
Com a terceira queda consecutiva, Cascavel chega ao fim de 2019 com o menor número 
de homicídios que se tem registro. Neste ano foram registradas 35 mortes violentas, con-
tra 44 ano passado e 63 em 2017. Em contrapartida, o destaque negativo foram para os 

homicídios: seis mulheres foram brutalmente mortas, a maioria por ex-companheiros. 
l Pág. 12

Paranhos entra na reta final do mandato 
com calendário cheio de entrega de obras 
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Cascavel tem menor índice
de homicídios da história

Azul ampliará voos durante o Show Rural l Pág
. 7

Fé e tradição 
O Grupo Folia de Reis de Cascavel mantém viva 
uma tradição de mais de meio século, levando 

a famílias da zona norte mensagens sobre o 
menino Jesus, fé e esperança. Neste ano, a festa 
de encerramento será no dia 5, com uma missa 
seguida de um grande almoço à comunidade.

l Pág. 10
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Nublado com 
pancadas de chuva

A prática não é mais tão comum como antigamente: parar 
para contar o estoque. Em tempos de informatização de proces-
sos, números são oferecidos online. Os que ainda baixam suas 
portas, compensam na reabertura, com promoções normalmente 
estonteantes.

Há também hoje os que trabalham com baixo estoque, o que evi-
dentemente facilita o controle e dispensa uma parada mais brusca.

Proponho, apesar do desuso atual, um fechamento para 
balanço neste fim de ano. Sim, minha proposta é que você pare um 
pouco e olhe para o que está parado no depósito interior. Faça uma 
pausa antes de seguir adiante, nem que seja de meio expediente!

Há uma tática exterior para ajudar internamente: examine sua 
vida arrumando as gavetas ou armários. Antigamente chamavam 
isso de “Retiro da Boa Morte”. E se eu ou você soubéssemos que 
passaríamos ainda hoje “desta para a melhor”, não deixaríamos 
tudo arrumadinho? Tem gente que não, mas a maioria sim.

Ao abrir até o fim a gaveta, vamos enxergar de novo coisas 
guardadas sem razão, que pesam desnecessariamente e precisam 
ser descartadas ou ir para a doação. Ao fazer isso com anotações 
já indecifráveis ou roupas esquecidas, tenha coragem também de 
rasgar mágoas que perderam o sentido, oferecendo, sem receios, 
o perdão, a reconciliação. Ao lembrar do amigo esquecido no corre-
-corre, doe também um abraço apertado, acompanhado de um bom 
bate-papo para “colocar a conversa em dia” e repor as prateleiras 
da amizade.

No final do balanço, ao religar o celular, faça uma promoção 
de arromba, daquelas que surpreendem mesmo, e comece 2020 
zerado de pesos e volumes. Mais leves, seremos capazes de amar 
mais e sermos - como todos queremos -, mais felizes. 

Feliz ano novo! 

Fechado para balanço

Osvaldo Luiz Silva é jornalista, editor da Revista Canção 
Nova e membro da Acla (Academia Cachoeirense de Letras 

e Artes), em Cachoeira Paulista (SP)

Pedido do Papa Francisco 
para que as famílias 

recolham os celulares 
durante as refeições, feito 
durante a última oração 

do Angelus de 2019. 

DIVULGAÇÃO

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

 “Você, em tua família, 
sabe se comunicar, ou 
é como aqueles jovens 
na mesa, cada um com 

o telefone celular, que estão 
trocando mensagens em chats? 

Naquela mesa parece um silêncio, 
como se estivessem na missa, mas 
não se comunicam. Devemos reto-
mar a comunicação em família: os 
pais, os pais com os filhos, 
com os avós, mas comu-
nicar-se, com os irmãos, 

entre eles”. ‘‘
‘‘

Jornal O Paraná
Terça-feira, 31 de dezembro de 2019 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes
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alegrias e realizações.
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95ª São Silvestre

Brasileiros tentam quebrar jejum nesta terça
São Paulo – Prova tradi-

cional no calendário de corre-
dores de todo o mundo, e que 
terá a largada principal às 
8h05 desta teça-feira (31), a 
Corrida São Silvestre chega à 
sua edição de número 95 neste 
último dia de 2019. Ela fecha 
a temporada de competições 
no Brasil e é encarada de mui-
tas formas pelos participan-
tes. São 35 mil competidores 
inscritos. Os do pelotão de eli-
te vão em busca dos R$ 168,5 
mil da premiação. Já os do pe-
lotão geral enfrentarão os 15 
quilômetros da disputa com os 
mais distintos objetivos. Para 
os corredores do País sede, a 
missão extra é encerrar um je-
jum de nove anos na Corrida. 

A última vitória verde e 
amarela foi em 2010, quando 
Marílson Gomes dos Santos 
faturou a prova no masculino. 
Entre as mulheres, o tempo 
sem conquista é ainda maior: 

desde 2006, com o título de 
Lucélia Peres. De lá para cá, 
nas duas modalidades, os 
corredores da Etiópia e Quê-
nia têm dominado a competi-
ção em São Paulo.

