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 Uma mulher de 36 anos morreu ontem na recepção da UPA Veneza após esperar mais
de seis horas por atendimento. Mesmo passando muito mal, ela não foi socorrida, des-
maiou na recepção e ali mesmo ela morreu. Já a Secretaria da Saúde informou que quan-

do o quadro evoluiu para parada cardiorrespiratória, “ela foi prontamente atendida pela
equipe médica e que todos os esforços foram realizados a fim de reverter o quadro”.

 Pág. 7

Mulher morre na recepção
da UPA sem atendimento

Era uma
esquina

As enxurradas constantes

agravadas pelo

entupimento das bocas de

lobo deixaram a esquina

das Ruas Citrino com

Brilhante, no Bairro

Esmeralda, intransitável

para carros, bicicletas e

pedestres.
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 Declaração via Twitter do
presidente diplomado

Jair Bolsonaro em alusão
à polêmica sobre a pena

de morte no Brasil,
assunto levantado pelo

seu próprio filho Eduardo
(deputado federal),

novamente desmentido
publicamente pelo pai.

 “Além de tratar-se de
cláusula pétrea da

Constituição, não fez parte
de minha campanha.

Assunto encerrado antes
que tornem isso um

dos escarcéus
propositais diários”.
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Opinião
COMO PADECE A

POBREZA NO BRASIL

Júlio César Cardoso é bacharel em Direito
e servidor federal aposentado

 Enquanto os parlamentares nacionais só se preocupam com seus
interesses, mordomias, altos salários, não combatem o empreguismo
indecente em seus gabinetes, como ficou evidenciado o caso do filho de
Jair Bolsonaro, dando as costas para os reais problemas da sociedade,
o que revela a falta de vergonha e caráter, a realidade brasileira é esta:
“Mulher dá à luz na recepção de hospital municipal do Rio - Uma mulher
deu à luz sozinha, neste domingo, no chão da recepção do Hospital
Municipal Pedro II, após ter aguardado por mais de uma hora atendi-
mento. De acordo com relatos de técnicos de enfermagem da unidade,
não havia médico nem enfermagem no plantão, apenas recepcionista,
maqueiro e segurança.”

Esse é o quadro apocalíptico do sistema público de saúde no Brasil. Uma
grande vergonha que não envergonha políticos e governos brasileiros.

O dinheiro dos contribuintes jorra para pagar as campanhas políticas
dos oportunistas travestidos de homens públicos honrados; para bancar
a orgia dos gastos do Congresso Nacional com deputados e senadores,
sem esquecer os legislativos estaduais e municipais; para sustentar a
elite de ministros do STF contemplada com aumentos salariais intempes-
tivos; para bancar as despesas de auxiliares e seguranças de ex-
presidentes da República abonados, inclusive dos cassados etc.

Mas o dinheiro dos contribuintes não jorra para atender às camadas
mais necessitadas, porque falta vergonha e caráter a políticos e gover-
nantes brasileiros, que só sabem enxergar seus interesses e de grupos
que representam, esquecendo os compromissos constitucionais.

Se todos os políticos e os governantes fossem obrigados a buscar
atendimento na rede pública de saúde, inclusive os ministros do STF,
certamente o panorama de atendimento seria bem outro.

Mas como a pobreza nacional - representada pela mulher que deu
à luz sozinha no chão da recepção do hospital - não nasceu com a sorte
de ser político ou ministro do STF, a expectativa sombria será continuar
padecendo sob o olhar negligente e debochado dos políticos, dos go-
vernantes e do Judiciário.

AGÊNCIA BRASIL
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Lange na Cohapar
O vice-prefeito de Cascavel, Jorge Lange (PSD), pediu

afastamento do cargo para migrar para o governo estadual. Em
seu pedido enviado à Câmara, Lange diz “ter recebido o convite
do governo do Estado para ocupar cargo de relevância”. Embora
mantenha boa relação com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC),
poucas vezes sentou na cadeira de prefeito. Extraoficialmente,
comenta-se que Lange vai presidir a Cohapar (Companhia de
Habitação do Paraná), o que pode lhe garantir a visibilidade
que precisa para realizar antigo sonho de disputar uma vaga à

Assembleia Legislativa do Paraná.

LIXO PESADO!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Coerência
Após pedido de vista ao projeto que estipulava a
divulgação de informações na forma de dados abertos pelo
Executivo e pelo Legislativo pelo vereador Josué de Souza,
os parlamentares autores Fernando Hallberg, Sebastião
Madril e Paulo Porto votaram favoravelmente, adiando a
votação da proposta para a primeira sessão do ano que
vem. Uma coerência dos parlamentares em apoiar que no
caso de dúvidas, o vereador deve pedir vista. A base
rejeitou que o processo seja automático, por isso, o pedido
sempre será submetido a votação.

Os vereadores Sebastião Madril e Jorge Bocasanta foram
conferir como é a pesagem do lixo em Cascavel.
Descobriram que a empresa que recebe milhões ainda
trabalha com um sistema muito parecido com o usado no
tempo das cavernas: para ser fiel ao passado, só faltou o
carvão para escrever nas paredes. Os funcionários anotam
em papéis o total do lixo de cada caminhão. Os vereadores
questionaram então qual o controle do dito papelzinho. A
irregularidade é tão evidente que não há câmeras e do
lado da balança tem uma estrada paralela por onde passam
os caminhões muito pesados e que fogem da balança.

