
Cascavel encerrou 2018 como um dos anos menos violentos da história. Foram registra-
dos 50 homicídios, menos da metade de 2008 (113) e apenas um terço do ano mais

sangrento (2012), quando 168 pessoas foram assassinadas. No trânsito, também hou-
ve queda: 44 pessoas perderam a vida em acidentes, o menor número desde 2011.
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Passando a
sacolinha

Os cerca de 80 índios que estão em

Cascavel vieram “passar a sacolinha”.

Eles vêm à cidade atrás de doações e

voltam para casa com muita bagagem,

que inclui desde roupas e calçados, até

material escolar.

 Pág. 05

A
ÍL

TO
N

 S
A

N
TO

S



RADAR02
HOJE NEWS, 1º DE JANEIRO DE 2019

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

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral

Clarice Roman
Editora-chefe

Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

Diretor

Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br

www. jho je .com.br

Ratinho Junior, que toma
posse hoje como governador

do Paraná, em solenidade com
início às 8h30.

“Nós vamos fazer do
Paraná o melhor estado

do Brasil, eu tenho
convicção disso. Vamos

fazer do Paraná o estado
mais moderno do Brasil.

Queremos fazer do
Paraná um estado que

possa gerar
oportunidades.”
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O esperado Feliz 2019
Mais do que nunca, a normal manifestação de virada de

ano, bem desgastada e protocolar, se reveste de um sentido
bem especial e muito significativo. Precisamos urgentemen-
te, não de um, mas, de muitos anos felizes para nossa pátria.

Precisamos resgatar nossos valores éticos e morais já
há muito desgastados pelos larápios, ladrões, assaltantes
do dinheiro público, transvestidos de políticos, funcionários
públicos, burocratas, executivos de empresas privadas e
estatais que tiram o que é do povo em benefício próprio,
deixando-o à míngua, sem segurança adequada, sem trans-
porte público decente, sem escolas aparelhadas. Como uma
nuvem de gafanhotos insaciáveis, destroem tudo, incluindo
a dignidade humana de mais de 50 milhões de brasileiros
que vivem abaixo da linha da pobreza.

Precisamos ter acesso a empregos qualificados, não
sermos uma nação de informais e de subempregados sem
seguridade social. O emprego é o direito natural de todo
cidadão de bem. O trabalho dignifica o homem e a mulher
para o necessário sustento de sua família. A corrupção, a
má gestão e a desigualdade social ceifaram milhões de
cargos de trabalho nos últimos anos.

Precisamos olhar o futuro com esperança e acreditar
nas boas oportunidades para nossos filhos e netos.

Precisamos vigiar e afastar de nossa casa comum as
ratazanas que infestam nossos órgãos públicos quer se-
jam federais, estaduais ou municipais, quer sejam do exe-
cutivo, do legislativo ou do judiciário. Como diz a Bíblia "a
messe é grande e os trabalhadores são poucos".

Se os cidadãos e as cidadãs de boa vontade e honesti-
dade não se unirem, os canalhas e os ladrões continuarão
a tomar e roubar não apenas nosso presente mas também
nosso futuro. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se-
jamos diligentes e vigilantes porque os ladrões não dor-
mem. Que o Brasil encontre seu grandioso futuro já em 2019.

Um 2019 totalmente renovado e próspero. Veremos o
que o futuro nos reserva. Forte abraço.

Celso Luiz Tracco é economista e escritor
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Denúncia sem medo do revés
ESPECIAL VEREADORES

As barreiras nunca impe-
diram Sebastião Madril
(PMB) de seguir em frente e
intimidação parece não fazer
parte da rotina do policial mi-
litar da reserva. A franqueza

no plenário nem sempre agra-
da os colegas, muito menos o
Executivo municipal. Madril é
o primeiro negro a ocupar uma
vaga na Mesa Diretora - com
vitória diante uma base gover-

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

nista muito bem estruturada -
e sempre deixou muito eviden-
te a defesa da classe da se-
gurança pública. Tentou vaga
na Assembleia Legislativa,
obteve 16.951, mas não foi

eleito. Dentre as polêmicas
que protagonizou em 2018,
está a denúncia contra o co-
mandante do 6º BPM.

HojeNews - Que ação

destaca como importan-

te no mandato?

Sebastião Madril -

Uma das propostas que se
tornaram lei que destaco
foi a proibição do estacio-
namento da meia-noite até
seis da manhã no canteiro
central da Avenida Brasil.
Era um problema de 20
anos que ninguém tomava
providência. Se ainda exis-
te irregularidade, não é cul-
pa do Legislativo, pois a lei
existe, falta fiscalização.

HojeNews - A segu-

rança pública se desta-

cou nas suas ações...

Madril - Fizemos de
tudo para valorizar a clas-
se da segurança pública,
sabemos que o salário
ainda é baixo e não te-
mos o que fazer para me-
lhorar. Podemos apenas
incentivar a categoria a
continuar a desempenhar
o bom trabalho.

Hoje News - Em se-

tembro, o senhor denun-

ciou o comandante do 6º

BPM, tenente-coronel

Rubens Garcez, sobre

supostas manobras na

Cettrans para anular uma

notificação de infração

de um policial militar.

Como foi denunciar o co-

mandante da PM?

Madril - Trabalhei 26
anos na polícia e aprendi a
seguir as regras e a lei. Vi

vários policiais sendo presos
por descumprirem a lei, en-
tão, quando teve o caso das
notificações, fiz um ofício e
a Cettrans tentou encobrir.
Sabíamos que aquele policial
não fazia parte da corporação
e as multas foram arquivadas
de maneira errada. Cansei de
ajudar policial a pagar multa
e vi esses mesmos fazerem
curso de reciclagem por tra-
balharem em viatura descarac-
terizada ou mesmo com via-
tura. Então quando vi o erro
não pude me calar. Da mes-
ma forma que agi quando vi
funcionários da prefeitura rou-
bando diesel. É fácil querer
cumprir a lei quando é uma
pessoa simples e humilde:
matar pulgas é fácil, mas
pegar o cachorro bravo nin-
guém quer.

HojeNews - Houve resul-

tados?

Madril - Denunciamos ao

Gaeco, mas sabemos que é
demorado. Tem que ouvir vá-
rias pessoas. Acredito que
chegue à Justiça e logo eu
também seja ouvido.

HojeNews - Como foi a

disputa à Assembleia Le-

gislativa?

