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Acesso ao
Show Rural

As Polícias Rodoviárias
apresentaram ontem
o esquema de trânsito
para o Show Rural,
que começa segunda
e vai até sexta-feira da
próxima semana em
Cascavel. Durante a
reunião, uma extensa
fila se formou na
BR-277 em frente ao
Centro Tecnológico,
que estava bloqueada
devido a obras
na pista.
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Homem esfaqueia mulheres
durante briga e uma morre
Uma discussão terminou em tragédia ontem em Cascavel. Um homem matou a própria
companheira e deixou outra ferida. O filho da vítima acredita que ele tenha premeditado
o crime, pois a faca usada para agredi-las havia sido comprada pouco antes. O suspeito
tentou fugir, mas foi detido por populares e preso em flagrante.
l Pág. 12

Cascavel Futsal

Após um ano conturbado em que precisou até “mudar de casa”, o Cascavel Futsal
apresentou ontem o novo elenco com ânimo renovado para a temporada. l Pág. 14
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Projetos para este ano
focam a cidadania
Cascavel deve ganhar
um perfil de cidade cidadã
a partir deste ano, a considerar as ações e os projetos ar ticulados para o
último ano de mandato do
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC). Os investimentos
estão concentrados para
fechar o ciclo do Território Cidadão, tornando os
ser viços públicos acessíveis e criando ambientes
propícios ao aprendizado
e à recreação.
A retirada da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) da
região central de Cascavel continua nos planos
da atual gestão, que tem
a proposta de transformar
a região em um ponto de
referência para educação.
Devido à proximidade do
Colégio Estadual Wilson Joffre, a via pública
que liga a instituição de
ensino à estrutura da
delegacia da Polícia Civil
seria denominada como
“Rua da Cidadania”.
A proposta é uma das
últimas metas de Paranhos, que há anos defende
a retirada do cadeião do
local, pedido já entregue
ao secretário de Segurança
Pública, Rômulo Marinho.
Para que o projeto venha
a se concretizar, o Estado
precisaria acelerar os processos de construção da
Delegacia Cidadã e também da Casa de Custódia.
Ainda não há custos
estabelecidos, mas a
intenção era transformar
os antigos prédios em
ambientes voltados à
educação - a instituição

escolar ao lado seria interligada, oferecendo cursos
profissionalizantes em uma
parceria com a Secretaria
de Estado da Educação.
A administração mantém outras ações que
visam aproximar serviços
públicos da população,
essas em fase mais adiantada, como a implantação
do Centro de Eventos da
Cidadania no antigo salão
comunitário do Bairro Santos Dumont, obra mantida
e coordenada pelo Território Cidadão. O projeto visa
criar um espaço maior
para grandes eventos,
com diversas atividades,
deslocando de forma itinerante os serviços públicos.
O custo da obra estava
estimado em R$ 738 mil.
A empresa LM Projetos
apresentou proposta de
R$ 582,9 mil. Outras cinco
empresas apresentaram
proposta e o certame está
em fase de recursos. A
ganhadora terá seis meses
para concluir a obra.
A região central também
terá investimentos: nos antigos terminais de transbordo
será construído um espaço
para lazer comunitário. As
obras devem começar em
fevereiro, com prazo de
160 dias para serem concluídas. O antigo terminal
da região leste, por exemplo, dará espaço à Estação
da Cidadania. A construtora Dinâmica receberá
R$ 487 mil para transformar a estrutura em um
ambiente agradável para
receber os moradores e
oferecer serviços públicos.
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Fora da campanha

Após dois mandatos seguidos, o vereador Paulo Porto (PCdoB) não
pretende disputar a reeleição e pretende se lançar candidato a
prefeito. A articulação de um grupo alternativo aos candidatos prógovernos federal e estadual se fortalece e Porto seria o nome mais
forte e uniria PCdoB, Psol e PT. Os grupos estão em conversação
para pôr o plano em prática. Porto seria uma terceira via aos
nomes que têm forte ligação com o Estado e a União: Leonaldo
Paranhos (PSC) e Márcio Pacheco (PDT) apoiam Ratinho Júnior (PSD),
enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem apoio da
maioria, com ênfase ao Coronel Lee (PSL) e a Juarez Berté (DEM).

Indefinido

Aliás, o deputado estadual
Coronel Lee aguarda
definição sobre a sigla
partidária para disputar
a Prefeitura de Cascavel.
O plano mestre seria a
coligação com o Aliança, que
corre atrás de assinaturas.
Hoje, às 19h, ele estará na
Câmara de Vereadores para
encontro regional ao lado
do deputado federal Filipe
Barros e outros apoiadores
do partido criado por
Bolsonaro. Se o Aliança Pelo
Brasil não vigorar, a saída
será ficar no PSL, isso depois
da regularização da sigla em
Cascavel, que
tem pendências com a
Justiça Eleitoral.

