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São José, novo manancial,
vai abastecer Cascavel a
partir de julho deste ano
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Homem morto a facadas
é a primeira vítima
da violência do ano
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à espera do benefício

14

Edição 8353- Ano 43
(45)99975-1047
99975-1047
(45)

Cascavel CR desafia o
Toledo em preparação ao
Campeonato Paranaense

,8/1/2020

jhoje.com.br
jhoje.com.br

@oparana
@oparanahoje
hojenews
news

Durante investigação sobre
tráfico, GDE encontra bomba

Durante uma investigação sobre tráfico de drogas, policiais do GDE de Cascavel se
depararam com uma situação inusitada. Aos vistoriarem uma casa após autorização do
morador, eles encontraram uma bomba caseira, de alta periculosidade, em cima de um
guarda-roupa. O esquadrão antibomba de Curitiba foi acionado para fazer a “contenção”
da situação. O rapaz de 19 anos foi preso em flagrante. Apesar do risco aparente, a
l Pág. 12
casa foi isolada com apenas uma faixa amarela.

Cascavel será sede dos Jojups 2020

l Pág. 15

FÁBIO DONEGÁ

l Pág. 8

PÁGINA

02

‘‘

RADAR

Opinião

‘‘

Não pretendemos aqui reeditar os velhos jargões como “não há
crise que resista ao trabalho” ou “em toda a crise há uma oportunidade” e outros no gênero. O que pretendemos verdadeiramente
é propor um movimento dotado de ações anticrise, em que todos
possamos trilhar o mesmo caminho - o do retorno ao crescimento.
É claro que não depende apenas das nossas ações, mas creio que um movimento voltado para a positividade e o crescimento, sem tanto pessimismo, possa
ajudar. Por exemplo, todos sabemos do potencial do Brasil, todos temos certeza
que vivemos em um país sem terremoto, tsunamis ou qualquer outra grande
catástrofe ambiental. Só de território temos mais de 8,5 milhões de quilômetros
quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o que nos torna o quinto maior
país do mundo, dando-nos uma extensão territorial privilegiada.
02 Como consequência, já fomos chamados de celeiro do mundo,
levando em conta a nossa capacidade de produção de alimentos.
O Brasil é o segundo maior exportador mundial de alimentos em
volume e a nossa indústria manda seus produtos para mais de 180
países. Em 2018, a Ásia foi de longe o principal mercado, com
35,9% das exportações totais (a China disparada em primeiro lugar,
com US$ 3,3 bilhões em 2018). A União Europeia veio em segundo
lugar, com 19,2%, e o Oriente Médio em terceiro, com 14%.
As nossas tempestades são de outra natureza e, como tudo na vida,
vão passar. Uma certeza temos: 2020 será o que fizermos dele. Com as
reformas em
curso, podemos
ter esperança
deMartins
um ano mais
promissor.
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Críticas

Faltou ambulância

DIVULGAÇÃO

“Quantas pessoas o
Supremo condenou até
agora na Lava Jato,
quase 6 anos depois?
O esquema era político
partidário, permeado de
muitos detentores de foro
privilegiado”.
Procurador Deltan
Dallagnol, chefe
da força-tarefa
da Lava Jato no
Paraná, em seu
perfil no Twitter.

O que podemos esperar de 2020

não se tentou”

‘‘
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Bancada do PSL sob
o risco de ruptura

A indefinição dentro do
PSL (Partido Social Liberal)
ameaça a continuidade de
uma das maiores bancadas dentro da Câmara de
Vereadores de Cascavel. A
executiva não homologou
sequer o grupo na esfera
estadual. A composição
ainda é liderada pelo
deputado Fernando Francischini, mas não está
devidamente registrada.
Em Cascavel, o diretório
municipal tem na presidência o deputado estadual
Coronel Lee, pré-candidato à
prefeitura. Porém, também
não há nada registrado
no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), situação que
põe em risco a manutenção do grupo e também a
adesão de mais candidatos para o próximo pleito.
No Legislativo municipal,
o grupo do PSL é composto
pelos vereadores Romulo
Quintino, Sidnei Mazutti e
Valdecir Alcântara. Cada um
com uma estratégia e com
perfil diferente de eleitores:
Quintino tem forte aprovação religiosa, sobretudo os
evangélicos, Mazutti tem a
categoria de contabilistas
como ponto favorável, e
Alcântara é conhecido por
atender as demandas comunitárias. Quintino foi o mais
votado no pleito passado,
com 3.397 votos, o que
corresponde a 2,04% dos
votos válidos. Juntos, eles
representam diretamente
mais de 7 mil eleitores.
Como as eleições se
aproximam, a saída seria
inevitável diante do clima
de instabilidade dentro do
PSL. De 5 de março a 3

