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Vereador denuncia
Sanepar ao MP por
descumprir contrato
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Show Rural: trânsito
na BR-277 continua
sendo um problema

PÁGINA
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Técnico que abandonou
CCR volta com missão
de “salvar” o time

 Contra o tempo
As novas zeladoras terceirizadas chegaram ontem aos Cmeis

de Cascavel com muita vontade de trabalhar. E o que não falta
é serviço. Dos jardins às salas, elas fazem mutirão para

entregar os centros limpinhos até amanhã para as crianças.

 Pág. 7

AÍLTON SANTOS

 Um dossiê elaborado com dados dos dois últimos anos da saúde pública de Cascavel foi
entregue à Comissão de Saúde da OAB com objetivo que sirva de base para uma ação civil
pública que cobre do Estado o ressarcimento de atendimentos feitos pelo Município por falta
de vagas nos hospitais. Conforme o estudo, Cascavel deixa de fazer 500 internamentos por

mês por falta de leitos, que são ocupados por pacientes da região.  Pág. 3

Cascavel “perde” 500
internamentos por mês
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Presidente Jair Bolsonaro,
em carta enviada ao
Congresso Nacional.

Opinião
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POR ONDE ANDA SUA VIDA

Juarez Alvarenga é advogado e escritor - juarezalvarengacru@gmail.com

Nascemos iguais e com o decorrer da existência temos vidas dife-
rentes. Vislumbramos que dentro da mesma vida há ciclos diferenciados.
Na maturidade é mais fácil adaptar no estuário restrito, onde o fluxo das
soluções anda com desenvoltura, rompendo os obstáculos do mar, com
eficiência do que imensidão do oceano com entusiasmo do jovem mari-
nheiro. Na adolescência, os caminhos se bifurcam e a desorientação
espacial nos conduz a andar por caminhos paralelos, que não nos leva
a lugar nenhum.

Hoje, ao jogar nosso barco no mar, jogamos também anos de estu-
dos e aperfeiçoamentos, que, mesmo assim, somos surpreendidos pelas
intempéries do tempo e pelos traçados enigmáticos das ondas, que
poderão conduzir as profundidades suicidas, incompatíveis com nossa
respiração.

Conhecer o mar não é certeza de que manobramos seus caminhos
com sucesso. Existe a imprevisibilidade proveniente de traçados trans-
cendentais, que pesa substancialmente no resultado final.

Nossas potencialidades nos faz acreditar que somos os principais
condutores dessa façanha, mas são nas incertezas dos acontecimentos
em que a sorte do empreendimento se decide.

É andando que sentimos as bolhas nos pés, é empregando nossas
forças que temos a certeza da altura das ondas, porém é alojando
nossos sonhos em nosso interior que suportamos a intensidade dos
raios solares transpondo os óbices dos caminhos com sucesso.

Agora, no porto, observando as saídas dos barcos, deduzimos que
a distância é a mesma, o tempo é o mesmo, porém o destino de cada
viagem terá um resultado diferente.

Devemos ser homéricos e determinados para lançar nosso barco
no mar, pois a história de cada viagem dependerá da interferência trans-
cendental no destino humano. Por isso, devemos ser valentes ao lançar
o barco e humilde para sujeitar o sucesso da embarcação a fenômenos
extra-humanos.

Para onde vai sua vida no momento atual? Localizar-se é o primeiro
passo, tentar sair das agarras rotineiras é o segundo e o terceiro é
acreditar que passos involuntários acertam a macha e conduzirão ao
sucesso, mas primeiro entramos na guerra com nosso próprio arsenal
cientes de que a imprevisibilidade não cabe a nós prever.

 “Os brasileiros,
especialmente os mais

pobres, conhecem o
resultado da era que

terminou: a pior recessão
econômica da história nos

foi legada. Treze milhões de
desempregados! Isso foi

resultado direto do maior
esquema de corrupção do

planeta, criado para
custear um projeto de

poder local e continental.”

AGÊNCIA BRASIL

Chuva



POLÍTICA 03
CASCAVEL, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

Presidentes de comissões

Giro PolíticoGiro Político
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Sete chaves
O chefe da Guarda Municipal,
coronel Avelino Novakoski,
está com a decisão do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) sobre
o parecer da Corregedoria da
Guarda Municipal. Ainda na
segunda-feira ele circulava
com os documentos debaixo do
braço e garantiu que, por
enquanto, o caso ficará “sob
sigilo total - debaixo de sete
chaves”. A decisão sobre os
três guardas municipais que
agrediram um cidadão dia 22
de dezembro será anunciada
em breve. O receio do poder
público é ser processado pela
exposição dos denunciados.

Tudo tem preço
Quem passa pelo Centro de
Cascavel vê obras curiosas do

 Escola da Transparência
Com uma estrutura com paredes repletas de vidros - onde a

comunidade possa ver o que está acontecendo dentro -, a Escola
da Transparência promete ser modelo e referência da atual

gestão municipal. A obra será erguida no Bairro Floresta já tem
dia e hora para ser licitada: 11 de março, às 14h. O valor máximo
proposto é de R$ 9.105.924,97. Desse montante, pelo menos R$

4,5 milhões são provenientes da economia na compra de
uniformes escolares em dois anos. A meta da administração
municipal é abrir as portas já a partir do ano que vem, ano

importante para quem tem como meta a reeleição.

 Com posicionamentos políticos semelhantes, os vereadores
Roberto Parra, Aldonir Cabral, Jaime Vazata, Josué de Souza e
Romulo Quintino formam o primeiro bloco parlamentar.

 O líder do bloco será Parra.

curitibano Luis Gagliastri que
ficarão no Calçadão até
março. A exposição Asas da
Imaginação custará à
população R$ 19 mil - pagos
por meio da Fundação
Municipal de Cultura e Esporte
-, sem licitação.

