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Subiu para 273 o número de casos positivos de dengue em Cascavel, quase o triplo 
do que havia há 20 dias. O Bairro Alto Alegre detém um terço dos casos, mas houve 

crescimento em toda a zona oeste da cidade.  

Casos de dengue quase
triplicam em 20 dias

l Pág.5

Cascavel vira um
lixão a céu aberto
Quem passa pelas ruas de Cascavel, especialmente nos bairros, 
tem se assustado com a quantidade de lixo amontoado na 
frente das casas. A população atendeu ao mutirão, mas uma 
semana depois as equipes não conseguiram sequer terminar 
de limpar a primeira região atendida.
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Após ameaça de CPI,
Consamu recua e 
ex-diretores voltam
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04
Ladrões invadem 
zoo e roubam gás
e dois papagaios

PÁGINA

12
Cascavelense do
CT do Urubu 
quer voltar ao Rio
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Chefe de gabinete flagrado com rubi em Foz
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Crescente
12/04 - 16h06

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) disse que o ministro da 
Economia é “tigrão” com aposentados e “tchutchuca” com a “turma 
mais privilegiada”. “Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a vó”, respon-
deu Guedes. O pedigree não nega. Tal pai, tal filho. O Parlamento 
é para ser respeitado e não para servir de arena a saltimbancos.

O PT e segmentos de esquerda querem cobrar, em três meses 
do Governo Bolsonaro, o que em mais de 13 anos Lula, que está 
legalmente preso, e Dilma, que foi legitimamente cassada, não 
fizeram, inclusive deixaram o Brasil à beira da bancarrota, com 
mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados e endivida-
dos, empresas quebradas e a Petrobras saqueada. Deveriam ter 
vergonha de ainda se manifestarem.

Quanto à proposta da reforma da Previdência Social, sabemos 
que ela não é perfeita e carece, portanto, de questionamentos. Por 
isso, a necessidade de ser submetida democraticamente ao crivo 
parlamentar. Se os parlamentares não concordam com a proposta, 
então, que a rejeitem ou que corrijam as imperfeições durante a 
fase de apreciação do mérito e votação.

Agora, o que não é aceitável é a sociedade assistir a cenas 
quixotescas, próprias de arenas de circo, ocorridas naquela quarta-
-feira dia 3 de abril na audiência da CCJ da Câmara, onde os extin-
tos primitivos da esquerda, sempre inconformada por ter perdido o 
trono, deram o tom de desrespeito, chamando inclusive o ministro 
Paulo Guedes de mentiroso e de outras descortesias não compa-
tíveis com o decoro da Casa nem com as funções do mandato.

Parafraseando Rui Barbosa, a pátria não é de ninguém, embora 
o PT pensasse de forma diferente e intencionasse se estabelecer 
aqui por muito tempo.

A pátria é um conjunto de regras civilizadas às quais os cida-
dãos devem se submeter, incluindo os parlamentares que não 
podem faltar ao respeito com aqueles que vão ao Congresso para 
expor os seus projetos ou defender as suas ideias. 

Tigrão, thucatchuca, mentiroso e  
outras descortesias, que horror!

Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado - 
Balneário Camboriú

‘‘ AGÊNCIA BRASIL

Presidente da República, 
Jair Bolsonaro.  

“Acredito no Brasil e 
em suas instituições e 

respeito a autonomia dos 
poderes, como escrito em 
nossa Constituição. São 

princípios indispensáveis 
para uma democracia. 

Dito isso, minha posição 
sempre será favorável 
à liberdade de expres-
são, direito legítimo e 

inviolável”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Eleição acirrada Unioeste
As articulações para organização dos grupos para disputar 
a Reitoria da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná) estão a pleno vapor. O processo eleitoral ocorre de 

setembro a outubro. Entre as chapas concorrentes aparecem 
o atual reitor, Paulo Sérgio Wolff (Cascá), e Wilson Zonin. Eles 

seriam os favoritos a configurarem o cenário eleitoral e já 
disputaram o cargo na eleição passada - com graves denúncias 

e provocações. Cascá está no segundo mandato, que se encerra 
neste ano. A eleição envolve mais de 13 mil pessoas em todas 

as unidades da instituição pública de ensino.

Trechos da gravação
Na gravação que deu origem à ação, Luciano Fabian diz: 
“Mandaram te entregar. É os três conto (sic) lá que fala-
ram. Os outros dois já, já receberam, pelo que eu tô (sic) 
sabendo... (incompreensível) Não adianta, política é assim. 
Eu tô (sic) aprendendo a cada dia. (...) Oh João, não é sacana-
gem... Quero que você entenda que não existe sacanagem, o 
negócio é que a prefeitura precisa mandar”.
Ele segue: “Você tem que saber fazer o jogo. Você não precisa 
votar em tudo o que tem que votar, mas você tem que saber 
quando vai direcionar o negócio”. E, por último, pede ao 
então vereador: “Você vai ter carta branca com tudo. Onde 
tiver obra tua, [será] beneficiado”.