de abril ocorre a chamada
“janela partidária”, quando
os vereadores poderão
mudar de partido por justa
causa para concorrerem
nas eleições sem perder
o mandato. Em 4 de abril
finaliza o prazo para aqueles que desejam concorrer
a um cargo eletivo estarem
filiados a um partido.
Os vereadores ainda
não confirmam a saída,
mas, como não há consenso entre o grupo, cada
um deverá buscar uma sigla
diferente, caso o PSL não
tenha uma estruturação.
“Se não tiver diretório, será
preciso buscar uma alternativa. Outros partidos estão
montando os grupos de candidatos, vamos analisar até lá
se aceitarão vereadores com
mandato”, explica Mazutti.
Quintino aguarda inclusive orientações a respeito
da formação do Par tido
Aliança Pelo Brasil, recém-criado pelo presidente Jair
Bolsonaro. “Está tudo muito
confuso, não sabemos se o
partido estará pronto até o
pleito. Temos que esperar”.
Alcântara não foi encontrado pela reportagem.
Se confirmadas essas
saídas, quem ganha é o
PSC, que passa a ser o
partido com mais membros
eleitos: Alécio Espínola,
Misael Júnior e Carlinhos
Oliveira. O PDT, que também possui três eleitos (Fernando Hallberg, Serginho
Ribeiro e Aldonir Cabral),
deve ter a baixa de Cabral,
fiel ao ex-prefeito Edgar
Bueno, que agora está no
Pros (Par tido Republicano
da Ordem Social).
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Dívida ameaça fundo

Uma dívida que chega a R$ 50 mil sem a devida prestação de
contas na Justiça Eleitoral pode comprometer a parcela do
fundo que o PSL de Cascavel tem direito. O vice-presidente da
sigla, Edimar dos Santos Costa, que compõe a chapa liderada
por Coronel Lee, alega que a antiga presidência do diretório
municipal não prestou contas desse valor ao Tribunal Regional
Eleitoral. Com isso, ele abriu novo CNPJ para o diretório
municipal em setembro. Tal ação poderá custar o fundo
eleitoral, forçando os candidatos a custearam as próprias
candidaturas. “Vai depender do entendimento da Justiça
Eleitoral. O caso está em tramitação. A dívida era da presidência
anterior, por isso abrimos novo CNPJ, caso contrário,
assumiríamos a conta”, argumenta. O presidente anterior
do PSL era Nei Haveroth, que se licenciou do mandato para
assumir a Secretaria de Agricultura de Cascavel. Ele disse que
no período em que atuou não teve movimentação financeira e
não tem conhecimento de processos.

Rumo definido

Como o PTC tende a
ser extinto, não sobrou
alternativa ao vereador Josué
Oliveira a não ser encontrar
outra sigla e, pelo que tudo
indica, deve ir para o MDB.
Ele já está atuando com o
vereador Roberto Parra, com
Valter Parzianello (presidente
do IPMC) e com Wilsomar
Piccoli (presidente do
diretório municipal) em
busca de aliados para o
pleito deste ano. Agora falta
apenas Sebastião Madril
definir para onde vai. O
PMB também não teve
representação suficiente
para continuar existindo.

Sem folga

A Comissão de Saúde da
Câmara não parou: Parra
e Josué vistoriaram as

unidades de saúde da família
e a reforma da UPA Brasília.
A obra deve ficar pronta no
prazo, em março, garantiu o
empreiteiro aos vereadores.
Estão em andamento, agora,
serviços com empresas
terceirizadas.

Trevo Cataratas
até maio

Embora tenha havido uma
forte pressão popular para a
garantia do Trevo Cataratas
com recursos do acordo de
leniência da Ecocataratas e
o Ministério Público Federal,
a proximidade do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) com
o governador Ratinho Júnior
(PSD) foi determinante para
sensibilizar o Estado de que o
investimento deveria ficar no
entroncamento das rodovias
277, 369 e 467.

Mobilização

Paranhos reconhece o papel da mobilização regional e
também avalia que houve um peso significativo do chefe
do Executivo estadual: “O governador precisa ser exaltado.
A vontade da empresa e da Justiça era espalhar os recursos
de Guarapuava a Foz, em pequenas obras, mas pesou a
proximidade do governo e termos no passado perdido a
duplicação da BR-277 até o Show Rural e as obras ficaram
em Guarapuava”, diz Paranhos. Ele afirma que a obra que
tem que começar até maio e a prefeitura planeja os desvios
dos fluxos assim que as máquinas iniciarem os serviços. Uma
reunião está marcada para 14 de janeiro, no Paço.
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Mais de R$ 5 milhões
para alimentação saudável

Loiraci Souza entrega verduras em cinco
escolas do Bairro Santa Cruz, em Cascavel,
há dois anos. A produtora integra o Pronaf
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que visa atender de forma
diferenciada minis e pequenos produtores, e
esta semana recebeu uma boa notícia: o prefeito em exercício, Alécio Espínola, assinou chamamento público no valor de R$ 5.683.650 para

o credenciamento de grupos formais de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais
para a compra da merenda escolar.
Para o presidente da Feira do Pequeno
Produtor, Roque João Garlet, o programa é
mais do que necessário para os produtores
rurais: “O produtor rural não pode só depender da feira... Se ele tem capacidade de produção, ele tem que buscar novos mercados”.

Roque também fará parte do programa
e projeta aumento de 20% na renda. “É um
canal a mais para o produtor vender sua
produção. É mais certo, porque ele não
fica dependente de não ter onde vender”.
A entrega dos produtos começa no início das aulas, em fevereiro.