Madril - O resultado foi
muito bom, muitas pessoas
foram eleitas devido ao voto
de outros candidatos e outros
por fazerem mídia. Criticam
muito o Tiririca pelos milhões
de votos, mas no Paraná te-
mos vários “Tiriricas” que fo-
ram eleitos. O eleitor não pes-
quisa bem a vida das pessoas
para votar. Eu não almejo mais
e não serei mais candidato a
deputado. Cada um pensa do
jeito que é melhor para si. A
única coisa que condena o ser
humano é a consciência.

HojeNews - Fazer parte

da Mesa Diretora foi um

passo importante?

Madril - Foi um desa-
fio grande. Tinha seis vo-
tos e ganhamos a eleição
da mesa com a Presidên-
cia e com os aliados do
prefeito. Foi uma vitória
de confiança. Foi uma vi-
tória de todos.

HojeNews - Qual re-

cado deixa ao prefeito

Leonaldo Paranhos?

Madril - Pode esperar
o mesmo quando entrei.
No primeiro dia, na Câma-
ra, ele me perguntou se eu
iria ficar do lado dele. Eu
respondi que ficaria do
lado do povo e do que é
cer to. Tanto que eu não
tenho cargos indicados na
prefeitura, não tenho car-
go com ninguém. Sou uma
pessoa livre. Fiquei 26
anos na Polícia Militar se-
guindo regras, hoje, como
vereador, não vou me pren-
der a nada nem me vender
a nada. Vou ter minha opi-
nião e votar conforme mi-
nha consciência. No caso
do IPTU, por exemplo, se
o prefeito tivesse vindo a
público e dissesse que te-
ria aumento real, eu vota-
ria pelo aumento, pois a
gente sabe que o IPTU é
gerador de fundos para
pagar as despesas do Mu-
nicípio. Mas se fala em
público que não terá au-
mento e no projeto cons-
ta, não concordo com uma
atitude dessas.
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Ratinho Jr toma posse hoje
como governador do Paraná

Carlos Massa Ratinho Junior toma
posse na manhã desta terça-feira (1º)
como governador do Paraná. A soleni-
dade começa às 8h30. Ratinho Jr,
como ficou conhecido, assume com o
compromisso de fazer uma “nova po-
lítica”. E um dos seus primeiros pas-
sos foi reduzir o tamanho do governo,
de 28 para 15 secretarias.

“Era um compromisso que eu ti-
nha com os paranaenses, de redu-
zir aquelas secretarias que foram
criadas ao longo dos anos para aco-
modar amigos, parentes de políti-
cos. Nós resolvemos acabar com
todas elas e deixar só as que real-
mente são importantes para tocar
o Estado. Então nós reduzimos de
28 para 15 secretarias. Elas foram
analisadas e reorganizadas pela
Fundação Dom Cabral e todos os se-
cretários e as secretárias foram in-
dicados por um critério extremamen-
te técnico. A nossa preocupação foi
a de montar um time de excelência

que possa prestar um bom serviço
ao Estado”, disse Ratinho Jr.

O governador revela que faltou
tempo para uma análise mais de-
talhada nas contas do Estado e que
por isso quer um “pente-fino” em
tudo, especialmente nos contratos
firmados nos últimos 40 dias. “Exis-
te uma previsão de que o governo
não tenha sobra de caixa confortá-
vel para começar o ano. Diante des-
se cenário, vamos ter que fazer
muitos cortes, muitos ajustes, para
que a gente consiga cumprir os com-
promissos neste início de ano, em
especial nos primeiros 90 dias”.

Ratinho disse que vai priorizar o
que é necessário, em especial a
saúde e a educação. “Janeiro é um
mês difícil por conta de epidemias
como a da dengue, devemos estar
preparados para o combate, preci-
samos ter dinheiro em caixa para
isso e, obviamente, honrar os com-
promissos”, acrescenta.

Ritual da posse
A cerimônia de posse de Ratinho jr

começa às 8h30, com o deslocamento
para o Palácio IXX de Dezembro com a
esposa e o secretário-chefe da Polícia
Militar. Quinze minutos depois ocorre
o deslocamento do vice-governador

Darci Piana e esposa, acompanhados
do secretário-chefe da Casa Civil. Às 9h

ocorre encontro nas Ruas Lysimaco
Ferreira com Marechal Hermes,

quando o governador recebe o exórdio
executado pela Banda da PM. Eles
seguem então para o Salão Nobre.

Após hino e leituras oficiais, Ratinho
faz seu primeiro discurso como
governador. Segue então para o

Palácio Iguaçu, onde será
recepcionado pelo comandante da

Tropa e recebe as honras militares. Às
10h o governador recém-empossado é

recebido pela governadora Cida
Borghetti no gabinete no 3º andar do
Palácio Iguaçu. E é então que ocorre a
solenidade de transmissão de cargo.
Após, Ratinho atende a imprensa e

segue para Brasília, onde acompanhar
a posse do presidente Jair Bolsonaro.

Tudo cronometrado
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) toma posse hoje em

cerimônia extensa que começa por volta das 14h. Ontem
(31) foi dia de testar tudo. Todos os detalhes foram
checados e cronometrados. Um forte esquema de

segurança está organizado.  A cerimônia começa por volta
das 14h, quando Bolsonaro e Michelle deixam a Granja do
Torto rumo à Esplanada dos Ministérios. Pouco depois das

14h30, eles trocam de carro em frente à Catedral.
Tradicionalmente, o desfile é feito em carro aberto, um

Rolls-Royce, mas que ainda pode ser substituído por carro
blindado. Os Dragões da Independência, policiais em

carros, motocicletas e a pé os acompanham em direção ao
Congresso Nacional. O início da sessão solene de posse no
Plenário da Câmara dos Deputados será às 15h. Em frente
ao Congresso, o presidente eleito subirá a rampa e seguirá

para o plenário na Câmara onde será oficialmente empossado. Ele fará um discurso.  Bolsonaro segue por volta das 16h ao
Palácio do Planalto, onde ele sobe a rampa e segue para o Parlatório, onde o presidente Michel Temer transmite a faixa
presidencial. O presidente eleito recebe os cumprimentos e nomeia sua equipe ministerial formada por 22 integrantes.

