários de ICM e ICMS
decorrentes de fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de
2017, constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa, poderão ser
pagos em parcela única com redução
de 80% na multa e 40% nos juros; em
até 60 parcelas mensais, iguais e
sucessivas, com redução de 60% na
multa e 25% nos juros; em até 120

parcelas mensais com redução de
40% na multa e 20% nos juros; e em
até 180 parcelas mensais com
redução de 20% na multa e 10% nos
juros. O valor de cada parcela não
poderá ser inferior a 5 UPF/PR
(em torno de R$ 500).
A adesão deve ocorrer no site da
Secretaria da Fazenda. Os
pagamentos em parcela única já
estão disponíveis.

RESCISÃO
O parcelamento pode ser rescindido pela Secretaria da Fazenda em caso da falta
de pagamento da primeira parcela no prazo estabelecido; falta de pagamento de
três parcelas, consecutivas ou não, ou de valor correspondente a três parcelas, de
quaisquer das duas últimas parcelas ou de saldo residual por prazo superior a 60

dias; e falta de recolhimento do ICMS declarado na EFD, desde que não
regularizado no prazo de 60 dias, contados do vencimento original, cujo prazo de

vencimento ocorra no período de vigência do parcelamento.
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 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 Na tarde dessa quarta-feira (13),
cerca de 40 novos candidatos
participaram do primeiro
treinamento de voluntários de 2019.
A capacitação foi realizada no
auditório do Núcleo Solidário em
Cascavel. O projeto que tem parceria
com a LFCC (Legião Feminina de
Combate ao Câncer) existe há mais

BAIRROS MUITO
MAIS SEGUROS
Apesar dos contratempos, Cleocir
Debiazi diz que vale a pena a união
da comunidade para ter mais
segurança perto de casa. “Para nós
a UPS Oeste tem sido ótima!
Diminuiu muito a criminalidade. É
muito bom se sentir seguro”.

UPS Oeste: Comunidade se
junta para quitar dívida

Jantar vai ajudar a pagar
reforma da UPS Oeste

 A UPS (Unidade Paraná Seguro)
Oeste, inaugurada em novembro no
Bairro Santa Cruz, em Cascavel, só
saiu do papel graças à ação da co-
munidade, que bancou a reforma do
prédio da Associação de Moradores.

A Cohavel (Companhia de Habi-
tação de Cascavel) forneceu os tra-
balhadores, mas foram os morado-
res que pagaram os materiais de
construção e os móveis. A conta fi-
cou salgada: só com os materiais,
a comunidade gastou R$ 100 mil,
desse valor, R$ 91 mil foram pagos
com a ajuda de empresários e dos
próprios moradores. Para quitar o
restante, a comunidade organizou
um jantar que será realizado na pró-
xima sexta-feira, dia 22.

A dívida dos R$ 9 mil está em nome
de quatro pessoas da comissão forma-
da justamente para garantir a constru-
ção e a manutenção da UPS.

“Vamos servir macarronada à bo-
lonhesa, galeto, frango assado e sa-
ladas na Associação do Remonatto,
que fica no Bairro Santo Onofre”, diz
Cleocir Debiazi, que convida toda a
comunidade da região oeste e do res-
tante da cidade para participar. O
valor do ingresso é R$ 15 e crianças
de seis a 12 anos pagam R$ 10.

Diversas empresas se disponibi-

lizaram a ajudar a vender os convi-
tes, mas para quem não encontrar
pode entrar em contato pelo telefo-
ne/Whats (45) 99905-5422. “Quem
quiser colaborar com dinheiro tam-
bém pode, é só me procurar que acer-
tamos os detalhes”, explica Cleocir.

A comunidade ainda busca par-
ceiros para ajudar na manutenção
do prédio da UPS. “Vamos tentar
criar um fundo. Após isso queremos
prestar todos os esclarecimentos
dos gastos mensais para os mora-
dores, sempre buscando a transpa-
rência”, afirma Cleocir.

Legião treina novos voluntários
de 20 anos e conta com mais 600
voluntários em Cascavel e Umuarama,
que prestam serviço e dedicam tempo
e amor aos pacientes e aos
acompanhantes.
Durante o treinamento, as legionárias
explicam como funciona o complexo
hospitalar e as funções dos novos
voluntários.