Voltando

O gasto com celular na
Câmara ano passado supera
os R$ 22 mil. A conta serve
de parâmetro aos gastos
deste ano, quando haverá
disputa eleitoral e o uso do
telefone será intensificado.
Inclusive, os parlamentares
estão se preparando para
retomar as atividades e
segunda e terça
que vem começam as
sessões ordinárias.

Com sede

Embora a apreciação dos
projetos não tenha começado,
os parlamentares parecem que
estão com vontade de mostrar
trabalho. Já foram protocolados
na Câmara 20 projetos. Um dos
mais recentes é do vereador
Jorge Bocasanta (Pros), que
pede a realização de estudos
pela Secretaria de Saúde para
disponibilizar um profissional
apto a se comunicar em
Libras (Língua Brasileira de
Sinais) nas unidades de saúde
e nas farmácias básicas,
possibilitando o atendimento
das pessoas surdas.

PDI avaliado

Prestes a finalizar o contrato com
o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), a prefeitura
organiza as últimas obrigações
previstas em contrato. Entre
elas está a contratação de uma
empresa de consultoria para
coleta de dados para avaliação
final do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado).
Escolhida por licitação, a Plan
Consultoria e Pesquisa em
Ciências Sociais receberá R$
254.790 para verificar se tudo
ficou dentro do que estava
previsto e avaliar a satisfação
dos serviços.

No gabinete

Com outras preocupações e prioridades, Paranhos deixou
no gabinete a avaliação do reajuste do transporte público.
As empresas chegaram a solicitar reajuste de 17,9%, o que
elevaria o custo da tarifa para R$ 4,60 - hoje o passageiro
paga R$ 3,90. As planilhas estão em análise e sem previsão
de quando será anunciado o novo valor praticado.
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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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Diversão

Sinônimo de diversão para
Adriano Damian era viajar. “Ele gostava muito de viajar para Balneário
Camboriú, sempre com a família
reunida”, conta a filha Caroline.
Segundo ela, o pai também gostava de andar de moto, mas nunca
deixou de ser torcedor fanático do
Internacional, seu time do coração.

ADRIANO gostava de viajar com a família

A despedida

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Adriano Cezar Damian
ª 12 de março de 1966
V 22 de janeiro de 2020

O craque das redes
Caçula de quatro irmãos, Adriano
Cezar Damian aprendeu a chutar
bola nas ruas de Cascavel, cidade
onde nasceu e cresceu.
A brincadeira de criança virou profissão. Adriano trocou as ruas pelo
salão, e virou jogador profissional
de futsal. “Ele era torcedor do Internacional e apaixonado por futebol
a vida toda... Em sua adolescência jogou como goleiro em diversos
times, dentre eles o Cascavel Futsal”, conta a filha Caroline Damian.
Ainda jovem, Adriano conheceu
Mirian Breda Damian, a mulher com
quem se casou em 1984. Da união
nasceram as filhas Nicole e Caroline.
O sucesso no lar se repetiu nas

Em dezembro do ano passado, Adriano e Mirian Damian foram visitar a filha Caroline
Damian em Itajaí (SC). As férias se estenderam janeiro adentro e, no dia 22, eles
pegaram a estrada de volta. Contudo, o casal se envolveu em um grave acidente na
Serra da Esperança, na BR-277, em Guarapuava. “Na serra havia um caminhão bitrem
sem freio. O caminhoneiro pensou que fosse conseguir completar a serra sem freios,
mas na metade do caminho o trânsito estava parado e, para não atingir os carros que
estavam na pista dele, jogou o caminhão para a pista contrária”.
Ele atingiu dois carros e em um deles estavam Adriano e a esposa, Mirian.
Adriano faleceu na hora. Mirian ficou ferida, mas sobreviveu.
Além da esposa, ele deixa as filhas Nicole e Caroline e a neta Morgana Damian Rudek.

quadras e um ano depois Adriano
disputou o Campeonato Paranaense
e ergueu a taça de campeão.
Em 1996, Adriano foi premiado
como goleiro menos vazado na Copa
QFesta do Comércio de Futsal.
Sua trajetória nas quadras é
lembrada até hoje pelos torcedores de futsal.
Após 12 anos do nascimento
da primeira filha, Adriano precisava tomar uma decisão: o futsal
ou a família. Longe das quadras,
começou a trabalhar no negócio da
família, a empresa de alinhamento
e balanceamento Damian Pneus.
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Ação contra a dengue avança

SECOM

Teve sequência ontem a ação de combate ao mosquito
transmissor da dengue em Cascavel. As equipes das Secretarias de Meio Ambiente e Saúde, do Território Cidadão
e da Defesa Civil e o Exército visitaram 1.478 residências
no Bairro Morumbi. Foram encontradas 1.058 residências abertas e 420 fechadas, que serão revisitadas pelas
equipes. Além disso, foram coletadas 32 amostras e 16
emitidas notificações.
Na região do Bairro Tropical/Parque Verde, foram encontradas
1.186 residências abertas e 792 fechadas. As equipes coletaram
14 amostras para análise e emitiram 16 notificações.
Hoje (29) as visitas continuam na região do Território
Cidadão V, na zona norte da cidade, e também na região
do Tropical/Parque Verde.
EQUIPES vão acompanhadas de soldados do Exército, do “mosquito” e da “morte”