Luz pra poucos
O apagão nas vias públicas deve ter alguma “luz”. Na 

liderança de Governo, Romulo Quintino (PSL) está 
levantando dados sobre o valor arrecadado pelo Município. 
O parlamentar enviou pedido de informações ao secretário 

de Serviços e Obras Públicas, Adelino Ribeiro, sobre os 
investimentos. Um dos problemas é a qualidade das 

lâmpadas - algumas duram apenas um mês. Quintino disse 
que vai cobrar “lâmpadas de qualidade”.

Danos morais
O homem de 26 anos 
agredido por guardas 
municipais em dezembro do 
ano passado em Cascavel 
permanece com o processo 
em andamento. Após a 
demissão dos três servidores 
públicos envolvidos no 
caso, a vítima requereu 
uma indenização por danos 
morais no valor de R$ 50 
mil. O parecer depende 
da avaliação do juiz. As 
alegações de que o homem 
teria desacatado os guardas 
foram arquivadas.

Legislativo 
brilhante
Parece difícil para a Câmara 
de Cascavel ficar nos trilhos 
- é atropelada por escândalo 
atrás de escândalo. Ontem, 
após flagrante de transporte 
de pedras preciosas pelo 
chefe de gabinete Marcus 
Cesar Pereira da Silva - do 
vereador Misael Júnior (PSC) 
-, os moradores da zona oeste 
lembraram da “porta na cara” 
que levaram quando foram 
oferecer convite para jantar 
para pagar as despesas que 

tiveram com a UPS (Unidade 
Paraná Seguro).

Fim do PDI
Dentre as últimas 
obras incorporadas 
pelo PDI (Programa de 
Desenvolvimento Integrado) 
está a recuperação da 
pavimentação de vias no 
entorno da Avenida Tancredo 
Neves - usadas para contornos 
e acessos. O edital para 
contratação de empresa para 
o serviço foi lançado hoje. 
As propostas de todo o País 
poderão ser feitas até as 14h 
de 24 de maio.

Cadê as obras?
Veio empréstimo do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) de US$ 
28,750 milhões e agora está 
prestes a iniciar o Avançar 
Cidades, com R$ 35 milhões, 
e nada para a zona sul. O 
desabafo é do vereador Mauro 
Seibert (PP), que aponta 
dois problemas graves no 
trânsito da região: a Avenida 
Carlos Gomes e a Rua Rio da 
Paz. As vias estreitas causam 
congestionamentos e dificultam 
a passagem de caminhões. 

MP propõe acordo;
mas partes rejeitam

Passados quatro anos 
da denúncia de crime de 
corrupção ativa e passiva, 
o ex-vereador João Paulo de 
Lima e o ex-secretário muni-
cipal Luciano Fabian recu-
saram acordo de não perse-
cução penal proposto pelo 
MP (Ministério Público). 
Em crimes sem violência e 
grave ameaça, o MP pode 
deixar de processar crimi-
nalmente os envolvidos, 
definindo geralmente pres-
tação pecuniária ou servi-
ços à comunidade, assim 
extingue a punibilidade, não 
julga o mérito nem aponta 
culpabilidade.

Diante da recusa dos 
envolvidos, o caso segue na 
4ª Vara Criminal. A denún-
cia é fundamentada em 
um vídeo gravado em 2013 
que mostra um suposto 
pagamento de propina de 
Fabian para João Paulo. 
Uma imagem mostra João 
Paulo recebendo dinheiro. 
A contrapartida seria apoio 
ao governo do ex-prefeito 
Edgar Bueno (PDT). “O 
acordo não será aceito. 
Verificamos questões pro-
cessuais atropeladas e é 
preciso considerar ainda 
que não se pode violar a 
intimidade pessoal - pedi-
remos a nulidade da prova 
no processo [vídeo gravado 

entre João e Fabian]”, explica 
o advogado Julio Morbach, 
que defende João Paulo. 

Ele ressalta que o 
dinheiro que aparece na gra-
vação é proveniente de um 
valor emprestado por João 
a Fabian. “Há documentos 
que comprovam isso”. 

Morbach também alega 
que o posicionamento do 
ex-vereador durante as vota-
ções dos casos polêmicos 
revela equívoco por parte 
do MP: “João votou pela 
cassação de [Paulo] Beb-
ber e no caso da CPI das 
Pedras a Justiça em ação 
civil reconheceu que não 
houve ilegalidade”.

Pela primeira vez desde 
a aber tura do processo, 
Lima e Fabian prestarão 
depoimento na próxima ter-
ça-feira, às 13h30, na 4ª 
Vara Criminal, no Fórum de 
Cascavel. Antes, durante 
audiência de instrução, 
a juíza Filomar Helena 
Perosa Carezia ouvirá oito 
testemunhas de defesa. 
Uma de acusação - Ênio 
Job - teria sido dispen-
sada. Em novembro do ano 
passado houve a primeira 
audiência do caso, com o 
depoimento de quatro tes-
temunhas de acusação. 
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Parece que a polêmica em torno 
do Consamu (Consórcio Intermunici-
pal SAMU Oeste) deve chegar ao fim. 
Após a ameaça de abertura de CPI na 
Câmara para investigar um suposto 
boicote a Cascavel e o “desabafo” do 
secretário de Saúde de Cascavel no 
qual acusa o presidente do Consamu 
de “estar matando por vaidade”, os 
pivôs da crise são recolocados e a 
poeira assenta.