A nova equipe será destinada aos
mais variados setores, podendo
colaborar com atendimento
ambulatorial, internamentos, setores
administrativos, poderão auxiliar no
Bazar e no Núcleo Solidário, bem
como no atendimento aos pacientes
e acompanhantes hospedados na
Casa de Apoio.
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 A comunidade de Juvinópolis,
distrito de Cascavel, tem como roti-
na ficar sem água e luz. Na madru-
gada de terça-feira (12), a chuva che-
gou e, como de costume, houve in-
terrompimento do fornecimento de
água. Isso mesmo! É que faltou luz
e, sem luz, não tem água para 411
casas e comércios da zona urbana.

“Nós já estamos até acostuma-
dos com isso. Eu tive que instalar
caixa de água para suprir nossa
demanda, pois a situação aqui é
complicada”, diz Dailaine Moreira
dos Santos, que mora há 24 anos
no distrito. Ela conta que o proble-
ma é frequente e que pelo menos
uma ou duas vezes por mês ficam
sem os serviços básicos, embora
a conta nunca falhe.

Para ela, quem mais sofre com
o problema é o comércio: “A gente
ainda consegue se virar. Mas quem
depende da água e da luz para o
trabalho, como a panificadora e o
mercado, sofrem muito. Sempre há

Juvinópolis fica sem
água e luz, de novo!

 POPULAÇÃO de Juvinópolis fica pelo menos uma vez por mês sem água e luz

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Fornecimento emergencial
A assessoria da Sanepar informou que caminhões-pipa atenderam de forma
emergência a comunidade do Distrito de Juvinópolis e que, assim que houve
o interrompimento do fornecimento de luz no poço que abastece o local, a

Copel foi comunicada e no fim da manhã de ontem ela restabeleceu o
serviço. “No local temos certa frequência no interrompimento de água
devido à falta de luz. Isso ocorre principalmente em dias de chuva forte.
Mas não é em toda vez que falta de luz que acaba a água, já que, se a

energia for restabelecida rapidamente, o reservatório consegue segurar
um pouco”, repassou a assessoria.

1,7 mil unidades
no escuro
A Copel se manifestou em nota:
“Em Juvinópolis tivemos vários
problemas devido ao temporal da
madrugada de ontem [12/02].
Cerca de 1.760 unidades
consumidoras foram afetadas pela
interrupção no fornecimento de
energia e 120 ainda aguardam
atendimento hoje [ontem]. A
unidade da Sanepar foi uma das
afetadas, mas teve o fornecimento
restabelecido às 11h40”.
As avarias na rede foram cabos
rompidos por queda de árvores.

prejuízos para eles”, diz. “Quando
vem chuva até nos preparamos por-
que sabemos que vai faltar água”.

No meio da tarde de ontem
ainda não havia estabilidade na
energia elétrica: “Há apagões
de vez em quando”.

Para Tatiane Dallacosta, o pro-
blema foi decorrente do temporal.
“Ainda bem que a Sanepar estava
conseguindo nos atender por meio
dos caminhões-pipa”.
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Pai procura filha que
sumiu após pegar Uber
 O desaparecimento de uma adoles-

cente ontem em Cascavel mobilizou
milhares de pessoas pelas redes soci-
ais e a polícia. O pai da garota, Jeferson
Deobald, foi quem postou no Facebook
fotos da filha pedindo ajuda para encon-
trá-la. Em sete horas a postagem já ti-
nha quase 9 mil compartilhamentos.

Segundo o pai, sua filha Maria Eduar-
da Capelina Lima, de 14 anos, saiu de
casa pela manhã e não deu mais notíci-
as. Ela mora no Bairro Maria Luiza, re-
gião central de Cascavel, e estuda no
Colégio Senai, onde não chegou pela
manhã conforme sempre fazia.

Na busca pela menina, à tarde os pais
encontraram um lançamento no cartão de
crédito no valor de R$ 391,70 pagos para
um Uber. A corrida teve início às 7h43 e

ela teria desembarcado em Marumbi, uma
cidade distante 280 quilômetros de Cas-
cavel indo ao norte do Estado.

Segundo o pai, Maria Eduarda tinha
passagem comprada para ir a São Pau-
lo: “Eu fui transferido para cá [SP] e ela
estava toda feliz que ia vir aqui para me
ver. A gente tinha combinado que eu a
buscaria no aeroporto de Campinas ama-
nhã [hoje] de manhã”.

Desde a manhã de ontem a Polícia
Civil ajuda nas buscas à adolescente.
Após identificarem o veículo que ela em-
barcou, os policiais chegaram ao condu-
tor ainda na cidade do destino. Segundo
a polícia, as informações fornecidas por
ele estão contribuindo na investigação.