Nesta sexta-feira (10), os 15 conselheiros tutelares - e 12 suplentes - eleitos para a gestão 2020/2023 do CMCDA
(Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente) tomaram posse, durante
solenidade no Auditório da Prefeitura de
Cascavel, com início às 8h30.
As eleições ocorreram em outubro passado, com voto direto da população.
Para o presidente do CMDCA, Valdair
Mauro Debus, o esperado para a nova

gestão é que o Conselho Tutelar continue
atuando em prol da criança e do adolescente. “Esperamos que o atendimento
seja voltado para o interesse principal,
que é a garantia do direito da criança e do
adolescente”. Ele lembra a participação
da sociedade no processo de escolha dos
conselheiros: “A sociedade, com certeza,
vai esperar um bom trabalho deles... Tenho
cer teza de que tem tudo para ser uma
gestão muito bem feita, porque tem sete

conselheiros que vão entrar novos e oito
conselheiros que foram reeleitos”.
Na sexta também serão definidos em
quais conselhos cada conselheiro irá atuar.
A escolha é individual, com preferência aos
mais votados.
Em Cascavel há três Conselhos Tutelares: Leste, Oeste e Sul.
Após a escolha, só poderá haver
mudanças de conselhos se todos os membros concordarem.

nReportagem: Milena Lemes

Conselheiros serão empossados nesta sexta
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220

PORTFÓLIO
COMPLETO DE
INVESTIMENTOS

Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Determinada

Fumi Inomata é descrita pelo
filho Ricardo Inomata como
uma mulher determinada e
muito envolvida com a família.
“Ela esteve presente em todos
os momentos, nas formaturas,
nos casamentos, nos batizados... ela fazia questão de
jamais perder nada”.
Sempre que possível, a família
toda se reunia aos domingos.
Para Ricardo, a palavra que
melhor define a mãe e o amor
que ela sentia pela família é
“batian”, que significa avó na
língua japonesa.

FUMI ao lado dos familiares

A despedida

HOJE NEWS, 8 DE JANEIRO DE 2020
FOTOS: ARQUIVO FAMÍLIA
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Fumi Inomata
ª 07 de janeiro de 1941
V 01 de janeiro de 2020

Uma cozinheira de mão cheia
Fumi Inomata nasceu em Bauru (SP)
e lá viveu até os 19 anos, quando os pais
decidiram “tentar a vida” no Paraná, nos
idos de 1960. No Estado, a família da
jovem estabeleceu morada em Ubiratã.
Por meio de conhecidos, Fumi foi
apresentada a Tokio Inomata, o homem
com quem se casou em 1968, mesmo
ano em que ela veio morar em Cascavel. “O meu pai já morava em Cascavel, então, quando eles se casaram,
a minha mãe veio para cá também”,
conta Ricardo, filho do casal.
E foi aqui que eles começaram a
própria família. Tiveram três filhos:
Cláudio, Ricardo e Edson.
Fumi dedicou sua vida aos filhos e,
assim como aprendeu com sua família,
passou os ensinamentos da cultura japonesa para seus descendentes.

Fumi Inomata fez tratamento contra o câncer de mama há quatro anos, porém, em
maio de 2019 o câncer voltou, mas dessa vez se espalhou pelo corpo.
De acordo com Ricardo Inomata, a família percebeu que a ponta de um dos dedos da
mãe estava escura e a levou fazer uma bateria de exames para descobrir o que era
a mancha. Os resultados revelaram que o câncer estava de volta. Desde então, ela
estava em tratamento.
Fumi ficou internada várias vezes por conta da quimioterapia. Ricardo lembra que, a
conselho do médico, nos últimos 20 dias a mãe ficou em casa. “O médico disse que,
se ela fosse para o hospital, ela ficaria na UTI, entubada...”
Assim, Fumi faleceu em casa, no dia 1° de janeiro deste ano, seis dias antes de completar 79 anos. Ela deixou o marido, três filhos, três noras e seis netos.

FUMI e com o marido, Tokio
Ricardo lembra que a mãe gostava de
ficar em casa, cuidando das plantas e da
família, e que era uma cozinheira de mão
cheia. “Ela gostava de fazer comida para
todos... fazia bastante comida japonesa”.
Para ele, o prato que mais sentirá saudade é o sushi que sua mãe fazia. “O sushi
dela era diferente, era especial”.

LOCAL

CASCAVEL, 8 DE JANEIRO DE 2020
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São José vai abastecer
Cascavel a partir de julho

SANEPAR

Obras da captação seguem cronograma e sistema deve operar em julho
As obras da nova captação de água
de Cascavel tomam forma nas margens do Rio São José, que será um
dos principais mananciais de abastecimento da cidade a partir de meados
de 2020. Estão sendo construídos no
local, no Distrito de São Salvador, a
barragem no rio, as estações de bombeamento e um desarenador, que terá
a função de retirar os materiais mais
pesados da água, como areia e terra.
Com a nova estrutura para captação
de água, Cascavel terá ampliada em
25% a capacidade de tratamento.
O gerente-geral da Sanepar, Renato
Mayer Bueno, diz que, com as obras
em andamento e com os novos reservatórios, a Sanepar espera operar o
sistema com mais tranquilidade em
períodos de crise hídrica, de estiagens
prolongadas e de mudanças climáticas. “Esperamos eliminar o risco de
escassez de água, como tivemos em
2019, e manter o padrão de atendimento e de fornecimento de água para
Cascavel”, destaca Renato.
A Sanepar tem outorga do Rio São
José desde 2002, quando começou a
monitorar a qualidade da água. Além
de todos os critérios técnicos para a
escolha do manancial, a grande proteção da mata ciliar ao longo do seu curso

