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Uma dívida contraída há dez anos pode acabar com os planos do Cascavel CR disputar o
Paranaense de Futebol. A dívida de 2009 se refere a aluguel de apartamentos. Os

R$ 22 mil da época se transformaram em R$ 160 mil. O Cascavel CR tem sua estreia
marcada para o próximo dia 19, contra o Athletico, na Arena.
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Dívida pode tirar time
cascavelense do Estadual

PÁGINA

03
Alécio assume Câmara
como promessa de

manter independência

As obras do Ecopark Oeste

seguem em ritmo acelerado. As

equipes têm concentrado os

trabalhos no extremo sul do novo

parque, onde ciclovias,

estacionamentos e até limpeza do

córrego já estão em andamento.

PÁGINA

04
MP vai à Justiça para

exigir compostagem
do lixo em Cascavel

PÁGINA
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Feriadão coloca 4

presos no espaço de
1 no cadeião da 15ª

Em ritmo
acelerado
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Presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, em um dos seus

discursos proferidos durante a
posse, na terça-feira (1º).

“O brasileiro pode e

deve sonhar. Sonhar

com uma vida melhor,

com melhores

condições para

usufruir do fruto do

seu trabalho pela

meritocracia. E ao

governo cabe ser

honesto e eficiente”.

Opinião
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O ano novo começa e o que mais desejamos é que ele
seja feliz, que consigamos fazer nossos projetos acontece-
rem, que consigamos fazer um ano bom. Não espero que tudo
seja perfeito, mas o que tenho, de concreto, é esperança, aben-
çoada esperança que me empurra para frente, para o futuro.
Esperança, fé e determinação são o que me movem. Isso me
ajudará a lutar por um ano novo melhor, por um ano novo feliz.

Então, é precisamos fazer tudo ao nosso alcance para
sermos felizes. E ser feliz é fazer o outro feliz, fazer alguma
coisa, sempre que possível, para que as pessoas à nossa
volta sejam felizes. Se as pessoas que estão perto de nós
estiverem bem, se as nossas pessoas queridas estiverem
bem, estaremos bem também.

De maneira que felicidade é um substantivo coletivo. Não
podemos ser felizes, não conseguiremos estar felizes se
nossos amigos, nossa família, as pessoas que de alguma
forma participam da nossa vida, não estiverem felizes.

Então, incluamos em nossos projetos para 2019 o se-
guinte pensamento, a seguinte meta, a seguinte conscienti-
zação: “Não posso ser feliz sozinho”.

E se não posso ser feliz sozinho, alguém terá que ser
feliz comigo, alguém terá que ser feliz para que eu possa
ser feliz também.

E se cada um de nós tentar fazer alguma coisa para
que alguém se sinta bem, o mundo pode ficar melhor.
Não pode? Então, mãos à obra.

Não é preciso fazer coisas mirabolantes, não. Conver-
sar com alguém, dar um sorriso, escutar alguém, dar um
beijo, um abraço, ajudar alguém a realizar alguma coisa,
até uma coisa pequena que seja importante para alguém.

Vamos lá? O ano está começando. Não deixe para
amanhã, porque o mundo não pode esperar, a vida não
pode esperar. E melhorar o mundo é vital. Feliz 2019, Bra-
sil, Feliz 2019 Mundo.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor - http://
lcamorim.blogspot.com.br

2019 vai ser um ano bom
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Amigos, amigos, política à parte!
ESPECIAL VEREADORES

Sem perder tempo, o
novo presidente da Câmara
de Cascavel, Alécio Espíno-

la (PSC), já limpou o gabine-
te, literalmente. Os móveis
mudaram de lugar e a mesa
da Presidência ficou “de cos-
tas” ao Paço Municipal - re-
cado ao prefeito e amigo Leo-

naldo Paranhos (PSC) de que
o Legislativo será regido de ma-
neira independente. Se o che-

fe do Executivo espera sub-
missão e economias grandio-
sas no orçamento do prédio ao
lado, Alécio alertou antecipa-
damente que defenderá o in-
teresse popular e que neste

 Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Fábio Donegá

ano terá que resolver o proble-
ma das goteiras da Câmara.

Alécio já aproveitou para

nomear seu grupo. Na Procu-
radoria Jurídica assume o ad-
vogado Rafael Salvati, especi-
alista em Comércio Exterior e
Marketing. A direção-geral fica
com o sargento Leonir Argen-

te, ex-vereador, tecnólogo em
gestão pública. A Comunica-
ção está sob o comando de

Djalma Santos, jornalista e
radialista. A chefia de Gabi-
nete fica com o advogado
Anderson Carvalho.

HojeNews - Agora pre-

sidente, como fica sua

relação com Paranhos?

Alécio Espínola - São
poderes distintos. Inegável
a amizade de muitos anos,
fui funcionário dele e nos-
sos filhos estudaram jun-
tos. Porém, tanto eu quan-
to ele estamos na vida pú-
blica para servir. E um po-
der não pode atrapalhar o
outro. Estou na condição
de presidente e vou man-
ter as prerrogativas regi-
mentais dos vereadores.
Quem tem que se preocu-
par com o andamento das
questões do Executivo é o
líder de Governo. Enquan-
to presidente, darei condi-
ções de atuação da oposi-
ção e da situação. Duran-
te dois anos, Gugu [Bue-
no] deu toda condição e foi
um aliado do Executivo.
Vamos dar condições para
o Executivo desempenhar
suas ações desde que te-
nham interesse público.

HojeNews - Haverá

reforma no prédio?