Em nota, a polícia informou que “vá-
rios nomes de cidade e locais de possí-

vel paradeiro da adolescente já foram
indicados, estando todos sendo verifi-
cados”. A última informação a que a re-
portagem teve acesso era de que equi-
pes faziam buscas na região de Marum-
bi, mas a adolescente ainda não havia
sido encontrada.

Qualquer informação pode ser repas-
sada para a polícia.

 Reportagem: Bethania Davies

ARQUIVO PESSOAL



SOCIAL 09CASCAVEL, 14 DE FEVEREIRO DE 2019

gente@jhoje.com.br

 Victoria, o pequeno Guilherme e Diego Carlos na
doce espera por Matheus

Felicidades!
Ildo Antonio da Silva,

Valdair Antonio Godoy
Cardoso, Vanice Fiorentin,
Silvana Santos, Fernanda

Machado da Silva, Josimar
Arouca Magiole, Fernando
Dutra Aranha, Ana Carolina

Pereira Lima, Vinicius
Henrick Barbosa, Sandro

Silveira e Fernando
Hallberg.

Produção Cultural
Olha que legal! A Casanóz e

os Risologistas Doutores do
Riso oferecem nesta sexta-

feira, das 19h às 22h,
whorkshop Produção
Cultural. É gratuito!

Inscrições e informações:
(41) 99796-7306.

Tô achando que virei
vegetariano:    resolvo

pepinos,  seguro batatas

Gestão e controles
A administradora de empresas Bernadete Silveira Martins
vai repassar os conteúdos do curso Gestão e Controles
Financeiros Essenciais que ocorre dias 19, 20 e 21 de

fevereiro, das 19h às 23h, na Acic. Informações: 3321-1408.

Quem recebe muitos beijinhos
hoje por mais um ano de vida é
Silvana Fátima dos Santos
Martinasso. Nossos parabéns!

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

quentes, descasco abacaxis
e ouço um monte de

abobrinhas...
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Patrick pede
Lidiane em namoro
Em “Verão 90” Álamo tenta
acalmar Madá. Raimundo se
sensibiliza com as palavras de
acusação de Janaína. Quinzinho
conta a Candé sobre seu
envolvimento com Dandara.
Mercedes chantageia Herculano e
afirma ter quitado a dívida do
empresário com Cerqueira.
Janaína fica surpresa quando
Raimundo a procura. Dandara fala
mal do dono da PopTV para
Patrick, sem imaginar que
Quinzinho é o empresário. Patrick
propõe um relacionamento sério
com Lidiane. Quinzinho procura
Dandarae é apresentado a
Patrick. O eletricista desconfia do
jeito de Quinzinho, que se enrola
com mentiras e se diz pobre.
Herculano vai à casa de João e se
depara com Janaína. Manu e João
têm sua noite de amor.

 • SBT

Malhação
Amanda se engasga, e Rafael socorre a

menina. Rafael explica a situação de Amanda para
Kavaco. Marcelo repreende Solange, que acaba
demitindo Breno. Maria Alice leva Verena para
sua casa. Flora e Tito conversam sozinhos. Ga-
briela e Paulo contam para Mel sobre os gêmeos
e ficam aliviados com a reação da menina. Rafael
se encontra com Solange no restaurante. Alex é
hostil com Gabriela. Verena tem um pesadelo com
Breno. Solange tenta seduzir Rafael.

Espelho da vida
A Guardiã se revolta contra Isabel e a ame-

aça, mas André liberta a moça. Marcelo afirma a
Alain que investigará documentação do casarão
de Julia. Alain acredita que Isabel possa ter dopa-
do Cris. Alain discute com Isabel, e Priscila fica
magoada com o pai. Mauro se insinua para Gigi
durante as gravações do filme. Flor questiona o
comportamento de Jadson. Michele e Tavares
não conseguem contar a Neusa sobre a viagem
da jovem. Graça afirma a Cris/Julia que ela e
Danilo ficarão juntos em outra vida. Dora e Otávio
ficam juntos, e Gustavo não gosta. Michele e Pat
discutem. Eugênio leva Henrique para visitar Pi-
edade e Albertina. Cris/Julia sente-se mal e des-
maia nos braços de Danilo.

