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Infestação de mosquito
cresce e Saúde pede ajuda
O primeiro levantamento de infestação do mosquito transmissor da dengue em Cascavel trouxe
dados preocupantes. O índice é três vezes maior que o preconizado pelo Ministério da Saúde e
em algumas áreas da cidade chega a nove vezes
o limite. As equipes de saúde pedem a colabora-

ção de toda a população para tentar reverter
esses números e evitar uma epidemia.
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Duas motocicletas bateram de frente na Avenida Tito Muffato, no Bairro Santo Onofre, no fim da tarde de ontem.

Devido ao impacto violento, o homem teve fraturas de fêmur e no nariz e diversas escoriações pelo corpo. A

mulher que pilotava a outra moto sofreu traumatismo crânio-encefálico e diversos ferimentos pelo corpo.
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Bocasanta espera que gritos
sejam ouvidos lá no Paço

ESPECIAL VEREADORES

Se há polêmica em
plenário, pode ter certe-
za que o vereador Jorge
Bocasanta (Pros) vai fa-
lar também. Mesmo que
nem sempre seja com-
preendido, o médico é
admirado por boa parte
dos profissionais da saú-
de e pela classe política.

No ano passado o
parlamentar tentou fixar
prazo máximo para aten-
dimento na rede de aten-
ção básica, mas seu pro-
jeto enfrentou barreiras
e acabou rejeitado.

Nas discussões, o
parlamentar costuma
ser bastante franco e

nnnnn Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

muitas vezes utiliza um
bom-humor ácido em
seus apontamentos.

O médico concursa-
do pela prefeitura é o
único da atual legisla-
tura que abriu mão do
subsídio parlamentar,
porque recebe como
servidor público.

HojeNews - Em vários
períodos a saúde pública
esteve em foco nos seus
posicionamentos. Qual
sua avaliação dos resul-
tados desse trabalho e
das mudanças ocorridas
a partir do Legislativo cas-
cavelense?

Jorge Bocasanta - Na
realidade, o vereador só
grita e grita. Ninguém obe-
dece. Se eu pudesse e se
eu mandasse, a realida-
de seria bem diferente.
Por exemplo, vão pôr R$
70 milhões em Samu e
Siate - e o povo morrendo
nas UPAs [Unidades de
Pronto-Atendimento]. Com
certeza, a minha gestão
de saúde é diferente des-
sa que está aí, do que
[prefeito] Leonaldo Para-
nhos e o [ex-prefeito] Ed-
gar Bueno fizeram. Então,
vejo que o vereador não
tem muito o que fazer. Só
gritar e se manifestar, pois
nossas indicações eles
não ouvem.

HojeNews - Como se
dá a relação entre �opo-
sição� e �situação� na

Câmara, visto que a recla-
mação em plenário é justa-
mente de não serem avali-
ados os argumentos antes
da votação?

Bocasanta - Sempre digo
que não sou oposição de nin-
guém. Tanto do [ex-prefeito]
Edgar, quanto do [prefeito]
Paranhos. Sou oposição às
coisas que tenho convicção
de que não estão certas. Se
não estão certas, sou oposi-
ção. Se estiver certo, a gen-
te vota a favor. Tem uns e
outros que são oposição a
tudo: eu não! Levo em conta
o que acredito estar errado.

HojeNews - Sobre a cole-
ta de lixo urbano foram fei-
tas várias constatações. O
que lhe chamou a atenção?

Bocasanta - O lixo de Cas-
cavel ninguém pesa. É uma
vergonha aquilo. Estão falan-
do que é [pago] por quilome-
tragem, mas, mesmo assim,
tem que ser feita a pesagem -
se não vão pegar o quê? A pre-
feitura tem que entender que
o serviço de coleta de lixo não
é Uber. Tem que ver se chega
o caminhão com cem quilos
ou vão pagar por 200 quilôme-
tros? Tem que existir um peso
do material. Ali vimos que exis-

tem irregularidades. É ver-
gonhoso ver que estão ano-
tando tudo em papel velho,
nem mesmo sistema de
controle existe.

HojeNews - Em rela-
ção ao Legislativo cas-
cavelense, qual sua ava-
liação sobre a participa-
ção e o envolvimento
dos parlamentares com
projetos e ações?

Bocasanta - Uma pes-
soa de Toledo me falou que
�nós, vereadores de Cas-
cavel, fizemos mais que os
vereadores de lá�. Vejo que
é relativamente média.
Tentamos fazer o negócio
funcionar. Fiscalizamos,
mesmo não podendo man-
dar. Mas a gente grita bas-
tante, quem sabe uma
hora alguém passe a nos
ouvir e fazer o negócio fun-
cionar como deveria.

HojeNews - Em relação
à gestão do prefeito Leo-
naldo Paranhos, qual a
expectativa para 2019?

Bocasanta - Espero
que ele pare de mentir e
trabalhe melhor.

Diante da próxima
metade do mandato,
Boca espera que os �gri-
tos� do Legislativo se-
jam ouvidos do outro
lado da rua, lá no 3º an-
dar do Paço Municipal.
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MP planeja sede em
frente à rodoviária

Após anos de instalação em
salas aper tadas no Fórum Esta-
dual, na Avenida Tancredo Neves,
o MP (Ministério Público) iniciou
o processo de planejamento da
instalação da nova sede em um
terreno em área nobre: em fren-
te à rodoviária de Cascavel, per-
to do Terminal Oeste.

A estrutura também será usa-
da pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Or-
ganizado), que atualmente fica
em uma casa alugada no Centro
e que também não comporta as
equipes de investigação.