Ontem o médico Rodrigo Nicá-
cio confirmou que aceitou o con-
vite para voltar à direção técnica 
do Consamu. “Já dei meu ok e 
agora tudo depende dos trâmites 
burocráticos. Mas é provável que 
na quinta ou na sexta-feira da pró-
xima semana já esteja de volta ao 
cargo. Tenho compromissos mar-
cados fora do Estado no início da 
semana, assim que retornar posso 
assumir”, disse Nicácio. 

Nicácio e Peixoto  
voltam ao Consamu;  

acordo pode sepultar CPI

Para celebrar a Páscoa em 
comunidade, a equipe do 
Focus Concursos Públicos 
realizou uma ação solidária 
no Hospital Ceonc, em 
Cascavel. Os próprios 
colaboradores arrecadaram os 
chocolates e os distribuíram 
aos funcionários da unidade, 
aos pacientes e a seus 
acompanhantes, levando 
carinho e atenção a quem 
lida diariamente com uma 
doença tão difícil.

 Sem desconforto
Rodrigo Nicácio disse ontem que o desconforto e o descontentamento fica-

ram no passado: “Tivemos [todos] que iniciar uma nova história. Após longas 
conversas com [José] Peixoto e Jucenir [Stenzler], houve um compromisso de 

trabalharmos juntos, novamente, em prol do Consamu, que é muito maior 
que qualquer um de nós, sobretudo pela relevância para a saúde da região e 

qualidade dos serviços prestados. Estou motivado, ciente das responsabilidades 
e cobranças que receberemos”, frisa Rodrigo. 

Ele também fez questão de ressaltar o trabalho da equipe do Consórcio: “O Con-
samu é muito mais do que eu e o Peixoto. Nós somos líderes, mas quem faz tudo 

dar certo são os 750 funcionários que estão lá trabalhando mesmo na nossa ausên-
cia para que tudo funcione. O trabalho de todos fez com que nesses pouco mais de 

cinco anos 400 mil pessoas fossem atendidas”, complementa Nicácio. 

Ele havia sido exonerado e avi-
sado da demissão por mensagem 
de WhatsApp no dia 13 de março, 
sem justificativa. A saída de Nicá-
cio e outros dois diretores causou 
desconforto geral. A Prefeitura de 
Cascavel demonstrou desconten-
tamento com a notícia, já que não 
havia sido consultada a respeito.

A queda de braço envolveu então 
o diretor-geral do Consórcio, José Pei-
xoto, que foi exonerado na mesma 
ocasião e renomeado. Só que, como 
Peixoto é servidor da prefeitura, 
para voltar ao Consamu era preciso 

autorização do prefeito Leonaldo 
Paranhos, o que só foi assinado no 
fim da tarde de quarta-feira (16).

Um acordo entre a presidência 
do Consamu e a Prefeitura de Cas-
cavel teria posto fim à crise. Pei-
xoto liberado com a condição de 
que Nicácio voltasse à função. 

A repor tagem do HojeNews 
entrou em contato com o presidente 
do Consamu e prefeito de Palotina, 
Jucenir Stenzler, mas, novamente, ele 
não atendeu às ligações. O prefeito 
Leonaldo Paranhos também foi pro-
curado sem sucesso.  

Superlotação UPAs
Muito pior que o desconforto político 
que as exonerações causaram foi o 
prejuízo para os pacientes que lotam 
as UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento) de Cascavel. 
Na última segunda-feira havia 48 
pacientes à espera de leitos hospitala-
res. O boicote a Cascavel foi denunciado 
pela mensagem enviada pelo secretário 
de Saúde de Cascavel, Rubens Griep, 
ao presidente do Consamu, na qual o 
acusava de matar pessoas por vaidade e 
ameaçava não repassar mais o paga-
mento ao consórcio. Cascavel responde 
hoje por mais da metade do orçamento 
do Consamu. O Consamu negou o boi-
cote e disse que os hospitais de referên-
cia estariam lotados, impossibilitando 
as transferências de pacientes. 

DIVULGAÇÃO
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OFF

PROMOÇÃO VÁLIDA DURANTE O MES DE ABRIL 
OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Casos ............. 26/3 ...... 17/4 ........ Variação
Notificados .....709 ........ 1.288 ...... 81%
Confirmados ...106 ........ 273 ......... 157%

 Subiu para 273 o número de 
casos positivos de dengue em Cas-
cavel, conforme revela o Boletim 
de Arboviroses divulgado na manhã 
de ontem (17) pela Secretaria de 
Saúde. Em uma semana houve 69 
novas confirmações e, em 20 dias, 
o crescimento é de 157%.