Mudanças
Uma baixa foi registrada no
grupo definido por Alécio
Espínola (PSC). O radialista
Djalma Santos deixou a
chefia da Comunicação da
Câmara, embora nem tenha
sido oficialmente nomeado. A
saída teria como explicação
“motivos pessoais”. Quem
está propenso a assumir a
vaga é o jornalista Claudemir
Hauptmann, que estava
na assessoria de Paulo
Porto (PCdoB).

Escolhidos os cargos nas comissões permanentes: Comissão
Constituição Justiça e Redação: Jaime Vazata (presidente),
Rafael Brugnerotto (secretário) e Josué de Souza (membro).
Segurança Pública: Fernando Hallberg (presidente), Pedro
Sampaio (secretário) e Sebastião Madril (membro). Educação:
Carlinhos Oliveira (presidente), Paulo Porto (secretário) e
Olavo Santos (membro). Cultura e Esporte: Serginho Ribeiro
(presidente), Carlinhos Oliveira (secretário), Pedro Sampaio
(membro). Meio Ambiente: Misael Júnior (presidente), Paulo
Porto (secretário), Celso Dal Molin (membro). Saúde: Josué
de Souza (presidente), Romulo Quintino (secretário) e Jorge
Bocasanta (membro).

Dossiê lista “perda”
de 500 leitos por mês

O vereador Roberto Parra
(MDB) entregou à Comissão
da Saúde da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) e aos
novos membros da Comissão
Permanente da Saúde da Câ-
mara de Cascavel um dossiê
com tudo o que apurou duran-
te dois anos. Os documentos
devem servir de base para
uma ação civil pública contra
o governo do Estado para que
sejam ressarcidos os cofres
públicos municipais devido a
internamentos supridos pelas
UPAs (Unidades de Pronto-
Atendimento) devido à falta de
vagas em hospitais.

Parra confirmou uma reu-
nião nesta quinta-feira com o
secretário de Estado da Saú-
de, Carlos Alberto Gebrim Pre-
to, para apresentar a cobran-
ça de medidas emergenciais
para desafogar as UPAs de
Cascavel e assim fazer com
que o governo paranaense
assuma sua obrigação.

Ontem o vereador chegou
a dizer que o Estado deve in-
tervir no comando do Hospi-
tal Universitário “para que fi-
que nas mãos de quem con-
siga fazer algo”.

Em oito anos, nas ges-
tões de Beto Richa e Cida
Borghetti, segundo o vereador,
nada foi feito para resolver
esse problema que se tornou
crônico. “O Município tem que
ser ressarcido. Vamos cobrar
pelos pacientes que ficam
mais de 48 horas nas UPAs.
Quem tem que arcar com
essas despesas é o gover-
no do Paraná. Já tivemos
caso de paciente que ficou
60 dias na UPA à espera de
leito. O Município gasta com
internamento, enquanto de-
veria gastar com saúde pri-
mária. Vamos colocar o Es-
tado contra a parede”.

Na apuração, Parra cons-
tatou que a União repassa a
Cascavel 1,7 mil AIHs (Au-
torizações de Internações
Hospitalares) por mês, mas
que são usadas apenas 1,2
mil. No entanto, cidades vizi-
nhas, que juntas têm direito
a 962 AIHs, usam mais de
1,2 mil. “Quem está sendo
prejudicada é a população de
Cascavel, que vem sendo
fraudada em seus direitos”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

HU DE MADRUGADA
Em requerimento aprovado ontem, Roberto Parra pede ao

governo do Estado para que realize mutirões de cirurgias
eletivas em Cascavel para acelerar o atendimento da fila de

espera: há pacientes há quatro anos na fila.

A apuração revela que há 3 mil pessoas à espera de

procedimentos relacionados a retirada de pedras da vesícula

e outros mil com pinos com sinais de rejeição.

O vereador sugere que o centro cirúrgico do HU seja aberto
de madrugada e médicos recebam horas extras para

atender esses pacientes. Parra denunciou ainda, na tribuna,

que médicos de plantão do HU estariam rejeitando

pacientes mesmo com leitos de UTIs (Unidades de Terapia

Intensivas) vagos. “Ficamos sabendo que havia três leitos de

UTIs, mas o médico não liberou a transferência de pacientes.
Ocorre que os médicos têm liberdade de escolher se vai ou

não receber o paciente”, reclama.
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 Nesta terça-feira (5), o vereador
Romulo Quintino (PSL) foi até a 12ª
Promotoria de Defesa do Consumi-
dor protocolar denúncia sobre o
descumprimento do contrato firma-
do em 2004 entre a Prefeitura de
Cascavel e a Sanepar.

Para o vereador, a mudança de
10 metros cúbicos para 5 metros
cúbicos na tarifa mínima de consu-
mo de água é uma grave ação unila-
teral promovida pela Sanepar: “Em
julho de 2017, a Sanepar mudou uni-
lateralmente o que estava pactua-
do em contrato e isso gerou um es-
calonamento diferenciado na co-
brança do consumo. O que estava
assegurado em contrato foi rompi-

do pela Sanepar”, acusa o vereador.
Para Romulo, embora a Sanepar

tenha em seu quadro acionistas que
representam a iniciativa privada, a
empresa não deve apenas visar ao
lucro. “Embora o serviço seja de qua-
lidade, essa mudança nas regras de
cobrança gerou profundo impacto nos
orçamentos domésticos e represen-
ta uma grande injustiça social com
todas as classes”, defende.

Em sua denúncia à Promotoria
de Defesa do Consumidor, o verea-
dor peticionou o imediato cumpri-
mento do contrato feito em 2004 e
a consequente devolução aos usu-
ários os valores pagos desde 2017.
Para ele, essa cobrança é indevida.

Vereador denuncia Sanepar
por descumprir contrato

VEREADOR Romulo: “A Sanepar mudou

unilateralmente o que estava pactuado em contrato”
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 Teve início ontem (5) o Seminá-
rio dos Professores e Servidores
das Escolas da rede municipal de
Cascavel. O prefeito Leonaldo Pa-
ranhos e a secretária de Educação,
Marcia Baldini, participaram da
abertura do seminário com um gru-
po de servidores na Univel. A pro-
gramação inclui palestras no Anfi-
teatro Emir Sfair e na Unioeste e
segue nesta quarta-feira.