Alécio prefeito?
Lange se afasta a partir de
1º de janeiro de 2019, sem
previsão de voltar. A
cadeira de vice-prefeito
fica vaga e quando
Paranhos se ausentar, quem
fica à frente do Paço é
Alécio Espínola, que
assume a presidência da
Câmara dia 1º.

É fake, vereador!
Ontem Pedro Sampaio quis
fazer uma analogia da

política cascavelense com
um suposto “fato” ocorrido
com o ex-governador da
Califórnia Arnold
Schwarzenegger. Sampaio
repetiu o que é
compartilhado na internet
de que Arnold teria dormido
ao relento em um hotel
inaugurado por ele quando
era governador. A gerência
havia prometido
hospedagem gratuita
eternamente ao ator. Enfim,
o episódio é fakenews -
notícia falsa.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

A Comissão de Justiça
e Redação disse que esta-
va irregular, mas a maioria
dos vereadores entendeu
que não, derrubou os pare-
ceres contrários e aprovou
ontem, em primeira votação,
o reajuste do IPTU e da Taxa
de Lixo para o próximo ano,
de 4,56%. A sessão foi
uma das mais longas do
ano, chegou a ser interrom-
pida para almoço e perdeu
apenas para a votação do
Regimento Interno. E, cla-
ro, muito bate-boca.

A discussão começou
com a insistência de o vere-
ador Fernando Hallberg aler-
tar a improbidade administra-
tiva cometida pelo prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC). A
divergência apresentada pelo
parlamentar estava relaciona-
da à reposição da inflação
dos impostos e mais o rea-
juste da UFM (Unidade Fis-
cal do Município), hoje em R$
43,85, que terá aumento de
4,28% a partir de 2019.

“Em 2010 o IPTU pas-
sou a ser cobrado por UFM.
Se já houve reajuste da
UFM, não há motivos para
reajustar o IPTU”, alertou
Hallberg, que também ques-
tionou divergências do pró-
prio Executivo municipal. Na
justificativa enviada à Câma-
ra, a prefeitura alegou que ar-
recadou R$ 24,7 milhões -
ou seja, R$ 10 milhões a
menos do previsto -, mas na
prestação de contas dos oito
primeiros meses do ano o
Município apresentou dados
onde constavam R$ 27,3
milhões arrecadados na con-
ta do lixo. Já em resposta a
um pedido de informações,

Lixo e IPTU vão

ficar mais caros
o Executivo alegou que re-
cebeu R$ 22,8 milhões para
essa finalidade até setem-
bro. “São muitas contradi-
ções”, reclamou o vereador.

Na última sexta-feira, Pe-
dro Sampaio e Fernando Hall-
berg levaram o caso ao Mi-
nistério Público. Eles queri-
am que fosse suspensa a
votação de ontem.

Em plenário, o líder do
Governo na Câmara, Romu-
lo Quintino (PSC), não dis-
pensou as críticas: “Isso me
causa extrema estranheza.
Existe um princípio que rege
a administração pública que
é a honestidade e a prote-
ção do cascavelense. Usa-
ram um parecer que não tem
outro objetivo a não ser cau-
sar um desgaste político. É
um parecer patético, político
e totalmente dispensável”,
disse Quintino, referindo-se
ao parecer da Comissão de
Justiça levado ao MP.

Apesar do posiciona-
mento da comissão, 16
vereadores votaram a fa-
vor ao reajuste e quatro
foram contrários.

Votaram a favor: Alécio
Espínola, Aldonir Cabral,
Carlinhos de Oliveira, Cel-
so Dal Molin, Damasceno
Jr, Josué de Souza, Mauro
Seibert, Sidnei Mazutti, Mi-
sael Junior, Roberto Parra,
Romulo Quintino, Valdecir
Alcântara, Olavo Santos,
Paulo Porto, Serginho Ri-
beiro e Rafael Brugnerotto.
O voto contra foi de Sebas-
tião Madril, Fernando Hall-
berg, Pedro Sampaio e Jor-
ge Bocasanta.
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Alegria, diversão e muitos pre-
sentes marcaram a Festa de Natal
das crianças da Oncopediatria do
Hospital Uopeccan de Cascavel.

A festa reuniu cerca de 45 paci-
entes, desde crianças até adolescen-
tes. Além de muita guloseima, a tar-
de foi recheada de brincadeiras.

Nicolas Vinicius Buscarini tem
11 anos e mora em Foz do Iguaçu.
Há dez meses em tratamento no
hospital, ele não escondia a felici-
dade pela pausa na dura rotina:
“Essa é minha primeira vez na fes-
ta. Estou gostando muito, já brin-
quei bastante. É bem legal a gente
poder vir aqui”.

Mãe de Nicolas, Sandra Regina
da Silva lembra da importância de
iniciativas como essa: “É maravilho-
so. É tudo de bom podermos vir aqui,
trazer o filho e vê-lo se divertir”.

Um Papai Noel distribuiu brin-
quedos e coroou a festa.

“Gostei bastante, brinquei um

Uoppecan: Natal
chega aos pacientes

monte, até suei. Estou bem feliz”,
disse Vinicius Gabriel Serpe, de 12
anos, que está na reta final do trata-
mento de leucemia, após três anos.