O sétimo guardião
Feijão se finge de doente para Louise. Ga-

briel fica abalado ao ver Luz com Júnior e Euri-
co. Luz vai ao casarão à procura de Gabriel e
desmaia ao ver Murilo. Murilo pede que Luz
interceda a seu favor junto a Sóstenes. Valentina
se descontrola quando Eurico informa o resul-
tado da audiência. Rivalda tenta se insinuar para
Walid, mas Diana atrapalha. Bebeto recebe uma
carta para fazer um teste em uma academia de
dança. Lourdes Maria se encanta com os com-
putadores que chegam para a loja de turismo.
Valentina procura Eurico e Marilda.

Teresa
Vanessa, irritada, pensa que Joana não po-

derá se casar com Heitor, pois eles continuam
casados. Aurora diz a Joana que seu pai segue
com os tramites do divórcio. Aída propõe a Mari-
ano que vivam juntos, mas ele diz que ainda não
está em posição de oferecer o que ela merece, e
não pensa em levá-la para a casa de seu pai.
Aída diz que não tem problema, que saberá es-

perar até que ele se decida. Aurora tenta conven-
cer Joana que sua mãe está em sua casa ape-
nas por um pedido seu, mas que seu pai não
ama mais a sua mãe, e sim, a ela. Arthur dá a
Teresa outro anel de compromisso e ela afirma
que esse anel significa outra oportunidade de re-
começo para os dois

As aventuras de Poliana
Vanessa, irritada, pensa que Joana não po-

derá se casar com Heitor, pois eles continuam
casados. Aurora diz a Joana que seu pai segue
com os tramites do divórcio. Aída propõe a Mari-
ano que vivam juntos, mas ele diz que ainda não
está em posição de oferecer o que ela merece, e
não pensa em levá-la para a casa de seu pai.
Aída diz que não tem problema, que saberá es-
perar até que ele se decida. Aurora tenta conven-
cer Joana que sua mãe está em sua casa ape-
nas por um pedido seu, mas que seu pai não
ama mais a sua mãe, e sim, a ela. Arthur dá a

Teresa outro anel de compromisso e ela afirma
que esse anel significa outra oportunidade de re-
começo para os dois.

Jesus
Diante dos soldados de Herodes e Sata-

nás, Jesus diz que terminará seu trabalho no
terceiro dia. Judeus, fariseus e comandante
reagem intrigados. Jesus continua falando.
Fariseus, o comandante e os soldados se
retiram. Satanás bufa de raiva. Pilatos rece-
be um sacerdote para tentar curar Helena.
Ele pede para que ela seja levada ao tanque
de Betesda. Jesus prega que muitos serão
chamados e poucos escolhidos. Caius e
Loginus chegam ao tanque de Betesda e
esvaziam o local para o ritual. Helena é leva-
da para o tanque de Betesda, mas retorna ao
palácio ainda doente. Lázaro começa a pas-
sar mal e coloca a mão no peito.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

O bom humor faz com que você seja simpá-
tico com as pessoas ao seu redor. Você sabe
como propagar essa simpatia. Você vai estar
em sua melhor forma. Não tente resolver to-
dos os desafios de uma só vez. Pense sobre
sua dieta.

To
ur

o

Trazer o passado de volta é apenas uma
desculpa para evitar avançar. Areje a sua
mente! Você pode se sentir mais tranquilo
esquecendo questões que têm preocupado
você de uma maneira racional. Diga tudo o
que pensa!

G
êm

eo
s Sua bondade lhe trará sorte, você se sente

útil e o favor será devolvido. Você vai acabar
tendo algumas conversas muito positivas, o
que lhe trará o ânimo que você sentia que
faltava.

C
ân

ce
r Você terá o benefício de uma atmosfera agradá-

vel e amigável, onde o humor vai prevalecer.
Aguarde mais um dia para ter discussões apro-
fundadas. Seria uma boa ideia melhorar a sua
circulação sanguínea através do esporte e de
um pouco de ar fresco.

Le
ão

O dia parece estar em movimento rápido.
Você vai ter que se movimentar, mas isso
vai ser satisfatório. Uma discussão com pes-
soas experientes talvez provará que seus
excessos são prejudiciais.

V
ir

ge
m Você está negociando no caminho certo. Siga

seus instintos sem medo, pois a sorte está do
seu lado. A sua energia se estabilizará de
forma positiva. Cabe a você usá-la sabia-
mente.

Li
br

a

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um
talento para se insinuar e seu charme vai
abrir todas as portas! Se você fizer um esfor-
ço consistente para moderar sua impaciên-
cia, você será um vencedor. O seu otimismo
crescente está lhe dando mais energia.