De acordo com a diretora da 
Vigilância em Saúde, Beatriz 
Tambosi, além do aumento de 
casos do Bairro Alto Alegre - com 
30 novas confirmações em uma 
semana, passando de 91 no 
último boletim para 121 ontem 
(17) -, chama atenção o aumento 
de casos positivos também nos 
Bairros Coqueiral (25 casos); 

Casos de dengue quase
triplicam em 20 dias

Aclimação (14), Santa Cruz (11); 
Pioneiros Catarinenses (7), Par-
que Verde (7), Universitário (9) e 
Santo Onofre (6).

Ao todo, o Município contabiliza 
1.288 notificações (casos suspei-
tos) este ano, 81% a mais que 20 
dias atrás (709). 

Desses, 273 são confirmados 
e autóctones; 2 são importados 
(contraídos fora do Município); 
301 foram descartados e outros 
704 estão aguardando o resul-
tado. “Temos ainda um óbito con-
firmado na região do Alto Alegre 
e um óbito em investigação na 
região do Bairro Universitário”, 
lembra Beatriz Tambosi.

Ano epidêmico
Para 2019, as autoridades em saúde 
trabalham com expectativa de um 
ano epidêmico maior do que o 
registrado em 2016. De acordo com 
Beatriz, é importante que a popula-
ção continue fazendo a tarefa de casa 
semanalmente, prestando atenção 
no ambiente onde vive, cuidando e 
fiscalizando o quintal para não deixar 
água parada em pequenos recipien-
tes que podem se transformar em 
grandes criadouros.
“O volume de lixo que estamos reco-
lhendo na cidade é extraordinário, de 
volumosos acumulados há tempos 
pela população. A infestação por 
Aedes aegypti e o número de casos 
só vão reduzir com a participação de 
todos. O Poder Público, sozinho, não 
dará conta”, frisou Beatriz. 

DENGUE 

Veja mais sobre o mutirão de limpeza na página 6. 



06 LOCAL HOJE NEWS, 18 DE ABRIL DE 2019

Cascavel vira um
lixão a céu aberto

O mutirão de limpeza realizado 
fim de semana passado tinha 
a promessa de fazer uma faxina 
na cidade. Só que não contavam 
com o tamanho da sujeira. Os três 
dias foram pouco e o resultado é, 
uma semana depois, um verda-
deiro lixão espalhado pelas ruas à 
espera do caminhão coletor.

Os moradores atenderam ao 
apelo e não pouparam nas pilhas 
de entulho. Tinha de sofá a gela-
deira. Montanhas de lixo se forma-
ram em diversas ruas da cidade. O 
mutirão não venceu coletar tudo no 
tempo previsto e a euforia agora dá 
lugar para a reclamação. Isso por-
que até quem não tinha problema 
com lixo agora tem, ao ver a sujeira 
do lado de fora da sua casa. A per-
gunta é: Não vão passar por aqui?

A repor tagem do HojeNews Pontos de apoio
Pontos de apoio estão espalhados pela cidade. Confira: 
l Santa Cruz, atrás da Praça Céu. 
l Jardim Palmeiras, próximo à iniciação esportiva. 
l Interlagos, atrás do Centro da Juventude. 
l Los Angeles, próximo ao Cmei Nilce Leite Sperança. 
l Ipanema, em frente à UBS, na Rua Ásia. 
l Cascavel Velho, próximo à UPA Veneza. 
l Parque São Paulo, Rua Cuiabá esquina com Rua Sete de 
Setembro. 
Quem não conseguir levar os lixos e entulhos até os pontos 
de apoio pode ligar para o telefone do Ecolixo (45) 3902-
1392 e agendar o recolhimento. Mas isso somente após as 
ações do mutirão terem sido encerradas. 

percorreu alguns bairros ontem e por 
onde passava via lixo e ouvia reclama-
ção. A exceção foi perto do Estádio 
Olímpico Regional, onde três meninos 
se divertiam com um pedaço de sofá 
que virou uma prancha para escorre-
garem. Por coincidência, o local fica 
perto de onde as ações estavam 
sendo realizadas ontem. 

Vaso sanitário, entulhos e latas 
de tinta são o novo cenário na frente 
da casa de Maria Aparecida da Silva, 
no Bairro Brasília. A zeladora conta 
que os entulhos estão ali há cinco 
dias: “Eu ainda não vi nenhuma ação 
do mutirão aqui, no bairro”. 

Pelo calendário divulgado pela 
prefeitura, o bairro onde Maria 
mora deveria ter sido atendido na 
última sexta-feira (12). 

Também morador do Brasília, 

Sem volta
O gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão, 

explica que as ações nesta semana estão concentradas na área 
1, que concentra bairros da zona oeste da cidade. “Estamos 

fechando por bairros. Hoje [ontem] nós estamos trabalhando 
no [Bairro] Santo Onofre, Alto Alegre e Santa Cruz”. 