Estrutura amplia em 25% a produção de água da cidade

oferece tranquilidade e melhor qualidade
da água in natura. Para chegar até os
consumidores, toda a água ainda vai
passar por processos de tratamento
que seguem a legislação do Ministério
da Saúde sobre potabilidade.
Esse rio encontra-se no escopo
do Plano de Segurança da Água,
que está em andamento na cidade.
Todas as atividades na bacia do São
José estão sendo mapeadas e serão
monitoradas para garantir água com
qualidade e quantidade.
RIO CASCAVEL
Também estão em andamento as
obras de ampliação da estação de
tratamento de água e das estações
elevatórias de água, localizadas nas
margens do Rio Cascavel. Com a

ampliação do tratamento, a unidade
passará a tratar dos atuais 200 para
750 litros de água por segundo. Estão
sendo implantados novos filtros, floculadores, decantadores, sistema
de dosagem e controle de produtos
químicos, câmaras de contato e duas
lagoas para depósito do lodo resultante do tratamento.
Para transpor te da água estão
sendo assentados mais de 14 km da
adutora e será construído um reservatório para 2 milhões de litros de água.
No total, estão sendo investidos R$
72 milhões para que Cascavel tenha
a garantia de abastecimento por pelo
menos mais 15 anos. No montante
dos investimentos estão previstos
todos os equipamentos elétricos, de
tratamento e de automação.

Novos reservatórios

A cidade terá novos reservatórios. Já foi licitada uma unidade metálica com capacidade
de armazenamento de 2 milhões de litros de água para atender as regiões do Floresta, do
Riviera e do Florais do Paraná e vai melhorar as condições do abastecimento para os Bairros
Consolata, Brasília e Periollo. O contrato de fornecimento do reservatório metálico já foi
assinado e até junho deve ser interligado ao sistema de abastecimento de Cascavel.
O Centro de Reservação do Bairro Esmeralda, instalado nas proximidades do Parque de
Exposições de Cascavel, também vai receber mais um reservatório. Está em processo
de licitação uma unidade para armazenar 2,4 milhões de litros, que vai ampliar para 7,2
milhões de litros a capacidade de reservação da região oeste da cidade. Esse reservatório deve ser construído em aço e entrar em operação no início do próximo verão.
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Programa prevê
castrações o ano todo
Em dois anos, já foram castrados 6.080 cães e gatos em
Cascavel. Na primeira fase, de
dezembro de 2017 a junho de
2018, foram castrados 1.980
animais. Na segunda, de setembro de 2018 a março de 2019,
mais 2.050, em na terceira, que
começou em agosto e termina
mês que vem, vai totalizar mais
2.050. A quar ta fase está prestes a começar e vem com uma
novidade: o período de castrações deixará de ser semestral
e passará a ser anual. A meta é
castrar 3,1 mil animais.
Nesta semana, o prefeito em
exercício, Alécio Espínola, assinou a ordem de ser viço para o
chamamento público que autoriza
o credenciamento de clínicas e
hospitais veterinários. A verba
para 2020 é de R$ 667 mil e está

dentro do Programa Bem-Estar
Animal. A expectativa é para que
as castrações tenham início em
fevereiro ou março.
Para a presidente da ONG
Gatos Cascavel, Ivete de Fátima
Marcon, a mudança será mais
do que bem-vinda. “Com cer teza
será melhor, porque a gente tem
a garantia de que terá continuidade esse trabalho durante um
ano... e a gente espera que esse
trabalho não seja interrompido,
porque é muito impor tante, pois
já estamos conseguindo diminuir
a população de animais de rua”.
Para ter o animal castrado
é preciso ter baixa renda e
estar no Cadastro Único. As
famílias devem entrar em contato com as ONGs e fazer a solicitação. Os animais de rua são
priorizados, explica Ivete.

Bolsa Família fechou 2019
com mais de 2 mil na fila
Em dezembro, 6.646 famílias
de Cascavel receberam a parcela
referente ao Bolsa Família. Em
três meses houve a inclusão de
1.558 famílias, contudo, outras
2.051 ficaram de fora do programa e continuam na lista de
espera para receber o benefício,
conforme a Secretaria de Assistência Social.
O valor de cada benefício é de R$
41 e cada família pode acumular até
cinco benefícios por mês, chegando
a R$ 205. No ano, foram transferidos
às famílias o total de R$ 9.436.932.
O programa tem como público-alvo

as famílias que vivem em situação
de pobreza e de extrema pobreza e
que possuem renda mensal de R$
89 a R$ 178, com crianças ou
adolescentes. Para integrar o programa é preciso fazer o Cadastro
Único e aguardar ser chamado. A
seleção das famílias é feita por
um sistema informatizado.
De acordo com a Secretaria de
Assistência Social, as famílias que
não atualizam os dados cadastrais
podem perder o benefício.
Há também aquelas que deixam o programa porque melhoraram a renda.

Projeto prioriza animais de rua

Castramóvel

Cascavel também será equipada com
um castramóvel, um veículo que
oferecerá castrações gratuitas para
as famílias de baixa renda. De acordo
com a presidente da ONG Gatos
Cascavel, Ivete de Fátima Marcon,
haverá uma reunião com o prefeito
Leonaldo Paranhos para definir como
funcionará o programa, mas ela antecipa que o veículo atenderá primeiro
os cinco distritos.