E
sc

or
pi

ão Você está projetando seus desejos pessoais em
outras pessoas, agora não é a hora de participar de
grandes debates. Todos os sinais apontam para a
necessidade de se dar um tempo sem se preocu-
par com o que está acontecendo no momento -
você está sobrecarregado de trabalho.

Sa
gi

tá
ri

o Você controla muito melhor suas emoções
agora e isso vai permitir que você seja mais
perspicaz sobre as pessoas que o rodeiam.
Você vai ter um bom desempenho mesmo
depois de uma atividade intensa, você está
em excelente forma.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você está decidido a aproveitar as coisas

boas da vida e saberá como arrastar as pes-
soas a sua volta. Você estará muito inclinado
a tomar atalhos por falta de paciência. Isso
poderia levá-lo à fadiga mental, então desa-
celere.

A
qu

ár
io

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você
não ficará decepcionado com aqueles que o
rodeiam e festividades estão próximas. Você
está cada vez mais em forma e ficará satis-
feito com seus esforços. Reduza o consumo
de doces, eles não são a recompensa ideal.

 P
ei

xe
s Você está completamente voltado para den-

tro, mas terá a inspiração para avançar em
seus projetos. Você está gastando muita ener-
gia e o cansaço poderia prejudicá-lo. Apro-
veite o tempo para recarregar as suas bateri-
as em um ambiente calmo e solitário.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 01
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 00

A Delegacia de Estelionatos de
Cascavel, que tinha escritório na
Avenida Brasil e delegados própri-
os, foi extinta. Conforme a delega-
da-chefa da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel, Mariana Viei-
ra, a estrutura virou o “setor” de
estelionatos, agora integrado à 15ª
e ficará sob a responsabilidade da
delegada Anna Karine Turbay Palo-
detto, do GDE (Grupo de Diligênci-
as Especiais).

Mariana disse que a decisão foi
tomada depois de uma análise do
andamento das investigações des-
se tipo de crime na cidade. “A gen-
te decidiu pela concentração ope-
racional aqui, na sede da subdivi-
são. As investigações de esteliona-
tos continuam existindo, mas estão
todas concentradas aqui, buscan-
do a maior resolutividade e celeri-
dade dos processos. E não só da
investigação, daquele efeito imedi-
ato, mas do efeito duradouro, para
que aquele que inquérito comece e
seja finalizado”.

Delegacia de Estelionatos
deixa de ser “delegacia”

A Delegacia da Receita Federal
de Cascavel apreendeu 688 volu-
mes irregulares no Centro de Dis-
tribuição Postal da cidade na ter-
ça-feira (12). Os volumes apreendi-
dos não possuíam comprovação fis-
cal ou apresentavam suspeita de
documento falsificado. Dentre os
produtos estão eletrônicos, jogos
e prensa para recarga de munição.
Segundo a RF, os acessórios para
arma de fogo - que só podem ser
operados por atiradores com Certi-
ficado de Registro obtido pelo Exér-
cito Brasileiro - seguiriam para Goi-
ás, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Pará e Alagoas. As
mercadorias somam R$ 310 mil e
foram levadas para a sede da Alfân-
dega em Foz do Iguaçu.

De agora em diante as vítimas
de fraudes em Cascavel devem re-
gistrar a queixa no setor de bole-
tins de ocorrência da própria 15ª.

Alerta
A delegada orienta ainda para

que as pessoas desconfiem e ne-
gociem com cautela especialmen-
te quando o negócio “parecer bom
demais”. “Existem alguns golpes já
clássicos, mas, mesmo assim, in-
felizmente as pessoas ainda acre-
ditam e são vítimas”.

Segundo Mariana, Cascavel re-
gistra um número considerável de
crimes por estelionato, motivo pelo
qual existiam processos parados
havia anos na delegacia e que, des-
de a integração, estão sendo anali-
sados meticulosamente. Além dis-
so, uma força-tarefa foi montada
para dar celeridade à resolução
deles, garante a delegada.

NA 15ª SDP, setor de estelionatos ficará sob a
responsabilidade do GDE

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel apreendeu ontem um veículo Renault Logan carregado de
cigarros contrabandeados do Paraguai. Abordado no Contorno Oeste, da BR-163, o motorista desobedeceu
à ordem de parada e fugiu na contramão pela BR-467. Após perseguição e alguns disparos efetuados pela
polícia, o condutor abandonou o veículo e fugiu em meio a uma plantação de milho não sendo mais localizado.
O carro tem placas de Francisco Beltrão e foi encaminhado com o contrabando para o pátio da Receita Federal.