AGÊNCIA BRASIL
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Índios vêm a Cascavel
para “passar a sacolinha”

Cascavel já chegou a ser chama-
da de “aldeia”. E com razão. Há pou-
co tempo dezenas de índios dividi-
am espaço nas calçadas e no gra-
mado do Terminal Rodoviário, cha-
mando a atenção de quem passava
por ali. De tempos em tempos a pre-
feitura arrumava um ônibus, coloca-
va todos dentro e os “devolvia” para
sua aldeia de origem, a reserva Rio
das Cobras, em Laranjeiras do Sul.

A presença constante dos índi-
os também foi alvo de uma polêmi-
ca que dividiu a cidade: a constru-
ção de uma casa de passagem a
essas famílias. O grupo dos contra
ganhou a discussão e a estrutura
não chegou a ser erguida.

Na atual gestão municipal, a equi-
pe da Secretaria de Assistência So-
cial decidiu ir até a aldeia conversar
com o cacique. Afinal, o que tanto
esses índios querem em Cascavel,
passando frio em seus acampamen-
tos improvisados? Querem donati-
vos. E acreditem, eles voltam pra
casa com a sacola bem cheia.

Na semana passada mais um
grupo chegou à cidade. Estima-se
que, com essas 13 famílias, che-
gue a 80 o total de índios habitan-
do provisoriamente e percorrendo
as ruas de Cascavel.

Pedro Secundino Luiz é um dos
líderes da tribo Caingangue e con-
ta que vieram a Cascavel em busca
de material escolar, carrinho de
bebê, roupas, sapatos. “Precisa-
mos de muitas coisas para levar-
mos para a aldeia. Logo, logo vol-
tam as aulas e as crianças preci-
sam muito das doações”, explica.

Eles passam a sacolinha e a
enchem rapidinho.

Sacolas e mais sacolas
Tanto que as famílias abrigadas na Casa POP (Casa de Passagem para
População em Situação de Rua), no Bairro Santa Felicidade, zona sul de
Cascavel, já acumulam muitos donativos. São sacolas e mais sacolas de
produtos doados.
Conforme a lista vai sendo preenchida, eles programam a volta para casa:
“Vamos ver como será o nosso transporte, mas não ficaremos mais que esse dia
[4 de janeiro]. Conseguimos muitas doações, mas ainda precisamos de alguns
itens. Estamos com uma mulher grávida e precisa de coisas para o bebê, como o
carinho”, reforça o líder.

Incentivo precisa ser revisto
Para o diretor da secretaria Emilio Martini, enquanto a comunidade
reclama da presença dos índios, especialmente devido às condições em que
vivem, com crianças pedindo esmolas e vestidas precariamente, de outro
lado é ela mesma quem sustenta e até incentiva essa “visita” rotineira.
“Eles ganham tanta coisa que não tem por que não voltarem para Cascavel.
É muita coisa mesmo”, diz Emilio, que acompanha de perto a situação.
Para ele, é preciso analisar até que ponto essa política de donativos é
benéfica para os índios, que transformaram as vindas a Cascavel em uma
verdadeira “feira livre”.
A maioria dos cerca de 80 índios que estão hoje em Cascavel estão divididos em
três grupos: um perto da Rodoviária, outro na região do Bairro Cataratas e
ainda esse que fica na Casa POP.

Grupos se dividem pela cidade atrás de doações

AÍLTON SANTOS
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20 de janeiro de 1992

25 de dezembro de 2018

Angélica Limberger

Angélica, guerreira!

Angélica Limberger faleceu

vítima de um infar to fulminante em

25 de dezembro aos 26 anos de

idade. Foi velada na Acesc e seu

corpo sepultado no Cemitério

Cristo Redentor, Bairro Guarujá,

em Cascavel. Ela deixou o namora-

do, Marcelo, a mãe Maria Madale-

na, o pai Geromildo e as duas

irmãs Cristiane e Marinês.
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O sonho do pai

Angélica Limberger
era filha de

agricultores que
sempre trabalharam

para ver as três
filhas formadas e

conseguiram.
“Somos duas

professoras e ela,
advogada. O sonho

do meu pai era esse
ver as filhas

formadas e uma
delas advogada”,

conta Marinês
Micoanski.

Angélica tinha uma
casa no sítio dos

pais, era fanática
pelo Corinthians,

amava os cachorros
e gostava muito de

tatuagens.
Há poucos dias

apresentou sua tese
de mestrado em

educação pela
Unioeste de

Cascavel.
Para a família ela vai

fazer muita falta.
“É um momento

muito difícil para
todos nós”,

completa a irmã.

Despedida

Sabe aquelas histórias em que a meni-

na simples estuda muito, forma-se na rede

pública e consegue uma bolsa integral de

estudo na faculdade? Qualquer semelhança

com a curta mas brilhante carreira de Angé-

lica Limberger não é mera coincidência.

Filha de Geromildo e Maria Madalena,

Angélica nasceu em Cascavel no dia 20

de janeiro de 1992.

Dedicada nos estudos, a nota alta no

Enem lhe garantiu uma bolsa integral no cur-

so de Direito da Univel. Começava ali a cons-

truir sua carreira profissional, com apenas

17 anos de idade.

Pouco antes de se formar, já obtinha sua

aprovação no exame de Ordem da OAB. “Em

2017 ela iniciou a carreira como advogada. E

era uma advogada brilhante”, afirma a irmã

Marinês Micoanski.

Após concluir a graduação, Angélica come-

çou a cursar Filosofia na Unioeste de Toledo

e no último ano começou a trabalhar como

agente penitenciária na 15ª Subdivisão Poli-

cial. Depois foi para a PEC (Penitenciária Es-

tadual de Cascavel) e trabalhou como agente

até 2016. Tornou-se então advogada do sin-

dicato e passou a defender as causas dos

agentes penitenciários. No fim de 2018 foi

laureada pela OAB pela sua destacada atua-

ção na gestão 2016/2018 da entidade.
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Dia de campo: silagem de
milho de alta qualidade

Mais de 300 produtores ru-
rais e técnicos de cidades da
área de abrangência da Coopavel
são aguardados para um evento
inédito no parque que anualmen-
te recebe o Show Rural.

Será no dia 8 de janeiro, das
8h às 12h, um dia de campo que
vai tratar sobre a produção de si-
lagem de milho de alta qualida-
de. O encontro informará, na teo-
ria e na prática, sobre plantio,
adubação, processamento, com-
pactação e vedação do silo.