Com boas-vindas e agradecimen-
to, o prefeito e a secretária falaram
dos avanços na educação e dos
desafios para 2019. “Quero exter-
nar a minha gratidão pelo trabalho
de vocês e desejar boas-vindas e
que este ano seja muito profícuo,
muito bom, e que a gente consiga
alcançar os objetivos propostos na
Educação do Município de Casca-
vel”, disse Marcia Baldini.

Segundo ela, um dos desafios é
melhorar, a cada dia, a qualidade
de ensino da rede municipal.

O prefeito salientou a dedica-
ção de todos durante o ano letivo
de 2018: “Há uma dedicação

“Vamos dar grandes
saltos em 2019”

 SECOM

SECRETÁRIA e prefeito deram boas-vindas aos educadores

enorme por parte de vocês. Então,
quero agradecer por todo o empe-
nho em 2018, pelos nossos avan-
ços... Quero agradecer pela com-
preensão daqueles que traba-
lham nos espaços em que não
conseguimos resolver todos os
problemas, mas fico muito anima-
do porque vejo que vamos dar
grandes saltos no ano de 2019”.

 VAGAS PARA O MATERNAL II
A Secretaria de Educação de Cascavel informa que dispõe de 21 vagas para

uma turma de Maternal II no Cmei Sol Nascente, no Bairro Guarujá, zona sul
da cidade. A orientação para as famílias que têm crianças na lista de espera

para a faixa de 3 anos completos ou a completar até 31 de março é que
procurem a Secretaria de Educação para alterar a opção de Cmei.

Feita a alteração de opção do Cmei Sol Nascente, os primeiros 21 nomes serão
imediatamente orientados quantos aos procedimentos para a matrícula.

IMPORTANTE: Não precisa ir ao Cmei, mas à Secretaria de Educação,
especificamente no Setor do Cadun (Cadastro Único de Vagas). A secretaria
fica na Rua Dom Pedro II, 1.781, na esquina com a Rua Erechim. O Cadun

atende de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, e às
sextas-feiras somente no período da manhã.

Pré-conferência
de Saúde
Nesta quarta-feira (6) tem Pré-
Conferência de Saúde do
Bairro Santa Cruz, zona oeste
de Cascavel. O encontro
começa às 18h30, no salão
comunitário do Conjunto Paulo
Godoy, na Rua Apinajés,
1.513. Toda a população está
convidada a participar e
contribuir com a discussão.
As pré-conferências nos
bairros serão realizadas
nos meses de fevereiro e
março em preparação para
a 14ª Conferência Municipal
de Saúde que acontecerá no
dia 30 de março, na Unipar,
com o tema “Democracia e
Saúde: Saúde como direito -
consolidação e financiamen-
to do SUS”.
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As novas zeladoras dos Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil) de Cascavel começaram
ontem a trabalhar e encontraram
bastante serviço. Animadas por te-
rem conseguido a vaga que tanto
queriam, agora correm contra o tem-
po para entregarem as unidades
limpinhas para os alunos que vão
para a sala de aula a partir desta
quinta-feira (7). Para dar conta de
tudo, mutirões de limpeza foram
organizados, porque a Secretaria
de Educação garante que não vai
adiar o início das aulas.

“Já estou passando Cmei por
Cmei e verificando o trabalho das
equipes e todas estão conseguin-
do realizar os serviços. Os alunos
vão estar na sala no dia 7. E te-
mos amanhã [hoje] o dia todo ain-
da, tempo suficiente para fazer os
serviços necessários”, garante a
secretária de Educação, professo-
ra Márcia Baldini.

Apesar da correria, Márcia res-
pira aliviada, pois a falta de zelado-
res no fim do ano passado quase a
fez interromper as aulas.

Os 198 funcionários contratos
pela Orbenk - vencedora da licita-
ção para a terceirização do serviço
de limpeza - começaram a trabalhar
ontem nos 54 Cmeis de Cascavel.
Além das zeladoras, há encarrega-
dos que gerenciam todo o trabalho.

No Cmei Anita Botelho Coginot-
ti, do Bairro São Cristóvão, cinco ze-
ladoras trabalham a todo o vapor.
“As zeladoras estão correndo para
entregar tudo até o início das au-
las. Pelo menos a maior parte dos
serviços”, disse a diretora da uni-

Zeladoras contra o tempo
para entregar Cmeis limpos

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

dade, Jessica Lays Duve.
Limpeza de pátio, das salas, do

jardim, mais o cuidado com as rou-
pas de cama são os serviços reali-
zados nesse Cmei. “Como nos fez
falta o trabalho dessas zeladoras...
Na época que as meninas saíram,

 Felicidade estampada no rosto
A felicidade é visível no rosto das zeladoras que varriam, passavam pano
e limpavam as janelas do Cmei Anita Botelho. É o retrato de quem está
feliz por voltar ao batente, tanto que nem dá vontade de reclamar da

quantidade de trabalho, pelo contrário, são gratas pela oportunidade de
melhorar a renda da família.

“Tem bastante serviço para fazermos, mas está bom. Eu fiquei um ano
despregada e fez muita falta para a renda da minha casa. Só tenho a

agradecer e que venha muito mais trabalho que a gente dá conta”, disse a
zeladora Sara Dolabo, uma das mulheres que madrugaram na porta da

Agência do Trabalhador na semana passada para garantir a vaga de zeladora.

até os pais, as cozinheiras e nós
mesmos ajudamos a cuidar do pré-
dio. Agora melhorou muito”, lembra
a diretora, referindo-se à quebra do
contrato com a empresa responsá-
vel pelos serviços ocorrida em agos-
to do ano passado.