Alécio - Vamos resol-
ver o problema do pátio,
com mais vagas aos veí-
culos. Resolver o problema
estrutural, pois chove mui-
to dentro da Câmara. O es-
pelho de água será remo-
vido e transformado em jar-
dim. Sobre a construção do

novo anexo, ainda vamos ava-
liar: talvez não seja o momen-
to de investir R$ 3 milhões.
Mas a decisão será tomada
pela Mesa Diretora, ouvirei a
opinião de todos.

HojeNews - Como avalia

a nova Mesa Diretora?

Alécio - São vereadores
bem intencionados e que que-
rem o crescimento da cida-
de. Cada um está num par ti-
do diferente, mas todos con-
vergem em um Legislativo
participativo. Será uma união,
pois venho para ser vir e não
para ser ser vido. Não pedi
para estar onde estou, mas
agora, nesta condição, preci-
so dar uma resposta à socie-
dade. E a única coisa que te-
nho é meu nome e quero dei-
xar meu nome para a história
como um presidente que ace-

lerou a participação do Legis-
lativo com seriedade e res-
ponsabilidade. Já cobrei da
Mesa Diretora - já tivemos
reunião - pautas positivas.
Vamos adotar bandeiras, por
exemplo, o Trevo Cataratas:
estão trabalhando para fazer
algo? Há projetos?

HojeNews - Qual o perfil

da presidência?

Alécio - Vou manter meu
ritmo bastante acelerado.
Mas meu sonho é ter uma
Câmara mais par ticipativa e
levá-la aos bairros. Tem quem
me pergunte: “Posso ir à Câ-
mara? Posso assistir à ses-
são?”. Então, vou usar duas
ferramentas impor tantes: a
Escola do Legislativo e a Câ-
mara Jovem. A Escola do Le-
gislativo pode ir mais adian-
te, atuar nos colégios. Fare-

mos sessões itinerantes e
haverá um trabalho previ-
amente para esclarecer
aos estudantes o que é o
Legislativo e é impor tante
a par ticipação de todos.

HojeNews - Como fi-

cam as comissões?

Alécio - A primeira ses-
são será em 4 de fevereiro
e haverá a primeira votação
das comissões. Temos esse
período para montar essas
comissões, com conversas
entre os vereadores e quem
tem interesse.

HojeNews - Haverá

mudanças na rotina da

Câmara?

Alécio - Vou conversar
com os vereadores, pois
tenho muita vontade de
termos ao menos uma ses-
são ordinária à noite no
mês. Dessa maneira, con-
seguimos maior par ticipa-
ção dos jovens. Pretendo
organizar ônibus para tra-
zer os alunos, que preci-
sam sonhar e se envolver
na política. Vamos desen-
volver um trabalho de res-
gate histórico da Câmara.
Também vamos atrás da
implantação da TV Câma-
ra, com canal reconheci-
do pelo Ministério das Co-
municações. Em dois anos
vamos ar ticular esse pro-
cesso de implantação.
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MP cobra compostagem do lixo
Por falta de compostagem do

lixo orgânico recolhido em Casca-
vel, a Promotoria Pública abriu ação
civil contra a prefeitura. O proces-
so foi aberto pelo promotor Ângelo
Mazzuchi antes do recesso de fim
de ano, no qual ele justifica que o
Município vem descumprindo a le-
gislação nacional vigente sobre a
destinação de resíduos domésticos.

O promotor argumenta que
metade do que chega ao aterro
sanitário é orgânico. Ou seja,
seriam 6 mil toneladas que po-
deriam ser transformadas em
adubo, o que ainda pouparia a

vida útil das células.
Na ação, Mazzuchi pede a

apresentação de um plano de
segregação dos resíduos em
três meses, com metas para que
ocorra a reciclagem total.

Na ação, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) é mencionado e,
caso desrespeite a recomenda-
ção, pode ser multado.

A ação está estimada em R$
9 milhões.

A cobrança pelo aproveitamen-
to do material recolhido está em
andamento desde 2013, sem su-
cesso, conforme o processo.

Prefeitura está
se adequando

Segundo o secretário de Meio
Ambiente, Alcione Gomes, o

Município já possui licença prévia para
a implantação da Usina de

Compostagem na mesma área do
aterro sanitário, com capacidade de
processar até dez toneladas por dia.
“Estamos em fase de elaboração de
estudos de viabilidade dos projetos
executivos e do sistema de coleta.

Cabe ressaltar que já está previsto na
lei orçamentária a respectiva ação

para a implantação da usina”.
Ainda conforme Alcione, a prefeitura
está adquirindo novos trituradores,

que fazem parte do projeto de
compostagem. Foram investidos R$

500 mil em um sistema de geração de
energia com três grupos geradores e
três secadores de biogás, utilizando o
gás butano gerado no aterro por esse
material que pode ser tanto utilizado
na compostagem quanto na geração

de energia.

Outras metas
O secretário acrescenta ainda que a

prefeitura está aplicando R$ 13
milhões no projeto de criação de
cooperativas de coleta seletiva e
aumento de coleta de material
reciclável, com a instalação de

ecopontos e uma unidade-escola,
caminhões, equipamentos e

assessoria para os catadores. “Tanto
a coleta quanto o trabalho com

materiais recicláveis e orgânicos passa
por uma participação efetiva da

população separando lixo orgânico e
reciclável. E, no caso do material

orgânico, a separação para utilizar
em compostagem precisa ser muito

precisa. Estamos implementando em
Cascavel um programa completo de
gerenciamento de resíduos”, diz o

secretário de Meio Ambiente.

Ratinho Jr corta 20% dos gastos
No primeiro dia útil de seu

mandato, o governador Ratinho

Júnior (PSD) anunciou ontem o

corte de 20% nos gastos de

custeio das secretarias e a

revisão de todos os contratos e

licitações realizados nos últimos

60 dias da gestão da ex-

governadora Cida Borghetti (PP).