O mesmo material que será pro-
cessado durante o dia de campo
será oferecido aos animais apre-
sentados pela área pecuária do
Show Rural Coopavel em fevereiro,
diz o médico-veterinário Fábio Tabor-
da. “Quem participar do evento do
próximo dia 8 vai receber informa-
ções importantes e que permitirão
melhorias substanciais na produ-
ção de silagem de milho”.

Os par ticipantes serão infor-
mados também sobre tempo do

Silo-bolsa
O silo-bolsa empregado na acomodação da silagem estará em exposição
durante o Show Rural Coopavel, agendado para o período de 4 a 8 de
fevereiro de 2019, em Cascavel.
São parceiros da Coopavel na realização do dia de campo do próximo dia 8
as empresas Forseed, Menta, Basf e Pacifil Brasil. O encerramento do
evento será com um almoço.

milho, avaliação da espiga e pon-
to cer to de colheita. Um dos con-
teúdos mais relevantes será so-
bre inoculação para melhorar a
qualidade bromatológica da si-
lagem. “Utilizado corretamente,

Precisa-se de sangue!
Queda no número de doações e aumento na demanda
provocada pelos acidentes típicos desta época de ano são
uma combinação preocupante para o Hemocentro de
Cascavel, que faz um apelo: precisa de sangue.
Especialmente o sangue tipo O negativo, doador universal.
A preocupação maior, segundo a assistente social Maria
Luiza Silva Rosa, são os feriados de fim de ano que
aumentam o número de acidentes.
Além do tipo O negativo, o apelo é para que os doadores
de sangue e de plaquetas de todos os tipos sanguíneos
retomem as doações logo no início do ano. Tudo isso para
normalizar os estoques e garantir um período de férias um
pouco mais tranquilo do que nos anos anteriores.
O Hemocentro em Cascavel atende os 25 municípios

cobertos pela 10ª Regional de Saúde de Cascavel, onde
existem 28 hospitais, e os 18 municípios da 20ª
Regional de Saúde de Toledo.
Vale lembrar que as doações podem ser agendadas no site
governodigital.pr.gov.br, na aba para doação de sangue em
Cascavel. A medida reduz significativamente o tempo de espera
no Hemocentro. A pessoa pode ligar ainda para (45) 3226-4549.
Para doar, basta ter mais de 16 anos e estar em boas
condições de saúde.
O Hemocentro abre às 7h30 com atendimento até as 11h
e depois segue das 12h40 às 16h. Ele fica na Rua
Avaetés, 370, no Santo Onofre, atrás do Hospital
Universitário de Cascavel.

 Reportagem: Juliet Manfrin

esse processo fermentativo do
silo permite reduzir considera-
velmente, de 25 a 45 dias para
apenas quatro dias, o tempo ne-
cessário para preparar e forne-
cer alimento aos animais”.

ASSESSORIA

O veterinário

Fábio

Taborda é

um dos

coordenadores

da área pecuária
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

 � BAND

Em O Sétimo Guardião, Luz teme
por Gabriel. Júnior se oferece para
ajudar Luz. Fabim chega ao bordel
de Ondina. Gabriel observa o local
onde foi enterrado e relembra o
acidente. Os guardiães encerram a
cerimônia e Judith pede que Léon
encontre Gabriel. Sampaio segue
Léon. Eurico aparece embriagado na
casa de Valentina. Milu recebe uma
pista sobre o paradeiro de Gabriel.
Laura encontra o ex-noivo. Sampaio
segue Léon até o local onde Gabriel
está. Valentina se enfurece quando
Olavo anuncia que irá com Marco
Paulo para São Paulo.

Valentina
se enfurece
com viagem
de Olavo

D
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MALHAÇÃO
Flora questiona Alex sobre Maria Alice. Alex deci-

de ficar com Hugo nas férias e Maria Alice sofre.
Márcio é convidado para uma reportagem sobre seus
doces. Alex desabafa com Gabriela sobre suas angús-
tias com a ONG. Dandara fala com Talíssia e Verena
sobre Hugo e as três comemoram a alta do menino.
Fabiana tem dificuldade de encontrar um presente para
sua mãe. Rafael aconselha Alex. Na praia, Jaqueline
se aproxima de Alex e Hugo. Pérola se incomoda com
a sessão de fotos de Márcio sobre os doces e tem uma
ideia. Tito e Garoto conversam com Fabiana sobre sua
relação com a mãe. Hugo se interessa por Jaqueline.
Fábio interpela Rafael.

ESPELHO DA VIDA
Vicente diz a André que Cris precisa voltar ao

passado, longe de Isabel. Sheila envia as páginas do
diário de Julia para Isabel. Alain sonha com Felipe e
acorda dizendo a Cris que seu acidente foi causado
pelo primo. Bola ajuda a formar uma banda entre os
atores para receber Alain. Alain confessa a Cris que
dormiu com Isabel na fazenda.

O TEMPO NÃO PARA
Lúcio orienta Mariacarla a se afastar de Livaldo.

Carmen revela a Agustina que não está grávida e

aconselha que a rival fale a verdade para Dom Sabino.
Amadeu se hospeda na pensão, amparado por Mona-
lisa e Vera Lúcia. Samuca discute com Mariacarla por
causa da demissão em massa na SamVita.

JESUS
Gestas questiona Judite sobre a gravidez. Jo-

ana compra cestos de Adela. Judite e Gestas se
beijam. Malco e Nicodemos ficam intrigados com
a conversa entre Anás e Caifás. Shabaka e Susa-
na acusam Dimas pelo roubo da hospedaria. Sata-
nás inflama o ódio de Barrabás. Petronius mostra
interesse em Noemi. Lázaro consegue encontrar
Jesus e avisa que querem matá-lo. Barrabás fica
frustrado e é pressionado pelo Satanás. Jesus se
mostra confiante e avisa que seu tempo ainda não
acabou. Jesus e seus discípulos agradecem a re-
ceptividade de Yarin. Shabaka acha que Dimas
pode ser inocente.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Jefferson faz uma apresentação de dança para

as audições da escola Ruth Goulart. Poliana diz
para João que ele não precisa ter ciúmes, pois
Bento nunca ocupará o lugar que ele tem em sua
vida. Claudia coloca Yasmin de castigo por ela
ter sido malcriada com Durval. Gabriela expulsa
Mirela do grêmio. A imprensa publica uma nota

sobre a disputa entre os comitês do Laço Azul e
do Laço Pink e Verônica se empolga, mesmo a
nota falando mal dela.