Adoção

Depois de castrados, os animais de rua
são cuidados pelas ONGs, que tentam encontrar um lar para eles. Nem
sempre todos são adotados e muitos
acabam voltando para a rua.
A presidente da ONG Gatos Cascavel,
Ivete Marcon, conta que há na cidade
alguns “condomínios” de animais de
rua, que instalam casinhas e os animais
são alimentados por vizinhos dessas
instalações.

nReportagem: Milena Lemes
nFoto: Fábio Donegá
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Empresas iniciam a retirada
da decoração natalina

Segunda-feira (6) foi Dia de Santos Reis e, como pede a tradição
cristã, é a data que marca o início da
retirada da decoração natalina. Em
Cascavel, as empresas que venceram as licitações para a montagem
dos cenários e da iluminação começaram o trabalho de desmonte por
aquela que fez a alegria da garotada,
a Casinha do Papai Noel.
Cada uma das quatro empresas
que venceram as respectivas licitações ficou responsável pela montagem e pela desmontagem das
peças e dos cenários e também da
iluminação. No Centro, todo material é locado e será agora recolhido
pelas responsáveis.
Já no Lago Municipal o material
é próprio do Município. A iluminação será retirada pela empresa e
levada ao barracão da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
para reutilização; já as peças de
fibra do Lago, que são do Município, foram colocadas e serão
retiradas pela equipe municipal e
também ficarão depositadas no
barracão de Natal. Pelo contrato,
as empresas têm 20 dias para concluir a desmontagem.

FOTOS: SECOM

Natal para Todos

De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
João Alberto Soares de Andrade,
o Natal para Todos 2019 foi um
marco na história da cidade,
promovendo turismo religioso e
reunindo as pessoas por meio do
espírito natalino.
“Durante todo o período natalino
famílias inteiras, amigos, aproveitaram a decoração para fazer
imagens, passear, visitar os locais
no período noturno e viver e
conhecer melhor a cidade. Na noite
de Natal e na noite de Ano-Novo
foi possível ver famílias ceando no
calçadão, utilizando a via decorada
como espaço para confraternização, e convivência, registrar bons
momentos, celebrar a vida. Pessoas
de Cascavel, cidades vizinhas e de
outras regiões vivenciaram momentos de alegria, emoção e união
nos cenários natalinos disponibilizados tanto no Centro como
no Lago, atingindo o objetivo do
Município com esse investimento
que é o Natal para Todos”, avalia
o secretário.

VARIEDADES
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Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Seu relacionamento com seus amigos vai fazer você
se sentir no topo do mundo. Esqueça as preocupações cotidianas! Você sente que algo está faltando
e seu corpo está tentando preencher a lacuna. Vá
devagar com os doces.
Você está aprendendo a acreditar em si mesmo.
Algumas verdades de alguém de seu círculo serão
reveladas. Você está se sentindo fisicamente cansado e precisa de descanso e de uma mudança de
ares, mas, enquanto isso encontre algo relaxante
para fazer.
Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes 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.
O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje,
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais
de si mesmo.

Você sentirá necessidade de se afastar de assuntos
secundários. Você verá isto mais claramente. Você
está em sua melhor forma, aproveite para refletir
sobre certos hábitos prejudiciais em sua vida.

Domicílio
familiar
Afunda
(na lama)

Preposição
que indica
ausência
Piloto de
corridas,
em inglês
Esticado

Perda da
pigmentação da
pele
A zebra,
em relação
ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação
DeusHomem
Bário
(símbolo)
Produtos
para pintar
os cabelos
Luta;
combate

Local de
fabricação
de tijolos
Ápice

Atulhar;
obstruir
Tecla de
micros
Ódio
intenso

Aspecto
positivo
Bairro
carioca

Paz, em
inglês
Coletivo
de "alhos"
(?) Piovani,
atriz
brasileira
O teor de
cafeína na
bebida
energética

A (?):
ao acaso
Mar, em
inglês
Unidade
de medida
térmica
Criatura
estudada
pelo
ufólogo
Saudação
de cultos
afro-brasileiros

BANCO

(?) Paz,
capital administrativa
da Bolívia

(?) drive,
memória
portátil
(Inform.)
Aceitar
(pop.)

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial
37

Solução

G

Você vai ver os resultados positivos de algo que
começou há quatro semanas. Você se sente pronto
e vai conseguir enfrentar qualquer coisa que apareça
no seu caminho, você está de muito bom humor!

Capítal da
república
báltica da
Letônia

E
T

Você saberá como transformar as circunstâncias
incomuns com as quais vai se deparar. O dia em
que você for capaz de mover montanhas ainda não
chegou, portanto modere suas ações e não se compare com os outros!

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)
"Rei (?)",
peça
Autores
(abrev.)
Período
entre maio
e setembro (BR)

C
G

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que
o rodeiam. O céu está claro e atividades de lazer
estão próximas. Você terá a sensação de que tudo
está indo rápido demais ao seu redor e você vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

Só é permitido sobre o A, no
português

Tecido de
uniformes
profissionais

R T E
S E M
R P
A C ER
L I GO
A D
P R O
R I A
E A CE
S
N
A L TO
U G
P A R
E N A
N A VE

Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no
mês que vem. Este é um bom momento para fazer
contatos. Você está em boa forma e será capaz de
transformar isto em vantagem em questões práticas.
Você precisa tomar ar fresco.

A economia brasilei- Elemento Fonte (?): material de
ra, até 1888 (Hist.) comburen- Estado da pesquisa
te do ar Festa da como a biEfeito de infecção
bacteriana (Med.) (símbolo) Uva (sigla) bliografia

A P O
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R
R
I T I
G E M
A S
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C
P
U R A
M E
E S MO
T O
N I G
V A

Você se sente muito à vontade consigo mesmo e
uma onda de otimismo vai lhe dar uma imagem
grande e colorida da vida! Se tentar moderar sua
impaciência, você vai ganhar o dia. Seu otimismo em
aumento lhe dará um impulso energético.