Interligação de redes pode
deixar sua casa sem água
A Sanepar informa que serão sistema de distribuição de água
executadas obras de interliga- em Cascavel nesta quinta-feira
2º OFÍCIO
DEnoREGISTRO
CIVIL serão feitos nas
ção de redes para
melhorias
(30). Os serviços

5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro
CEP 85801-002
- CASCAVEL – PR
- FONE/FAX 45-3224-5420
2º–OFÍCIO
DE REGISTRO
CIVIL

5º TABELIONATO
DE NOTAS
email cartorio.cvel@gmail.com
– registrocivil2cascavel@gmail.com

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE
CASAMENTO
email cartorio.cvel@gmail.com
– registrocivil2cascavel@gmail.com
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
HABILITAÇÃO
DE IV
CASAMENTO
termos do artigo
1525, Incisos, I,II,III,
e V do Código Civil Brasileiro.
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- FELIPE ZANETTI E ANA PAULA DE ALMEIDA
2- ADEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA E FRANCIÉLI CAMARGO
3- ALEX JUNKES E ALESSANDRA RIBEIRO BRASILINO
4- JOSÉ DAVID GOMES E SANDY MEISTER DOS SANTOS
5- ANTONIO GABRIEL RODRIGUES TAVEIRA E FERNANDA CAROLINE SILVESTRE
6- FABIO LUIZ RECH E THAINARA ALVES RODRIGUES
7- CHARLES DANIEL DUVOISIN E ROSEANE PALMEIRA PASTRE
8- ANTONIO GABRIEL RODRIGUES TAVEIRA E FERNANDA CAROLINE SILVESTRE
9- GUSTAVO FELIPE CÔCO E TANIA BORBA MAZORANA
10- PÉTERSON GASPARETTO DOS SANTOS E NATIELLI SALMAZIO SEGOVIA
11- AHLAN DE ALBUQUERQUE PAULA DOS ANJOS E LETÍCIA CRISTINA ARMANI FERREIRA
12- THIAGO BENINCÁ TRENTINI E SABRINA ROBERTA PUERTA GOUVEA BLAUTH

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
CASCAVEL,29 DE JANEIRO DE 2020
ELIZABETE VERSORI
ELIZABETE
VERSORI
Oficial Designada

Oficial Designada

Ruas Soledade e Tramandaí, das
13h30 às 17h30. Por essa razão,
ficará interrompido o fornecimento
de água para as regiões do Bairro
Canadá e de parte dos Loteamentos Lupatini, Mirante e Piovesan. A
previsão é de que o abastecimento
volte à normalidade a par tir das
21h e será de forma gradativa.
Os trabalhos podem ser cancelados em caso de chuva forte, impossibilidade de execução com segurança,
fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que
impactem de forma crítica o sistema
de abastecimento ou força maior.
Só ficarão sem água nesse
período os clientes que não têm
caixa de água no imóvel. A Sanepar
sugere que cada imóvel tenha uma
caixa de água de pelo menos 500
litros. Assim, é possível ter água
por 24 horas, no mínimo.
A orientação é evitar desperdícios.
O Serviço de Atendimento ao Cliente
Sanepar é feito pelo telefone 0800 200
0115, que funciona 24 horas. Ao ligar,
tenha em mãos a conta de água ou o
número de sua matrícula.
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Com o apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Agricultura,
pequenos produtores conseguem ter
acesso às máquinas necessárias para a
coleta e o armazenamento da silagem por
até a metade do valor dos aluguéis praticados no mercado agropecuário. “A secretaria
tem um trabalho de apoio ao agricultor, que
é o Porteira para Dentro, para garantir que
ele tenha alimento para o rebanho durante
a escassez de pastagem no inverno, ou para
a produção tanto de engorda, quanto de
leite no interior”, explica o secretário de
Agricultura, Nei Haveroth.
Na propriedade do agricultor Celso
Augusto Caus, da comunidade de Rio
Diamante, foram coletados milho de 5
alqueires de plantação, o que deve assegurar alimento para o gado de leite pelos
próximos seis meses.
Na área dele, dois tratores cabinados

da prefeitura auxiliaram o serviço.
“Quanto mais ajuda para a agricultura,
melhor. É bom demais. O benefício da
prefeitura é muito grande”.

RESULTADOS
Segundo o secretário Nei Haveroth, o
programa gera uma rede de benefícios: “O
Município apoia os pequenos produtores
para que o desenvolvimento rural aconteça,
para que o agricultor tenha mais rentabilidade, agregue valor à sua propriedade, e,
com isso, o Município, como um todo, passa
ter um ganho na produção e também na
qualidade de vida dos produtores”.