TERESA
Tito e Gema entram em acordo para usar Jonhy e

seu táxi para distribuir drogas. Mayra diz a Esperança
que, para Rubens, sua relação com ela foi apenas uma
aventura, que o marido lhe pediu perdão e deseja que
eles salvem o casamento. Mayra oferece uma grande
quantidade de dinheiro a Esperança para que ela vá
embora para longe. Esperança, chorando, diz ser uma
mulher apaixonada, e que não é uma chantagista. Ar-
thur e Teresa discutem porque ela se nega a dormir
com ele por causa do cancelamento da viagem à Eu-
ropa. Rubens diz a Genoveva que precisa manter Aída
e Mayra longe dos negócios da família, pois elas pode-
riam descobrir os desfalques que ele fez.

MINHA VIDA
Onur aparece na casa de Bahar e a moça pede

desculpa por ter esquecido que iam sair. Nuran pergun-
ta a Secil se Efsun está bem e diz para Ylias que a
menina irá voltar de joelhos. Efsun manda mensagem
para Nuran e pede para conversarem. Onur pede des-
culpas a Bahar por ter sido inconveniente e ela pede
que não se intrometa em sua vida. Hasret procura
Nuran para saber como é o mundo de Efsun e diz que
ela e Ylias não são nada para Efsun.
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Amor, dinheiro, promoção... O q
os astros reservaram para você?

o... O q
r

Não tem jeito. A gente sempre
arruma um tempinho para ler o
horóscopo do dia. E ano novo,
então? Claro que queremos
saber o que teremos pela
frente, principalmente quando
as notícias são boas, não é?
Pois o HojeNews pesquisou,
consultou especialistas, e
trouxe as principais previsões
para você, seu crush e sua
família. Bora lá?

ÁRIES
Os arianos
começarão o ano
com objetivos
claros e concretos,
determinados a
cumpri-los até
dezembro. Mas

será preciso ter muita paciência para
controlar a sua impulsividade,
especialmente no lado profissional.
No amor, as notícias são boas tanto
para os solteiros quando para os
comprometidos. No trabalho, acesso
a posições de prestígio e maior
poderio financeiro também estão
previstos, mesmo que os arianos
tenham medo de trabalhos a longo
prazo, isso trará conforto a eles.

TOURO
2019 será um ano
de aprendizados,
especialmente na
área financeira. O
ano começará com
trabalhos difíceis que
necessitam de sua

persistência. Vocês deverão
aprender com os erros do passado e
seguir em frente, e assim a par te
profissional será seu ponto for te do
ano. No amor, os solteiros terão que
admirar o que as pessoas têm por
dentro ao invés de se verem
encantados pela beleza física, se
não quiserem se magoar. Os
relacionamentos longos podem

sofrer com tensões, será preciso
muita tolerância.

GÊMEOS
Será um ano para
repensar decisões
tomadas
anteriormente: o
que está
impedindo você de
alcançar o tão

desejado bem-estar? Os que estão
solteiros precisarão ter paciência se
quiserem um relacionamento sério.
Quem tem um relacionamento longo,
perceberá um cer to distanciamento,
mas nada que não possa ser
rever tido. No trabalho você estará
determinado a melhorar o seu
percurso profissional, e a melhor
maneira de fazer isso é investir em
suas ideias criativas e aproximar-se
dos seus superiores.

CÂNCER
Neste ano será
preciso fazer uma
tentativa
desesperada de
mudança, com
intenção de sair da

sua zona de confor to. Não será tão
fácil e os nativos de câncer vão
perceber isso durante o ano. No
amor, os que estão solteiros
sentiram vontade de ter um
relacionamento. Para quem já está
num relacionamento, será ano de
decisão: ou rompe logo ou vai
aquecer, mas a energia de
rompimentos é intensa. No trabalho
pode haver algumas tensões e
estresse, para sair dessa situação
você precisará se relacionar bem e
fazer economias intensas.

LEÃO
Será um ano cheio
de reflexões. Com
muito trabalho, a
área financeira e
profissional será
favorecida. Mas

cuidado para não relaxar se sentindo
convincente e perder essa boa fase.

No amor, você precisará refletir muito antes de
começar um novo relacionamento sem resolver
problemas internos. Será um ano para explorar
o contato sexual, mas nada de confundir
relações fugazes com sentimentos.

VIRGEM
Os que estão acostumados
com o conformismo e rotina,
vivenciarão mudanças muito
importantes, que começarão
dentro de si mesmos. O
melhor  será abrir-se para

essa mudança de perspectiva que irá trazer um
grande crescimento pessoal. É ano de decolar.
No amor, você estará com o lado erótico
acentuado e sua natureza sexual irá mudar a
forma como você encara sua vida amorosa.
Haverá opor tunidades de crescimento no
campo profissional e econômico.

LIBRA
Este será um ano de
“limpeza” para os librianos,
pois haverá mudanças
drásticas, mas necessárias
para uma renovação e novo
começo. Não seja relutante

nem perca o pique ao meio do percurso. No
amor, será hora de aproveitar as pequenas
alegrias e viver intensamente. O sexo será
uma ponte para formar novos casais. Quem
está comprometido há muito tempo poderá
enfrentar crises. No campo profissional, será
época de colheita depois de bastante tempo
de estudo/trabalho. Finalmente você terá um
salário com que se sente mais confor tável.

ESCORPIÃO
Entre o ano com bases
firmes e convicções bem
definidas: tudo dependerá
apenas de você, sem
precisar da decisão de
outros, o que te agrada

muito. No amor, os solteiros precisarão de
uma autoanálise antes de começar um
romance. Quem já está comprometido, pode
esperar bons ventos. No trabalho você irá
começar a conquistar a vida econômica que
sonhou e vai começar a sonhar com um
negócio próprio.
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PALAVRAS CRUZADASmoção... O que
am para você?

o... O que
ra você?

SAGITÁRIO
O ano de 2019 começará
estável, mas irá alavancar aos
poucos com um
empreendimento que caminha
em direção ao sucesso, é
preciso ter paciência. A
ascensão da sexualidade será

o que caracteriza os sagitarianos solteiros durante
este ano, que estarão com vontade de explorar
coisas novas na cama. Quem está comprometido,
vai se sentir muito livre depois de conversas que
deixam ambos à vontade. A sexualidade também
estará aflorada entre os casais, que vão se sentir
em uma lua de mel prolongada.