© Revistas COQUETEL

Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser eliminadas em lixo comum
Documento
que permite a saída
do país

P
E
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A
V
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O
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A
I
E S
I N T
R T A
A U
P S
L I E
A R A

Reavalie a situação de forma diferente e não mantenha silêncio sobre o que você quer. Você precisa se
afirmar. Psicologicamente, você está em sua melhor
forma! Retomar alguma atividade de lazer seria uma
boa escolha.

www.coquetel.com.br
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Você tem olhado de forma realista para as suas
opções para o futuro e isso é obvio para aqueles que
o rodeiam. Você está pronto para se lançar no cenário
social. Você precisa de um pouco de ar fresco, afinal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo

Áries

horóscopo
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POLÍCIA

Bomba caseira é
encontrada em casa
Equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel
encontraram no fim da tarde de
ontem (7) uma bomba de fabricação caseira de alta periculosidade
em uma casa na Rua Ciro Monteiro, no Bairro Brasília.
O artefato estava sobre o guarda-roupa e foi retirado pelos policiais, que,
ao verificarem o que era, acionaram o
esquadrão antibomba de Curitiba, que
veio à cidade para fazer a contenção.
Apesar da alta periculosidade da
bomba, apenas a entrada da casa
foi isolada com fitas amarelas.
Vizinhos permaneceram em suas
casas e até crianças brincavam na
calçada em frente ao local. Apenas
uma equipe do GDE “guardava” o
local até a chegada do esquadrão.

Bomba é de fabricação caseira e de alta periculosidade

ENTENDA O CASO
Os policiais do GDE investigavam
um possível ponto de tráfico de drogas quando localizaram um veículo
suspeito de ter sido usado em roubos na região. A equipe abordou o
rapaz que saiu de uma casa e entrou
no carro. Ele contou que estava no
local usando maconha e que morava
perto dali, levou os policiais até a
casa dele e os autorizou a entrar.
Durante a vistoria na residência, os
policiais encontraram o explosivo.
O rapaz tem 19 anos e foi preso
em flagrante, encaminhado à Delegacia, por posse de artefato explosivo.

Ele já tem passagens pela polícia,
mas os crimes não foram informados nem o nome dele divulgado.
Apreensivos, vizinhos preferiram
não falar com a imprensa sobre a
situação. Alguns apenas contaram
que no local era comum a realização de festas com som alto. Um
deles comentou que a bomba seria
semelhante à utilizada para explosão de caixas eletrônicos de agências bancárias, mas a informação
não foi confirmada oficialmente.
Apesar da presença do artefato,
nenhum morador próximo ao local
deixou a casa.
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DH investiga
homicídio no
Santa Cruz
A Delegacia de Homicídios
de Cascavel investiga a morte
de Antonio Marcos Americano
Santos, 40 anos. Ele foi encontrado ferido em uma casa perto
de onde mora, no Bairro Santa
Cruz, na manhã de ontem (7).
De acordo com o morador que
o encontrou, Antonio se sentou
perto da parede, na calçada, e
disse que “não queria incomodar”. Pouco depois, ele caiu e o
morador chamou o Samu, mas,
quando os socorristas chegaram, o homem já estava morto.
De acordo com o IML (Instituto Médico Legal), a causa da
mor te foi hemorragia interna,
causada por diversos ferimentos de arma branca, possivelmente faca.
A DH realiza diligências e uma
pessoa foi detida no fim da tarde
de ontem, mas não houve confirmação oficial de que se tratasse
de suspeita de ter cometido o
crime. De acordo com a Polícia
Civil, a vítima tinha passagens
policiais por crimes leves.
Esse é o primeiro homicídio
do ano registrado em Cascavel.
No ano passado foram registradas 35 mortes violentas, queda
de 28,6% em relação a 2018,
quando foram 49 registros.

PRF: Ocorrências de tráfico aumentam 40%
O número de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas atendidas pela Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel
cresceu 40% em 2019 em relação
a 2018. No ano passado, houve
59 ocorrências com 68 pessoas
presas, contra 42 ocorrências e 50

pessoas presas no ano anterior.
Houve queda na apreensão de
anfetamina, cocaína e crack, mas
crescimento de haxixe e maconha.
De acordo com a PRF, o
aumento das ocorrências é normal
dependendo do ano e as apreensões também variam, algumas

vezes por conta da quantidade
apreendida em cada ocorrência.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

00
01
00
00
00
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Cascavel CR desafia Toledo
O Cascavel Clube Recreativo
apresentou seu elenco para a temporada 2020 na última segundafeira (6), dia no qual já mandou
seus atletas a campo para um
jogo-treino contra o Cambé, da terceira Divisão. Nesta quar ta-feira
(8), porém, o desafio será contra
um dos adversários que terá pela
frente no Campeonato paranaense,
que terá início na próxima semana.
Em seu último teste de pré-temporada, a Serpente enfrenta o Toledo
em amistoso marcado para as
16h no Estádio 14 de Dezembro, casa do adversário.
Será o terceiro teste do time
cascavelense, comandado pelo
técnico por tuguês Luis Miguel,
neste período preparatório. Além
do Cambé, o qual venceu por 1
a 0 nos primeiros 90 minutos
de jogo – depois houve mais um
tempo de 45min, mas no qual
atuaram jovens da base tricolor, que fecharam o placar em 8
a 0 – o Cascavel CR enfrentou
o recém-criado Espor te Clube