“Este é o terceiro ano que partici-
pamos da festa. É uma alegria muito
grande. Admiro a força de vontade dos
organizadores. Para todos é um mo-
mento muito gratificante”, conta a
mãe de Vinicius, Lourdes Serpe.

Oitava edição
A festa de Natal das crianças já
está na oitava edição. A
organização sempre fica por conta
da LFCC (Legião Feminina de
Combate ao Câncer). “As crianças
merecem tudo isso e muito mais.
É uma descontração, um
momento longe do hospital, é
muito gratificante fazer essa
festa. Há muita troca de
experiência entre as mães. É um
momento bem legal mesmo”,
conta a diretora da LFCC, Iria
Maria Garmatz. O evento é feito
com recursos oriundos de doações
da comunidade, de parceiros e das
próprias legionárias.

Inaugurada na tarde de ontem (17), a quadra esportiva com gramado sintético do Bairro
Floresta, zona norte de Cascavel, atende a uma demanda levantada pelo Território Cidadão e
que faz parte de uma gestão humanizada, eficiente e transparente. “Esse é um patrimônio de toda
comunidade e todos e devemos zelar por aquilo que é nosso”, disse o secretário de Cultura e
Esportes, Ricardo Bulgarelli. Foram investidos R$ 276.057 para instalação do piso e drenagem,
de grama sintética, alambrado, cobertura de tela de nylon e pintura.

Calendário escolar
está definido

Definido o calendário escolar para o
ano de 2019 para a rede de educação

municipal de Cascavel. O ano letivo
começa dia 1º de fevereiro com

retorno das aulas dia 7. O primeiro
semestre termina dia 5 de julho e o

segundo semestre vai de 8 de julho até
18 de dezembro.

Haverá recessos de 25 a 31 de
janeiro, 4 e 6 de março, 21 de junho
e de 19 a 24 de dezembro. O recesso
de 15 de novembro (pós-aniversário

da cidade e Proclamação da
República) também será mantido,

assim como feriados nacionais e
municipais conforme lei ou decreto.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos COM direito a Papai Noel, crianças antecipam a comemoração do Natal
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23 de abril de 1973

09 de dezembro de 2018

Adriana de Souza Paixão Néia
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Adriana: Apaixonada pelo esporte

Ela foi velada na Igreja Evangélica
Batista da Vitória, em Cascavel. E seu

corpo foi sepultado no Cemitério
Cristo Redentor do Bairro Guarujá.
Adriana deixa o marido Claudio e a

filha Manuela.

Aos 45 anos, Adriana de Souza Paixão Neia
passou por uma cirurgia no joelho na sexta-

feira dia 7 de dezembro e dois dias depois, no
domingo, faleceu vítima de uma parada cardía-

ca após uma embolia pulmonar.
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Pessoa
completa

Claudio Paixão
se lembra da
esposa como

uma mulher
completa. “A

Adriana fazia de
tudo! Era uma

mulher simples,
humilde... Ela se

relacionava muito
bem com todos,

se doava mesmo
para o que fazia.

Adriana era muito
completa”.

Despedida

Adriana de Souza Paixão Néia nas-
ceu em Ibiporã, região de Londrina, em
23 de abril de 1973. Anos depois foi
para o interior de São Paulo e em mea-
dos de 1998 chegou a Cascavel, onde
fez sua morada.

Sempre apaixonada por esporte, em
especial o atletismo, foi esse mesmo
sentimento que a levou a conhecer seu
marido, Claudio Roberto Paixão Néia,
que também é atleta.

O casamento aconteceu em meados
de 2005. Ao falar de Adriana, Claudio
só encontra elogios: “Ela era uma atle-
ta maravilhosa. Saiu cedo de casa em

busca dos seus objetivos e conseguiu.
Sempre muito guerreira, era um exem-
plo para nós”.

Adriana participou de pelo menos dez
edições da tradicional corrida de São Sil-
vestre, em São Paulo, e com bons resulta-
dos. “Em 2000 ela foi a quarta colocada,
sendo a primeira brasileira a cruzar a li-
nha de chegada. Em 2001 foi novamente
a quarta colocada e em 2002 ficou em
segundo lugar na prova de São Silvestre”.

Do amor por Claudio nasceu a peque-
na Manuela, que hoje tem seis anos de
idade. “Nossa filha foi a melhor coisa
que nos aconteceu”, declara.
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 Uma mulher de 36 anos mor-
reu ontem na recepção da UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) do Ve-
neza. Ela aguardou por atendimen-
to por mais de seis horas e, mes-
mo passando muito mal, não foi so-
corrida. Até que ela desmaiou, caiu
no chão e, ali mesmo, morreu.

Segundo familiares, Marem Lidi-
ane Biavati havia ido à UPA domin-
go (16), reclamando de muito mal-
estar. Ela tomou soro, mas não fo-
ram feitos exames. Após duas ho-
ras, foi liberada para ir para casa.

Ainda conforme relato de familia-
res, ontem ela voltou a passar mal e
ainda pela manhã procurou a UPA. Ela
chegou por volta das 9h30. Marem re-
clamava de muitas dores no peito,
chegou a passar pela pré-consulta,
mas até o meio da tarde ainda não
havia sido atendida pelo médico.