DOS jardins às roupas de cama, zeladoras fazem mutirão para entregar Cmeis limpinhos



SHOW RURAL08
HOJE NEWS, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

“Viaje” por uma unidade
produtora toda protegida

 A tecnologia permite conhecer
por dentro uma UPL (Unidade Pro-
dutora de Leitões) de alta seguri-
dade. A experiência é possível no
estande da suinocultura da Coopa-
vel, no 31º Show Rural, que segue
até esta sexta-feira.

A Neopigg Experience foi trazida
à feira pela multinacional Cargill,
norte-americana com sede em Min-
nesota que atua também com nu-
trição animal.

Com óculos de realidade virtu-
al, as pessoas têm a chance de
conhecer por dentro uma unidade
de produção onde a biosseguran-
ça é extrema.

Segundo o médico-veterinário da

Coopavel, Gustavo Bernart, a tec-
nologia permite uma verdadeira vi-
agem com vídeos de 360 graus.
“Ela é importante principalmente
para suinocultores que não têm
acesso ao interior da unidade devi-
do aos rigores exigidos para ser li-
vre de doenças zootécnicas”.

A UPL visitada virtualmente duran-
te o Show Rural é a Unidade de Pro-
dução de Leitões 2 da Coopavel.

Fundada em 1865, a Cargill está
presente nos cinco continentes e em-
prega 160 mil pessoas em 67 países.
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COM uso de óculos especiais é possível

conhecer detalhes de unidade protegida
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Para colorir a quarta-feira, Rosana Lovo em dose tripla

Abrilhantando o Show Rural,
Amanda Beatriz Aciolli e
Lincy Gonçalves Trevisan
de Castro, em registro
de Arivonil Policarpo

Suzana Steinbach tietando a filhota Aline Scheffer,
nova dentista
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A criatura passa um quilo
de maquiagem,    tira foto
e ainda coloca na legenda:
“Tão natural quanto a luz

do dia     ...”

O que é alma?
O que seria o que chamamos de Alma em nós? Por que

muitas vezes temos a sensação de ausência de sentido? Essas
e outras perguntas serão respondidas no evento Conexão

com a Alma e a Descoberta do Propósito, que ocorre dia 16
de fevereiro, em Cascavel. Para mais informações, envie

mensagem para o Whats (45) 99928-0192.

Férias com história
Ainda dá tempo! Hoje, das 9h
às 12h e das 13h30 às 16h30

tem mais uma edição das
Férias com História, visita
guiada ao Museu Histórico
Celso Formighieri Sperança,
em Cascavel. Informações:

(45) 3902-1442.

Felicidades!

Feira Coletiva de Brechós
Vai rolar a primeira Feira Coletiva de Brechós deste ano.

Será neste fim de semana, das 14h às 20h, tanto no sábado
quanto no domingo. Seis brechós participam. O evento será
na República das Cores, que fica na Rua Castro Alves 703,

em Cascavel. Entrada franca!

Egidio Techio, Edio Goldoni,
Claudino Pudell, José

Alexandre Polasek, Jenifer Lima
Jung, Alessandro Major, Celso
Sousa, Valdi Knack, Mauricio

Eduardo Catelan, Lucas
Eduardo e Dalas Miglioranza.
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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”, Leandro, Verena e Maria
Alice aguardam ansiosos para falar com
Gutuber sobre a ONG. Solange interrompe
Rafael no momento em que ele iria assinar
a venda do terreno para Tarcísio. Solange
volta atrás na suspensão de Hugo, e
Osvaldo a convida para jantar. Flora
desconfia do estado de Luís, mas decide
arriscar e ir para a festa. Álvaro e Santiago
pedem ajuda a Osvaldo para se livrarem da
suspensão. Pérola e Márcio se preparam
para uma noite juntos. Solange tenta se
aproximar de Tarcísio, mas Osvaldo os
interrompe. Érico consegue chamar a
atenção de Gutuber, e explica ao artista a
situação da ONG de Rafael. Gutuber
anuncia que reverterá a renda de sua turnê
para a ONG. Pérola recupera sua memória.
Gabriela se desespera com a ausência de
Flora. Flora é atropelada por Luís, que
dirigia embriagado.

Luís dirige bêbado
e atropela FloraD
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Espelho da vida
Letícia explica a Daniel sobre a terapia de regressão.

Mariane se surpreende com volta de Cris. Isabel chanta-
geia Sheila para que ela dope Cris novamente. Durante
sua sessão de terapia, Daniel se vê como Danilo, pintando
o quadro de Julia. Dalton afirma que Cris precisa de repou-
so antes de retornar ao casarão de Julia. Isabel confronta
Grace por causa de Cris. Daniela e Cláudio falam sobre
suas desilusões amorosas e pensam em iniciar um namo-
ro. Sheila coloca remédio na sopa de Cris, e Margot, sem
saber, serve a refeição para a atriz. Alain entrega a Cris a
carta de Julia para Piedade.

Verão 90
Tutano e seus comparsas são obrigados a fugir de

Armação do Sul e se mudam para Argentina. O dele-
gado deduz que Tutano, Magaiver e Louro roubaram
os dólares de Celestine. Jerônimo se hospeda na pen-
são de Odélia e traça um plano para se aproximar de
Quinzinho. Celestine avisa a Janaína que fechará a
pensão e que vai embora para a França. Kika alerta
João que viu Jerônimo no aeroporto, indo para o Rio de
Janeiro. Janaína deixa claro para João que não vai
desistir de encontrar Jerônimo. Jerônimo chega até
Quinzinho, fingindo conhecer Tobé, e se apresenta com
o nome de Rojê Guerreiro. Jerônimo consegue se
hospedar na suíte presidencial do hotel de Quinzão.
Manu não aprova o visual encomendado a Pierre por
Lidiane e fica apavorada. Madá diz a Gisela que as
cartas revelam que Herculano tem outro amor. Patrick
impressiona Lidiane. Celestine conta a Herculano que
Janaína foi para o Rio de Janeiro. João tenta tranquilizar
Janaína durante a viagem para o Rio de Janeiro à

procura de Jerônimo.