Neste momento está aberto o
edital para empresas de arquitetu-
ra interessadas na elaboração de
estudo, anteprojeto, projetos execu-
tivo arquitetônico e complementa-
res, e orçamento. A vencedora terá
de coordenar os projetos para a
obra. O valor máximo para essa fase
de elaboração de projetos é de R$
271.526,55. O prazo para entrega
do material é de 300 dias, após
assinatura do contrato. As propos-
tas devem ser apresentadas até 4
de fevereiro, das 8h30 às 11h30,
no MP em Curitiba. O terreno dispo-
nibilizado tem 1.725 metros quadra-
dos e fica na esquina da Rua São
Paulo e da Avenida Assunção, onde
hoje tem um gramado.

O prédio para sede das Promo-
torias de Justiça e do Gaeco de-
verá ter área construída aproxi-
mada de 2.560 metros quadra-
dos. Estima-se que 100 pesso-
as deverão atuar no local.

RATINHO CONFIRMA PRESENÇA
NO SHOW RURAL COOPAVEL
O governador Ratinho Júnior confirmou que virá a Cascavel em fevereiro

para prestigiar a 31ª edição do Show Rural Coopavel. O convite oficial foi

feito nesta semana pelo coordenador-geral do evento, Rogério Rizzardi, e

pelo coordenador do Show Rural Digital, José Rodrigues da Costa Neto. O

convite foi estendido também aos secretários de Estado.

Ratinho disse a Rizzardi que o agronegócio é uma das principais alavancas

econômicas do Paraná e do Brasil e deve sempre ser valorizado.

O governador ainda não informou em que dia virá ao evento (será de

4 a 8 de fevereiro), mas garantiu que se fará presente acompanhado

de secretários.

Rizzardi informou que foram apresentadas algumas demandas ao

governador, que deverão ser confirmadas durante a vinda dele a Cascavel.

O secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, também

confirmou presença no Show Rural.

O 31º Show Rural contará com a participação de 520 expositores. A

expectativa de visitantes é superior a 250 mil pessoas e a

movimentação financeira deverá ficar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2

bilhões. Diversas autoridades foram convidadas a participar do evento,

que ocorre em uma área de 720 mil metros quadrados no KM 577 da BR-

277, na saída para Curitiba.

nnnnn Reportagem: Josimar Bagatoli
     Foto: Aílton Santos

Área fica na cabeceira da rodoviária, na frente da Rua São Paulo
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Famílias invadem área
de assentados do Gramado

Um novo impasse toma conta
de um problema que já havia sido
dado como resolvido. Um dos locais
para onde foram levadas famílias
que moravam na área invadida do
Jardim Gramado já registra novas
invasões. Para piorar, agora elas
enfrentam mais um drama: com
construções irregulares, parte das
casas ficará �ilhada�, sem acesso
para entrar ou sair.

A área fica na Rua Francisco Stan-
cker, no Bairro Santa Felicidade, zona
sul de Cascavel. Para lá, foram leva-
das sete famílias que eram da inva-
são do Gramado, mas outras três
invadiram e hoje moram no local
sem autorização. �Já estamos fazen-
do todos os procedimentos judiciais
para providenciar o despejo�, disse
o gestor do Território Cidadão, José
Carlos da Costa, o Cocão.

A situação veio à tona porque os
moradores improvisaram uma rua
devido às construções irregulares,
mas agora a dona do terreno do
lado resolveu murar a área, o que
vai impedir o acesso a boa parte
dessas famílias. �Eles mesmos
fecharam os acessos deixados pelo
Município. Fizeram ampliações irre-
gulares e precisaram abrir esse
corredor�, explica Cocão.

�Quando nós construímos as
casas, orientamos as formas de
deslocamento dentro do terreno e
disse que não poderiam fazer am-
pliações justamente por causa dos
acessos. Desobedeceram e agora
ficaram sem saída�, acrescenta.

Segundo Cocão, a única forma
de resolver o problema é demolir
as obras irregulares.

Futuro das famílias
O gestor do território cidadão, José Carlos da Costa, explica que a

prefeitura trabalha com projetos dentro dos moldes do Minha Casa, Minha

Vida para tentar incluir as famílias que moravam na área invadida do

Jardim Gramado (desde 1999) e foram realocadas ano passado. Contudo,

diz que não há qualquer previsão de data e assegura que apenas quem

estava cadastrado será beneficiado. �Ninguém que está ocupando área de

forma irregular será contemplado�.

UOPECCAN BUSCA VOLUNTÁRIOS
PARA CADASTRAR O NOTA PARANÁ
O Hospital do Câncer Uopeccan conta com centenas de voluntários que fazem
parte dos trabalhos diários da instituição. Além de auxiliar nas atividades
desenvolvidas pelos profissionais, os voluntários são de extrema importância para
o Complexo Hospitalar. Eles dedicam um pouquinho do tempo e trazem uma
nova cor para os corredores do hospital.
Mesmo com muitos voluntários, a Uopeccan precisa de uma nova equipe. O
setor de Captação e Planejamento, de Cascavel e de Umuarama, está recrutando
voluntários para auxiliar no lançamento das notas do Programa Nota Paraná.
Os acadêmicos de curso superior conseguem certificado de horas
extracurriculares, podendo agregar no currículo do curso.
Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (45) 2101-7025 em
Cascavel e (44) 2031-0781 em Umuarama e informar que quer ser voluntário
para receber as instruções.

nnnnn Reportagem: Silvio Matos
     Foto: Aílton Santos

Estacas brancas marcam onde será construído o muro
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Marina Esteves Santos � Titular