Ratinho também confirmou a

demissão de pouco mais de 3

mil ocupantes de cargos

comissionados e a devolução

do avião alugado pelo Estado

para uso do governador. As

medidas foram anunciadas

antes da primeira reunião do

secretariado do novo governo,

no Palácio Iguaçu.

“Os secretários têm a missão de

enxugar, segurar gastos, em

especial despesas fixas para que

a gente possa fazer um bom

caixa para o governo, para honrar

os compromissos que nós temos

com a população a partir de hoje

[ontem]”, explicou Ratinho.
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Mais consumidores
deixam a lista do SPC

Para poder voltar a consumir e
presentear a família, muitos casca-
velenses decidiram acertar débitos
antigos e limpar o nome em dezem-
bro. Tanto que o SPC (Serviço de
Proteção ao Crédito) da Acic infor-
ma que o número de baixas do sis-
tema mês passado - ante ao mes-
mo mês de 2017 - foi de 17%. O
número de consultas também cres-
ceu, em 2%.

Mês passado, 4.366 pessoas
acertaram antigas dívidas e limpa-
ram o nome. Em dezembro de 2017
esse número era de 3.730.

Por outro lado, o número de re-
gistros de pessoas que tiveram
seus nomes negativos mês passa-

do também cresceu: em dezembro
de 2017 haviam sido incluídas na
lista de devedores 4.232 consumi-
dores, e, em dezembro de 2018,
foram 4.406, alta de 4%.

Em virtude do aumento das ven-
das, as consultas ao SPC cresce-
ram 2%, de 46.551 em dezembro
de 2017 contra 47.322 de dezem-
bro de 2018.

DIVULGAÇÃO/SEBRAE
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Falta de água causa prejuízo
A população do Distrito de Juvi-

nópolis, em Cascavel, há anos en-
frenta dificuldades com a frequen-
te falta de água.

Rosanilda dos Santos mora no
distrito há 30 anos. Ela conta que
nunca passou longos períodos com
abastecimento ininterrupto. E re-
força que o fim de 2018 foi cruel:
“Eu moro aqui há anos e sempre
faltou água, mas igual agora, no fim
de 2018, nunca vi... foram muitos
dias sem abastecimento. Guarda-
mos água só para o necessário.
Quem tem caixa até passa, mas
quem não tem sofre”.

A falta de água nos dois últimos
fins de semana do ano gerou pre-
juízos. “Tive que fechar minha lan-
chonete. Sem água a gente não faz
nada. Ainda não calculei o valor, mas
foi grande meu prejuízo”, lamenta
Sara dos Santos.

A empresária Romilda Aparecida
de Lima também precisou fechar as
portas. Nos dois dias que sua panifi-
cadora não pôde atender, as per-
das somaram R$ 3,2 mil. “Com esse
valor podíamos pagar os nossos fun-
cionários. Aqui sempre falta tudo. É
uma vergonha. Não tem nem como
trabalhar mais”, reclama Luana dos
Santos, filha de Romilda.

Caminhão-pipa
A Sanepar chegou a mandar
caminhão-pipa para Juvinópolis
nos dias em que o abastecimento
foi interrompido devido a falta de
luz, mas ele não chegou à zona
rural. “Só mandam caminhão para a
área urbana. A gente aqui ficou
sem água. Quando acabou tudo
tivemos que dividir a água da caixa
em três famílias. Só usávamos para
as coisas essenciais. É sempre
assim”, lamenta a dona de casa
Cristiane Sabrino.

SANEPAR X COPEL
Segundo a Sanepar, de 21 a 24 e no dia 31 de dezembro o funcionamento do
sistema de abastecimento foi prejudicado devido à falta de energia elétrica no
poço que fica no Rio do Salto. A Copel demorou para restabelecer o serviço e,
consequentemente, a Sanepar demorou para normalizar o fornecimento de água.
Já sobre a questão do caminhão-pipa, em nota explica: “Ele foi usado para
encher o reservatório de água tratada na localidade urbana, mas o veículo
não vai até a área rural devido às condições da estrada, e a água do
reservatório urbano também não chega à comunidade rural porque é
consumida rapidamente”.
Já Copel informou que na madrugada do dia 22 de dezembro, devido a uma
tempestade, alguns postes da rede de energia foram danificados, mas que a
companhia encaminhou equipe para reestabelecer a transmissão e que no domingo
(23) a rede voltou à normalidade. Disse ainda que isso foi uma situação pontual e
que logo em seguida a distribuição de água poderia ser retomada.

Falta de energia em poço interrompe abastecimento de água em Juvinópolis

 Reportagem:Silvio Matos

Foto: Aílton Santos
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Ecopark começa
a ganhar forma

O Ecopark Oeste, na região do
Bairro Santa Cruz em Cascavel, co-
meçou a ser construído no começo
de dezembro e agora o local está
ganhando forma.

Ao lado da Rua Xavantes, a cal-
çada já está quase pronta, no meio
do parque, a pista de caminhada já
está com um trecho feito. E só as-
sim, vendo diante dos seus olhos,
que a população começou a acredi-
tar que realmente o projeto sairia
do papel.

“Pessoal do bairro sempre
achou que nunca ia sair essa obra.
Foi tanta falação que pensamos
que ia ser igual outras promessas,

Obras em ritmo
acelerado

O canteiro de obras do

Ecopark foi instalado na

quadra onde estava a

Horta Municipal os

trabalhos seguem em

ritmo intenso. “Pista de

caminhada, ciclovia,

estacionamentos,

terraplanagem, canteiro

de obras... São muitas

coisas feitas ao mesmo

tempo pelos nossos 42

funcionários. Estamos

dentro do prazo, até um

pouco acelerados. Tudo

caminha muito bem no

projeto do Ecopark”,

revela o engenheiro da

Contersolo responsável

pela obra, Maycon Palma.