O sétimo guardião
Luz se desespera ao ver Sóstenes desmaiado e

acusa Murilo. Mirtes questiona Elisa sobre Jurandir e
Milu. Rivalda revela a Nicolau o segredo de Milu e
Afrodite. Aranha leva Sóstenes para o hospital de Green-
ville. Gabriel explica a Judith que tem um novo plano
contra Valentina e seus aliados. Nicolau agride Afrodite,
que decide se separar. Rivalda confessa suas atitudes
para a mãe. Feliciano avisa a Gabriel sobre o desmaio
de Sóstenes, e ele pede que Geandro o leve ao hospital.
Júnior fica transtornado ao saber que Gabriel e Geandro
pegaram seu carro. Feliciano pede que Eurico converse
com Marilda sobre as ameaças à Irmandade. Luz se
irrita ao ver Gabriel chegar ao hospital.

Teresa
Luisa chega com Fernando e Nico vai embora,

Teresa diz que Tito é um amigo que precisa de empre-
go. Teresa fica furiosa porque os voos são suspensos
pelo mal tempo, Fernando oferece seu avião particular.
A médica diz a Esperança que devido ao golpe que
sofreu deve permanecer em repouso absoluto ou per-
derá o bebê. Esperança conta a Renan o problema que
teve com Rubens. Fernando diz à mãe que emprestou
seu avião particular para Arthur e Teresa viajarem para
a Europa. Oriana, furiosa, diz ao filho que seu único
propósito foi agradar Teresa, pois já percebeu que exis-
te algo entre eles. Fernando jura que não e lembra à
mãe quer Arthur é seu melhor amigo, e jamais o trairia.
Mayra fica histérica quando escuta Aída dizer que Es-
perança tem três meses de gravidez e pede a Rubens

que a esqueça para sempre. Rubens culpa Aída por
seus problemas com Mayra, e exige que a filha se
afaste de Mariano.

As aventuras de Poliana
Claudia diz a Luísa que é melhor que ela fique com

Afonso, enquanto Joana dá sua opinião dizendo que os
dois não têm nada a ver, e que é melhor que ela se
acerte com seu grande amor, Marcelo. Dois marman-
jos abordam João na rua e correm atrás dele. Guilher-
me se declara para Raquel na frente de Durval e ele fica
pensativo. Ciro, abalado no jantar, conta o que houve
com Filipa, dizendo que acha que perdeu o emprego.
Raquel e Durval discutem. Após Mirela levar um tom-
bo, Vinícius cuida dela. Branca observa, satisfeita. O
Mural do Contente quebra, e Poliana fica chateada em
não poder conversar Sr. Pendleton para que ele possa
consertá-lo. João consegue voltar para casa, e os
marmanjos descobrem onde ele mora. Débora e Mar-
celo vão até a casa de Luísa para resolverem a confu-
são do passado.

Jesus
Gabriela e Yoná encorajam a mulher encurvada.

Pilatos exige uma explicação de Cláudia. Joana insis-
te para ver Judite. Judas reclama dos romanos. Judite
pede para Joana voltar em outra hora. Claudia enfrenta
Pilatos. O Satanás fala ao ouvido de Judas e ele rouba
um anel de Chuza. Goy é recebido por Shabaka.
Petronius avisa à Madalena que Noemi está morta.
Kesiah encontra os animais da mulher encurvada na
estrebaria. Maria Madalena tenta apoiar Petronius. Te-
mina conta para Caifás que Helena foi ver Jesus.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você se sente mais confortável com você mesmo e está
ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas
seguirem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar
freiar a sua vitalidade. As pessoas estão pedindo muito
de você, ou pelo menos é assim que você se sente.

To
ur

o

Uma imensa necessidade de ação lhe empurra a
tomar decisões precipitadas, então seja objetivo
nas escolhas que faz. Você está alegre, com uma
sensação de bem-estar lhe dando energia posi-
tiva. Faça algum exercício físico para se certificar
de que corpo e mente estão em sintonia.

G
êm

os Suas ideias serão definidas mais claramente e
você vai trabalhar em seus novos projetos. Sua
atitude quanto ao seu estilo de vida deve ser uma
preocupação. Você não está dormindo bem.

C
ân

ce
r Você terá uma boa maneira de evitar problemas,

mostrando quais são seus limites, sem argumen-
tos e sem se comprometer. Se conseguir acalmar
as suas dúvidas, você será capaz de manter a sua
incrível energia mental.

Le
ão

Você vai ser mais compreensivo e mais sensível às
considerações dos outros. É hora de se aproxi-
mar de quem você ama. Você precisa dar passa-
gem a algumas das suas emoções, isso vai lhe
poupar de angústias como resultado e seus ní-
veis de energia vão melhorar.

V
ir

ge
m É o seu bom senso que lhe permitirá sair de uma

situação difícil. Sair da rotina irá permitir-lhe me-
lhorar o seu estado de ânimo. No aspecto físico,
você deveria beber mais líquidos para limpar os
seus rins.

Li
br

a

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor,
você vai precisar relaxar. Você poderia aprovei-
tar isso para dar um passo atrás. O dia de hoje vai
lhe trazer uma sensação de calma interior, que é
favorável para recarregar as baterias emocionais.

E
sc

or
pi

ão Um sentimento de frustração fará você se sentir
melancólico, mas não se esqueça que tudo acon-
tece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar
fazendo tantas perguntas, você só se sobrecarre-
gará - você precisa descansar.

S
ag

it
ár

io Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar
isso encorajador. Todo mundo vai querer ter a sua
energia hoje. Você vai se sentir muito mais confor-
tável em sua própria pele e tudo vai ser devido a
seus próprios esforços para tornar o seu estilo de
vida mais saudável.

C
ap

ric
ór

ni
o

Sua ingenuidade excessiva pode levar você a
gastar mais. Mantenha um senso de proporção.
Outros vão invejar a sua boa forma. Vá com calma,
você vai se cansar das outras pessoas.

A
qu

ár
io Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-

sente constrói a sua confiança. Aproveite ao má-
ximo a paz e a tranquilidade do dia para dar aten-
ção ao que pode estar faltando em sua dieta.