Jefferson Esteves Santos � Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- ANDREI PAULO VIEGA E ANDRÉIA LYSIK
02- NATHAN PAGGI BREDA E GISLEINE MELONARI
03- MATHEUS PERONDI  GONÇALVES E DIENIFER DE SOUZA FELIX
04- ALBINO STEHR JUNIOR E SILVANA NASCIMENTO
05- CHARLES CORNELIUSS E ANA PAULA DE MELO PAULINO
06- GILDEL ROSA PADILHA E JAQUELINE RODRIGUES
07- VALDIR FAGUNDES DE ANUNCIAÇÃO E IVANIA TEREZA ANDRIGHETTI
08- RENATO AVELINO DA SILVA E LIDIANE FRANCIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
09- LISSANDRO MOISES DORST E AMANDA FIGUEIRA RAMOS
10- VALTER ANTONIO BAN BATTILANI FILHO E HUSSANA ESPER
11- FERNANDO FERREIRA DA SILVA E DENISE ALVES DE LIMA
12- VILMAR SCHWIRK E ELOAN RODRIGUES DA SILVA
13- MARCOS GABRIEL DOS SANTOS E ALINE SANTOS MARTINS
14- JULIANO RAMOS BASTOS E FRANCIELY DE MOURA CONSTANTINI
15- RUBENS MATHEUS BUENO BARROSO E VITÓRIA ZANELLA HONORIO
16- JEAN PABLO BONATTO E LISIERI DRUMOND DA SILVA MURARO
17- VALDOMIRO FERREIRA DA LUZ E ROSILEIDE FERNANDES DE MEDEIROS
18- JOEL PÉREZ MOLINA E LIANET RIVERO FLEITES
19- GEFFERSON PSZYENESZ RIBEIRO E MAYARA COLOMBO CORREA
20- LUIZ HENRIQUE ZELMA E EDNEIA GONÇALVES DOS SANTOS
21- VALDECIR LUIS MENEGUETTI E JANICE APARECIDA WENDLER
22- EVANDRO MASSUCATTO E GÉSSICA TAYNÁ DOS SANTOS
23- BRUNO LEONARDO QUIOCCA AMERICANO E BRUNA PEREIRA DA SILVA
24- RAFAEL MEIRA RIBEIRO E DANIELA APARECIDA CERVI
25- MARCILIO MARTINS E JOSMARI TERESINHA BERTO
26- PAULO ALBERTO MAFRA E THAINARA FERNANDA BETTEGA
27- JORGE SIQUEIRA E MOSIELY BECKER
28- FABIO ALEXANDRE REIZNER E EDILAINE DE OLIVEIRA BONFIM
29- LEANDRO BERTOLIN E VANESSA PONTES BOTELHO
30- LUAN FELIPE GESSI E EMANUELLE REBECA OLIVEIRA NUNES
31- ADEMAR COSTA E DAYANE DE OLIVEIRA
32- GUILHERME AUGUSTO DE BONE RIVIERI E HELOIZA KNEBEL PEREIRA
33- LUCAS WILLIAN FERREIRA E IZABELA CRISTINA MACHADO MOTA
34- ADEMAR BARBOSA DE CARVALHO E MARIA HELENA DE LIMA
35- MARCOS VINICIUS AVILA SOUZA E ANDRESSA DA LUZ FRANCO

Cascavel, 10 de janeiro de  2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Dengue: índices crescem
e põem saúde em alerta

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel percorreu 4.352 imóveis por todo
o Município de 7 a 9 de janeiro para
realizar o primeiro LIRAa do ano. O
resultado foi de 3,9% de infestação
pelo mosquito Aedes aegypti. De acor-

do com as normas técnicas do Minis-
tério da Saúde, esse índice represen-
ta risco médio para epidemia de ar-
bovirose (dengue, zika vírus e febre
chikungunya).

A maior preocupação está com as

localidades que fazem parte do es-
trato 10, na região sul da cidade, que
apresentou índice de 9,3% de infes-
tação. Os estratos 5 e 6, no oeste da
cidade, também preocupam, pois a
infestação chegou perto de 5%.

Outra preocupação são os cria-
douros - locais que foram encontra-
das larvas: resíduos sólidos (lixo) com
38,5% do total e depósitos móveis
(bebedouros de animais, vasos de
plantas), com 32,5%.

O levantamento
O número de imóveis inspecionados é
determinado em função da densidade
populacional. Neste ciclo foram
inspecionados 4.352 imóveis, divididos
em dez estratos, num total de 117
localidades cadastradas no Setor de
Controle de Endemias.
Durante o LIRAa (Levantamento Rápido
de Índices para Aedes aegypti), são
coletadas larvas em 100% dos depósitos
encontrados em cada domicílio, o que
permite, além de quantificar as
amostras, identificar o tipo de criadouro,
evidenciando a prevalência de criadouros
em cada estrato.
Foram coletadas 200 amostras de larvas
positivas para Aedes aegypti, das quais
56 no estrato 10. Esse estrato
apresentou média de infestação de 9,3%.

Ação educativa
A partir da próxima semana, a Divisão de
Vigilância em Saúde Ambiental/Setor de
Controle de Endemias realizará ação de
conscientização, notificação e eliminação
mecânica de focos e criadouros do vetor
na região do estrato 10.
“Pedimos a colaboração de todos que
auxiliem na divulgação e na orientação
dos cuidados para evitarmos uma
epidemia de arbovirose", alerta a
diretora do Departamento de Vigilância
em Saúde, Beatriz Tambosi.
Para Ana Paula Barbosa, responsável pelo
Setor de Endemias, ressalta “que é
necessário que toda a sociedade esteja
mobilizada a fim de reduzir essa infestação”.