PRF

NOTA
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Giro da
Violência

Bateu na viatura
Dois rapazes ficaram gravemente feridos
na madrugada dessa quarta-feira (13)
ao colidirem em uma viatura da Polícia
Militar. O acidente foi no cruzamento
da Rua Tupinambás com Kamayuras, no
Bairro Santa Cruz, em Cascavel. A
motocicleta bateu na viatura que fazia
ronda. Condutor e carona foram
arremessados para o pátio de uma casa
a oito metros do local da batida.
Ambos foram encaminhados em estado
grave ao HU (Hospital Universitário) e
ao São Lucas.

Transferência de presos
Uma transferência de presos mobilizou
um grande aparato policial no
Aeroporto Municipal de Cascavel na
tarde dessa quarta-feira (13).
Segundo a PF, Luiz Claudio Machado,
conhecido como Marreta, considerado
um dos maiores traficantes do Brasil,
foi transferido para o presídio federal
de Catanduvas. Marreta é apontado
como um dos principais líderes do
Comando Vermelho. No fim da tarde,
outro detento chegou ao aeroporto de
Cascavel vindo da Bahia.

Bomba no aeroporto?
Como as dependências do aeroporto
de Cascavel foram isoladas pelo
aparato policial para a chegada do
detento Luiz Claudio Machado, logo
surgiu o boato de que haveria uma
bomba no local. Inclusive, a Polícia
Militar pediu a retirada da reportagem
do HojeNews que fazia a transmissão
ao vivo da chegada do preso. Logo
depois o delegado-chefe da Polícia
Federal de Cascavel, Marco Smith,
desmentiu a informação. Segundo a
Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), a
administração do aeroporto informou
que o isolamento é procedimento
comum quando há transferências de
presos naquele terminal.

Idoso morre queimado;
família chega hoje

 José Batista dos Santos, de 68
anos, morreu queimado na madru-
gada de ontem. Ele estava sozinho
no interior da casa em que morava
na Linha Tolentino, em Juvinópolis,
distrito de Cascavel, quando o lo-
cal começou a pegar fogo. Sem con-
trole, o incêndio destruiu toda a
estrutura, restando apenas o tan-
que de lavar roupas e as paredes
do banheiro, que são de alvenaria.
Do restante, só sobraram cinzas.

Toda a família de José Batista
mora no Estado de São Paulo e che-
ga hoje à cidade para liberar o cor-
po no IML (Instituto Médico Legal).

Vizinhos contaram que viram as
chamas e acionaram os bombeiros,
mas quando os oficiais chegaram,
a casa já estava destruída e pouca
coisa pôde ser feita. Em meio às
cinzas, eles encontraram o corpo
de José Batista.

A Polícia Científica também foi
até o local para tentar apurar as
causas do incêndio. O laudo ain-
da não foi divulgado. Extraoficial-

mente, as informações são de
que o fogo teria começado por
meio de algum acidente ocorrido
no fogão a lenha.

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Aílton Santos

RESIDÊNCIA ficou completamente destruída
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O FC Cascavel receberá o Cori-
tiba neste domingo para um jogo
que já é encarado como um dos
principais de sua recente história.
O duelo vale vaga na final da 1ª
Taça do Paranaense de Futebol. É
a primeira vez que o time cascave-
lense, fundado em 2008 e desde
2015 na elite do Estadual, dispu-
ta uma semifinal na 1ª Divisão. O
jogo contra o maior vencedor do
Estado está marcado para as 17h,
no Estádio Olímpico Regional.

Pelo regulamento da competição,
que vencer avançará à final com o
mando de campo para enfrentar
quem passar de Toledo x Operário.
Em caso de empate, o vencedor será
definido nos pênaltis.

Com a melhor campanha até
aqui dentre todos os 12 participan-
tes, o FC Cascavel tem atraído gran-
de número de torcedores ao está-
dio. A Serpente Aurinegra tem a
melhor média de público do interi-
or e a segunda do Estado, com
4.462 pagantes por jogo, atrás ape-
nas do Athletico, com 7.480.

Recorde no Olímpico?