CAPRICÓRNIO
Eles perceberão que o mundo
material não o supre e
buscarão expandir seus
horizontes espirituais. No amor,
a busca por relacionamentos
estáveis, sensíveis e a longo
prazo serão o principal objetivo.

Quem já tem um par, sentirá a necessidade de
explorar novos campos com o seu parceiro. No
trabalho, novas oportunidades surgirão, e vão exigir
dos capricornianos a coragem de aceitar uma
posição que irá lhe tirará da zona de conforto.

AQUÁRIO
O ano começará lento, vai se
precisar apressar o ritmo e agir
de maneira diferente da usual
sentindo uma vontade intensa
de encontrar um par e fugir da
solidão. É comum que se
sintam apaixonados por um

amigo ou alguém próximo. Nos casais, será preciso
entender que o sexo não é o eixo central da relação
e tentar negociar a demanda sexual para que todos
consigam viver bem em casal. O trabalho será
puxado por isso precisará de concentração intensa
para livrar-se de erros, você será exigido ao máximo.

PEIXES
Este será um ano de fertilidade
e colheita. Você sentirá o prazer
de ver os seus resultados
finalmente aparecendo depois
de tanto plantio. No amor, os
solteiros irão preferir ficar
sozinhos e isso não será um

problema. Em contraste, os piscianos
comprometidos farão o possível para preservar
essa situação e manter o romance firme. No
trabalho, sua carreira vai encontrar o caminho que
você deseja, de crescimento, estabilidade ou
mudança, os ventos sopram ao seu favor.
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Aquela delícia de foto... Mary e Alice

A bela  Luana Rossa Cunha

Felicidades!

Marcos Aurélio Muller,
Marcelo Vascelai, Jeferson

da Luz Costa, Joacir Miguel
Antunes, Robelio Calza,
Valdir Pitarello, Clóvis

Petroceli e Thaise Fernanda.

Vem aí
Save the date: 19 de

janeiro de 2019. Vem aí,
Ecoclub. No H76 Eventos.

Ingressos na
okingressos.com.br.

Informações: (45) 45
99971-1919 e 99962-8990.

Velocidade
A casa que já abrigou os brutos da Truck, agora se

prepara para os carrinhos pequenininhos. Cascavel sedia
em julho o Brasileiro de Kart.

Tenda Vermelha
Para começar o ano em outra vibe, o Luz e Estrela Espaço
Zen - Hatha Yoga, em Cascavel, preparou o Dia da Tenda
Vermelha Vivencial. Será neste domingo (6), das 10h às
20h. O espaço fica na Rua Santa Catarina, 1.852, Neva.

Se você ama       alguém, deixe o ir. Se ele voltar,

é porque outra pessoa o deixou ir       , ou seja,

ninguém quer essa coisa.

Bruna Ribas, em produção do mago Eron Zeni
ARIVONIL POLICARPO
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O ano de 2018 passou longe de
ser um dos piores para o setor de
segurança pública em Cascavel,
ainda assim a violência é sempre
marcante. Uma notícia boa é que o
ano se encerra com o número de
homicídios aquém dos últimos
anos. Até o penúltimo dia do ano,
foram registrados 50 assassinatos
contra 63 no ano passado. Se com-
parado a 2008, a queda chega a
56%. O ano mais violento foi de
2012, quando 168 pessoas foram
assassinadas na cidade, mais que
o triplo do registrado agora.

Os dados são do levantamen-
to realizado ano a ano pelo Jor-
nal HojeNews.

A cidade que já esteve entre
as mais violentas do trânsito no
País também viu os índices me-
lhorarem. Em 2018, o número de
mortes nas vias de Cascavel foi
de 44, maior apenas que de
2011, quando 42 pessoas per-
deram a vida em acidentes.

Para as autoridades de seguran-
ça, a queda das mortes no trânsi-
to é reflexo das campanhas educa-
tivas, enquanto a do número de
homicídios reflete a própria redu-
ção da criminalidade.

Cascavel tem o menor número
de homicídios em onze anos

ANO HOMICÍDIOS MORTES TRÂNSITO
2008 113 60
2009 116 57
2010 129 55
2011 131 42
2012 168 52
2013 108 63
2014 87 50
2015 79 69
2016 83 63
2017 63 49
2018 49 44

 Reportagem: Bethania Davies
    Foto: Aílton Santos

Ano registra menor número de homicídios em mais de uma década

Janeiro
O primeiro homicídio de 2018 em
Cascavel foi registrado já no dia 2 de
janeiro, no Bairro São Cristóvão.
Endrio Alves Pires é suspeito de ter
matado Cláudio Cesar de Souza Nardi,
de 31 anos, com três tiros, quando a
vítima chegava a uma casa para deixar
o irmão. Segundo a 16ª Promotoria de
Cascavel, o suspeito ainda está preso
aguardando julgamento.

Fevereiro
As mortes mais
trágicas de
fevereiro não
foram dolosas,
mas causaram
comoção
popular. No dia
22, um

desmoronamento de terra em uma obra
matou três trabalhadores da
construção civil soterrados, na Rua

Belo Horizonte, no Centro. Um quarto
trabalhador Vicente Marcos Chagas,
que também foi soterrado, sobreviveu.
Para tentar esquecer os momentos de
terror passados sob a terra, Vicente se
mudou de cidade e hoje vive e
trabalha como pedreiro em Assunção,
capital do Paraguai.

Março

O mês de março chegou “chegando”
e trouxe, ao pé da letra, as águas
de março. Na noite do dia 1° um
dilúvio caiu sobre a cidade de

AÍLTON SANTOS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 50

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Cascavel. A chuva forte durou
quase uma hora e a correnteza
arrastou e submergiu carros e o
Corpo de Bombeiros precisou
usar botes infláveis para retirar
pessoas que estavam ilhadas na
Região do Lago, no Jardim Novo
Milênio, na Neva, no Parque São
Paulo e no Bairro Canadá. Não
houve vítimas fatais.

Abril
A segurança pública ganhou

dois importantes reforços em

Cascavel em abril. No dia 13 a

Guarda Municipal começou a

portar armas de fogo e os

equipamentos foram entregues a

43 servidores da pasta. Já no

dia 27, Cascavel recebeu de

volta, como chefe da 15ª

Subdivisão Policial, o delegado

Nagib Nassif Palma.