FÁBIO DONEGÁ

Oeste Paranaense, de Assis
Chateaubriand, e venceu por 7 a 0.
Desta vez, além de enfrentar
o primeiro adversário da elite do
Estadual, a Serpente irá encarar
seu primeiro desafio fora de seus
domínios durante a pré-temporada.
Por sua vez, o Porco comandado
pelo técnico Paulo Baier, tenta a

primeira vitória, depois de empates
com FC Cascavel (2 a 2) e Esporte
Clube Oeste Paranaense (1 a 1).
O Cascavel CR estreará no
Paranaense 2020 no dia 19
(domingo) contra o Operário, em
Ponta Grossa, enquanto o Toledo,
no mesmo dia, estreará em casa
contra o Cianorte.

Técnico português terá a 1ª experiência no Sul
Apesar de o evento ter sido realizado a menos de duas semanas
para o início da competição, o Cascavel CR já treinava desde o dia
2 de dezembro sob o comando do
técnico português Luis Miguel.
“Nesse período fizemos
alguns ajustes no grupo, observamos jogadores e fizemos contratações para ter um elenco
mais for te possível. Fechamos
com 25 atletas, mas apenas 22
estão sendo apresentados, um
lateral-esquerdo, um zagueiro e
um atacante estão chegando de
viagem nesta semana. O elenco
conta com jogadores do ano
passado, com atletas jovens,
da base, e apenas um ou outro

com mais experiência para dar
alguma estabilidade ao grupo”,
diz o treinador de 47 anos.
Em seu primeiro trabalho no
Estado, Luis Miguel vê o futebol
paranaense como mais “forte” em
relação aos do norte e nordeste do
País, por onde trabalhou desde a
chegada ao Brasil, em 2007.
“O campeonato aqui é mais
‘pegado’, e tirando dois ou três
times que deixam jogar, os outros
têm uma marcação muito for te,
e temos que nos adaptar a isso,
mas sem mudar nosso estilo por
causa disso. Não vamos deixar de
reter a bola, não vamos deixar de
propor o jogo para apenas marcarmos”, diz Luis Miguel.

O treinador tem como destaque campanhas no Pará, com a
manutenção do Vila Rica na elite
em 2009 e o acesso do Santa
Rosa à primeira divisão após 15
anos, no mesmo ano; no Ceará,
com o título da segunda divisão com o Tiradentes em 2015;
e o acesso com o Pinheiro à elite
do Maranhense em 2018 após 28
anos, além do vice-campeonato na
Copa FPM com a mesma equipe,
naquele mesmo ano. “Agora, aqui
no Sul, vamos primeiramente tentar
manter o time na primeira divisão,
que é o que o presidente (Tony
Almeida) pediu, mas sempre pensamos um pouco na frente, para
tentar chegar entre os oito”.
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Jojups em Cascavel
Após oito anos, a cidade de Cascavel está de volta ao calendário
dos Jojups (Jogos da Juventude do
Paraná), como sede em 2020 da
33ª edição da competição, com a
fase final da Divisão A, marcada para
ocorrer de 11 a 20 de setembro.
A confirmação se deu com a divulgação do calendário oficial de eventos
organizados pela Superintendência do
Esporte, do Governo do Estado, e ratificou Cascavel como sede dos Jojups
pela quarta vez na história. As anteriores foram em 2002, na 16ª edição,
em 1997, na 11ª edição, e em 1993,
na 7ª edição dos Jogos.
Os Jogos da Juventude do Paraná
reúnem equipes municipais formadas por atletas de 15 a 19 anos de
idade para disputas em 18 modalidades esportivas: atletismo, badminton, basquetebol, caratê, ciclismo,
futebol, futsal, ginástica rítmica,
handebol, judô, natação, rúgbi,
taekwondo, tênis, tênis de mesa,

Futsal

O Cascavel Futsal ainda não
deu início aos trabalhos em quadra
em 2020, mas a diretoria já iniciou
a temporada. Em reunião entre os
dirigentes, ontem (7), surgiu a possibilidade de a apresentação oficial
ser no próximo dia 28, uma terça-feira, um dia depois do que inicialmente havia sido programado.
Paralelamente a isso, o Cascavel
Futsal anunciou a contratação de
Roberto, preparador de goleiros
que estava no Cerro Porteño,
do Paraguai, com quem foi vice-campeão da Libertadores 2019.
Até então, o cargo na Serpente
era ocupado por Gilmarzinho,
ídolo da equipe. Outra novidade
anunciada nesta primeira semana
de 2020 foi o fisioterapeuta Wan
Rabuske. Já para a preparação
física foi confirmada a permanência de Raphael Martins.