Ele explica que nos locais onde lixos e entulhos já foram reti-
rados não haverá retorno das equipes, caso do Bairro Tropical, 
em que ainda tem ruas para recolher. “Se tem lixo a ser cole-

tado é porque as pessoas colocaram depois que nós fechamos 
100%. Essas pessoas têm que achar um jeito de levar o lixo aos 

pontos de apoio”. 

Próxima semana
A partir da segunda-feira (22) o 

mutirão retorna para a região três, 
composta pelos Bairros Maira Luiza, 
Neva, Parque São Paulo, Santa Felici-
dade, Universitário, Cascavel Velho, 

Região do Lago, Pacaembu e São 
Cristóvão. Cocão conta que a escolha 
da região é o “baixo volume” de lixo. 

“Após finalizarmos a região três, 
vamos para a região dois, onde a 

demanda é bem maior. Então entra-
mos lá com toda a estrutura para 
finalizar a cidade”. A região dois é 

composta pelos Bairros Brasmadeira, 
Interlagos, Cataratas, Morumbi, 

Periolo, Floresta, Brasília, Canadá, 
Country e Cancelli.  

Vilmar Camargo conta que colocou 
o lixo na frente de casa há uma 
semana e também percebeu movi-
mentação. “Acredito que o ideal 
teria sido estipular uma semana 
para cada região”, sugere. 

O aposentado lembra que a inten-
ção do mutirão é combater a den-
gue: “Se chover esse lixo descartado 
servirá de casa para o mosquito e o 
problema vai se expandir”. 
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Catedral Nossa Senhora Aparecida
início às 19h 
Encenação interna 
Endereço: Avenida Brasil, Centro 

Paróquia Santa Rita de Cássia
início às 20
Encenação externa, em frente à Paróquia 
Endereço: Serra da Esperança, Morumbi 

Paróquia Rainha dos Apóstolos
início às 20h
Encenação externa como início no salão 
paroquial e término na quadra poliesportiva
Endereço: Nova Cidade

Paróquia São Cristóvão
início às 20h
Encenação interna
Endereço: Avenida Brasil, Centro

Dentro da Semana Santa, uma das princi-
pais tradições em Cascavel é a encenação da 
Via Sacra. Neste ano, pelo menos dez igrejas 
terão apresentação. “Para nós é algo muito 
importante. A cada ano tentamos melhorar a 
cena e acrescentar cenas novas, para mostrar 
1% daquilo que Jesus sofreu por nós”, relata o 
coordenador-geral da Via Sacra Viva da Paróquia 
Rainha dos Apóstolos, Valter Barcelos Filho. 

Valter conta que a expectativa é de um 
público de 4 mil pessoas apenas na paró-
quia dele.

Via Sacra será encenada 
em dez igrejas de Cascavel

ENCENAÇÃO da Via Sacra na Paróquia Rainha dos Apóstolos 

Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus 
início às 19h30
Encenação externa com início em frente à 
paróquia e término em frente à Paróquia 
Santo Agostinho, Bairro Floresta 
Endereço de saída: Avenida Pintasilgo, 1.127 
- Clarito

Comunidade Nossa Senhora do Migrante
início às 20h
Encenação interna
Endereço: Avenida Brasil, Centro 

Paróquia Imaculado Coração de Maria
início às 19h
Encenação externa em frente ao pátio da 
igreja
Endereço: Rua Jaraguá, 182 - Periolo. 

Capela São Maximiliano Maria Kolbe
início às 19h
Encenação externa pelas ruas ao entorno da igreja
Endereço: Rua Frei Maximiliano Kolbe, 970 - 
Pioneiros Catarinenses  

Paróquia Santa Luzia
início às 19h
Encenação externa com início em frente 
ao posto de saúde do bairro e término em 
frente à paróquia
Endereço: Rua França (saída) a Rua Suíça 
(chegada), Cascavel Velho  

Paróquia Parque São Paulo
início às 20h
Encenação externa 
Endereço: Rua General Osório, 1.298 - Par-
que São Paulo 

Igrejas que farão a Via Sacra nesta Sexta-Feira Santa 
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A Lua indica mudanças e imprevistos. No trabalho, 
observe os acontecimentos para tirar o melhor 
proveito das situações. Quem sabe transformar 
desafios em oportunidades sempre sai na frente! 

Você vai querer curtir o sábado em companhia de 
pessoas queridas. Trabalhe em equipe e conte 
com os amigos para o que precisar. Alguém mais 
experiente pode dar bons conselhos. 

Você pode ter um dia muito produtivo no 
emprego. Vários astros vão estimular sua car-
reira, então, defina metas ambiciosas e faça a 
sua parte para atingi-las. 

Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e traba-
lhar em equipe pode ser muito estimulante. Bom 
dia também para estudar ou orientar os filhos nas 
tarefas. Se não tem compromissos, a dica das 
estrelas é se divertir! 

Ótimo astral para curtir sua casa e ficar com a 
família. Aproveite para resolver aquelas questões 
de rotina que sempre ficam para depois. Vários 
astros vão ajudar você a aprofundar os laços com 
os parentes. 