O projeto começou a ser

executado no dia 4 de

dezembro e a empresa

tem até o fim deste ano

para entregar a primeira

etapa do parque, que

conta com 203 mil

metros quadrados e vai

atender uma população

estimada em 70 mil

pessoas. A obra

representa um

investimento de R$ 13,2

milhões, bancado pela

Itaipu Binacional.

Horta nova

Da Horta Municipal só

sobrou a terra revirada.

Mas o engenheiro Maycon

Palma garante que será

feita outra no local: “O

projeto contempla a

execução de uma nova

horta melhor que a atual”.

dizem que vão fazer e não fazem.
Estamos bem felizes que teremos
o parque e que realmente está sen-
do erguido”, comemora a dona de
casa Devanice Moraes, vizinha do
Ecopark.

O pizzaiolo Divaldo Ferreira está
feliz em ver o parque sendo feito:
“Para nós vai ser ótimo esse par-
que bem pertinho de casa. O bair-
ro precisava desse investimento. A
gente até pensava que não ia sair,
mas acabou que está aí, tudo sen-
do erguido”.

“Vai ficar muito bom. Para o San-
ta Cruz é um avanço. Estão traba-
lhando o dia inteiro. Esperamos que
termine no prazo e seja de proveito
para a população”, acrescenta a
dona de casa Mayara Kanoski.

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Com obras aceleradas, Ecopark Oeste começa a ganhar forma
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Em Minha Vida, novela da

Band, Nuran descobre que

todo o ouro foi roubado.

Efsun acusa Bahar do roubo.

Bahar se irrita e sai de casa.

Sakine pergunta a Seçil se

Ates realmente ama Bahar,

liga para ele e pede que

ajude a jovem.
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Malhação
Rafael persegue Fábio, que se esconde em

uma mata, e chama a polícia. Alex estranha
não conseguir falar com Gabriela. No cativeiro,
Gabriela tenta se libertar das amarras. Rafael
imobiliza Fábio e a polícia chega ao local. Hugo
convida Jaqueline para dormir na casa de Alex,
que se incomoda com a atitude do menino. Flo-
ra se surpreende ao chegar em casa e encon-
trar Jaqueline.

Espelho da Vida
Jadson insiste para Priscila e Flor entrarem

com ele na casa velha. Alain conta a Bola que
Cris acha que é a reencarnação de Julia Caste-
lo e que se apaixonou por Danilo. A Guardiã
aparece para as crianças, mas apenas Jad-
son concorda em segui-la. Jadson corrige a
Guardiã quando ela o chama de Henrique. Ed-
méia/Grace consegue encontrar Jadson. Cris
vê uma foto de Felipe e afirma a Alain que co-
nheceu o primo do namorado.

O tempo não para
Mariacarla avisa a Livaldo que eles não

podem ser vistos juntos. Dom Sabino tenta con-
vencer Livaldo a retirar o processo contra Sa-
muca. Samuca consegue aprovar no Conse-
lho um pedido para a substituição de Mariacar-
la, mas a advogada avisa que o Juiz lhe deu
controle administrativo completo da SamVita.
Samuca diz a Dom Sabino que está disposto a

se sacrificar, se responsabilizando pelo roubo
da patente para salvar a SamVita. Carmen e
Livaldo iniciam jogo de pôquer.

O Sétimo Guardião
Valentina convence Marilda a deixar a ci-

dade. Ondina garante que resolveu o problema
de Eurico. Júnior instrui Geandro a descobrir
notícias sobre a investigação do Encapuzado.
Olavo vai com Laura falar com Maria. Nicolau
pede que o encontro com o patrocinador de
Diana seja no quiosque. Valentina mente para
justificar a ida de Marilda a São Paulo e conven-
ce o cunhado a jantar com ela. Feliciano avisa a
Eurico sobre a cerimônia no casarão. Afrodite
explica para Atalla as condições de Nicolau para
assinar o contrato de Diana. Maria tenta fugir ao
saber que Olavo e Laura estão à sua procura.
Mirtes finge aceitar Stella. Milu avisa a Gabriel
sobre a reunião no casarão. Olavo se enfurece
com Valentina. Nicolau fica tenso ao saber por
Afrodite de seu encontro com o patrocinador de
Diana. Valentina segue Eurico e se surpreende
ao ver Gabriel entrar no casarão.

Jesus
Tiago Justo se preocupa com Jesus. Pila-

tos fica irritado com a festa organizada pelos
judeus. Com a ajuda de Hélio, Joana monta sua
tenda. Edissa aconselha Deborah. Em conver-
sa com Caifás, Barrabás avisa que conseguirá
executar Jesus. Lázaro não dá atenção a Su-
sana. Judite sofre com enjoos. Cassandra des-

cobre que Noemi está apaixonada por Petro-
nius. O Hidrópico se encanta por Diana. Cas-
sandra tenta aconselhar o irmão. Antipas humi-
lha Temina. Deborah se abre com Maira. Bar-
rabás discute com Petronius. Dimas não cai na
tentação do Satanás. Deborah avisa que preci-
sa encontrar seu filho. Petronius luta com Bar-
rabás. Petronius chama Noemi de Madalena e
a beija. Caifás vê um homem na multidão e
pensa que é Jesus.

As Aventuras de Poliana
Ruth vai até a sala de aula dos adolescen-

tes para contar que haverá uma nova eleição
do grêmio, dizendo que os alunos podem mon-
tar novas chapas e se inscreverem. Roger
conta para Ciro que ele está contratado. Débora
liga para Rato e dá novas ordens para que ele e
sua equipe continuem amedrontando Luísa.
Kessya vê Ciro abrindo a porta do carro para
Filipa e se enfurece, pois o pai não contou a ela
sobre o emprego. Waldisney procura Nanci na
casa de Luísa e ela o manda embora.