PASSE O LEITOR DE QR CODE
DO SEU CELULAR E CONFIRA

O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO POR
REGIÃO DA CIDADE

QR

CODE



LOCAL08
HOJE NEWS, 11 DE JANEIRO DE 2019

Obras do Ecopark Oeste já
atravessam a Avenida Brasil

As obras do Ecopark Oeste, en-

tre a Rua Públio Pimentel (Bairro

Santa Cruz) e a Avenida das Torres

(Bairro FAG), na zona oeste de Cas-

cavel, seguem em ritmo acelerado.

Ontem os trabalhos de limpeza,

terraplanagem, construção de pis-

ta de caminhada e ciclovia já ti-

nham atravessado a Avenida Bra-

sil rumo à Avenida das Torres. Cer-

ca de 5% do projeto foi executado

em um mês de trabalho.

Segundo o engenheiro Maycon

Palma, que é responsável pelo Eco-

park, mais trabalhadores vão che-

gar para ajudar a empresa Conter-

solo Construções entregar a obra

até dezembro. Hoje, 45 colaborado-

res estão na empreitada e o núme-

ro deve dobrar a partir de agora.

�O prazo é apertado. Estamos

nos agilizando e fazendo o possí-

vel desde já para não precisarmos

de aditivos e entregarmos o Ecopa-

rk no fim deste ano, conforme está

no contrato�, diz Palma.

Canalização vai começar
Na segunda-feira (14) começam os trabalhos de canalização do Córrego Bezerra. �É a parte mais difícil
e complicada da obra e que vai demandar bastante trabalho e tempo. É um processo bem demorado�,
explica o engenheiro Maycon Palma.
O Ecopark Oeste representa um investimento de R$ 13,2 milhões, custeados pela Itaipu Binacional. O
projeto começou a se tornar realidade no mês passado. A área total da primeira etapa ultrapassa os
203 mil metros quadrados.
O projeto contempla uma ampla área de lazer e para atividades esportivas, com pistas de caminhada e
ciclovia ao redor do lago, estacionamentos e até uma horta. O parque vai beneficiar uma região com
cerca de 70 mil habitantes.

nnnnn Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Fabio Donegá



N  o  velas

VARIEDADES10
HOJE NEWS, 11 DE JANEIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

Em �Malhação vidas

brasileiras�, Pérola não

reconhece Márcio e acredita

que ainda namora Alex. Pérola

rivaliza com Maria Alice.

Solange admira Fabiana.

Santiago tem a oportunidade

de fazer parte de uma seleção

pra um time semiprofissional

de futebol de salão. Jaqueline

decide ir embora. Solange

manda novas mensagens

motivacionais para Rafael.

Solange nomeia Fabiana a

nova presidente do grêmio.
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Pérola acredita
que ainda
namora Alex

ESPELHO DA VIDA
Sheila coloca uma cópia de uma folha

do diário de Julia nos pertences de Cris.
Sérgio revela a Alain suas descobertas so-
bre Gustavo Bruno. Alain percebe o ar de
censura de Cris na gravação da cena de
Danilo e Julia. Alain afirma a Cris que ela
está se confundindo com a personagem e
aconselha a namorada a procurar um psi-
quiatra. Cris encontra uma página do diário
da Julia em sua camisola e mostra a Alain.

O TEMPO NÃO PARA
Vanda avisa a Samuca que Betina vendeu

as ações da SamVita. Marocas mostra a Sa-
muca o local onde será aberta a loja da Kikinico.
Lúcio revela a Dom Sabino, Samuca e Maro-
cas que está se vingando deles por suposta-
mente terem matado Emílio. Mateus leva Teófi-
lo para a Criotec. A SamVita amanhece cerca-
da por tapumes, avisando que a empresa está
fechada e interditada por ordem judicial.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Marilda conta para Eurico sobre o trato que

fez com a irmã. Valentina pede para Marcos
Paulo confirmar a história que contou a Olavo.
Gabriel pensa em Luz. Lourdes Maria é levada

para um convento. Mirtes procura Olavo. Ge-
andro reclama de Júnior para Eurico. Marcos
Paulo entrega a Olavo o relatório com as propri-
edades da água da fonte. Laura fica perplexa ao
saber que Lourdes Maria foi para um convento.
Marilda pede um pouco da água da fonte para
Valentina. Judith vê Robério entrar no carro de
Sampaio. João Inácio tenta consolar Socorro.
Valentina faz uma nova proposta para Eurico.

TERESA
Mayra descobre que Esperança está grávi-

da e exige que ela a conte se o filho é de Rubens.
Renan chega nesse momento e diz a Mayra que
o filho que Esperança espera é seu, e ela agora é
sua mulher. Esperança, chorando, agradece Re-
nan por tê-la ajudado, e ele responde que nada o
faria mais feliz que ser parte da sua vida e de seu
filho. Mariano diz a Aurora que ela tem razão ao
dizer que o mundo não gira ao redor de Teresa.
Aurora, chorando, diz a Mariano que ele é um
tonto por seguir encantado por Teresa. Aurora diz
a seu pai que por mais que tente não consegue se
apaixonar por Martin, que a afetou muito ver Mari-
ano com Aída, e que, o pior de tudo, é que Mariano
segue pensando em Teresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
João desabafa no jantar com Marcelo e

Débora sobre Poliana dar muita atenção para
Bento. Débora pergunta sobre Luísa e João
diz que ela continua sendo ameaçada. Ela cai
na risada e Marcelo se incomoda. Rato vai até
a padaria e cobra Jefferson sobre o desblo-
queio dos celulares roubados. Vinícius obser-
va a conversa. Raquel e Lorena conversam
com Fernanda pela internet e a menina conta
que viu Durval beijando Claudia. Durval suge-
re que Poliana passe um tempo na casa dele
para ficar mais protegida. Fernanda fica furio-
sa ao saber sobre o namoro de Durval.