Sem atendimento, mulher
morre na recepção da UPA

 Nota da Saúde
Em nota no início da noite, a Secretaria Municipal de Saúde infor-

mou que a paciente chegou à UPA Veneza e foi atendida pela equipe
de enfermagem na pré-consulta por volta das 10h20 e, mediante os
sintomas apresentados e relatados, ela foi classificada como “Ver-
de”. “Enquanto aguardava, o quadro evoluiu para uma parada cardi-
orrespiratória, sendo prontamente atendida pela equipe médica.
Todos os esforços foram realizados a fim de reverter o quadro, po-
rém, a mesma não resistiu, sendo registrado o óbito às 15h50.”

Diz a nota ainda que a causa da morte é desconhecida e que o
corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos, no Hos-
pital Universitário. A secretaria disse que instituiu sindicância para
apurar as condições relacionadas ao atendimento da paciente.

Quando seu estado se agravou,
a mãe da vítima acionou a assis-
tente social, as atendentes, tentou
falar com médico e enfermeiro, mas
a informação que lhe deram era de
que não poderiam atendê-la porque
o sistema estaria fora do ar.

O drama continuou por cerca de
meia hora, até que Marem caísse
na recepção.

Ao saber que a mãe havia morri-
do, uma das filhas, de 15 anos, des-
maiou na recepção da UPA e tam-
bém não foi atendida.

Esquina intransitável
 “Quando chove, a boca de lobo

transborda. Entra toda a sujeira nas
nossas casas, alaga a rua. Nem a
polícia nem a Guarda Municipal con-
seguem fazer ronda aqui, porque
está intransitável essa esquina. A
lama vai aumentando a cada chuva”.
O relato é da dona de casa Fátima
Aparecida Watzlawick, que mora na
esquina das Ruas Citrino com Bri-
lhante, no Bairro Esmeralda, zona
oeste de Cascavel. A falta de infra-
estrutura no local tem se evidencia-
do a cada chuva mais forte.

O servente de pedreiro Antônio
José Rodrigues mora há dois anos
nessa esquina e disse que nunca viu
alguém da prefeitura ir até lá para co-
nhecer e tentar resolver o problema.

No último fim de semana, fortes
chuvas atingiram Cascavel e o pro-

blema no Esmeralda só piorou. “Ala-
gou tudo quando teve a última chu-
va, mais do que antes. Aqui é mui-
to complicado e não fazem nada”,
reclama Antônio.

Os moradores registraram pelo
celular a enxurrada no último do-
mingo. As imagens mostram a água
barrenta passando pela rua e trans-
bordando na boca de lobo.

SECRETARIA VAI LIMPAR
A Secretaria de Obras informou que o Bairro Esmeralda está incluso no

cronograma de limpeza das bocas de lobo e que a situação deve ser resolvida

até fevereiro.  Sobre as ruas cobertas por lama, uma equipe vai até o local

verificar a situação e tomar as medidas necessárias o mais rapidamente

possível. A secretaria pede para a população registrar as reclamações na

Ouvidoria do Município, pelo telefone 156, para que as demandas sejam

levantadas e resolvidas.

 Reportagem: Silvio Matos

 AÍLTON SANTOS

ENXURRADA já provocou um “degrau” na

esquina
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Pra se inspirar...

todo amor e carinho

de Mariane e Jean

captados pelas

lentes mágicas de

Vera e Grasi

O cascavelense Carlos Hachmann, Camila Ferreira e

Bruno Mendonça, recebem mais um reconhecimento pelo

já premiado curta-metragem Sombras de Guerra

DIVULGAÇÃO

Oficina de Teatro Infantil
O teatro na infância permite e incentiva o

desenvolvimento de processos mentais, emocionais e
físicos como concentração, memorização, imaginação,

empatia e estimula a comunicação como forma de
expressão. E olha que opção legal. A Casanóz promove

neste sábado (22) uma oficina de teatro infantil. Será das
14h às 17h. A Casanóz fica na Avenida Brasil, 8.855.

Rumo à Índia
Já pensou iniciar 2019 com uma viagem de imersão

espiritual? E mais, na Índia? A ShengTao Terapias Orientais,
de Cascavel, está organizando um Retiro de Yoga e

Meditação com Turismo no Norte da Índia para fevereiro.
Para saber mais e consultar valores, os telefones para

contato são (45) 3222-3223 e (45) 99111-3223.

Felicidades!
Elenice Rodrigues

Marques, Reginaldo
Batista dos Santos,

José Geirinhas, Fábio
Kenzo e Jeferson Luiz

da Rosa.

Natal para Todos
A programação do Natal para Todos segue nesta terça-

feira com Coral Municipal, Programa Cultura em Ação e Coral
da Catedral. As apresentações começam às 20h lado da

casinha do Papai Noel, no Centro de Cascavel.

 A   gente cuida do cabelo
com tanto  amor e  carinho,
pra depois ele   crescer, ficar

rebelde e sair  por aí
armado     .



cius. Filipa diz para Yasmin que quer fazer um
vídeo prejudicando Poliana e pede sua ajuda.
Mirela e Vinícius fazem as pazes. Poliana pro-
cura Sr. Pendleton e pede ajuda para descobrir
que é o “Pianista Misterioso”. Yasmin pede a
Luigi para que ele lhe ensine a produzir um
vídeo. Durval, Gael, Benício e Lorena constro-
em um carrinho de rolimã e saem para brincar.