Teresa
Mayra diz a Aída que espera que sua

relação com Mariano seja apenas de ami-
zade. Mariano pede a Paloma que o apoie
para conseguir os donativos que precisa
para o ambulatório e comenta com ela que
não vale a pena seguir lutando por Teresa.
Ao saber que Arthur viajará, Teresa se des-
culpa pelos contratempos.

Quem roubou
o ouro?
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Alguns astros podem deixar suas emoções
confusas hoje. No trabalho, evite se expor
demais. Prefira ficar no seu canto. Fale pouco
e tome bastante cuidado com gente trapacei-
ra .

To
ur

o

Você va i  a t ra i r  a l iados  com fac i l i dade  e
pode  faze r  boas  pa rce r i as  no  emprego .
Curso ou viagem a trabalho recebe ótimos
estímulos. Dia promissor também para pro-
vas e concursos.

G
êm

os

Charme e simpatia ajudarão você a se des-
tacar e conseguir algumas vantagens no em-
prego.  Há chance de receber  uma grana
que emprestou ou que depende de dec i -
são judic ial .

C
ân

ce
r Vênus vai deixar seu signo superatencioso e

gentil com as pessoas, o que deve facilitar
bastante o seu entrosamento com colegas,
chefes e clientes. Boa fase para viajar ou in-
vestir nos estudos.

Le
ão

A intuição será uma importante al iada
para você hoje. O trabalho vai de ven-
to em popa e promete ót imos resulta-
dos, mesmo que precise driblar alguns
desentendimentos.

V
ir

ge
m

A união faz a força e você verá isso se
trabalhar em parceria com os colegas por
uma meta em comum. Os astros também
enviam ótimas energias para quem plane-
ja investir numa sociedade.

Li
br

a

Vênus deixa seu signo mais prestativo e
acolhedor no emprego. Isso deve melho-
rar o convívio com colegas, além de fazer
tudo fluir com mais leveza e harmonia.
Horas extras vão valer a pena.

E
sc

or
pi

ão Vários astros estão no seu paraíso as-
t ra l ,  s inal  de um dia de conquistas e
alegrias. No trabalho, aposte na simpa-
tia para atrair e convencer as pessoas.
Clima romântico e apaixonado na união.

S
ag

it
ár

io Assuntos de casa e família terão priori-
dade para você hoje. Bom dia para com-
prar coisas para o lar, investir na deco-
ração ou aumentar o patrimônio. Tam-
bém pode faturar com algo feito nas ho-
ras vagas.

C
ap

ric
ór

ni
o Os astros vão deixar  seu s igno mais

comunicat ivo  e  conv incente .  Exp lore
sua lábia para obter vantagens no tra-
balho e nas finanças. Se você tem um
projeto para apresentar aos chefes, a
hora é essa!

A
qu

ár
io

Os as t ros  anunc iam uma fase  mu i to
favorável  para você ganhar  d inhei ro.
Mas a vaidade também pode incent i -
var  você a gastar  mais do que deve,
então, seja racional para não se enro-
lar  em dív idas.

 P
ei

xe
s Lua e Vênus vão deixar seu signo ain-

da mais carinhoso e compreensivo do
que já é. No trabalho, colabore com os
colegas, mas sem deixar as suas tare-
fas de lado.
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gente@jhoje.com.br

Renata Troni, com sua beleza imortalizada pelo mago

Arivonil Policarpo

Aquela alegria que

inspira...

Rosângela Ranzi e

Rogério Gomes

 DIVULGAÇÃO

Na virada, comi lentilha, sete grãos de uvas,
guardei as sementes da romã, enchi o bolso de
moedas... quantos dias    leva pra eu ficar rico?

Felicidades!

Ivo Sutana, Paulo Martins,
Darci Zanani, Ildo Valter

Golff, Marilei Schoeler Della
Pasqua, Rafaela Barbosa,

Leandro Lorenzetti e
Emerson Magalhães.

Baladas I
Neste domingo tem Karaoke Rock Star na Adega Nostra-

Vamos Rock Bar; Tenda Vermelha no Luz e Estrela Espaço
Zen - Hatha Yoga; e Banda Clécio e os Ecléticos + Acústico

Fabiano Oliveira na La Bodeguita Café.

Baladas II
Antes, no sábado (5), o Boteco Martignoni apresenta o

melhor do sertanejo com uma dobradinha de respeito no
oeste: Bruno & Zeca + Felipe Portes vão deixar o palco do

boteco pequeno. E, para fechar a noite com chave de ouro,
tem o melhor do funk nacional. Gostou? Tem mais: mulher

free até a meia-noite. Informações: (45) 99847-9953.

Alegres
Saudades

Põe na agenda: No
dia 27 de janeiro, um
domingo, o médico

Jesus Viegas participa
da Manhã de

Autógrafos na Barraca
da Literatura (42) na
Feira do Teatro. Ele
escreveu um dos

livros mais deliciosos
da temporada, que

estará autografando
na ocasião: “Alegres

Saudades”. O evento é
organizado pelo

Projeto Livrai-Nos.

Pra descontrair
Uma ex-presidente

criticou a primeira-dama
Michelle por ter feito o

discurso em libras e não em
reais.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Quatro mortes nas
rodovias da região

O trabalho de fiscalização desenvol-

vido pela PRF (Polícia Rodoviária Fede-

ral) nos 800 quilômetros de rodovias a

cargo do posto de Cascavel propiciou

um feriado sem sangue. Em 2017, a

operação registrou um óbito.