JOJUPS
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- RICARDO DE OLIVEIRA E JUCINEIA TOLEDO
2- EDUARDO AUGUSTO WRZESINSKI E TAIANA PAOLA PRADO
3- ISRAEL SANTOS SALES E CRISTIANE DE CARVALHO
4- THIAGO ZUCULOTTO NUNES E AMANDA CRISTINA HELMANN
5- ANDERSON PEDROSO PRIMO E DENISE MARQUES NAPOLEÃO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
CASCAVEL, 8 DE JANEIRO DE 2020
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Neymar desvalorizado
Um estudo divulgado nesta primeira
semana do ano pelo “Observatório do
Futebol” do CIES (Centro Internacional
de Estudos no Esporte, na tradução)
indicou uma desvalorização de R$
382,1 milhões no valor estimado de
transferência de Neymar dentro do
período de um ano.
Em janeiro de 2019 ele era o terceiro jogador mais caro do mundo, por
197,1 milhões de euros (R$ 837,5
milhões, na cotação da época). Neste
primeiro mês de 2020, o valor caiu
para 100,4 milhões de euros (R$
455,4 milhões) e Neymar para a 19ª

posição da lista.
Essa oscilação de números e posicionamento do atacante do PSG faz
com que Gabriel Jesus, do Manchester City, torne-se o jogador brasileiro
mais valorizado do momento segundo
o estudo. Ele é o 11º do ranking, por
115,6 milhões de euros (R$ 524,4
milhões). Rober to Firmino, do Liverpool, e Richarlison, do Everton, também estão à frente de Neymar.
Quem lidera o ranking da CIES em
janeiro de 2020 (assim como foi em
2019) é Mbappé, do PSG, com valor
estimado de R$ 1,2 bilhão. Sterling, do
EFE

O atacante Sadio Mané, do Liverpool,
superou o egípcio e companheiro de
equipe Mohamed Salah, e foi eleito,
ontem (7), o Jogador Africano do Ano
de 2019, pela Confederação Africana de
Futebol. No ano passado, ele conquistou
a Liga dos Campeões com o clube inglês e
levou a seleção de Senegal à final da Copa
das Nações Africanas. Mané, de 27 anos,
conquistou o prêmio pela primeira vez
depois de ficar em segundo lugar, atrás de
seu colega de Liverpool, Salah, em 2017
e 2018. Ele havia ficado em terceiro em
2016. Desta vez, o terceiro colocado foi
o argelino Mahrez, do Manchester City.

COB rumo a Tóquio
Após três anos de ciclo olímpico, o
Time Brasil vê Tóquio 2020 cada vez
mais próximo. Faltando menos de 200
dias para os Jogos, parte dos atletas
ainda briga por uma classificação para
o evento, enquanto outros, já garantidos, estão voltados exclusivamente
para a competição, que será realizada
de 24 de julho a 9 de agosto.
“Entramos em uma fase bem sensível da preparação, ainda de treinamento pesado, em que o atleta precisa
reduzir seu risco de lesão, mas também buscar sua participação nos Jogos.
Atualmente, a preparação dos atletas é
mais individualizada e visa atender às
necessidades específicas de cada um.
Alguns precisam competir mais, outros

preferem menos, e tem ainda os que
estão se recuperando de lesões”, explica
o diretor de Esportes do COB (Comitê
Olímpico do Brasil), Jorge Bichara.
Até o momento, o Time Brasil tem
152 vagas garantidas em Tóquio 2020.
Este número pode aumentar consideravelmente até a primeira quinzena de
fevereiro, quando o futebol masculino
e o basquete feminino definirão seus
classificados para os Jogos.
No caso dos esportes individuais, a
definição das vagas envolve, além de
competições qualificatórias, a busca
por pontos e melhores colocações no
ranking mundial. Para atender a todos,
o COB busca acompanhar de perto os
principais nomes de cada modalidade.

Manchester City, e Salah, do Liverpool,
fecham o top 3 ao custo R$ 1 bilhão e
R$ 794,3 milhões, respectivamente.

JOGAM HOJE
15h
15h
15h
14h45
17h
17h
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19h15
19h15
20h15
21h30

CARIOCA
Americano x Macaé
Friburguense x América
Portuguesa x Nova Iguaçu
COPA SÃO PAULO
Real x Juventus
Socorro x Vilhenense
União Mogi x Grêmio
Confiança x Penapolense
Ituano x Fluminense
U. Rondonópolis x Petrolina
Sertãozinho x Goiás
Ferroviária x Palmeiras

Copinha

A segunda rodada da 51ª Copa São
Paulo de Futebol Júnior foi encerrada
ontem (7) e marcou a classificação antecipada do Coritiba à segunda fase. Pelo
Grupo 32, o Coxa venceu a Portuguesa
com um gol de José Daniel, chegou aos
seis pontos e avançou graças ao empate
sem gols entre São Bento, vice-líder
com quatro pontos, e CSA, 3º colocado
com um. A Lusa, por sua vez, amarga a
lanterna e ainda não pontuou.

Paranaenses

Com duas vitórias em dois jogos, o
Coritiba igualou o feito de Londrina e
Athletico, que no dia anterior haviam
chegado aos seis pontos em seus
respectivos grupos e também garantido vaga antecipadamente à segunda
fase da Copinha. Amanhã, pela última
rodada, será a vez do Paraná Clube
tentar a façanha, enquanto o Operário atuou ontem à noite em busca da
primeira vitória.

Classificados

Até o início da noite de ontem, dezoito
equipes já haviam se garantido antecipadamente na segunda fase da
Copinha: Athletico, Coritiba, Londrina,
Água Santa, Palmeiras, Ferroviária,
Fluminense, Ituano, Votuporanguense,
Taboão da Serra, CRB, Flamengo-SP,
Santa Cruz, Juventude, Internacional,
Capivariano, Mirassol e Joinville.