JESUS
Adela, Diana e o Hidrópico vão ao encontro

do Messias. Zaqueu vê Barrabás observando
do lado de fora da casa de Arimatéia. Simão
Fariseu se declara para Laila. Malco pede Marta
em casamento. O Hidrópico pede para ser cu-
rado por Jesus. Marta desmaia diante do pedi-
do de Malco. Jesus cura o Homem Hidrópico.
Claudia tenta acalmar Pilatos. João sente ciú-
me de Gabriela. Jesus questiona os fariseus.
Kesiah se abre com Helena e revela seu senti-
mento por Longinus. Asisa discute com Jairo e
são questionados por Jesus. Caifás se irrita com
a aproximação de Judite. Barrabás descobre
que Maria é mãe do Messias. Com a consci-
ência pesada, Laila tem um pesadelo.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

O passado voltará sob a forma de um encontro, de
uma carta ou de um telefonema. Sinais de cansa-
ço se aproximarão de você. Não tenha medo de
relaxar, você pode fazer isto sem prejudicar seus
projetos atuais.

To
ur

o

Você terá a sensação de que as coisas estão indo
rápido demais, mas as relações com os outros lhe
permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz
com você mesmo e está estabelecendo uma vida
equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia.

G
êm

os

Você está absorvido em suas obrigações, mas não
se entregue totalmente a elas. Você vai ter que se
esforçar para ter algum tempo para si mesmo. Sua
disposição reflexiva está pedindo que você, com
toda razão, tire tempo para relaxar e pense muito
cuidadosamente sobre as coisas.

C
ân

ce
r Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês

passado. Há festas em todos os lugares. Existem mo-
tivos para comemorar! As doenças psicossomáticas e
distúrbios leves que está sofrendo são causados pe-
las suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que
elas existem e resolver o problema na fonte.

Le
ão

Você está decidido a se reconciliar com todo
mundo. Estar em agradável companhia irá per-
mitir que você melhore. Tome precauções antes
de mergulhar de cabeça em qualquer atividade
física ou você vai se machucar antes mesmo de
começar.

V
ir

ge
m

Você terá grande prazer em se sentir útil e em fazer
com que sua influência pareça útil. Você vai sentir
que as coisas estão funcionando. Seus recursos
estão se esgotando e isso estressa você. Vá mais
devagar.

Li
br

a

Não deixe a sua mente ser tomada por preocupa-
ções sem importância. Você não tem confiança em
suas próprias habilidades por causa de seu can-
saço em geral. Existe uma carência que precisa
ser preenchida.

E
sc

or
pi

ão Não se preocupe muito com as coisas que você
não pode fazer nada a respeito - você está pronto
para realmente viver, para aproveitar ao máximo
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe
ajudar a encontrar a calma que você precisa para
as mudanças que está fazendo.

S
ag

it
ár

io Você será melhor do que o normal em se expressar
de forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar
com os outros com cuidado. Você pode ficar estres-
sado com facilidade hoje, tente manter a calma e
seguir em frente com o que você tem que fazer.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai fazer alguns contatos interessantes e

novas portas se abrirão. Boas e novas amizades
estão no horizonte. Você está perdendo tempo
com assuntos sem importância e está cansado.

A
qu

ár
io

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje,
consolidando as coisas com as pessoas próximas
a você e coloque as cartas na mesa. Você vai estar
em excelente forma em geral, mas cuidado com o
que come para ter mais energia.

 P
ei

xe
s Seu bom senso o está guiando na direção cer-

ta. Alguns chamam isso de sorte, seja racional.
Descarte certos hábitos que não estão ajudan-
do você. Seria uma boa ideia rever seus hábi-
tos alimentares.
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gente@jhoje.com.br

Para começar a sexta-feira com uma boa dose de

amor... Mariana e José Vinicius, em belo ensaio

produzido por Vera e Grasi

A bela aniversariante Gabriela Froza

Felicidades!
Edelvira Ribeiro Ferrari,

Davi Herrera Magalhães,
Julio Fragoso, Cristiane
Maciel, Manoel Carlos de

Araujo, Juliane Titon
Stênio Bruning, Aline

Cristina, Jefferson Lobo e
Evandro Karvat.

Trail Run
Neste domingo tem a
segunda edição do

Destak Trail Run em
Cascavel. São percursos
de 5 e 10 quilômetros.

Informações e
inscrições: (45) 99849-

9349 (WhatsApp).

Pra agitar
Nesta sexta-feira não vai ter desculpa para ficar em casa.

Tem show nacional com Lucca e Mateus na Stage Music Club
(Rua Pernambuco, 984, Centro de Cascavel). Ingressos:

stagemusicclub.com.br. Reservas: (45) 3039-6077 e Whats
(45) 99111-2687 e 99918-4848.

É hoje!
Hoje tem o 2º Campeonato de Tony Hawk's Pro Skater 2, a

partir das 19h no Bronx - Skate Bar em Cascavel. Os
ingressos estão sendo vendidos a preço promocional de R$

5 e a pista estará disponível das 18h às 20h30.

Quando você perceber que todo
mundo se afastou de você... lembre-

se: banho se toma todo dia!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Traficantes tentam
driblar a polícia

A constatação de que a maioria da

droga que entra pela região de frontei-

ra pela BR-277 é destinada a abastecer

o crime organizado dos grandes cen-

tros é cada vez mais reforçada pelas

forças de segurança a cada grande apre-

ensão. Apenas a delegacia da PRF (Po-

lícia Rodoviária Federal) de Cascavel

cobre 814 quilômetros de rodovias fe-

derais em 29 municípios com seis pos-

tos e, por ser a principal rota da fron-

teira com o Paraguai, a BR-277 é palco

de constantes apreensões.