Maio
A sobrecarga no sistema de

emergência de saúde faz com

que macas das ambulâncias

sejam retidas nas UPAs por falta

de leito. Foram dias de extrema

tensão e que levou à criação do

Complexo Regulador

Macrorregional, em 26 de

novembro, que unificou a

regulação de leitos no Consamu

e diminuiu a espera por vaga em

hospital. Maio também foi o mês

em que Cascavel registrou mais

mortes no trânsito: cinco

pessoas morreram em acidentes

graves no perímetro urbano.

Junho
Um crime cibernético marca
junho. Um hacker invadiu o
site da Prefeitura de Cascavel e
deixou uma mensagem de
protesto contra a corrupção.
Depois de 24 horas fora do ar,
as equipes de TI conseguiram
recuperar o site, porém o autor
do ataque nunca foi localizado.

Julho
O fim de
semana mais
sangrento de
Cascavel
desde 2012
foi de 6 a 8
de julho.
Foram dois
homicídios e
três mortes
no trânsito.

Uma das vítimas assassinadas foi
degolada no Conjunto Melissa. O mês
também teve “caça” a onças em
Cascavel. O assunto rendeu “memes”
nas redes sociais e mobilizou a
Secretaria de Meio Ambiente. Mas
tudo acabou bem e a onça foi
devolvida ao seu habitat.

Agosto
Um feminicídio de extrema violência
movimenta o setor policial no mês
de agosto. Guiomar Ferreira, de 43

anos, foi morta a
golpes de foice.
O principal
suspeito é o
marido dela,
Sidnei Ferreira.
Segundo a
polícia, ele
tentava atingir a
enteada, uma
adolescente de
15 anos, que

teve o braço decepado com a foice.
Na tentativa de defender a menina, a
mãe interferiu e foi morta. Sidnei
Ferreira está preso aguardando o
julgamento, marcado para 10 de
janeiro de 2019.

Setembro
Por não conseguir comprovar a
documentação de um dos filhos, um
casal foi preso suspeito de tráfico de
criança logo após desembarcarem no
terminal rodoviário de Cascavel, no dia
25 de setembro. Uma denúncia anônima
à polícia dava conta que a menina de
nove meses seria vendida em São Paulo.

Após interrogar os pais e descobrir
que a denúncia teria partido de um
desafeto, a família foi liberada.

Outubro
Depois de muita espera por
estrutura, remanejamento de efetivo
policial e adiamentos na
inauguração, Cascavel ganha mais
uma UPS (Unidade Paraná Seguro).
Estrategicamente instalada no
Bairro Santa Cruz, zona oeste da
cidade, a UPS oeste foi inaugurada
no dia 25 de outubro com 17
policiais e duas viaturas que
garantem mais segurança a cerca de
35 mil moradores daquela região.

Novembro
Os crimes que mais movimentaram o
setor policial em novembro tiveram
cunho sexual. Um homem de 40
anos foi preso acusado de se
masturbar em um ônibus do
transporte público, em Cascavel, dia
21 de novembro. Ele ficou preso por
três dias até pagar fiança e ganhar
liberdade. Já no dia 22, um homem
de 30 anos foi preso na Operação
Luz da Infância 3, por armazenar e
compartilhar pornografia infantil.

Dezembro
Os entraves da saúde pública causam
revolta popular com o caso de Marem
Lidiane Biavati, de 36 anos de idade,
que morreu no saguão da UPA Veneza
após seis horas de espera por
atendimento. Outro caso que
comoveu a cidade em dezembro foi
do jovem encontrado morto em uma
pedreira no Bairro Universitário, no
dia 26. Ele sofria de depressão e
estava desaparecido havia sete dias.
A polícia ainda investiga se foi
suicídio ou homicídio.
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Vagner Júnior Souta é mesmo uma
pessoa acostumada à velocidade. Há
três anos (2016, 2017 e 2018) sendo
o mais rápido canoísta do País no K1-
1000m, distância olímpica na qual re-
presentou o Brasil nos Jogos Rio 2016,
ele vive o auge da carreira de atleta aos
27 anos, depois de ter ascendido no
esporte em apenas cinco anos, já com
idade de veterano na canoagem.

Isso porque antes de se tornar inte-
grante da seleção brasileira aos 23 anos
de idade, ele serviu ao Exército Brasilei-
ro, trabalhou em serraria, foi auxiliar ad-
ministrativo na Confederação Brasileira
de Canoagem e até seminarista.

“Comecei na canoagem no Lago
Municipal de Cascavel por incentivo de
dois colegas que até hoje moram perto
casa dos meus pais. Eu tinha 15 anos.
Eles começaram primeiro e me chama-
ram para remar. Era uma tarde de ve-
rão, e pelo calor e para me divertir e
refrescar, eu fui. E acabei gostando.
Eles saíram e eu continuei, até que
esses mesmos amigos entraram para
o seminário e eu também fui. Eles saí-
ram e eu continuei, mas vi que não era
minha vocação e depois de um ano e
meio acabei saindo também”, lembra
Vagner, que nasceu em Guarantã do
Norte (MT), mas que veio para Casca-
vel com apenas 5 anos de idade, com
o pai Vilmar, a mãe Maria e os irmãos
Antônio Luiz e Tatiane - hoje com 33 e
29 anos de idade, respectivamente.

Foi a partir daí que o agora casca-
velense iniciou a rápida ascensão no
esporte. Em 2009, com apenas dois
meses de treinos depois de retornar à
canoagem, foi ao Rio de Janeiro dispu-
tar o Campeonato Brasileiro de Veloci-
dade e conquistou sua primeira meda-
lha na modalidade, o bronze no K2-
1000m da categoria Júnior (o atleta per-
tence a esta categoria nos anos em que
completa 17 ou 18 anos de idade).