Potências nacionais
no estádio
O público de 5.076 pagantes em
FC Cascavel x Athletico, este ano,
há menos de um mês, foi maior
que o registrado nas vezes que o
Internacional de Porto Alegre
atuou no Estádio Olímpico pela
Copa do Brasil. Em 2017, o
Colorado teve 4.984 pagantes
contra o Princesa do Solimões-MA
e em 2018 teve 5.045 pagantes
contra o Boavista-RJ.
Já na história recente de equipes da
primeira divisão do Campeonato
Brasileiro que atuaram em
Cascavel, o recorde segue sendo o
Jogo das Máscaras, entre Coritiba e
Santos, em agosto de 2009.
Naquela ocasião 17.250 pessoas
pagaram ingresso para ver o Peixe,
à época do promissor Neymar,
vencer com um gol de Paulo
Henrique, que mais tarde se
tornaria apenas Ganso. O público
total foi de 20.778 pessoas no
Olímpico naquele dia.
Já o maior número de torcedores
levados ao estádio pelo FC
Cascavel foi no jogo amistoso
realizado contra o Grêmio em
janeiro de 2015. Foram 8.678
pessoas no total (7.731 pagantes).

 O FC Cascavel investiu na
ação de marketing com camisas
à venda por R$ 29,90 este ano e
já comemora os resultados. On-
tem a equipe aurinegra anunciou
que chegou à marca de 20 mil uni-
dades comercializadas em dois
meses de promoção, número que
já deve ter sido superado nesta
quinta-feira, a julgar pela média de

 FÁBIO DONEGÁ

Esses números animam a direto-
ria, que espera para este domingo
um número recorde de torcedores
desde a reinauguração do Olímpico
após as reformas de 2016. Desde
então, a capacidade liberada para o
estádio é de 26.340 pessoas, e até
agora o maior público pagante regis-
trado foi de 5.076 pessoas, no em-
pate sem gols com o Atlhetico na 2ª
rodada do Paranaense 2019.

FC Cascavel já vendeu
mais de 20 mil camisas

mais de 300 camisas vendidas
por dia – e R$ 598 mil a mais nos
cofres, no total.

Isso também explica a expecta-
tiva da diretoria por recorde de pú-
blico no Olímpico neste domingo.
Ainda assim, haverá uma ação com
“adesivaço” na manhã de sábado,
véspera do jogo com o Coritiba, em
frente à Catedral.

INGRESSOS
Os ingressos para FC Cascavel x Coritiba já estão sendo comercializados. Para que for ao
estádio com a camisa do time aurinegro, o valor é R$ 17 na área descoberta. Os valores
normais dos bilhetes são R$ 62 para as cadeiras cobertas e R$ 32 para a arquibancada

descoberta, com meias-entradas a R$ 32 e R$ 17, respectivamente.
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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, 14 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Paulo Cardoso da Fonseca e Ivanete Molon
2- Geazi Abdiel Bueno e Valdete Julio
3- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
4- Diego Manfé e Paula Danielly Wilhelm
5- Marcos Rodrigues de Souza e Andreia Martins
6- Hiago Garcia e Katia Candida de Carvalho
7- Renor Bortoloso e Delci Seibert
8- Vagner Moreira de Lara Lima e Renata Cristina Semchechem
9- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
10- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri

 A cidade de Cascavel estará mo-
vimentada por equipes e pilotos de
diversas regiões do Estado e também
do País neste fim de semana, para a
etapa de abertura do Campeonato
Metropolitano de Kart.

É que a competição é encarada
como prévia do Campeonato Brasi-
leiro, que será disputado em Cas-
cavel de 15 a 27 de julho. Por isso,
o Metropolitano terá disputas nas
categorias Mirim, Cadete, Junior
Menor, Júnior, Novatos, Sênior A,
Sênior B, Super Sênior, F-4 (englo-
bará todas do Brasileiro), Super F-
4, Graduados e Shifter.

Metropolitano de Kart

ARQUIVO

A programação para este fim de
semana marcou os treinos livres
para sexta-feira, com quatro ses-
sões de 20 minutos para cada ca-
tegoria. Já os treinos classificatóri-
os e as provas serão no sábado,

com os pilotos das categorias Mi-
rim, Cadete, Sênior A, Sênior B, Jú-
nior, Graduados e Shifter competin-
do pela manhã e os das Júnior
Menor, Novatos, Super Sênior, F-4
e Super F-4 competindo a tarde.

O atleta cascavelense Odair Fernandes,
aluno de Elson de Jesus na equipe N1
Team, voltou de Florianópolis com duas
medalhas do Campeonato Sul-Brasileiro de
Jiu-Jítsu, realizado fim de semana na capital
catarinense. Ele foi campeão na categoria
absoluto faixa azul na modalidade No-Gi
(sem quimono) e medalha de bronze na
modalidade com quimono. Os resultados
valeram para pontuação de Odair no ranking
da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu.