SECOM

Com maquinário público,
produtores iniciam silagem
PRODUTORES colocaram as máquinas em
campo para fazer a silagem da safra de verão

Como contratar

O produtor que deseja solicitar o maquinário deve entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, que fica dentro do Parque de Exposições Celso Garcia Cid (Expovel),
na BR-277, em Cascavel. Há também o atendimento nas sedes dos distritos.

CASCAVEL, 29 DE JANEIRO DE 2020
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Acesso ao Show Rural: uso
do acostamento será limitado
Polícias Rodoviárias Federal e
Estadual, Militar e Civil, Transitar/
Cettrans, Ecocataratas e diretores
do Show Rural se reuniram ontem
para discutir como será o esquema
de trânsito para o evento, de 3 a 7
de fevereiro em Cascavel.
Nos dias de feira, a PRF autorizará o uso do acostamento no trecho entre o posto da corporação e o

parque em horários considerados de
pico: início da manhã e fim da tarde.
O uso desse recurso ocorrerá
apenas, segundo o inspetor Antonio Gradin, com escolta policial e
em momentos nos quais a polícia
considerar necessário: “Durante o
restante do dia o tráfego seguirá
normalmente sem empregar o
acostamento”, afirmou.

Crea faz fiscalização preventiva

Sete pontos de apoio e orientação darão suporte às polícias no
trecho entre o Trevo Cataratas e a
Ferroeste, e haverá também equipes
itinerantes em todo o percurso. “A
prioridade será a segurança aliada
à agilidade. Vamos fazer de tudo e
ser rigorosos para evitar acidentes.
Por isso, o tráfego pelo acostamento
ocorrerá em baixa velocidade”.

Megaestrutura

Nesta quinta-feira (30), às 15h, fiscais e inspetores do Crea-PR (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná) realizam fiscalização de prevenção na estrutura
da 32ª edição do Show Rural, no parque tecnológico Coopavel, em Cascavel.
De acordo com o gerente regional do Crea-PR em Cascavel, Geraldo Canci, a fiscalização tem como objetivo verificar se os profissionais envolvidos no evento estão
habilitados e possuem ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica). “Em um
evento dessa magnitude, que na última edição reuniu 300 mil pessoas em cinco
dias, é importante verificarmos se os profissionais envolvidos na montagem da
feira estão habilitados para executar os serviços. E nós sempre tivemos uma boa
parceria com a feira, por meio de ações fiscalizatórias”, afirma Canci.

Neste ano serão 650 expositores em
2,8 mil metros quadrados. Somente
a cobertura das ruas que cortam o
parque totaliza 15 quilômetros, entretanto, isso não impedirá os fiscais de
verificarem toda a estrutura do parque.
A presença de profissionais habilitados
na montagem e estrutura dos estandes,
na instalação de aparelhos de ar-condicionado, além de outros sistemas
elétricos temporários e nos projetos
de prevenção contra incêndios, serão
observados, como explica o inspetor do
Crea-PR, engenheiro eletricista Renato
Sakamoto. “As instalações elétricas são
altamente perigosas e podem provocar
graves acidentes quando mal dimensionadas. Sempre que falamos em instalações elétricas existem muitos riscos,
até mesmo em pequenas e temporárias como no Show Rural. Se feitas de
maneira incorreta, podem causar danos
a algum equipamento ou até mesmo às
pessoas. Por isso existem regras rígidas
para a elaboração e execução de projetos elétricos”, afirma Sakamoto.

Está quase tudo pronto

A montagem dos estandes e das estruturas do 32º Show Rural Coopavel entra
na etapa final: 85% de todo o trabalho dessa fase do evento já está cumprido. A
conclusão deve ocorrer até o fim da tarde desta quarta-feira, quando passará a ser
proibida a circulação de veículos no interior do parque. A montagem interna e de
decoração dos espaços deverá estar finalizada até o fim da tarde de sexta-feira. A
abertura oficial dos espaços, para visitação, ocorrerá a partir das 8h de segunda-feira, 3 de fevereiro. Uma equipe de 25 pessoas atua com orientações gerais sobre
a etapa de estruturação. “Somos responsáveis em acompanhar todo esse processo.
Em informar onde deve ocorrer a carga e descarga de materiais. Onde está a correta
localização de cada estande e de repassar cuidados que devem ser seguidos dentro
do parque, com preservação da grama, dos canteiros e do patrimônio em geral do
evento”, informa o coordenador da área de Montagem, Marcos Povidaiko.
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EQUIPES finalizam a montagem dos estandes
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Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Você terá uma tendência a idealizar o passado. Não
entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, sua
tendência a exagerar poderia prejudicar sua saúde
e suas relações com os outros. Você corre perigo
de levar as coisas longe demais.
Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações
estão em sintonia com o seu ego básico e isso o
torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma
sensação de bem-estar! Você terá maior influência
sobre os outros, mas não abuse.
Seus pressentimentos estavam bem fundamentados
e as notícias não o surpreenderão. Você sabe o que
fazer, então aja. Tenha cuidado para não ficar muito
desanimado. Mime-se e você vai se sentir melhor.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito
útil, por isso não hesite em expressar sua opinião, o
seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um
trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de
seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça.
Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos sobre
as pessoas ao seu redor, mas tente não ser muito
severo. Você vai sentir uma necessidade real de
aproveitar ao máximo os prazeres da vida - siga
suas necessidades.
Seu bom senso o está guiando na direção certa.
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Descarte certos hábitos que não estão ajudando você.
Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não se
disperse. Seus desejos estão em conformidade com
a realidade e você é geralmente bem equilibrado. O
que está faltando é praticar um pouco de esporte.
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O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional e a sorte está com você para o estabelecimento de novos contatos. Você está desperdiçando
tempo demais com assuntos triviais e isso o está
desgastando. Você não precisa olhar muito longe
para ver porque está cansado.
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As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios para
finalizar um projeto. Evite discussões inúteis e você
vai evitar fazer esforços em vão. Concentre-se em
você mesmo.
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É aconselhado que você aplique maior equilíbrio
ao seu estilo de vida. Sua visão é mais objetiva. A
sensação de cansaço está levando você na direção certa. Uma noite tranquila seria perfeito, então
descanse em completa privacidade.
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Você vai ouvir fofocas em torno de você e deve
ficar completamente de fora para evitar disputas.
Seria uma boa ideia descansar da turbulência ao
seu redor. Admitir isso seria vantajoso.