 P
ei

xe
s Você vai surpreender as pessoas em torno de você com

sua ousadia para alcançar seus objetivos. Você preci-
sa de relaxamento, tanto físico como psicológico. Você
deveria mergulhar em uma atividade de lazer relacio-
nada com as artes para recarregar suas baterias.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 01

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Show Rural: o drama
na BR-277 continua

TEMPO estimado para ir do Trevo Cataratas até

o Show Rural era de 50 minutos ontem

NA PR-467 motociclista foi flagrado utilizando

passarela

 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) destinou 40 policiais, em via-
turas e motocicletas, para garanti-
rem a ordem do trânsito na BR-277
durante o Show Rural. Durante a
feira, sempre realizada na primeira
semana de fevereiro, o movimento
na rodovia cresce 150%, e os con-
gestionamentos e a lentidão são
certos. O que é certo também são
os abusos e os desacatos.

A PRF tem sido rigorosa. Quem
acessa pelo acostamento sem au-
torização, faz retornos em locais
inadequados é multado.

Nas rodovias estaduais da re-
gião, a PRE (Polícia Rodoviária Es-
tadual) reforçou o efetivo em apoio
à Operação Show Rural. São seis
viaturas e 18 policiais atuando di-
retamente no apoio ao trânsito to-
dos os dias do evento.

As infrações mais comuns regis-

tradas pela PRE também foram o
tráfego e as ultrapassagens pelo
acostamento. No KM 117 da PR-
467 uma motocicleta foi flagrada
atravessando a rodovia pela passa-
rela de pedestres.

A ultrapassagem pelo acosta-
mento se caracteriza infração gra-
víssima, com perda de 7 pontos na
CNH do condutor.

Caravana é alvo
de ladrões
Uma caravana de agricultores que

veio visitar o Show Rural foi

surpreendida por ladrões pouco

depois de saírem de casa, em

Rolândia. Os marginais armados

abordaram o ônibus perto de

Mamborê, na BR-369.

Os bandidos renderam o motorista e

o fizeram seguir para uma estrada

rural nas margens da PR-468, perto

de Boa Esperança.

A Polícia Civil informou que ficou

sabendo do ocorrido e pediu que as

vítimas registrassem a ocorrência.

“Solicitamos às vítimas que estão em

Cascavel, em especial no Show

Rural, que procurem

imediatamente a Polícia Civil, na

Delegacia Móvel instalada no

Parque, ou na 15ª SDP [Subdivisão

Policial], para os devidos registros,

bem como encaminhamento do

veículo para exame pericial”.

PRF PRE

Para complicar o já complicado trânsito, uma carreta que vinha de Curitiba
para Cascavel tombou ao desviar de um cone.

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência
Direito ao silêncio
A Delegacia de Homicídios
identificou como José Rodrigo de
Matos, de 33 anos, o acusado de
agredir até a morte Diogo Cesário, de
26 anos, na tarde de segunda-feira
(4) perto do Viaduto Olinda Periolo,
no Bairro Pacaembu, em Cascavel.
José não tem passagens pela polícia e
em seu depoimento inicial disse que
não estava no local do crime.
Segundo a polícia, ao ser
confrontado com o depoimento das
testemunhas que o viram agredindo a
vítima, José requereu o direito de
permanecer em silêncio. Ele também
não informou à polícia qual teria sido
a motivação da briga. José Rodrigo
continua preso na carceragem da 15ª
Subdivisão Policial de Cascavel.

Foragida de Curitiba
A Polícia Civil de Cascavel prendeu na
manhã de ontem uma jovem de 20 anos
que era procurada pela Justiça de
Curitiba. Karolaine Andressa Rodrigues
foi condenada a cinco anos e quatro
meses de prisão por um roubo
praticado contra uma jovem de 17
anos em setembro de 2016. Ela reside
na região central de Cascavel e foi até a
15ª SDP para registrar boletim de
ocorrência de extravio de documento.
De posse dos dados ela, a polícia
verificou a existência do mandado de
prisão expedido em setembro de 2018
pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de
Curitiba. Ela foi recolhida ao setor de
carceragem, onde permanece à
disposição da Justiça.

Adolescentes fujões
A Polícia Militar foi acionada para
atender à fuga de dois adolescentes
registrada por volta das 10h40 de
ontem no Cense I (Centro de
Socioeducação) de Cascavel. Segundo
a PM, os jovens estavam no horário
do banho de sol quando conseguiram
pular o muro e escapar. No fim da
tarde, a polícia confirmou que um
dos fugitivos é o jovem de 17 anos
que foi detido acusado de roubo
seguido de estupro no Bairro Cascavel
Velho no dia 30 de janeiro. O outro
fugitivo não teve o crime divulgado.
A polícia realiza diligências para
tentar localizar os jovens.

Arma de mentira,
crime de verdade

Dois homens foram presos pela
Polícia Militar acusados de assalto
a um caminhão. Eles estavam com
um fuzil de Airsoft (arma de pressão
que atira projéteis de plástico usa-
da em jogos recreativos) e levaram
o motorista refém na madrugada de
terça-feira (4). O motorista levava
uma carga de medicamentos para
Maringá quando foi abordado pelos
bandidos no trecho entre Cascavel
e Corbélia, na BR-369.

Os policiais militares realiza-
vam patrulhamento nas proximida-
des do Contorno Oeste quando sus-
peitaram de um veículo Fiat Palio
que escoltava o caminhão. A PM ini-
ciou acompanhamento tático. Só
que, ao perceberem a presença das
autoridades policiais, os ladrões
abandonaram a carga e o carro usa-
do no assalto e fugiram em meio a
uma mata. Eles foram encontrados
logo depois.

Em vistoria no carro, a polícia en-
controu o motorista amarrado. Ele

contou ter recebido várias ameaças.
Conforme a PM, os bandidos usa-

ram dois caminhões na ação, já que
a carga roubada foi transferida para
outro veículo. Um dos caminhões e
a carga roubada foram localizados
em um barracão no Bairro Cascavel
Velho. A polícia ainda realiza buscas
para encontrar por um terceiro en-
volvido no assalto.