ARQUIVO ATLETA
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   LIBERTADORES
21h30 At. Nacional x La Guaira

    COPA DO BRASIL
19h Tubarão x B. de Pelotas
21h15 URT x Coritiba
22h30 Sinop x Santa Cruz
22h30 Fast Clube x Oeste

       CAMPEONATO CARIOCA
20h30 Flamengo x Fluminense

      COPA SUL-AMERICANA
19h15 Royal Pari x Monagas
21h30 Corinthians x Racing

JOGAM HOJE

 Corinthians e Racing iniciam
hoje, 21h30 em Itaquera, um jogo
de 180 minutos pela primeira fase
da Copa Sul-Americana.

O Alvinegro do Parque São Jorge
chega para o jogo vindo de derrota
para o Novorizontino, pelo Paulis-
tão, e disposto a encerrar a fase
de altos e baixos.

Até agora, os comandados do
técnico Fábio Carile alternaram
entre vitórias e derrotas em 2019,
não tendo emplacado sequência
alguma, positiva ou negativa.

Nesta noite, para largar em van-

Corinthians na Sul-Americana
tagem e levar algum benefício para
a partida de volta com o Racing,
marcada para o próximo dia 27, em
Avellaneda, na Argentina, o Corin-
thians voltará a ter força máxima em
campo, com: Cássio; Fagner, Mano-

el, Henrique e Carlos Augusto; Ralf;
Ramiro, Sornoza, Jadson e Vagner
Love; Gustavo. Destaque para o jo-
vem Carlos Augusto, que volta da
seleção sub-20 para a vaga do sus-
penso Danilo Avelar.

No primeiro Fla-Flu da temporada,
as equipes de Abel Braga e Fernando
Diniz, respectivamente, medem forças
nesta quinta-feira, às 20h30, no Es-
tádio do Maracanã. O confronto - para
o qual foram vendidos mais de 42 mil
ingressos de forma antecipada - vale
uma vaga na decisão da Taça Guana-
bara. Classificado como líder de sua
chave, o Flamengo tem a vantagem
do empate diante do Fluminense.

Este será o primeiro jogo do Fla-
mengo após o trágico incêndio no
alojamento das categorias de base,
no CT Ninho do Urubu, que fez 10
vítimas fatais. Diversas homena-
gens estão previstas tanto por par-
te do clube quanto por parte da tor-
cida. Em campo, a tendência é que
Abel use o time que vinha colocan-

Maracanã recebe 1º Fla-Flu do ano
do como “titular” com uma novida-
de: Gabigol titular no ataque.

Pelo lado tricolor, o técnico Fernan-
do Diniz ganhou um reforço. Com a
sessão de ontem do TJD (Tribunal de
Justiça Desportiva) adiada, o volante
Bruno Silva está à disposição para o
clássico. Por outro lado, o treinador tem
uma série de desfalques: Pedro, Gilber-
to e João Pedro estão lesionados e
Mascarenhas está com caxumba.

 AS EQUIPES
Em busca de vaga na final da Taça Guanabara, contra Vasco ou
Resende, que jogaram ontem, o Fla irá a campo esta noite com:
Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian
Arão, Diego e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Já o Flu
formará com Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon;
Airton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony Gonzalez.

Adversário do FC Cascavel na semifinalista
do Paranaense, o Coritiba deixa o Estadual
de lado nesta quinta-feira para decidir uma
vaga na 2ª fase da Copa do Brasil diante do
URT, às 21h15, em Patos de Minas
(MG). O Coxa tem a vantagem do empate
para seguir de fase. Ainda assim, o técnico
Argel Fucks (foto) mandará força máxima a
campo. A única mudança em relação à
escalação do empate por 2 a 2 com o
Operário no último domingo, em Ponta
Grossa, será Geovane no lugar do lateral-
direito Sávio, com uma entorse no tornozelo.
Assim, o Coxa deverá formar com: Wilson;
Geovane, Alan Costa, Sabino e Fabiano;
Vitor Carvalho, João Vitor, Giovanni e
Kady; Rodrigão e Iago Dias. Do outro lado,
o URT tentará ao menos não ser derrotado
para conseguir avançar de fase e elevar o
moral na temporada, pois ainda não venceu
em 2019 e amarga a penúltima colocação
no Mineiro, com quatro empates e duas
derrotas em seis jogos.

CORITIBA
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