A Lua vai deixar seu signo mais extrovertido e 
você terá muita facilidade para interagir com as 
pessoas. Troque ideias com colegas e exponha 
mais as suas opiniões no emprego. 

A Lua anuncia um dia muito lucrativo para o seu 
signo. Pode ganhar dinheiro com um serviço feito 
em casa ou com algo que faz como hobby nas 
horas vagas. 

Os astros vão levantar seu astral e você vai agra-
dar todo mundo com seu bom humor. Procure inte-
ragir mais com os colegas, troque ideias e ouça 
dicas para agilizar seu serviço. 

Você pode precisar de mais concentração no 
trabalho. Busque um cantinho mais isolado para 
cumprir suas tarefas, se puder. Depois, a dica dos 
astros é ir para casa e relaxar em companhia da 
família. 

Você terá facilidade para atrair aliados para seus 
projetos e pode ter um dia bem produtivo se tra-
balhar em parceria com os colegas. Juntos, vocês 
terão ideias rápidas e criativas para resolver as 
coisas. 

A Lua deixa seu signo mais ambicioso. Segundo 
os astros, pode ser um dia bem lucrativo para 
quem estiver disposto a se dedicar ao trabalho, 
ainda mais se você trabalha com o público. 

Viajar com os amigos pode ser uma ótima opção 
para você hoje. Também pode visitar alguém que 
mora longe e não vê há algum tempo. Se você vai 
para o serviço, mostre curiosidade e vontade de 
aprender novas funções.
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 Ladrões roubam zoo e levam papagaios
O GDE (Grupo de Diligências Especiais) está investigando o assalto ao Zoo-

lógico Municipal de Cascavel ocorrido na noite de terça-feira. Os criminosos 
renderam o guarda patrimonial que fazia a segurança do local e invadiram 
o laboratório. Além de causar estragos no local, os criminosos levaram dois 

papagaios e um botijão de gás e danificaram a grade do viveiro. O guarda con-
tou que foram três indivíduos os autores do crime, um deles estava armado. 
Não há câmeras de monitoramento.  O roubo aconteceu na instalação deno-
minada biotério, onde tratam aves resgatadas e/ou doentes. Investigações 

seguem em curso para identificação e localização dos autores. 

PF investiga transporte 
de R$ 14 mi em rubis

A Polícia Federal de Foz do 
Iguaçu investiga o transpor te de 
7,5 quilos de rubis apreendidos 
na bagagem de dois cascavelen-
ses que tentavam embarcar no 
Aeropor to das Cataratas, em Foz 
do Iguaçu. 

A apreensão aconteceu na 
terça-feira quando os dois pas-
sageiros - um deles assessor do 
vereador Misael Júnior - embar-
cariam para Guarulhos (SP). Eles 
afirmaram que levariam as pedras 
até o Estado vizinho para que uma 
empresa as levasse até Portugal 
para a venda. 

Como eles não tinham a Nota 
Fiscal de Origem das pedras, que 
é exigido por lei, os produtos foram 
apreendidos. Outra questão que 
chamou a atenção da PF é que a 
trade (empresa que faria a comer-
cialização) havia emitido nota fiscal 
de transporte no valor de R$ 81 
mil e um laudo de avaliação por 
gemólogo apontava a mercadoria 
com o valor de US$ 3,6 milhões, 

cerca de R$ 14 milhões. 
Os passageiros foram ouvidos 

e liberados. Um inquérito sobre o 
caso será instaurado.

De acordo com a Receita Fede-
ral, se a documentação não for 
apresentada, o caso é identificado 
como crime contra o patrimônio, na 
modalidade de usurpação, produ-
zir bens ou explorar matéria-prima 
pertencentes à União sem autoriza-
ção legal. A pena é de detenção de 
um a cinco anos e multa. O trans-
porte desses bens tem a mesma 
pena. As pedras foram enviadas 
para perícia para analisar o grau 
de pureza e valor real.  

Preso da PIC sai
para trabalhar
e não retorna
Uma sindicância será instaurada 
para apurar a fuga de um preso 
da PIC (Penitenciária Industrial 
de Cascavel). O detento sumiu 
no dia 5 de abril. De acordo com 
o Depen (Departamento Peni-
tenciário), Laurindo Fernandes 
dos Santos tinha autorização 
judicial para trabalhar fora da 
unidade penal, mas não retornou 
no horário previsto e por isso é 
considerado evadido. A direção 
da unidade fez a comunicação do 
fato a Vara de Execuções Penais e 
também as forças policiais. 
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PEC recebe doação 
A PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) 
recebeu nesta semana mais 40 sacos de 
cimento doados por entidades, grupos 
de serviço e empresários de Toledo. 
Somadas com as outras doações, já são 
quase 200 sacos do material, que vieram 
por meio da parceria com o Conselho 
da Comunidade do município vizinho. O 
cimento vai permitir a reforma do bloco 
3 da penitenciária, destruído na última 
rebelião, há pouco mais de um ano. A 
obra segue dentro do ritmo esperado e 
a previsão é de que seja concluída nos 
próximos meses. O coordenador regional 
do Depen, em Cascavel, Thiago Correia 
afirma que parcerias assim são importan-
tes, pois muitos dos presos que estão na 
PEC, são das Cadeias Públicas da região.  