 O policial militar acusado de
atropelar e matar um ciclista Ivair
dos Passos na madrugada de 18
de outubro no Viaduto da Avenida
Piquiri, região norte de Cascavel,
pode ser expulso da corporação.

O major Rubens Garcez disse
ontem (5) que a sindicância instau-
rada pelo 6º BPM (Batalhão de Polí-
cia Militar) constatou que o policial
teve conduta irregular. O militar não
parou para socorrer a vítima e só
se apresentou à polícia mais de
uma semana depois do acidente.
Na época, disse que não tinha per-
cebido que havia atropelado o ho-
mem e que o carro que usava havia

sido furtado.
Garcez acrescentou que, diante

do resultado da sindicância, vai
pedir a instauração de Processo de
Exclusão do policial da corporação.

O acidente foi registrado por
câmeras de segurança, e mostram
o veículo em alta velocidade.

PASSE o

leitor de QR

Code do seu

celular para ver

o momento

exato do

acidente

LADRÕES usaram simulacro de fuzil para
realizar assalto com refém
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 PM PODE SER EXPULSO
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Depois de uma campanha que lhe
rendeu a posição de terceira melhor
do Paraná na Divisão Especial da
Série Ouro do Estadual de Handebol
2018, atrás apenas das potências
Maringá e Londrina, a equipe mascu-
lina ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel
iniciará no próximo dia 18 a tempo-
rada 2019 em busca de novos talen-
tos da modalidade, ainda que pela
categoria adulta.

Com o objetivo de expandir o
handebol na cidade e, consequen-
temente, treinar a equipe adulta
para as competições deste ano,
diretoria e comissão técnica do
ACH/Lanali resolveram abrir os
treinamentos aos interessados em
iniciar na modalidade ou aos espor-
tistas que não tenham a oportuni-
dade de praticá-la no município.

Handebol em busca de talentos

 FÁBIO DONEGÁ

Os treinamentos serão realizados
as segundas e quintas-feiras, sem-
pre das 19h às 21h, no Ginásio da
Neva. Os materiais de treinos serão
distribuídos antes das atividades e
não será cobrada nenhuma taxa para
que os praticantes possam partici-
par das atividades.

A única exigência é que os inte-
ressados entrem em contato com
Marcelo Rizzotto, responsável da
equipe, pelo telefone: 99971-
4892, ou pelas das redes sociais
da equipe no Facebook e Insta-
gram. Lembrando que a idade míni-
ma permitida para início dos trei-
namentos é 18 anos, não havendo
idade máxima exigida.

AMADOR
A Liga de Futebol Amador deu início a
duas de suas principais competições
no último fim de semana. O destaque
ficou pela goleada por 9 a 0 do
D’Napolli sobre o Resenha, na
partida que abriu o Campeonato
Amador Livre, no último domingo, em
Sede Alvorada. Já pela Supercopa
Cascavel Regional de Futebol
Menores foram quatro jogos
realizados em Toledo, todos
envolvendo os times da casa, o
Toledo Esporte Clube, e as equipes de
Assis Chateaubriand. Os visitantes
levaram a melhor nas categorias sub-
11 e sub-15 (ambas por 3 a 1), e os
anfitriões levaram a melhor nas
categorias sub-13 (2 a 1) e sub-17 (1 a
0). Os próximos jogos das competições
da Liga serão confirmados hoje.

Os cascavelenses Volmir Maziero e
João Carlos Chiocca Martelli
receberam, no último fim de semana, o
esperado certificado de registro de grau
internacional, assinado pelo presidente
da WTKF (sigla em inglês para World
Traditional Karate-Do Federation, a
Federação Mundial de Karatê-Do
Tradicional), o polonês Wlodzimierz
Kwiecinski. Volmir agora possui registro
4º Dan e João Carlos 1º Dan.

A equipe N1 Team Brasil de Cascavel representou a cidade em Foz do Iguaçu, no último fim de
semana, na Copa América de Kickboxing, e se destacou com os atletas Mário Galavoti e Paulo
Filipin, que fecharam a categoria Master acima de 84 kg. Juntamente com a competição foi realizado
exame de graduação de faixas pretas, com nove atletas da equipe cascavelense fazendo exame e
sete sendo graduados: cinco faixas-pretas, um 2º Dan (Mário Galavoti) e um 3º Dan (Elson de
Jesus). Tudo foi organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing.

ARQUIVO ATLETAS

ARQUIVO ATLETAS
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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, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano José Sehnem e Jocinéia Marques do Amaral
2- Domingos do Nascimento Santos e Daniela Chaves da Silva Silva
3-  Jeferson Lober da Costa e Rosymar Moreira
4- Vinicius Mattioli Pires de Souza e Pietra Luz Moleirinho Lima
5- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri
6- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
7- Jonas Pellegrini Samways Junior e Fernanda Cibelle Bones da Silva
8- William Lorenzon Baccas e Joana Kaczmarek

Um dia depois de demitir o téc-
nico Lorival Santos, o Cascavel Clu-
be Recreativo anunciou, ontem, o
retorno de Allan Aal, treinador que
havia deixado a equipe cascavelen-
se às vésperas do início do Parana-
ense para assumir o Nacional-SP
na Série A2 do Paulista e deixar o
cargo vago na Serpente Tricolor jus-
tamente para a chegada de Lorival.

No Nacional-SP, Allan acumulou
duas derrotas e dois empates em
quatro jogos, com três gols sofridos
e nenhum marcado. Ele foi demiti-
do na última sexta-feira e deixou o
time com dois pontos, uma posição
acima da zona de rebaixamento.

Já no Cascavel CR, Lorival acu-
mulou duas vitórias e três derrotas
em cinco jogos, com quatro gols
marcados e sete sofridos. Ele foi
demitido segunda-feira e deixou o
time na 8ª posição da classificação
geral e em 4º lugar no Grupo B, per-
to da semifinal.