www.coquetel.com.br
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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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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Uma morre e outra
fica ferida ao
serem esfaqueadas

Mulher é detida
em aeroporto com
contrabando

PF

Uma mulher que seguia de
Cascavel para Guarulhos foi
detida ontem (28) no Aeroporto
de Cascavel com produtos contrabandeados. A ação aconteceu
durante operação realizada pela
Polícia Federal e pela Receita
Federal. A mulher tinha na
bagagem perfumes e eletrônicos
avaliados em R$ 1.500 que não
haviam sido declarados.
As abordagens tiveram apoio de
equipes do Pelotão de Choque da
Polícia Militar e um cão farejador
prestou apoio na vistoria.
O intuito da operação é coibir o
tráfico de drogas, armas e descaminho de mercadorias.

AS DUAS mulheres estavam na casa da vítima
quando foram esfaqueadas
O primeiro feminicídio de 2020 foi
registrado no início da tarde de ontem
(28) na Rua Kamayuras, Bairro Santa
Cruz, zona oeste de Cascavel.
Odélia Teodoro Ferreira, 59 anos,
morreu logo após ser esfaqueada
pelo companheiro após uma discussão. Ela teve ferimentos no rosto e
no pescoço, foi socorrida, mas morreu dentro da ambulância.
A amiga e vizinha Zeni Aparecida
Brito, 57 anos, que tentou ajudar a
vítima, também teve ferimentos graves e está internada no HU (Hospital
universitário) de Cascavel.
O autor dos crimes teria tentado
fugir do local, mas foi detido por
populares e confessou os crimes.
Ele preso em flagrante.
MOTIVAÇÃO
Para o filho da vítima, Odair Kramez, o crime teria sido premeditado,
porque o autor usou uma faca nova
que havia comprado pouco antes.
Ele conta que a relação do casal era
conturbada. “Ele chegou com a faca
nova lá na casa da minha mãe, e pra
quê? Ele já tinha pensado nisso...
Eles estavam juntos havia sete anos,

mas cada um vivia na sua casa. Ele
morava em Toledo e vinha só trazer
roupa pra minha mãe lavar. Ele queria se separar e minha mãe não queria... Mas nada justifica fazer isso”,
lamenta o filho.
Odair disse que agressões verbais eram comuns contra a mãe,
mas que não sabe se houve agressão física anteriormente.
Odélia deixa cinco filhos e seis
netos. A família autorizou a doação
das córneas.
INVESTIGAÇÃO
O autor foi levado na tarde de ontem
à Delegacia de Homicídios, mas afirmou
que a advogada que o representa é de
Curitiba e que viria a Cascavel.
Por conta da entrada em vigor da Lei
de Abuso de Autoridade, ele só poderá
ser ouvido na presença da advogada.
Conforme a delegacia, o investigado
foi detido em flagrante pela prática de
feminicídio e lesão corporal e está preso
na Cadeia Pública de Cascavel.