Para a PRF, zerar o número de mor-

tes em um feriado de tanto movimento

como o do Ano-Novo é uma conquista

importante, que reflete diretamente os

1º homicídio do ano no oeste
Uma briga de família na tarde de terça-feira (1°) em Guaraniaçu resultou no primeiro homicídio do ano na região
oeste do Paraná. O corpo de Lailson Cardoso de Oliveira, de 26 anos, foi trazido para o IML (Instituto Médico Legal)
de Cascavel na manhã dessa quarta-feira para necropsia. Ele morreu após ter sido baleado pelo sobrinho com uma
espingarda calibre 32.
Em depoimento à polícia, familiares contaram que os dois entraram em vias de fato e o sobrinho desferiu alguns
disparos contra o tio e Lailson feriu gravemente o sobrinho com uma faca.
O jovem também precisou ser trazido a Cascavel e está internado em estado grave no HU (Hospital Universitário).

resultados da fiscalização e da consci-

entização dos motoristas.

O trabalho de fiscalização desenvol-

vido pela PRF (Polícia Rodoviária Fede-

ral) nos 800 quilômetros de rodovias a

cargo do posto de Cascavel propiciou

um feriado sem sangue. Em 2017, a

operação registrou um óbito.

Para a PRF, zerar o número de mor-

tes em um feriado de tanto movimento

como o do Ano-Novo é uma conquista

importante, que reflete diretamente os

resultados da fiscalização e da consci-

entização dos motoristas.

Já nas rodovias estaduais fiscaliza-

das pela 3ª Companhia da PRE (Polícia

Rodoviária Estadual), foram registradas

4 mortes desde a sexta-feira (28), uma

morte a mais do que na mesma opera-

ção em 2017.

NÚMEROS AUMENTAM NAS ESTADUAIS
Já nas rodovias estaduais os

números foram maiores. Nesse fim

de ano, a PRE (Polícia Rodoviária

Estadual) atende a 13 acidentes,

com 36 pessoas feridas. Na virada

de 2017 para 2018, foram regis-

trados 12 acidentes e 20 feridos.

Mas o número mais grave foi

das vítimas fatais: quatro.

O acidente mais grave ocorreu

no fim da tarde de segunda-feira

(31). Três pessoas do mesmo veí-

culo morreram na hora e outras

três ficaram em estado grave em

uma colisão frontal um Honda HRV

e um Vectra GM na PR-486, em

Assis Chateaubriand.

O quarto óbito do feriado tam-

bém foi em Assis. Uma colisão la-

teral tirou a vida de Juel dos San-

tos Rossi, de 49 anos, na madru-

gada do dia 1° na PR-581.

Abuso de velocidade
Por outro lado, o desrespeito às leis de trânsito
continua. Nos cinco dias de operação, a PRF flagrou
1.570 motoristas transitando acima da velocidade, e,
dos 680 motoristas submetidos ao teste de bafômetro,
20 foram autuados e dois presos em flagrante por
terem bebido (e bastante).
As ultrapassagens em local proibido renderam 168
autuações; 155 condutores foram flagrados sem cinto de
segurança e 38 transportando crianças fora da cadeirinha.
Já nas rodovias estaduais, 398 motoristas foram autuados
por excesso de velocidade e 370 por ultrapassagem em
local proibido e falta do uso do cinto de segurança.

Paraná registra 7 mortes
Em todo o Estado, foram flagrados mais de 16.556
motoristas dirigindo acima do limite de velocidade, uma
média de mais de 3 mil flagrantes por dia de operação.
Sete pessoas morreram durante os cinco dias de
operação. Outras 138 ficaram feridas. A PRF atendeu
90 acidentes no Estado. Entre as causas dos acidentes
fatais estão a desatenção e o excesso de velocidade.

Acidente com três vítimas fatais

foi registrado na PR-486

 Reportagem: Bethania Davies
    Foto: BPRv
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Giro da
Violência

Golpe na família
Dois jovens foram presos na manhã

dessa quarta-feira (2) por tentarem

aplicar um golpe nos próprios

familiares. Os jovens, de 21 e 25

anos de idade, agiram no Bairro

Santa Cruz, zona oeste de Cascavel.

Segundo a polícia, o dinheiro seria

usado para comprar drogas. Um

deles ligou para um tio e disse que

estava sequestrado e que o resgate

custaria R$ 300. O tio levou o

dinheiro até o local combinado, mas

acionou a Polícia Militar, que

prendeu os dois por extorsão. Eles

foram encaminhados para a 15ª

Subdivisão Policial de Cascavel.

Estupro de vulnerável
Um rapaz de 19 anos foi preso

acusado de estupro de vulnerável

contra duas crianças na tarde de

terça-feira (1°). Segundo a

denúncia das mães, o homem teria

abusado de suas filhas - uma delas

era enteada do homem, tem quatro

anos e a outra, uma amiga da

família, de três anos. O crime

aconteceu no Conjunto Riviera,

região norte de Cascavel. Em outro

caso, um homem de 33 anos foi

acusado de abusar da enteada de

apenas sete anos. A polícia

investiga os casos.

Carona forçada
Uma cachorra ficou ferida ao rodar
mais de 100 quilômetros em um
carro no dia 1º de janeiro. A família
de Cascavel foi até Toledo e só
depois de chegar em casa viu que
ela estava no carro. A cadela se
escondeu na frente do carro na
noite de segunda-feira (31) por
medo dos fogos de artifício, e ficou
presa. O resgate durou uma hora. A
cachorra Branca sofreu um corte em
uma das patas e passa bem.

Feriado lota cadeião
de Cascavel

As ocorrências do feriadão de
Ano-Novo fizeram com que a car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel ficasse lo-
tada. Consequência: ontem o ca-
deião com espaço para 30 pes-
soas tinha 119 presos.