Minha vida
Ates diz a Mehmet que descobriu o telefo-

ne do assassino de Hasan. Bahar diz a Ates
que nunca ficou ao lado de Mehmet. Ates é
informado de que localizaram o assassino de
Hasan. Ates e Bahar discutem. Efsun conta para
a família que Ates e Bahar não estão mais jun-
tos. Ylias avisa Bahar que ela logo vai se recon-
ciliar com Ates. Efsun vai à casa de Ates.

Jesus
Mateus alerta Asisa. O Satanás sussurra

no ouvido do Lunático, que segue em direção
ao mar. Maria Madalena fala com Maira sobre
Judas. Susana procura Petronius e avisa que
a hospedaria foi roubada, mas o centurião diz
que não pode fazer nada. Zebedeu salva o Lu-
nático antes que ele se afogue. Jesus segue
com os três discípulos. Maria tenta acalmar o
pai do Lunático, que reencontra o filho. Claudia
conversa com as mulheres no palácio.

N  o  velas
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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

Em “Malhação”, Soninha
anuncia que foi convidada
para fazer aulas de dança na
Bahia. Úrsula descobre que
ganhou uma passagem para
Portugal. Úrsula e Enzo se
encontram. Getúlio comenta
com Mel que precisa comprar
um presente para Brigitte.
Alterado, Cláudio provoca os
colegas durante o evento no
colégio. Em uma brincadeira,
Hugo beija Maria Alice e todos
se surpreendem.

Úrsula e Enzo
se encontram

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

 � BAND

Espelho da vida
Dalton garante a Alain que não há nada de

errado com a saúde mental de Cris. Mariane e
Josi aprovam a matéria misteriosa de Isabel con-
tra Cris. Pat consegue se reaproximar de Mauro
César. Sheila aconselha Flor a ficar perto de Isabel
e Priscila. Sheila insinua que Cláudio está interes-
sado em Josi. Isabel vê Cris na casa de Julia e
conta para Alain. Josi descobre que Isabel e Alain
ficaram juntos. Alain confessa a Bola que pensa
em preparar Mariane para interpretar Julia.

O tempo não para
Barão avisa a Paulina que irá ao julgamen-

to e promete à filha que mudará de vida. Betina
pede a Lúcio que acabe com Marocas. Agus-
tina garante a Cesária que Dom Sabino voltará
a morar com ela. Eliseu aconselha Dom Sabi-
no a contar a Carmen sobre o estado de Agus-
tina. Samuca e Marocas curtem a lua de mel.

O sétimo guardião
Milu aconselha Gabriel a esperar os resul-

tados do exame de DNA para voltar ao casarão
de Egídio. Judith investiga o túnel secreto no
casarão. Marilda imagina Fabim ao olhar para
Eurico. Lourdes Maria revela a Raimunda que
está se relacionando com Olavo. Milu comenta
com Feliciano que Valentina sabe sobre o se-
gredo do casarão. Afrodite afirma a Diana que

ela voltará para o caratê. Firmina questiona Neide
sobre o homem misterioso que a engravidou.
León ataca Sampaio.

Teresa
Teresa esnoba Aída, dizendo que vai se

casar com um ótimo partido e a alfineta, afir-
mando que Mariano jamais poderá esquecê-
la. Aída diz que fará todo o possível para que ele
a esqueça. Mariano aparece e ouve a conver-
sa. Aída agradece Mariano por tê-la defendido
diante de Teresa, e diz que a última coisa que
ela queria era se meter em problemas. Aída
pede a Mariano que a ajude a mudar. Teresa
diz a Rubens que tem que evitar que Aída volte
à vila, pois ela poderia encontrar Esperança.
Rubens diz a Aída que vai averiguar “um tal de
Tito”, pois Mariano lhe disse que ele é quem
vendia drogas a Paulo.

As aventuras de Poliana
Mirela é atacada por meio de comentários

em seu vídeo, mas entende que está fazendo
sucesso e gosta de ter um “hater”. Lorena, Be-
nício, Gael e Mário procuram Sr. Pendleton para
tirar uma dúvida importante. João conta para
Marcelo e Débora sobre a brincadeira de mal
gosto de Filipa. Éric e Paola saem juntos para
lanchar. Poliana conversa com Bento e ela conta
como pretende descobrir quem é o “Pianista
Misterioso”. Mirela pede desculpas para Viní-
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Espere boas energias e intuição afiada no campo
profissional. Atenção ao lidar com dinheiro! No
amor, saia da rotina com seu par: não recuse con-
vites para festas! Tente planejar uma viagem, mas
controle com rigor seus gastos.

To
ur

o

Poderá enfrentar conflito com colega ou sócio: acal-
me-se e resolva tudo na paz. Romance tranquilo.
Se estiver só, é grande a chance de se envolver
com pessoa de condição social diferente da sua.
Mostre o quanto se importa com sua família.

G
êm

os

Promessa de mudança no seu serviço: use seu
jogo de cintura para contornar os desafios. Cui-
dado ao lidar com grana dos outros. Faça um
balanço do seu romance! Terá sucesso se estiver
investindo numa relação à distância.