A MULHER seguia de Cascavel para Guarulhos
com os produtos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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PM é preso suspeito de
tráfico de anabolizantes

Um policial militar de Cascavel
foi preso em flagrante na última
segunda-feira (27) por tráfico de
anabolizantes. A PM só se pronunciou sobre o caso ontem (28),
depois de o caso ter sido divulgado
pela imprensa.
De acordo com a PM, um policial
militar que faz parte do Policiamento
de Guarda e Escolta foi procurado
pelo suspeito para que levasse uma
encomenda particular até Curitiba.
“O militar preso teria pedido informações de quando ocorreria uma
viagem de escolta até Curitiba e
que necessitava de uma ‘gentileza’. Ao ser informado de que, no

sábado (26), ocorreria o transporte
de um preso até lá, o militar fez a
entrega aos dois PMs que estavam
de serviço de uma caixa de sapatos lacrada, informando apenas
que seu conteúdo eram algumas
peças de roupas. Durante o deslocamento até Curitiba, os PMs
resolveram abrir a caixa e encontraram objetos estranhos, diferentes do que havia sido informado”.
A situação foi informada ao
comando do 6º BPM. Em verificação na casa do suspeito, foram
localizados mais anabolizantes
como os que estavam na caixa que
era levada para a Capital, além de

agulhas e seringas.
O PM foi preso em flagrante e
levado à sede do 6º BPM.
O comando ressaltou em nota
que não tolera tais comportamentos e “qualquer desvio de conduta
será apurado, investigado e, a
depender da apuração, punido”.
Não foi divulgada a identidade do
policial, apenas informado que ele
está na corporação desde 2012.
A quantidade de medicamento
transportada e apreendida na casa
do suspeito também não foi revelada, assim como a suspeita sobre
possível envolvimento de outros
policiais ou pessoas no esquema.

Caminhonete capota e motorista fica preso
Um homem de 70 anos ficou
gravemente ferido em um capotamento registrado na tarde de
ontem (28) na BR-467 entre Cascavel e o Distrito de Sede Alvorada.
Ele dirigia uma caminhonete
com placas de Toledo e seguia sentido a Cascavel quando, na altura
do KM 99, logo após uma curva,
perdeu o controle da direção e o
veículo capotou diversas vezes no
canteiro central da rodovia. Havia
rastros e peças do veículo por mais
de 50 metros.
O veículo ficou parcialmente
destruído e o condutor ficou preso
às ferragens. Os socorristas do
Siate tiveram dificuldades em fazer
a retirada dele do veículo.
O homem sofreu fratura no
braço, luxação no ombro e um ferimento sério na cabeça. Ele foi entubado ainda no local e encaminhado
a um hospital particular de Cascavel.

HAVIA rastros e peças do veículo por mais de 50 metros
Testemunhas disseram que chovia muito na hora do acidente e que
a caminhonete teria aquaplanado
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e que por isso saiu da pista, capotando na sequência. Os airbags
não foram acionados.
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Em um evento ocorrido no terceiro
andar da prefeitura, onde fica o gabinete do prefeito, e com apoiadores
e patrocinadores, além do próprio
Leonaldo Paranhos e representantes
também do poder legislativo, o Cascavel Futsal foi apresentado oficialmente
para a temporada 2020 na manhã de
ontem (28). Todo o contexto foi para
dizer que o time é de Cascavel.
“Para melhorar uma estrutura
esportiva que dará mais condições
não só à equipe, mas a toda a população, foi necessária uma intervenção no Ginásio da Neva, com reformas que podem ter atrasado um
pouco, mas que agora supre toda
a necessidade de quem a utiliza”,
disse o prefeito Leonaldo Paranhos,
referindo à reforma da casa da Serpente Tricolor, que, por conta das
obras, precisou mandar seus jogos
no segundo semestre de 2019 na
vizinha Santa Tereza do Oeste.
O secretário de Cultura e Esporte,
Ricardo Burgarelli, também deu
boas vindas aos atletas e comentou sobre a reforma do Ginásio Odilon Reinhardt, o popular Ginásio da
Neva: “agora temos uma estrutura
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Futsal de Cascavel

adequada de banheiros, iluminação,
arquibancada, pinturas e vestiários.
Antes, o acesso dos jogadores aos
vestiários era pela quadra e eles
tinham que passar pelo público, o
que era desconfor tável e gerava
insegurança aos atletas. Agora,
eles vão contar com o conforto de
descer do ônibus e entrar direto nos
vestiários. Realizar essas mudanças
demandou um tempo, que não é um
atraso. O prazo de entrega era 23
de dezembro, mas fizemos alguns

apontamentos para a construtora,
que começou a corrigir e entregou
a obra na última sexta-feira (24), e
nessa terça-feira o Cascavel Futsal
já começa seus treinos”.
O primeiro compromisso do Cascavel Futsal em 2020 será na 3ª Copa
Três Coroas, na cidade que dá nome
ao torneio, no Rio Grande do Sul. A
competição será de 13 a 16 de fevereiro com as presenças também de
Foz Cataratas, Pato Futsal, Criciúma e
Minas, além do time anfitrião.