O presidente da Câmara de 
Cascavel, Alécio Espínola, quer 
explicações sobre a estrutura pro-
fissional e física do IML (Instituto 
Médico Legal) de Cascavel. Ele 
afirmou à repor tagem do Jornal 
O Paraná que vai até o local hoje 
verificar a estrutura e como fun-
cionam as escalas de trabalho. 

O questionamento veio depois 
da família do jovem Lucas Maldo-
nado Garcia, de 24 anos, esperar 
mais de 13 horas para que o corpo 
fosse liberado. O jovem faleceu por 
volta das 21h e o corpo foi libe-
rado perto do meio-dia de domingo. 
Familiares queriam doar as córneas 
do rapaz, mas por conta dessa 
demora não foi possível. “Não dá 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
06

para aceitar isso. A dor de uma 
família, que ainda tem que espe-
rar todo esse tempo com cinco 
médicos legistas contratados? Vou 
até lá para tentar entender o que 
acontece e o que pode ser feito, já 
que não é a primeira vez que isso 
acontece”, explica Alécio. 

De acordo com a Direção da 
Polícia Científica do Paraná, a 
situação foi um “caso pontual” e 
que o corpo da vítima chegou ao 
IML perto das 23h40 e foi liberado 
perto das 12h. Além disso, o Insti-
tuto Médico Legal informou ainda 
que entre as 23h e as 7h não são 
realizados exames de necropsia, 
como recomendado por instrução 
técnica da medicina legal em todo 
o País. Mas a demora ocorreu por-
que durante o atendimento dessa 

ocorrência a funcionária que estava 
de plantão se cortou e precisou de 
atendimento médico, o que causou 
atraso nos atendimentos. E que, 
como o acidente não incapacitou 
a servidora de voltar ao trabalho 
- apenas a atrasou -, não foi cha-
mado outro plantonista. 

Vereador quer explicações 
sobre estrutura do IML

Sem prazo de reforma
A Polícia Científica afirmou ainda que a construção e a reforma das unida-

des de todo o Estado é estudada permanentemente pela direção, em conjunto 
com a Secretaria da Segurança Pública e outros órgãos de governo envolvi-

dos. Contudo, sem prazo para acontecer.

Número de 
profissionais 

Atualmente, o IML de Cascavel 
tem plantão de sobreaviso 24 horas 
e a escala é composta por cinco 
médicos-legistas. De acordo com 
a Polícia Civil, está em andamento 
concurso da Polícia Científica que 
vai reforçar o quadro de servidores 
de todo o Estado. Para Cascavel 
está prevista a nomeação de dois 
servidores, o que garantirá o fun-
cionamento normal da escala. 

DEPEN
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Com o CT Ninho do Urubu liberado 
apenas para o time profissional do Fla-
mengo, as categorias de base, a partir de 
sub-14, têm treinado em outros clubes no 
Estado, alguns até uma hora de distância 
da sede rubro-negra. Por isso, e até que a 
situação “se normalize” por lá, Eduardho 
Marcante segue treinando na Escolinha 
de Futebol do Santos em Cascavel, no 
campo do Canecão, e também matricu-
lado na rede de ensino da cidade.

A ideia é continuar assim até por volta 
do mês julho, época das férias escolares 
– por conta da transferência - e quando 
a situação da base flamenguista já deva 
estar resolvida, espera o pai de “Dudu”, 
Elder Marcante, que planeja se mudar de 
vez para o Rio de Janeiro.

“Tenho experiência como moto-
rista de ônibus e para trabalhar em 
restaurante, mas posso me ajustar, 

Sonho que se sonha junto
O sonho de dez em cada dez 

jovens atletas que treinam em 
escolinhas de futebol Brasil afora 
sempre está mais perto de se tor-
nar realidade para aqueles que já 
estão no radar ou treinando nas 
grandes equipes do País. Esse é 
o caso do zagueiro cascavelense 
Eduardho Marcante, de 13 anos, e 
jogador do Flamengo que escapou 
da tragédia que vitimou alguns de 
seus amigos e companheiros de 
equipe há dois meses, no CT Ninho 
do Urubu, no Rio de Janeiro.

“Ele estava lá, na cidade, no dia 
da tragédia. Soubemos do incêndio 
pela TV e nos preocupamos na hora. 
Pela idade, ele não podia dormir no 
CT, mas na noite anterior havíamos 
conversado e ele estava lá, para jan-
tar. Aliás, ele fazia as refeições lá, 
mas não podia passar a noite, por 
causa da idade”, explica Francielli 
Farias, mãe de Eduardho, que fez 13 
anos no último dia 30 de março.