Só a Polícia Militar prendeu 37
pessoas no feriadão, que se so-
maram aos 87 que já estavam na
carceragem, o que resultou na su-
perlotação.

Operando com três celas que
restaram da “demolição” simbóli-
ca em 2016, o local já passou por
várias superlotações desde então.

Em condições precárias, a fra-
gilidade do local fica cada vez mais
evidente. A última tentativa de fuga
aconteceu no dia 12 de dezembro,
quando os presos cerraram uma
das celas e chegaram a uma gale-
ria usada como depósito. Só que
antes de chegarem ao exterior da
cadeira eles foram detidos pelos
agentes do Depen (Departamento
Penitenciário) e da Polícia Civil.

Crimes mais comuns
A lesão corporal e a violência doméstica foram as protagonistas das
ocorrências do feriadão. De sexta-feira (28) até a quarta-feira (2), 11
homens foram presos por agredirem suas companheiras.
Oito foram presos por posse de drogas, e 18 por delitos como
desacato à autoridade, porte de arma de fogo, ameaça e cumprimento
de mandados judiciais.

“Barril de pólvora”

tinha 119 presos ontem

 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Arquivo/ Hoje News
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Cascavel CR tenta não
abandonar o Paranaense
Uma dívida de R$ 22 mil contraída

ainda no ano de 2009 e que em de-
zembro de 2018 estava atualizada
para cerca de R$ 160 mil tem atra-
palhado os planos do Cascavel CR
para 2019 e pode fazer o time sair de
cena para voltar apenas em 2021.

É que o presidente da equipe,
Tony Di Almeida, não esconde a insa-
tisfação de ainda não ter conseguido
achar uma solução para quitar a pen-
dência, que estava fora dos planos,
por tramitar na esfera cível, e vê no
pedido de licença à Federação Para-
naense de Futebol uma alternativa
para realizar o pagamento sem refle-
tir no departamento futebol, que já

conta com o elenco completo treinan-
do há um mês para o Estadual, no
qual tem estreia marcada para o dia
19 contra o Athletico, em Curitiba.

“Essa dívida é referente ao alu-
guel de alguns apartamentos pró-
ximos ao Estádio Olímpico e da qual
eu não tinha conhecimento. Nos úl-
timos anos conseguimos acertar
muitas pendências trabalhistas e fei-
to muitos acordos, mas essa não
tínhamos conhecimento, não cons-
tava no CNPJ. Estamos tentando
um acordo e ainda cabe recurso,
mas encontramos dificuldades pelo
recesso de fim de ano. Estamos
‘sem fôlego’, mas buscando um

acerto. Se não conseguirmos va-
mos ter que sair por um tempo, até
acertar as pendências, para retor-
nar em 2021 concentrado apenas
no futebol”, diz o dirigente.

Consequências
Caso peça licença de três anos à
Federação, o Cascavel CR será
automaticamente rebaixado à
Terceira Divisão, a qual poderá
participar a partir de 2021. Com
isso, o Independente de São José
dos Pinhais deverá ser convidado a
participar do campeonato deste
ano, por ter sido o terceiro colocado
na Segundona 2018, seguido por
PSTC e Paranavaí, respectivamente.

Secesp
Após portões fechados para o recesso de fim de ano, a Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte) reabriu as portas
ontem, em Cascavel. Os principais responsáveis em fazer a pasta funcionar, entretanto, ainda terão uns dias a mais de
folga, com retorno previsto para o dia 14, uma segunda-feira. A partir de então serão feitos os calendários de
eventos e quais ginásios será utilizados para o desenvolvimento das modalidades no município, com a novidade do
CIE Alice Martelli. Com isso, as escolinhas de esporte deverão voltar com as aulas apenas no mês de fevereiro.

Enquanto a diretoria do
Cascavel CR busca soluções
para os problemas extracampo,
o departamento de futebol
segue focado na preparação
para o Paranaense 2019.
Jogadores e comissão técnica,
aliás, aproveitaram a folga de
fim de ano para se manter
unidos. Numa ação social e de
aproximação da comunidade,
os atletas participaram da
entrega da doação de cinco
cestas básicas, cada uma no
valor de R$ 390, à Associação
Esportiva Comunitária Clarito,
que desenvolve atividades
associadas à defesa de
direitos sociais.
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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

FC Cascavel inicia 2019

Após apenas dois dias de folga

para as festividades de virada de

ano, o elenco do FC Cascavel reto-

ma as atividades de pré-temporada

nesta quinta-feira. As atividades já

terão como objetivo a preparação

para o amistoso de sábado com o

Operário. O embarque para Ponta

Grossa está marcado para amanhã.

O último dia de treino da equipe

cascavelense coincidiu com o último

dia do ano de 2018. Em seu CT, a

Serpente Aurinegra recebeu o Cianor-

te na última segunda-feira (31) para

seu sétimo amistoso preparatório e o

resultado foi um empate por 1 a 1.

Foi o jogo de volta entre as equi-

pes, que às vésperas do Natal haviam

medido forças em Japurá, com vitória

do time do Oeste por 1 a 0. Neste se-

gundo encontro, foram os visitantes

que abriram o placar, com um gol do

zagueiro Montoya aproveitando cobran-

ça de escanteio. O empate saiu dos

pés de Diego Torres, que havia acaba-

do de entrar e converteu a cobrança

do pênalti sofrido por Rodolfo. Todos

os gols saíram no segundo tempo.

A programação do FC Cascavel co-

meça a se intensificar com a proximida-

de do início do Paranaense de Futebol.

A estreia da equipe está marcada para

o dia 20, um domingo, contra o Toledo,

no Estádio Olímpico Regional.