Bolsa atleta e persistência
A medalha de bronze no Brasileiro de 2009 permitiu a Vagner entrar no
programa de bolsa atleta do governo federal. À época, o processo era feito num
ano para o competidor receber o recurso na temporada seguinte. Assim, e pela
idade, em 2010 ele deixou a canoagem de lado para servir ao Exército
Brasileiro. Foi um ano sem treinos. Em 2011 retornou ao esporte.
“O Lauro [de Souza, o Pinda, técnico do Clube de Regatas Cascavel e também da
seleção brasileira] me convidou para ir a São Paulo, porque lá havia melhor
condição de conseguir patrocínio e eu era maior de idade e precisa me manter.
Fiquei um ano e meio em São Paulo e estava me adaptando, remei o Brasileiro
de Maratona naquele ano e ganhei no K2-25 km e fui prata no K1-25 km da
categoria Sub-23”, lembra Vagner.
Também por falta de recursos, em 2012 Vagner disputou apenas a Seletiva
Nacional de Canoagem Velocidade, no Rio de Janeiro, e ainda assim se destacou
com o terceiro tempo no K1-500m.
Em 2013, com nova ajuda de Pinda, conseguiu trabalho na Confederação
Brasileira de Canoagem. “Eu era auxiliar administrativo e minha rotina era
treinar às 5h30, trabalhar, treinar no horário de almoço, trabalhar e treinar no
fim da tarde. Foram seis meses assim, mas valeu à pena. Consegui a
classificação pra seleção brasileira na seletiva nacional como primeiro colocado
na categoria Sênior [no K1-1000m]. Isso com 22 anos”, lembra Vagner, que em
2014, com 23 anos, disputou sua primeira competição internacional: os Jogos
Sul-Americanos de Santiago, no Chile. De lá, voltou com duas medalhas de
prata. No mesmo ano, foi o segundo mais rápido no Controle Nacional e
disputou também o Mundial Júnior e Sub-23 na Hungria, o Mundial Sênior na
Rússia e o Campeonato Pan-Americano no México (prata no K1-500m) como
atleta do Brasil.

ARQUIVO ATLETAS
Vagner Souta: a rápida ascensão do mais

veloz canoísta do Brasil
FOTOS: GINA PRATI/ARQUIVO ATLETA
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Rumo às Olimpíadas
Em 2015 as viagens
internacionais para representar a
canoagem brasileira seguiram
intensas para Vagner. Foi prata
no Campeonato Sul-Americano
no Equador, prata e bronze nos
Jogos Pan-Americanos no
Canadá, e disputou o Mundial na
Itália. No ano olímpico (2016) a
agenda também foi cheia, com
presenças no Campeonato Pan-
Americano nos Estados Unidos
(prata e bronze), na Copa do
Mundo da República Tcheca
(final B) e no Campeonato Sul-
Americano na Argentina (um
ouro, três pratas e um bronze),
além das Olimpíadas no Rio de
Janeiro (quinto lugar na final B).

Vagner Souta: a rápida ascensão do mais
veloz canoísta do Brasil
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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, 27 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Sandro Marcelo Paris Franzoi e Fabíola Nascimento Ramos

2- Carlos Miguel Adams e Thais Fernanda Zantut

3- Márcio Roberto Felipe e Jany Cristina da Silva

4- Claudemir Vieira da Silva e Letícia Schweig Schwertner

5- Michael Phellipe Soares da Silva e Maira Caryne da Silva

6- Jorge Adriano Wathier e Juliana Santos Silva

7- Diego Orlando de Bortoli e Tammy Eidt Muniz Ferreira

8- Ronan Pereira Medina e Viviani Graciela Gusciora

9- Flavio Candido Rodrigues da Silva e Isabela de Souza Pinto

10- Robson Kurumiya e Daniela Marques da Silva

11- Lucas Gomes Evangelista e Gabriela Honorio do Nascimento

2017, 2018 e 2019
Pós-Olimpíada, em 2017, quando
geralmente o calendário é mais
ameno, por ser o início de novo
ciclo olímpico, Vagner Souta
disputou os campeonatos Sul-
Americanos de Velocidade (quatro
ouros e uma prata) e também de
Maratona (uma prata) na Colômbia, a
Copa do Mundo na Hungria (6º na
final C), o Mundial na República
Tcheca (duas finais B) e o
Campeonato Pan-Americano no
Equador (uma prata). Em 2018,
competiu nos Jogos Sul-Americanos
na Bolívia (ouro e prata), no Mundial
em Portugal e no Campeonato Pan-
Americano no Canadá (um bronze).
“Esse ano as disputas estavam muito
forte, e em 2019 serão mais ainda,
pois todos precisam conquistar vagas
para os Jogos Olímpicos de 2020”,
explica Vagner, já projetando muito
trabalho para o ano que vem.

Recado aos jovens
Vagner Souta é o número 1 do caiaque de velocidade do Brasil
mesmo tendo começado praticamente aos 18 anos no esporte.
Hoje ele treina ao lado de jovens de até 9 anos de idade no
Lago Municipal de Cascavel: “Eu tento incentivá-los a que
tenham gosto por medalhas, em ir lá e pegar. Eu brinco com
eles. Digo também que o esporte não é fácil para todos, mas
aquele que tiver dedicação, disciplina e força de vontade será
o diferenciado. E que assim, chegar ao topo vai ser só a
consequência do trabalho deles”.
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Crime pode ter sido passional

O homicídio de Vitória Crislaine
Gomes de Lima, de 16 anos, está
perto de ser elucidado, de acordo com
a Polícia Civil. Segundo a delegada de
plantão Bárbara Raquel Valeski, a po-
lícia acredita que o alvo principal era
mesmo a adolescente e, como não
há indício de envolvimento com tráfi-
co de drogas, não está descartada a
possibilidade de crime passional. “Até
o momento, o que a gente apurou é
que se tratava de uma família que veio
de Alagoas, uma família trabalhadora
que não tem passagem policial”.

O crime aconteceu na noite de
sábado (29), quando a adolescente
e os pais José Lima dos Santos, de
36 anos, e Valdize de Freitas Lopes,

de 42 anos, voltavam de um aniver-
sário caminhando pela Rua Jacarezi-
nho. Perto do viaduto da BR-467 fo-
ram abordados por duas pessoas em
uma moto. Segundo a polícia, o ati-
rador desceu da moto já efetuando
os disparos contra a família. Vitória não
resistiu aos ferimentos e morreu an-
tes do socorro chegar. Os pais da jo-
vem também foram baleados e es-
tão em observação no HU (Hospital

Universitário) de Cascavel, mas não
correm risco de morte.

Bárbara afirma ainda que a Dele-
gacia de Homicídios já tem uma ro-
busta linha de investigação e que a
autoria está praticamente delimitada.
A motocicleta na qual os atiradores
fugiram foi apreendida, o que colabo-
rou para a identificação do atirador.
Agora a polícia aguarda que o autor
de apresente.

 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Fábio Donegá
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