Evento para mostrar força
A apresentação do Cascavel Futsal
também foi uma demonstração de força.
Enquanto algumas das principais equipes
do Estado anunciam o fim das atividades
ou um elenco sem grandes investimentos para 2020, casos de Medianeira e
Marechal, respectivamente, a Serpente
Tricolor apresentou 11 reforços a patrocinadores, apoiadores e representantes do poder público. Da equipe do ano
passado ainda ficaram sete jogadores,
além da comissão técnica, que nesta
temporada terá Gilmarzinho (Gilmar
Dias Costa), até então preparador de
goleiros, na função de auxiliar-técnico.
No comando da equipe segue o técnico
Cassiano Klein, que chegou ano passado.
“É, realmente, gratificante, quando há

envolvimento da sociedade e do nosso
comando, que é a prefeitura. Isso dá
suporte para nós. Hoje temos um ginásio
que é muito valioso, que tem uma história
muito rica no futsal, e essa equipe que
nós criamos para 2020 acredito muito
que vai entender a importância do amor
que Cascavel tem pelo futsal, porque Cascavel é uma cidade diferente, que apoia,
que respira futsal, e os jogadores que aqui
permaneceram, e também os contratados, vão ter uma entrega muito grande
como forma de retribuir todo esse carinho que Cascavel tem pelo futsal”.
O ELENCO
Além do treinador Cassiano Klein e do
auxiliar-técnico Gilmarzinho, a comissão

técnica do Cascavel Futsal conta com o preparador físico Raphael Martins, o supervisor Paulo “Português” Rocha e o atendente
Mangaba, todos remanescentes. Já a novidade é o preparador de goleiros Roberto
Vieira de Melo (Cerro Porteño-PAR).
No grupo de atletas, seguem no time o goleiro
Thiago, os alas Claudinho, Pedala e Humberto, o
fixo Carlão e os pivôs Jorginho e Roni.
Já as novidades ficam por conta dos
goleiros André Deko (Marechal) e Henrique (São João do Ivaí), do fixo Biel (Marechal) e dos alas Alexandre Pintinho (Marreco), Zequinha (Marreco), Eduardo Jabá
(Marechal), Alef (Jaguaribe-CE), Gustavinho (São José-SP), Gabriel Gurgel (Carlos
Barbosa-RS), Mariano (Sercca-RS) e David
(Siqueira Campos).
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Serpente x Leão
O Paranaense de Futebol 2020
dará início à sua última rodada no
meio de semana nesta quarta-feira
(29), dia no qual o Cascavel CR
abre a 4ª rodada às 16h contra o
Rio Branco, em Paranaguá.
Será a estreia do técnico Ageu
Gonçalves à frente da Serpente Tricolor, que amarga três derrotas e
ainda não balançou as redes adversárias na competição.
A partida estava marcada anteriormente para as 20h, mas a iluminação do Estádio Nelson Medrado
Dias, a popular Estradinha, não foi
aprovada pela Federação.
Com isso, o time cascavelense
teve reduzido o tempo de preparação, pois depois do dérbi no
último domingo (26), no qual saiu
de campo derrotado por 3 a 0 pelo

FC Cascavel, a programação teve
folga na segunda-feira (27) para
os jogadores que foram a campo
no dia anterior e a viagem de 600
km rumo a Paranaguá na manhã
de ontem (28).
Nesta partida com o Leão da
Estradinha, o treinador da Serpente
já espera colocar em prática sua
filosofia e sistema de jogo, depois
do conflito de ideias com o auxiliar
Alexandre Narcizo, que não faz mais
parte da equipe, no fim de semana.
Com derrotas também para Operário (1 a 0) e Paraná Clube (2 a 0),
o Cascavel CR é o lanterna do Estadual, sem nenhum ponto. Já o Rio
Branco perdeu para o Operário (3
a 2) e empatou com Paraná Clube
(0 a 0) e Coritiba (1 a 1). Com isso,
tem dois pontos, na 9ª posição.

FC Cascavel encara sequência fora de casa

Terceiro colocado na classificação do Paranaense 2020 com seis pontos, o
FC Cascavel desfia o Paraná Clube nesta quinta-feira (30) em busca da terceira
vitória seguida na competição. O jogo está marcado para as 19h30, na Vila
Capanema, pela 4ª rodada. O time cascavelense vem de vitórias sobre Cascavel
CR (3 a 0) e Operário (1 a 0), ambas como mandante, e agora enfrentará duas
partidas seguidas fora de casa. Depois da Gralha, desafiará o PSTC no Estádio
Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, no domingo (2), pela 5ª rodada.
“O trabalho está focado no próximo adversário, que é a equipe do Paraná.
Esse jogo, assim como todos do campeonato, é muito importante, outra final,
e irá servir para consolidar a equipe no Estadual. Vamos em busca de mais um
resultado positivo para alcançar a classificação para a fase mata-mata do Paranaense, e com isso pensar e planejar os próximos passos do FC Cascavel dentro
da competição”, destaca o técnico Marcelo Caranhato. Para isso, precisará de
um feito inédito, pois a equipe aurinegra nunca venceu o Paraná Clube. Foram
cinco confrontos entre as equipes desde 2015, com dois empates e três vitórias
tricolores. Já contra o PSTC será o tira-teima, pois em dois jogos no histórico do
confronto, há uma vitória para cada lado, em favor dos mandantes.