Apesar do jejum, o Brasil 
ainda é o maior vencedor da 
São Silvestre, com 29 conquis-
tas. O Quênia aparece em se-
gundo lugar, com 14 títulos. 
No feminino, o País figura na 
terceira posição, com cinco 
conquistas, atrás de Portugal 
(sete vezes) e Quênia (13).

Na prova do ano passado, 
por exemplo, o Brasil mais 
uma vez não conseguiu fa-
zer frente aos africanos. Os 
melhores colocados do País 
foram Giovani dos Santos e 
Jenifer Nascimento, ambos 
em oitavo lugar. Já na edição 
de 2017, o Brasil amargou o 
pior resultado, com o 12º lu-
gar de Ederson Pereira e o 
10º de Joziane Cardoso.
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HojeNews - Para começar, como ficará 
a Transitar?

Leonaldo Paranhos - A Transitar está 
sendo liquidada pelo Vander [Piaia] aos 
poucos. Agora conseguimos abrir conta, 
CNPJ e em janeiro migram os funcioná-
rios, as receitas e em fevereiro as ações 
práticas da Transitar, com novo formato, 
humanizado, identificação de radar, com-
portamento diferente da comunicação do 
agente com a população. É fundamen-
tal uma interação dos atores de trânsito: 
pedestres, motoristas e agentes, este é 
o líder de tudo. O motorista não deve ter 
medo de parar o carro para pedir uma infor-
mação... o agente não pode ser uma figura 
para multar. A multa deve ser a última fer-
ramenta. Isso envolve sinalização, proximi-
dade do agente com a população: ele deve 
estar visível e não escondido. 

HojeNews - E as demissões?
Paranhos - Vamos ter 20% [dos cargos] 

retirado, cortar o que achamos que tem 
de sobra. Temos na Cettrans uma cabeça 
grande e um corpo pequeno... temos que 
inverter isso: ter mais pessoas nas ruas, nos 
terminais... e menos no administrativo. Os 
maiores cortes serão no administrativo, 
onde estão os maiores salários e há funcio-
nários aposentados. Não faremos cortes de 
servidores, mas de funções.

HojeNews - Mesmo com ação na Jus-
tiça, o contrato do lixo parece ser algo 
inatingível...

Paranhos - Eu não disse que cancelaria 
o contrato. O formato é que está errado: se 
fizesse licitação (o ex-prefeito fez no último 
mês de governo com prazo de cinco anos), 
eu faria a coleta separada da poda e da 
varrição. Economizamos R$ 10 milhões em 
comparação com a gestão passada, mesma 
empresa, mesmo serviço... A cidade está 
muito mais limpa que no passado e paga-
mos menos. Não fizemos aditivos, apenas 
dois do dissídio coletivo, que é obrigado via 
contrato. A gestão passada teve 22 aditivos. 

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) entra no último ano de 
mandato da quinta maior cidade do Estado. Após enfrentar 
obras paradas e cortes de verbas da União, Cascavel se 

consolida com uma infraestrutura invejável e com as finanças 
em dia. Para estes últimos 12 meses de gestão, Paranhos 

planejou um calendário cheio de ações e conclusão de obras.  

Paranhos entra na reta final do
mandato com calendário cheio

Quando chovia, caiam galhos e faziam adi-
tivo. Não fazemos... a mesma equipe pre-
cisa fazer tudo e deixar bonito como está.

HojeNews - O contrato com o BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento) chegou ao fim. Qual sua avaliação?

Paranhos - O contrato do BID termina 
em dezembro, no entanto, vai até feve-
reiro em função das documentações e 
da entrega de obras. Existem obras em 
trâmite, que até janeiro serão concluídas: 
asfaltos no entorno da Tancredo, nove 
vias no entorno do viaduto do Jardim 
Itália, calçadas de próprios públicos que 
estamos terminando. Importante lem-
brar que o contrato começou em 2014. 
A gestão passada fez em três anos R$ 72 
milhões de obras; já nós contratamos, 
desde 2017, R$ 136 milhões. A gestão 
anterior fez 36% e tivemos que execu-
tar 64%. Já pagamos duas parcelas do 
financiamento, uma em abril e outra 
em outubro. A gestão passada pagou 
R$ 21,7 milhões de aditivos, na nossa 
tivemos supressão de R$ 2,2 milhões 
nos contratos. Em vez de aditivos, supri-
mimos: glosamos de serviços que não 
atingiram a qualidade e não pagamos. 
Teve glosa na Tancredo, na Rua Ipanema, 
no EcoPark Morumbi, não pagamos o que 
não estava adequado.

HojeNews - A que atribui essas 
diferenças?

Paranhos - Percebemos que houve um 
divisor de águas de 2017 para cá... tivemos 
uma equipe de análise de projeto, pois 
quanto mais qualidade, menor a margem 
de aditivo. Liderei essa fiscalização por 
perceber que a falta de acompanhamento 
dá uma margem para pedido de aditivos. 
Estive sobre a obra de maneira frequente. 
Fiz um decreto que só pagaria depois da 
análise da nota e do laudo do asfalto.