No balanço divulgado esta semana

pela PRF um dos itens que mais cha-

maram a atenção é o da apreensão de

cocaína, com crescimento de 4.428%

de um ano para o outro, totalizando mais

de 2 mil toneladas em 2018.

Segundo a PRF, os números dificil-

mente apresentam uma lógica e podem

Rotas
mudam o

tempo todo
Embora a região oeste seja

rota do tráfico e do

contrabando, nem sempre os

bandidos utilizam

exatamente o mesmo

percurso. Por isso que a

queda de 22,5% no volume

de maconha apreendida ano

passado em comparação a

2017 não significa que caiu o

transporte da droga. Indica

apenas que os traficantes

usam outras rotas ou até

outras estratégias.

Segundo o inspetor Antônio

Gradin, da PRF, enquanto no

Paraná houve queda de

apreensões de munições,

cigarros e armas de fogo, no

Mato Grosso do Sul esses

mesmos itens cresceram. Ou

seja, �o tráfico funciona como

uma empresa e não quer

perder seu lucro. Se a gente

for pensar como o traficante

pensa, ele perdeu 20

toneladas em determinada

rota no ano de 2018, no

próximo ano ele obviamente

vai enviar a droga por outro

lugar�, sugere.

O inspetor afirma ainda que a

PRF já investigou e confirmou

casos em que um

contrabandista viajava

praticamente mil quilômetros

a mais, passando pelo Mato

Grosso do Sul, apenas para

desviar a rota da BR-277 para

evitar o flagrante.

variar bastante de um ano para o outro

sem seguir tendência alguma.

O inspetor Antônio Gradin, da PRF de

Cascavel, diz que há muitas variantes que

interferem diretamente nos resultados do

trabalho da polícia: �De ano em ano pode

ser que acumule uma diminuição razoá-

vel, mas aí acontece uma apreensão gran-

de e pronto: acabou a estatística. A vari-

ação dos números não tem muita expli-

cação, até porque o policial abre a carga

e não sabe o que pode ter lá, pode ser

maconha, podem ser eletrônicos...�

Conforme o inspetor, o transporte de

cocaína é feito em volumes menores,

até porque a droga é mais cara, por

isso o grande volume apreendido ano

passado surpreende: �Por ser uma dro-

ga mais cara, quem leva cocaína leva

em pequenas quantidades. Geralmente

cinco ou 10 quilos. A maior parte das

apreensões que a delegacia fez foi em

volumes pequenos e geralmente são re-

sultado de abordagens de rotina�.

Comparativo de apreensões feitas em 2018
Produto Paraná Mato Grosso do Sul

Armas de fogo 142 unidades (-49%) 123 (+48%)
Carteiras de cigarro 18,4 milhões (-15%) 38,7 milhões (+21%)
Munições 20.723 (-51%) 24.719 (+47%)

nnnnn Reportagem: Bethania Davies

    Foto: PRF

Maioria dos

flagrantes

acontece em

abordagens de

rotina
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Giro da
Violência
Agredido a pauladas
Um homem de 37 anos ficou ferido ao
ser agredido na tarde dessa quinta-
feira (10). Ele contou à equipe de
socorro que foi agredido a pauladas.
Testemunhas disseram o homem se
envolveu em uma briga de bar. Ele
estava sob efeito de álcool e sofreu
dois cortes na cabeça. A Polícia
Militar também foi acionada para
registrar a ocorrência. Wellington
Cordeiro foi atendido pelo Siate e
encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

Suspeita de tráfico
Seis pessoas foram detidas na tarde
dessa quinta-feira (10) por suspeita
de tráfico de drogas, pelo Pelotão de
Choque da Polícia Militar. Após
receberem uma denúncia, os policiais
detiveram os suspeitos na Rua Belém,
no Bairro Cancelli. Na residência onde
estavam não foi encontrada droga,
mas a polícia encontrou nove
cartuchos de uma espingarda calibre
12, uma bateria de caminhão, uma
bicicleta e um notebook que os
detidos não souberam comprovar a
procedência. Todos foram
encaminhados para a delegacia para
prestarem esclarecimentos.

Maria da Penha
A Guarda Municipal de Cascavel
divulgou nessa quinta-feira (10)
balanço dos atendimentos realizados
pela Patrulha Maria da Penha. O
relatório compreende os
atendimentos realizados de abril a
dezembro de 2008. A patrulha
realizou 1.109 visitas. Um total de
208 mulheres foi atendido, com 115
certidões expedidas. A Patrulha Maria
da Penha prestou 19 apoios à
Delegacia da Mulher e 22 ao abrigo
de mulheres. Nesse período, cinco
pessoas foram presas em flagrante e
três por cumprimento de mandado.

Advogado surta e
quebra aparelho
na UPA Brasília

Uma confusão provocada pelo
ex-vereador e advogado Marcos
Barros Espínola foi registrada no
início da tarde dessa quinta-feira
(10) na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília, que está fun-
cionando provisoriamente no anti-
go Hospital Jácomo Lunardelli, zona
leste de Cascavel.

O advogado chegou à UPA com
queixas de dores de estômago às
12h09 e às 12h12, já na sala de
pré-consulta, começou a reclamar
da demora no atendimento. Ele te-
ria desacatado a atendente e em-
purrado uma máquina de exames
contra funcionários públicos.