 SANDRA ZAMA/FCC
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COPA SÃO PAULO

13h45 Votuporanguense x Batatais
13h45 Flamengo-SP x Madureira
13h45 Itapirense x Botafogo-SP
13h45 Elosport x Taboão da Serra
13h45 Desp. Brasil x Uberlândia
13h45 Jaguariúna x Trindade
13h45 EC São Bernardo x CSA
13h45 Primavera x Sertãozinho
13h45 Andradina x Ponte Preta
13h45 Vocem x V. da Conquista
13h45 Osvaldo Cruz x Mirassol
13h45 Nacional-SP x Santa Cruz-PE
13h45 Juventus-SP x América-RN
13h45 Água Santa x Jacobina
13h45 Manthiqueira x Bragantino
13h45 Taquaritinga x Guarani
14h45 Penapolense x Rio Preto
16h Internacional x Trem
16h Coritiba x Guarulhos
16h Figueirense x CRB
16h Londrina x Confiança
16h Remo x Visão Celeste
16h Flamengo x River-PI
16h ABC x São Bernardo
16h Fortaleza x Queimadense
16h Ceará x Ceilândia
16h Cruzeiro x Babaçu
16h Sport x FFSFC
16h Atlético-GO x Legião
16h Goiás x São Bento
16h Avaí x Inter de Limeira
16h Atlético-MG x Aquid.-MS
16h Juventude x Real Desportivo
16h Bahia x Boavista-RJ
16h45 Oeste x Lagarto
16h45 Velo Clube x Marília-MA
17h Chapecoense x São José-RS
17h45 São Carlos-SP x Criciúma
18h Tupã x Comercial-SP
18h Botafogo x Horizonte-CE
18h15 Marília x Linense-SP
18h15 Ferroviária-SP x Serra-ES
19h Grêmio x São Raimundo-AM
19h Náutico x Rio Claro
19h15 U. Barbarense x Novorizontino
19h15 Capivariano x XV de Piracicaba
20h América-MG x Atlântico
20h15 Athetico-PR x CSP
20h15 Francana x Cuiabá-MT
21h São Paulo x Holanda-AM
21h30 Vitória x Desportiva-ES
21h30 Palmeiras x Galvez-AC

INGLÊS

18h Man. City x Liverpool

ESPANHOL

18h30 Villarreal x Real Madrid

JOGAM HOJE

Copinha
cinquentenária

A edição cinquentenária da Copa
São Paulo de Futebol Junior, aber-
ta ontem com quatro jogos, prati-
camente terá início hoje, quando
104 equipes entrarão em campo
para 52 jogos pela competição – ver
quadro “Jogam Hoje”, nesta pági-
na. Assim, restarão apenas 20 ti-
mes a debutar - o farão amanhã -
no torneio que será encerrado no
dia 25 de janeiro, data do aniver-
sário da cidade de São Paulo.

Nesta quinta-feira, alguns dos fa-
voritos ao título entram em campo,
casos de Flamengo, São Paulo, Pal-
meiras, Internacional e Grêmio. Atu-
al campeão e dono de quatro títulos,
o Rubro-Negro carioca é quem tem o
principal candidato a despontar
como craque desta edição: o meia

Reinier (foto), de 16 anos. Pretendi-
do por Real Madri, Roma e Juventus,
dentre outros, ele tem multa resci-
sória de mais de R$ 300 milhões.

Já o Tricolor Paulista, atual vice-
campeão e detentor de três con-
quistas (1993, 2000 e 2010), tem
o meia Antony como destaque indi-
vidual de sua sempre valorizada
base. Aos 18 anos, ele disputou
três jogos pela equipe principal do
São Paulo em 2018.

No Palmeiras, que nunca venceu
a Copinha, os principais jogadores
da categoria estão fora desta edi-
ção, pois sete promessas da equi-
pe estão sem preparação com as
seleções de Brasil (seis) e Paraguai
(um) que disputarão o Sul-America-
no Sub-20 neste mês, no Chile.

Paranaenses
estreiam

Dentre as equipes que estreiam hoje
na Copinha estarão três paranaenses:
Coritiba, Londrina e Athletico. Às 16h, o
Coxa, semifinalista em 2006 e 2012, e
que tem o atacante Igor Jesus como

destaque, desafia o time da casa em
Guarulhos e o Tubarão, que chegou às
oitavas de final em 2018 e que tem o

meia Luquinha como destaque, enfrenta
o Confiança em Capão Bonito. Já o

Furacão, vice-campeão em 2009 e que
tem o zagueiro Lucas Halter como

destaque, medirá forças com o
paraibano CSP às 20h15, em Tupã. Por

sua vez, o Paraná Clube estreará
amanhã na capital do Estado contra o

Volta Redonda, às 17h15. O Coritiba está
no Grupo 26 também com Flamengo-SP e
Madureira; o Londrina está no Grupo 24
também com Elosport-SP e Taboão da

Serra; o Athletico está no Grupo 6
também com Comercial-SP e Tupã; e o

Paraná Clube está no Grupo 32 também
com Portuguesa e Santo André.

Dupla
Grenal

Na dupla Grenal, o
Internacional chega em alta
depois de ter caído invicto

na semifinal do ano
passado – nos pênaltis – e

emplacado seguidas
goleadas, comandadas pelo
atacante Brenner, de 19 anos
e que chega mais experiente

para sua segunda Copinha
depois de ter sido figura

constante no time principal
do Colorado em 2018. Já o

Grêmio, em busca do título
inédito, aposta no atacante
Da Silva para acabar com o
jejum. O jovem de 19 anos

marcou 23 gols em 35 jogos
na última temporada da

base gremista e já
despertou o interesse de

equipes europeias.