C
ân

ce
r Coopere com o pessoal do trabalho e deixe as

críticas de lado. Boa hora para pedir aumento de
salário. Paixão agitada, com momentos íntimos
quentes! Cuide bem da sua saúde e da sua bele-
za, e evite cometer excessos nas festas.

Le
ão

Se um projeto seu anda parado no emprego, ana-
lise o todo e recomece. Um novo curso poderá
melhorar sua renda. A dois, o clima será gostoso,
desde que ambos deixem de lado o desejo de
posse. Espere um final de ano cheio de diversão!

V
ir

ge
m Você vai ampliar seus contatos profissionais e

garantir apoio para suas ideias. Pense positivo e
reclame menos! A conquista deverá evoluir, mes-
mo que seja só por curtição. Romance protegido
pelos astros e muita harmonia em casa!

Li
br

a Os cuidados com a família estarão no seu foco. Só
não permita que isso atrapalhe sua concentração
no serviço. Para ter sucesso no amor, é preciso
primeiro esquecer o passado. Atenção para gas-
tos supérfluos nessa fase ou vai se enrolar!

E
sc

or
pi

ão Será preciso manter o foco no trabalho e segurar
a impaciência para não se estressar. Talvez os
parentes tentem sonda sua vida afetiva: melhor
impor limites. Procure se aproximar de irmãos e
primos. Controle as despesas com pulso firme.

S
ag

it
ár

io Assunto financeiro exigirá sua atenção: se sobrar
uma grana, planeje seus gastos. Você vai desejar
segurança emocional no amor, mas precisará con-
trolar as cobranças. Busque o convívio com pa-
rentes e esqueça as picuinhas.

C
ap

ric
ór

ni
o Talvez a realização dos seus sonhos profissionais

demore um pouco, mas é preciso ter paciência e
batalhar. Cuidado ao discutir sobre grana com seu
amor, pois poderão se estranhar. Fique de longe
de fofocas nas reuniões familiares.

A
qu

ár
io

É provável que receba a missão de liderar no ser-
viço. Aceite o desafio, mas sem atropelar seus cole-
gas. A tentação de viver um romance proibido po-
derá atingir você em cheio: tenha cautela! Curta as
festas ao lado de parentes e amigos queridos.

 P
ei

xe
s Estudos protegidos! Mas será preciso se organi-

zar melhor para aproveitar as boas energias des-
sa fase. No seu emprego, procure agir nos basti-
dores. Um projeto alimentado com seu par deverá
sair do papel. Poderá fazer uma viagem.



POLÍCIA12
HOJE NEWS, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Cargas roubadas eram
revendidas em Cascavel

A Polícia Militar de Cascavel e o
Gaeco (Grupos de Atuação Especi-
al de Combate ao Crime Organiza-
do) deflagraram nessa segunda-fei-
ra (17) a Operação Jammer, que in-
vestiga uma quadrilha envolvida no
roubo e no furto de cargas de soja.

Foram cumpridos 11 mandados
de busca e apreensão em residên-
cias, uma transportadora, um es-
critório de contabilidade e em uma
empresa do ramo do agronegócio.

De acordo com o tenente-coronel
Rubens Garcez, da Polícia Militar, os
caminhões eram furtados no Para-
ná e em Santa Catarina e tinham a
identificação adulterada. A transpor-
tadora usava o nome de uma em-
presa de cultivo de bicho-da-seda
com sede em Catanduvas, regulari-
zada. Os proprietários dela não sa-
biam do uso indevido do nome.

Durante as buscas, três pesso-
as foram presas em flagrante por
posse de drogas, um por posse de
munição e um por adulteração de
sinal identificador de veículo. Foram
apreendidos celulares, 15 muni-
ções calibre 38 e dez munições ca-
libre 22, dois semirreboques de ca-
minhão, além de documentos e com-
putadores na transportadora Trans-
douradense, de Cascavel; documen-
tos em um cartório, e também do-

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Polícia Militar

A direção da empresa Dip Frangos
divulgou nota a respeito do cumprimento
do mandado de busca e apreensão nas
dependências da Indústria de Óleos, em
Cascavel, e disse que está à disposição
da Justiça e que vai colaborar com as
investigações para que tudo seja
esclarecido o mais rapidamente possível.

Nega qualquer participação em
atividades ilícitas e explica a rotina de
recebimento de grãos: “A empresa reitera

CARGAS roubadas eram revendidas como cargas lícitas em Cascavel

A POLÍCIA apreendeu documentos, ce lulares e munições

cumentos na empresa Dip Frangos,
que teria adquirido carga irregular.

A polícia estima que o esquema
funcionou por dois anos. Ao todo,
36 policiais participaram da ação.
A partir da primeira fase de apre-

ensão de documentos, o Gaeco pas-
sa a investigar agora os envolvidos
e trabalha para identificá-los.

que todos os produtos recebidos e
negociados seguiram e seguem o rito e a
praxe de mercado, com contratos, notas
fiscais, com preços e liquidação praticados
no mercado, o que poderá ser conferido com
os documentos entregues ao Gaeco”.

A Dip Frangos informa ainda que recebe,
diariamente, dezenas de cargas de soja das
mais diversas origens, num total de 20 mil
toneladas por mês. Essas cargas são
adquiridas de produtores, cerealistas e

empresas em geral, sempre em consonância
com as regras comerciais, confiando na
procedência e licitude delas.