A Polícia Civil foi chamada para
atender a situação e efetuou a pri-
são do advogado por dano qualifica-
do ao patrimônio público. Espínola
foi medicado na UPA com escolta
policial e depois encaminhado para
a 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Marcos Espínola é irmão do pre-
sidente da Câmara de Cascavel,

Alécio Espínola (PSC). Por conta dis-
so, o vereador Roberto Parra (MDB),
membro da Comissão de Saúde da
Câmara, foi chamado para auxiliar
na situação.

Segundo Parra, o sur to não
pode ser justificado pela demora
no atendimento, já que a confusão
aconteceu na sala de pré-consul-
ta três minutos depois de o paci-
ente passar pela recepção. �Os
servidores estão revoltados, pois,
se todos os pacientes surtarem
em três minutos, as coisas se
complicam�, ressalta Parra.

Em nota, a Secretaria de Saúde
informou que, após ter sido informa-
do sobre o tempo de espera, o paci-
ente tentou agredir a atendente e
empurrou um aparelho, que quebrou.

A reportagem procurou o verea-
dor Alécio Espínola, mas ele não
atendeu.

nnnnn Reportagem: Silmara Santos
     Foto: Fábio Donegá

A confusão aconteceu na sala de pré-consulta da unidade
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 FRANCÊS

17h45 Lyon x Reims

 ESPANHOL

18h R. Vallecano x Celta

JOGAM HOJE

Temporada aberta na Fardoski
Com �porteiras� abertas neste

sábado, a Chácara Fardoski dará
início a mais uma edição de seu já
tradicional campeonato de futebol
suíço. Para este ano, o nono da com-
petição, serão mais de 400 atletas
distribuídos em 24 equipes.

A primeira rodada está marca-
da com oito jogos. No campo 1 os
embates serão Hospital Gênesis x
Amigos do Guarujá/Vidraçaria Co-
bra Vidro (15h), Roberto Diesel x
Bernardos (16h), Airtec x Vip Sports
F7 (17h) e Lolla x AGV/Tanato Vila
Norte, em quanto no campo 2 os
duelos serão GD/Farmácia Saúde
x Brunetto/Fardoski (15h), Barão
AP x DRS Construtora (16h), Fer-
caus x Cascavel AP (17h) e EC União
x Bozo (18h).

No geral, os jogos serão sempre
aos sábados e com 12 partidas por
rodada. Assim, na primeira fase
serão 60 jogos. Já nas quartas se-
rão mais 16 confrontos e na semi
e na final mais dois cada fase, to-
talizando 80 duelos em três meses
de competição. No total, serão 432
atletas na disputa.

COM PENDÊNCIA QUITADA, CCR DUELA COM O FOZ
Equipes que pouco se movimentaram em testes preparatórios para o Paranaense de Futebol 2019, Cascavel Clube Recreativo e Foz
do Iguaçu FC duelam em jogo amistoso na cidade de Medianeira neste domingo, às 17h, no Estádio Edgar Darolt.
Será a segunda partida para os cascavelenses durante a pré-temporada e a primeira para o Azulão da Fronteira, que iniciou os
trabalhos apenas na semana passada. Às vésperas do Natal, o CCR venceu o D’Napolli, campeão amador da cidade, por 4 a 0.
O foco exclusivo no futebol se dá poucos dias depois de a diretoria da Serpente Tricolor ter quitado uma pendência financeira
que chegou a fazer o presidente da equipe pensar em desistir do campeonato. “Graças a Deus terminamos esse sufoco. Deu
tudo certo”, comemorou Tony Di Almeida, sem revelar valores pagos na dívida que era de R$ 22 mil em 2009 e estava com
valor atualizado para R$ 160 mil.
No período conturbado extracampo, o time perdeu duas peças importantes do elenco: o treinador Allan Aal, que assumiu o Nacional
na Série A2 do Paulista e o goleiro Eneias, que foi titular da equipe nos últimos anos e deveria seguir assim em 2019. “Ele deveria
ter se apresentado no dia 25 de novembro para a pré-temporada, mas comunicou o Clube que por motivos particulares não viria
mais. Agora estamos em busca de uma nova peça para a posição”, explica o diretor de Futebol, Périkles Almeida.

Iniciada na quarta-feira, a atividade que reúne as comissões técnicas do
Cascavel Futsal e o time cascavelense dos Jogos da Juventude teve
sequência ontem e será encerrada nesta sexta-feira no Ginásio da Neva. O
treino é utilizado pelos treinadores Cassiano Klein e Edemilson Pereira, das
equipes adulta e sub-18 da cidade, respectivamente, trocarem informações
a fim de que a base do salonismo cascavelense possa treinar e atuar em
consonância com a filosofia do grupo adulto, para facilitar o processo de
transição de categoria. Também por isso, os jovens talentos passarão a ser
monitorados e a eventualmente participar de treinos no Cascavel Futsal.

FÁBIO DONEGÁ
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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, 10  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Agnaldo Joaquim da Silva e Salete Maria de Lima

2- Ademar Tavares dos Passos e Maria de Lourdes Moreira de

Amorim

3- Tiago Zenere Mohr e Keila Bonfim de Oliveira

4- Genivaldo Pereira Sales e Ivete Cordeiro dos Santos

5- Roosevelt Rocha Tenório e Daniele Bastos de Carvalho

6- Isaque Elias Barboza e Caroline Carvalho Barbosa

7- Gilberto de Souza Cabral e Andreia Angela Silva

8- Ulisses de Sales Rodrigues e Sinei de Oliveira Gonçalves

9- Elissandro Vantuir de Carvalho e Gisele da Rosa

Nei Victor sobre Umuarama:
�assumo como um desafio�

Treinador que comandou o
Cascavel Futsal de 1996 até
2018, tendo ainda atuado como
jogador e técnico em 1995, Nei
Victor será o comandante do
Umuarama Futsal em 2019. O
acordo foi firmado ontem, mas
as negociações já estavam em
andamento nos últimos dias.