Allan Aal começará novamente o
trabalho no Cascavel CR na manhã
desta quarta-feira, às 9h30, no CT da

Com a disputa pelo segundo lugar em
evidência, disputada por três equipes,
o líder Treme Terra atuou tranquilo
contra o Mercado União, no domingo,
pela Copa Palotina Esportes/Mercado
Samara de Terrão, e chegou aos 12
pontos no topo da classificação ao
vencer o jogo por 3 a 0. Já os Amigos
do Hulk foram goleados por 5 a 0
pelos Meninos da Vila (foto) e
deixaram a vice-liderança, assim como o
Max Bebidas/Interlagos, que ficou no
empate por 3 a 3 com o Frutana
Alumine. Melhor para o Uefa, que
venceu o time do Colmeia/Pizza 10
do Bacana por 1 a 0 e chegou aos 9
pontos para se isolar na segunda
colocação. Os outros resultados da
rodada foram Águia Pão de Queijo
2x0 JG Construções e Amigos do
Jabá 1x0 Tchau Brigado.

Allan Aal volta ao Cascavel CR
equipe. À tarde, os jogadores terão
atividade de academia, às 15h. Seu
primeiro compromisso à frente do

time será domingo, no clássico com
o Toledo pela última rodada da 1ª
Taça, às 17h, no Estádio Olímpico.

ASSEPAR
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   COPA DO BRASIL
17h Votuporanguense x Ypiranga
17h Americano x Londrina
19h15 Altos x Santos
20h30 Foz do Iguaçu x Boa Esporte
20h30 Brusque x Atlético-GO
20h30 Sobradinho x América-RN
21h Santa Cruz-RN x Tupi
21h30 Central x Ceará
21h30 São Raimundo-RR x América-MG
21h30 Palmas x Juventude
21h30 Corumbaense x Luverdense
21h30 Atlético-CE x Joinville
21h30 Itabaiana x Paraná Clube
21h30 Juazeirense x Vasco

LIBERTADORES
19h15 Delfín x Caracas
19h15 D. Sporting x Barcelona
21h30 Talleres x São Paulo
21h30 Palestino x I. Medellín

COPA SUL-AMERICANA
21h30 Botafogo x D. y Justicia

COPA DO REI
18h Barcelona x Real Madrid

INGLÊS
17h45 Everton x Man. City

COPA DA INGLATERRA
18h05 West B. Albion x Brighton

COPA DA FRANÇA
15h30 Villefranche x PSG
15h30 A. de Vitré x Lyon-Duchère
18h05 Rennes x Lille

COPA DA ALEMANHA
15h30 Holstein Kiel x Augsburg
15h30 RB Leipzig x Wolfsburg
17h45 Schalke 04 x F. Düsseldorf
17h45 Hertha x B. de Munique

CEARENSE
20h Fortaleza x Barbalha
21h30 Horizonte x G. de Sobral

JOGAM HOJE

Foz x Boa na
Copa do Brasil

Aberta ontem com o duelo isola-
do entre River e Fluminense, a Copa
do Brasil 2019 “começa para valer”
nesta quarta-feira, dia em que 28
times entram em campo pela 1ª
fase da competição. Destaque para
Foz do Iguaçu e Boa Esporte, que
medem forças às 20h30 no Está-
dio do ABC, na terra das Cataratas.

Será a primeira participação do
Azulão paranaense na competição
que está dentre as principais do
futebol brasileiro. É a oportunida-
de de crescer de rendimento numa
temporada na qual acumula quatro
derrotas e um empate em cinco jo-

gos disputados, sem nenhum gol
marcado e com 12 sofridos.

Conquistar hoje a primeira vitó-
ria significa ao Foz embolsar R$
600 mil de premiação da CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol),
além de seguir à 2ª fase para en-
frentar o vencedor de Central-PE x
Ceará-CE, num jogo com premiação
de R$ 1,4 milhão. Já o empate esta
noite diante de um embalado Boa,
que nas duas últimas rodadas do
Mineiro empatou com o Cruzeiro (2
a 2) em casa e goleou o Tupynam-
bás (5 a 0) fora de casa, significará
a eliminação do time iguaçuense.

Santos
Goleado pelo Ituano no fim de semana, por 5 a 1, pelo Paulistão, o Santos
inicia hoje sua primeira maratona de jogos sob o comando do técnico Jorge
Sampaoli. O Peixe desafia o Altos no Piauí pela 1ª fase da Copa do Brasil nesta
noite, às 19h15 (de Brasília), em busca de ao menos um empate para avançar
de fase. Na quinta-feira o elenco voltará a Santos e no sábado enfrentará o
Mirassol no Pacaembu pelo Paulistão. No domingo, o time viajará para o
Uruguai, onde na terça-feira enfrentará o River Plate pela Sul-Americana.

Barça x Real
O Barcelona recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília),
no Camp Nou, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei. O Barça
possui bom retrospecto na competição. Nas últimas oito edições, só não
participou de apenas uma final, na temporada 2012/13 e se sagrou
campeão de maneira consecutiva desde a campanha de 2014/15. O Real,
por sua vez, tenta derrubar a hegemonia catalã no torneio em que foi o
último campeão antes da sequência do Barça, na temporada 2013/14.

A Libertadores 2019 começa hoje para o
São Paulo, que desafia o Talleres em
Córdoba, na Argentina, na primeira
partida do mata-mata da segunda fase
de mata-mata. O jogo está marcado
para as 21h30 (de Brasília), no Estádio
Mario Alberto Kempes. Ainda sem
Liziero e Anderson Martins, vetados pelo
departamento médico, o Tricolor deverá
iniciar a partida com: Tiago Volpi; Bruno
Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo;
Jucilei, Hudson e Hernanes (foto); Nenê,
Pablo e Everton. O jogo de volta será na
próxima quarta-feira (13), no Morumbi.

SPFC