“Reiteramos que jamais a empresa
compactuou com qualquer ilícito e, hoje, é a
parte mais interessada no esclarecimento
dos fatos, razão pela qual se coloca
integralmente à disposição da Justiça para
elucidação e imediata verificação, conclusão
e comunicação, bem como punição dos
eventuais culpados”.

 Dip Frangos nega envolvimento
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A Polícia Militar de Cascavel
prendeu em 24 horas, no último fim
de semana, quatro condutores pela
mesma infração: dirigir sob a influ-
ência de álcool. As prisões aconte-
ceram no domingo. Três deles fize-
ram o teste de bafômetro, que cons-
tatou níveis altos de álcool. Um
deles se recusou a fazer o teste,
mas foi autuado por apresentar si-
nais visíveis de embriaguez.

De acordo com o CTB (Código de
Trânsito Brasileiro), a recusa ao ba-
fômetro é uma infração de trânsito
gravíssima com a mesma penalida-
de de dirigir depois de beber álco-

Embriaguez ao volante

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 46

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 42

ol, ou seja, multa de R$ 2.934,70
e perda do direito de dirigir por 12
meses. O motorista flagrado dirigin-
do embriagado responde a um pro-
cesso administrativo e o veículo é
retido até que outro condutor habi-
litado se apresente.

 TRÁFICO
Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Estadual na tarde de domingo com 28,7 quilos
de maconha no Distrito Rio do Salto, em Cascavel. A droga estava no porta-malas de um Gol.
O condutor tem 19 anos disse que a droga foi carregada em Cascavel e a levaria para Francisco
Beltrão. O passageiro de 23 anos não se manifestou, mas ambos foram presos em flagrante e

encaminhados com a droga para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.

TRANSFERIDO
O jovem que ateou fogo no próprio

corpo no Bairro Cataratas, em

Cascavel, no último sábado,

precisou ser transferido para

Londrina na manhã de domingo.

Ele estava internado no Hospital

São Lucas e foi transportado pelo

aeromédico do Samu para o

Hospital Universitário de Londrina,

referência no tratamento de

queimados. Segundo a assessoria

do hospital, apesar de estável, o

quadro clínico do jovem ainda é

considerado grave e inspira

cuidados específicos. O rapaz tem

22 anos e ateou fogo no rosto.

PRF
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FC Cascavel gigante
Equipe que há dez anos “nasceu

grande”, o Futebol Clube Cascavel
caminha para se tornar gigante. E
o plano já está sendo colocado em
prática, com campanhas grandio-
sas destinadas ao torcedor e sem
iguais no Brasil, e a meta ousada
para 2019: vencer o Estadual, com-
petição que terá início no dia 20
de janeiro para o time cascavelen-
se, em clássico com o Toledo.

“Estamos trabalhando muito
duro desde o mês de maio deste
ano. Nosso time já começou a ser
montado há sete meses, com a
comissão técnica que desde en-
tão já estava montando o elenco.
Tudo porque nosso objetivo é ser
campeão paranaense, nada me-
nos que isso nos interessa, va-
mos trabalhar por isso, e conse-
quentemente garantir vaga na Sé-
rie D do Brasileiro e na Copa do
Brasil”, explica o presidente da
equipe, Valdinei Silva (foto).

Além do trabalho em campo,
comandado pelo treinador Paulo
Foiani, a diretoria do FC Cascavel
preocupou-se antecipadamente
em preparar ações para “pintar”
a cidade de amarelo e preto, as
cores do Clube, nos próximos
meses, além de promoções para
atrair sócio-torcedores.

“Estamos com uma mega cam-
panha para que todo cascavelense
possa ter uma camisa oficial do
Futebol Clube Cascavel a R$ 29,90
e outra megacampanha para moti-
var as pessoas a ir ao estádio. Va-
mos sortear mais de 400 mil em
prêmios, sendo um apartamento,
cinco carros e 20 motos. Não exis-
te no Brasil uma camisa oficial por
R$ 29,90 nem uma campanha de
sócio tão grande como a nossa.
Agora, precisamos que a cidade nos
acompanhe para que possamos ter
sucesso e levar o nome de Casca-
vel bem a frente”, continua Valdinei.

O torcedor cascavelense que aguarda
ansioso para voltar a ver o Estádio Olímpico
receber partidas de futebol profissional terá
amanhã uma oportunidade para isso. É que
o Futebol Clube Cascavel receberá o Operário
para um amistoso de pré-temporada. O jogo
está marcado para as 16h com os portões

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

 Amanhã é no Estádio Olímpico, contra o Operário de Ponta Grossa
abertos, mas com o acesso liberado ao
público mediante a doação de um quilo de
alimento não perecível, que será repassado
a entidades assistenciais da cidade.

Será também o primeiro grande teste
para o time cascavelense, que já enfrentou
três equipes amadoras (foto) e o time sub-

20 da Chapecoense, com saldo de três
vitórias e um empate.

O Fantasma de Ponta Grossa é o atual
campeão da Série C do Campeonato
Brasileiro e uma das equipes mais
ascendentes do País, depois de ter
conquistado também a Série D 2017 e a
Segundona do Paranaense 2018, sendo
um modelo a ser seguido.