No Rio de Janeiro, “Dudu”, 
como é conhecido o jovem atleta, 

morava em uma casa com outros 
seis que também treinavam no Fla-
mengo e não tinham idade para se 
alojar no CT. Os custos eram ban-
cados pelo empresário dos jogado-
res, numa prática comum até então 
e que perdurava até os jovens com-
pletarem 14 anos, mas atualmente 
proibida e sob rigorosa fiscalização 
dos órgãos competentes.

“O empresário se disponibiliza a 
manter uma ajuda de custo e suge-
riu alternativa, como alguns pou-
cos meninos unirem suas rendas 
para morar na casa de outro, mas 
o Eduardho não quer voltar para lá 
sem sua família. Ele ficou traumati-
zando, nesse sentido. E nós também 
ficamos. Nunca se imagina que uma 
tragédia dessas pode acontecer, 
ainda mais num dos clubes mais 
estruturados do País. O Eduardho 
saiu de casa com 12 anos para ir 
morar num lugar desconhecido para 
viver seu sonho, e realizar o sonho 
dele acabou se tornando o nosso”, 
continua Lucielli. EDUARDHO passava o dia todo no CT Ninho do Urubu 

NO FLA, Eduardho é “maior” que Everton Ribeiro 

ARQUIVO ATLETA

De “mala e cuia” para o Rio de Janeiro
como cortar grama ou lavar coletes. Eu 
posso ir primeiro e a Francielli [esposa] 
ir depois com nosso filho pequeno, 
quando estivermos estabelecidos. 
Temos um restaurante que já coloca-
mos à venda aqui em Cascavel, pois 
pode ser que não consigamos trabalho 
tão rápido e ainda assim precisemos 
nos manter por um tempo”, diz Elder, 
explicando que a ajuda do empresário 
de Eduardho não basta nem para o alu-
guel de uma quitinete.

A família Marcante tem preparado 
currículos para distribuir no Rio de 
Janeiro e também buscado ajuda de 
empresários cascavelenses que tenham 
comércio/empresa na Cidade Maravi-
lhosa ou contatos por lá para indica-los, 
ou ainda moradia disponível. Para quem 
puder ajudar o número de telefone 
para contato é 99984-4387. 

ARQUIVO ATLETA
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CASCAVEL, 18 DE ABRIL DE 2019

1- Jose Adauto Pereira e Dirce Pereira dos Santos
2- Iran Domingos Viecelli e Miriam Abucarma
3- Sidnei Gomes da Silva e Joisse Regina Ferreira Lopes
4- Marlon Bitencourt e Bruna Samways Simonato
5- David Correa Lagner e Taiane Magalhães
6- José Domingos Pereira dos Santos e Maria Barbosa Calisto
7- Adriano Aparecido Faria e Edina Pereira dos Passos
8- Jose Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa 

Eurico Chagas e Luane Noguy de 
Camargo representam o taekwondo casca-
velense na Seletiva Nacional de Combate 
Game, nesta quinta-feira, em Brasília (DF). 
A competição vale vaga direta para o 
Mundial, que será realizado em junho, na 
Hungria. Luane vai competir na categoria 
até 44 kg juvenil, luta e poomssae, e 
Eurico participará como técnico da seleção 
paranaense. A competição reunirá ainda 
alunos-atletas de 15 a 18 anos nas moda-
lidades de judô, caratê e luta olímpica. 

            SUL-AMERICANA
21h30 Mushuc Runa x U. Española
21h30 Sport Huancayo x Wanderers

             COPA DO BRASIL
20h Bahia x Londrina 

A etapa de abertura da tempo-
rada 2019 da Série B do Campeo-
nato Paranaense Adulto feminino 
começa nesta sexta-feira, em Casca-
vel. A cidade, que sediou no último 
fim de semana a primeira etapa das 
categorias de base, sub-15 e sub-
17 masculino, volta a ser palco das 
competições oficias da Federação 
Paranaense de Voleibol até domingo.

A competição ocorrerá simulta-
neamente com as disputas tam-
bém da Série B do Estadual adulto 
masculino. Todos os jogos femini-
nos, das cinco rodadas classifica-
tórias, serão realizados no ginásio 
de esportes do Colégio ESI Nossa 
Senhora Auxiliadora.

Estarão na disputa nesta tempo-
rada três equipes da região Oeste: 
AABB Cascavel, Foz do Iguaçu e 
São Miguel do Iguaçu; e as estrean-
tes Chopinzinho, do Sudoeste; e 

Vôlei feminino adulto
Colégio Vicente Rijo/Londrina, do 
Norte do Estado.

A equipe da casa, AABB Casca-
vel, que disputou a competição no 
último ano, retorna com intuito de 
avançar na classificação e brigar 
pelas vagas de acesso. “Nesta 
primeira etapa vamos jogar com 
a maioria das atletas da catego-
ria juvenil, para prepará-las bem 
a fim de fortalecer um novo grupo 
visando a Divisão A, que é nosso 
objetivo, obviamente. Porém não 
estaremos com a força máxima 
agora, mas apostamos nesse cres-
cimento para a segunda etapa”, 
comenta o técnico Ladir Salvi.

JOGAM HOJE

ARQUIVO ATLETA
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