�A diretoria me procurou na se-
mana passada e desde então ví-
nhamos conversando, para alinha-
var as ideias. Então fui até Umua-
rama conhecer o projeto e vi que
teremos boas condições de desen-
volver o trabalho. Não vamos co-
meçar do alto, nem como favori-
tos, mas seremos muito competi-
tivos. Há tratativas para a equipe
voltar à Liga Futsal em 2020 e,
com isso, retornar ao cenário na-
cional�, explicou Nei Victor, que ini-
ciará os trabalhos na nova equipe
no dia 11 de fevereiro.

O treinador, que levou o time
cascavelense ao patamar de mai-

or campeão paranaense, com cin-
co títulos (2003, 2004, 2005, 2011
e 2012), tenta agora devolver o
brio à equipe umuaramense, bi-
campeã em 2007 e 2008, mas
que amargou resultados decepci-
onantes ao seu torcedor nos últi-
mos anos: 9º em 2017 e 8º em
2018. �O contrato é de um ano,
mas com �portas abertas� para
renovação ou rescisão antes do

prazo final. Eu assumo como um
desafio, e com o objetivo de sem-
pre vencer. Vamos lutar para isso.
Chego motivado e disposto a mos-
trar minha qualidade o melhor pos-
sível fora de Cascavel. Para isso
vamos trabalhar muito�, garante
Nei Victor, de 54 anos e que tem
um título nacional com a seleção
paranaense sub-20, no Brasileiro
de Seleções de 2004.

         INGLÊS
10h30 West Ham x Arsenal
13h Brighton x Liverpool
15h30 Chelsea x Newcastle

         COPA DA ITÁLIA
12h Lazio x Novara
15h Sampdoria x Milan
17h45 Bologna x Juventus

         ESPANHOL
13h15 Valencia x Valladolid

         FRANCÊS
14h Amiens x PSG

         COPA FLÓRIDA
16h São Paulo x Ajax
19h Flamengo x E. Frankfurt

JOGAM SÁBADO
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     ESPANHOL

9h At. de Madri x Levante
13h15 At. Bilbao x Sevilla
15h30 Barcelona x Eibar
17h45 Betis x Real Madrid

   INGLÊS

14h30 Tottenham x Man. United

   COPA DA ITÁLIA

15h Internazionale x Benevento
17h45 Napoli x Sassuolo

   AMISTOSO

17h30 Corinthians x Santos

    FRANCÊS

18h Olympique x Mônaco

JOGAM HOJE

Ingressos para a
Copa América

Iniciado o ano de 2019, as aten-
ções se voltam para a disputa da
Copa América, torneio que será re-
alizado entre junho e julho em cin-
co cidades brasileiras.

Em entrevista coletiva realizada
nesta manhã de ontem, no Mara-
canã, foi informado que os ingres-
sos para a competição custarão
entre R$ 30 (meia-entrada em jo-
gos da fase inicial) e R$ 890, valor
que corresponde ao bilhete mais
caro da decisão.

De acordo com estimativas do
Comitê Organizador Local, cerca de
1 milhão de bilhetes serão dispo-
nibilizados. A venda online teve iní-
cio ontem mesmo, às 18h.

Os estádios foram divididos em
quatro faixas de preços, exceção
feita às arenas de Corinthians e
Grêmio, que já possuem setores
sem cadeiras e terão uma classe
adicional de preços mais baratos
(categoria 5).

�Esse é um evento de magnitu-
de internacional. Buscamos uma

ampla gama de valores para ofere-
cer aos fãs do futebol�, disse o
gerente-geral de competições do
COL, Thiago Jannuzzi.

Após casos de corrupção envol-
vendo obras da Copa e outras in-
tervenções, os organizadores afir-
maram que não haverá sequer um
centavo de dinheiro público envol-
vido. �Sempre acho que vai dar cer-
to. A gente espera que as pessoas
se interessem. O Brasil e os paí-

ses da América do Sul são apaixo-
nados por futebol�, afirmou o CEO
do COL, Agberto Guimarães.

O sorteio dos grupos da Copa
América será no dia 24 de janeiro,
no Rio de Janeiro. Além dos coman-
dados de Tite, participam da com-
petição Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela, membros da
Conmebol, além de Japão e Qatar,
convidados.

Estádios

Única seleção com chaveamento definido por ser país-sede do torneio, o Brasil
estará no Grupo A da Copa América. Na primeira fase, jogará duas vezes em São
Paulo (14/6 no Morumbi e 22/6 em Itaquera) e uma em Salvador (18/6 na
Fonte Nova). A decisão da Copa América será disputada no Maracanã, no Rio de
Janeiro, que também receberá três partidas da primeira fase e uma das quartas
de final. Mineirão (Belo Horizonte) e Fonte Nova (Salvador) serão palcos de
quatro jogos da fase de grupos cada. A capital mineira ainda sediará uma das
semifinais, enquanto a cidade baiana terá uma das quartas. Já a Arena do
Grêmio (Porto Alegre) terá três jogos da primeira fase, uma das quartas de final
e uma das semifinais.

O técnico Tite não será demitido do comando da seleção mesmo se não vencer
a Copa América de 2019. É o que afirma o futuro presidente da CBF,
Rogério Caboclo, que assumirá o cargo em breve. Após apresentação dos
preços dos ingressos da competição continental, o dirigente afirmou que o
trabalho seguirá. �Se isso deixa ele motivado, é bom para ele. Mas o contrato
é de quatro anos�, explicou o dirigente, afirmando que não mandaria embora o
treinador em caso de insucesso.

C
B

F