“Será um teste importante, nesta
quarta-feira. Nosso time está treinando
desde o dia 10 de outubro, foi primeiro do
Paraná a entrar pré-temporada. Então,
agora é hora. Precisamos da cidade,
queremos representar bem a cidade e
queremos o apoio da cidade. E a cidade
pode contar com o apoio do Futebol Clube
Cascavel. Vamos trabalhar pra ganhar,
vamos fazer um campeonato aguerrido,
com vontade, e contamos com todos
nessa empreitada”, convoca o presidente
do Futebol Clube Cascavel, Valdinei Silva.
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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.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Erivelton Martins e Luana Karoline Rodrigues
2- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
3- Marcelo Andrade dos Santos e Debora Cristina Rodrigues Magalhães
4- Felipe Rodrigues Bernardino de Jesus e Glauciéli Hoffmann de Gois Silva
5- Wiliam Jeremias dos Santos e Rosenilda Quilimascimo de Abrão
6- José Francisco do Carmo e Maria Aparecida Silva
7- Michel José Antunes e Flávia Regina Ribeiro
8- Rogerio Oliani Borges e Joana Paula Carneiro
9- Willian Weydmann Wobeto e Maria Helena Correia
10- Edivanildo Belarmino de Sousa e Leticia Nunes Vieira
11- Zacarias Batista de Oliveira e Marize Terezinha de Jesus Affonso Oliveira
12- Giuseppe Eugenio Peruzo Iacono e Debora Bavaresco
13- Ari Antonio Grebinsky e Roseli dos Santos
14- Sandro Macelo Paris Franzoi e Fabíola Nascimento Ramos

Resenha FC, o campeão

 Não deu para a Ponte Preta.
Numa reedição da final da Taça
Cascavel, realizada em agosto, a
Copa União de Futebol Amador de-
finiu o Resenha FC como campeão
com uma goleada por 5 a 0, no do-
mingo, no Estádio Theodoro Colom-
belli, o Ninho da Cobra.

“Agradeço a todos os árbitros, ár-
bitros assistentes e representantes
que souberam conduzir esta compe-
tição, todos fizeram um bom trabalho
e fechando o ano de 2018 com muita
dedicação ao futebol amador forte.
Parabenizo também as equipes que
também conduziram bem seus atle-
tas para o sucesso da Copa”, disse
Amilton Rodrigues, presidente da Liga
de Futebol e Futsal Paranaense.

Esta foi a segunda competição
pela categoria Livre organizada pela
Liga, criada este ano. A LFFPR tam-
bém realizou a Supercopa Casca-
vel de Futebol menores Regional.

Para a próxima temporada, o ca-
lendário de competição não demo-
rará a iniciar: “Em janeiro de 2019
estaremos de volta com novas com-
petições de futebol e futsal em Cas-
cavel e região”, garante Amilton.
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 O Paris Saint-Germain, de Neymar,
terá um dos clubes mais tradicionais
da Europa nas oitavas de final da Liga
dos Campeões. Em evento promovi-
do ontem pela Uefa, o clube francês
foi sorteado para encarar o Manches-
ter United, comandado por José Mou-
rinho, na abertura da fase mais deci-
siva da principal competição europeia.

Outros dois confrontos também
chamam a atenção pelo equilíbrio e
por envolver favoritos. A Juventus, de
Cristiano Ronaldo, terá pela frente um
difícil duelo contra o Atlético de Ma-
dri. O Liverpool, atual vice-campeão da
Europa, encara o Bayern de Munique.

Ainda no grupo dos favoritos, o
Barcelona enfrentará o Lyon na bri-
ga por um lugar nas quartas de fi-
nal e o Real Madrid, longe da sua
melhor fase, duelará contra o Ajax.

Os outros duelos são Manches-

Oitavas da Champions
ter City x Schalke 04, Borussia Dort-
mund x Tottenham e Porto x Roma.

A fase oitavas de final será realiza-
da no início do próximo ano. A Uefa a
princípio separou os dias 12, 13, 19
e 20 de fevereiro para os duelos de
ida, enquanto a volta - e, consequen-
temente, a definição dos classificados
às quartas de final - vai sair em 5, 6,
12 e 13 de março de 2019.

Diferentemente da etapa de grupos,
os confrontos a partir das oitavas de
final terão o uso do árbitro de vídeo (VAR),
já utilizados em algumas das principais
ligas do continente europeu.

Representante do futebol sul-
americano, o argentino River Plate, de
Lucas Pratto (foto), estreia hoje no
Mundial de Clubes da Fifa contra o Al
Ain, anfitrião da competição realizada
nos Emirados Árabes Unidos. O duelo
está marcado para as 14h30 (Brasília).
O time da casa chega embalado para o
jogo, depois de passar por Wellington,
campeão da Oceania, e Esperance,
campeão africano.

               MUNDIAL DE CLUBES
11h30 Esperance x Guadalajara
14h30 River Plate x Al Ain

       COPA DA LIGA INGLESA
17h45 Middlesbrough x B. Albion
17h45 Leicester x Man. City

       FRANCÊS
16h30 Caen x Toulouse

         ITALIANO
17h30 Bologna x Milan

JOGAM HOJE

CONMEBOL