CASCAVEL CR e FC Cascavel atuarão fora
de casa neste meio de semana; domingo, equipe
tricolor terá o Clássico da Soja no Olímpico

Clássico da Soja

Depois de enfrentar o Rio Branco,
o Cascavel CR novamente esbarrará no curto espaço de tempo até
o próximo jogo. Este, porém será
motivador: o Clássico da Soja, contra o Toledo. A partida será neste
domingo (2), às 16h, no Estádio
Olímpico Regional.

PARANAENSE
Pos. Time
1ºAthletico
2ºCoritiba
3ºFC Cascavel
4ºOperário
5ºLondrina
6ºToledo
7ºParaná
8ºCianorte
9ºRio Branco
10º União Beltrão
11º PSTC
12º Cascavel CR

PG
9
7
6
6
6
4
4
4
2
2
0
0

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

E
0
1
0
0
0
1
1
1
2
2
0
0

D
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

GP
8
4
5
4
4
3
2
2
3
3
1
0

4ª RODADA
16h
19h30
20h
20h
19h30
20h

QUARTA-FEIRA (29)
Rio Branco x Cascavel CR
Toledo x Londrina
Coritiba x Operário
União Beltrão x PSTC
QUINTA-FEIRA (30)
Paraná x FC Cascavel
Cianorte x Athletico

5ª RODADA
16h
16h
16h
16h
16h
18h

DOMINGO (2)
Cascavel CR x Toledo
PSTC x FC Cascavel
Londrina x Coritiba
Rio Branco x União
Operário x Cianorte
Athletico x Paraná

GC
2
2
2
3
5
2
1
2
4
5
5
6

SG
6
2
3
1
-1
1
1
0
-1
-2
-4
-6
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A volta dos principais

CORINTHIANS

Times rubro-negros que iniciaram
2020 com equipes alternativas para
dar mais tempo de preparação ao
elenco principal, Flamengo e Athletico
Paranaense terão sua “piazada” com
o tempo contado em campo no ano,
ainda que momentaneamente.
Nesta quar ta-feira (29), haverá
o primeiro clássico entre Flamengo
e Fluminense no ano e terá o Maracanã como palco da par tida marcada para as 20h30, pela 4ª rodada
da Taça Guanabara.
Até a tarde de ontem, cerca de 20
mil ingressos já haviam sido vendidos

para este que será o último jogo da
garotada rubro-negra comandada por
Maurício Souza - depois, Jorge Jesus
e o grupo principal voltarão.
Do outro lado, único dos grandes
do Rio de Janeiro com 100% de aproveitamento até aqui, o Tricolor irá com
a equipe que tem feito um bom início
de Estadual, sob o comando de Odair
Hellmann. Paulo Henrique Ganso, veterano da equipe, ainda não estará apto
a estrear na temporada.
Já no Athletico, líder do Paranaense
com 100% de aproveitamento, a
“piazada” do time de aspirantes,
Neste domingo, às 11h, em Itaquera,
Corinthians e Santos entrarão em
campo para o seu primeiro clássico da
temporada, válido pela 4ª rodada do
Paulistão. Não bastasse a importância
da partida, alguns jogadores terão
motivo extra para ter um bom desempenho. É que membros da comissão
técnica da seleção brasileira estarão no
estádio para acompanhar o duelo de
perto. O objetivo é observar possíveis convocados para as duas primeiras
rodadas das Eliminatórias para a Copa
do Mundo de 2022. Neste cenário, os dois nomes do time da casa
que mais devem atrair atenção são
Cássio e Fagner, convocados diversas
vezes por Tite. O Corinthians, vale
destacar, já tem um desfalque por
convocação: Pedrinho, que disputa o
Pré-Olímpico na Colômbia.

comandado por Eduardo Barros, desafiará o Cianorte às 20h desta quinta-feira
(30), pelo encerramento da 4ª rodada.
Na rodada seguinte, no domingo
(2), o time principal do Furacão
estreará oficialmente na temporada,
no clássico com o Paraná Clube, às
18h30, na Arena da Baixada. A última
vez que o rubro-negro paranaense utilizou sua equipe principal no Estadual
foi há três anos, em 2016.
O retorno dos elencos principais de
Flamengo e Athletico ocorrem em um
momento importante da temporada,
pois no dia 16 de fevereiro os rubro-negros se enfrentarão pelo título da
Supercopa do Brasil, em Brasília (DF).

Gabigol

O atacante Gabriel Barbosa, o
“Gabigol”, anunciou nessa terçafeira (28) em suas redes sociais
que seguirá no Flamengo. Após
muita especulação, o clube
carioca conseguiu chegar a um
acordo com a Inter de Milão para
a transferência do jogador de
23 anos. Gabigol, que é um dos
grandes destaques da equipe do
Flamengo, assinou um vínculo
válido pelas próximas cinco
temporadas. O atual campeão da
Libertadores e do Campeonato
Brasileiro precisou desembolsar
cerca de 17 milhões de euros
(cerca de R$ 78,6 milhões) para ter
o atleta em definitivo.