HojeNews - O que fica para 2020?
Paranhos - Fizemos um calendário: em 

janeiro voltam as Escolas de Governo para 
prestação de contas. Vamos entregar em 
2020 oito novas unidades básicas de saúde. 
Na Educação: 56 reformas em escolas - exe-
cutamos três novas e que estavam paradas, 
sendo em 2020 concluídas a Gladis Tibola e 
a da Transparência. Teremos R$ 28 milhões 
para reformas de outras 19 escolas. Vamos 
concluir os 200 quilômetros readequados e 
os 100 quilômetros de asfalto em estradas 
rurais. Em mobilidade, teremos as novas ave-
nidas: Xavantes, Gralha Azul, Itália, Interlagos, 
Papagaios e Leonardo da Vinci. O terminal 
de passageiros do aeroporto ficará pronto 
em março; em abril inauguramos o Hospital 
Municipal; teremos concluídas as reformas 
das Unidades de Pronto-Atendimento; em 
março fica pronto o EcoPark Oeste e a sede 
do Cisop termina em maio. 
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“Liderei essa 
fiscalização por 
perceber que a falta 
de acompanhamento 
dá uma margem 
para pedido 
de aditivos”
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Bárbara Aparecida Marçal
ª 01 de maio de 1943
V 20 de dezembro de 2019 
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A despedida

  

 Bárbara Aparecida Marçal nasceu 
em Montes Claros (MG), mas veio jovem 
para o Paraná com os pais. Ela passou por 
várias cidades e, antes de vir para Cas-
cavel, morou em Bela Vista do Paraíso, 
onde conheceu Aparecido Lúcio Marçal, 
o homem com quem se casou em 1964.

Os dois se conheceram na fazenda 

Sete décadas de carinho

BÁRBARA Marçal é natural de Montes Claros 

Bárbara Aparecida Marçal estava guardando roupas de cama quando sofreu uma queda. 
Como consequência, ela teve uma fratura de fêmur e um agravamento no fígado. Ela 
ficou internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo por um dia, mas, 
como precisava fazer cirurgia no fêmur, foi transferida para o HU (Hospital Universitá-
rio), onde permaneceu por mais três dias. Contudo, o quadro clínico dela não a permitiu 
que ela passasse pela cirurgia, e ela faleceu por conta de uma parada cardíaca no dia 20 
de dezembro. Bárbara deixou os filhos Maria, José, Marlene, Claudio e Márcio Marçal. 

Segunda 
despedida

Há dois meses, Bárbara e a famí-
lia tiveram uma grande perda. 

No dia 10 de outubro falecia Apa-
recido Lúcio Marçal, com quem 
Bárbara vivera 55 anos, pai dos 

seus cinco filhos.
O HojeNews registrou o obituá-

rio dele, contando, dentre outras 
particularidades, uma das suas 

grandes paixões: cantar. 

Bárbara ao lado do marido, Aparecido Lúcio

onde trabalhavam na lavoura. “O jeito 
que eles se casaram foi ‘engraçado’, por-
que eles já se conheciam, mas nunca che-
garam a namorar. Meu pai a pediu em 
casamento e ela aceitou”, conta Márcio 
Lúcio Marçal, filho do casal.

Por volta de 1970 o casal comprou um 
sítio em Cascavel e se mudou para cá com 
os três filhos, com o sonho de viver uma 
vida melhor.

Márcio conta que a mãe levava uma 
dupla jornada de trabalho, pois sempre 
foi dedicada aos filhos e uma das suas 
principais características era um intenso 
carinho. “Ela demonstrava carinho com 
abraços, beijos, palavras...”

Bárbara gostava de ter a família toda 
por perto e, por isso, com regularidade, 
almoçavam juntos aos domingos e se reu-
niam em dias de semana. 
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A Azul Linhas Aéreas acaba de 
confirmar que terá voos extras no 
período de 3 a 7 de fevereiro de 
2020 para atender ao aumento 
de demanda provocado pelo Show 
Rural Coopavel. Ofício endereçado 
à administração pública de Casca-
vel foi reencaminhado pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos ao presidente 
do evento, Dilvo Grolli, e ao coorde-
nador-geral Rogério Rizzardi.

A solicitação de aumento de 
voos foi apresentada pela direção 
do evento ao prefeito há poucos 
dias. Imediatamente, Paranhos 
procurou as companhias que aten-
dem Cascavel e, de pronto, obteve 
a resposta positiva da Azul. 

Em ofício endereçado ao gestor 
público, a empresa afirma: “Para o 
evento em questão, comunicamos 
que iremos adicionar voos extras para 
Campinas (SP) e Porto Alegre (RS)”.

Como ponto de destaque entre 

Azul terá voos extras no Show Rural

a parceria da cidade de Casca-
vel e a Azul, segue o documento, 
nas noites de 2 e 7 de fevereiro 
de 2020 três aeronaves estarão 
simultaneamente no solo do Aero-
porto de Cascavel. “Isso é prova 
inequívoca de que a Azul observa 
e está atenta às demandas da 
sociedade cascavelense”, afirma 
o comunicado. 

Os horários dos voos extras ainda 
dependem de alguns ajustes e serão 
informados tão logo seja possível.

BOA NOTÍCIA
De acordo com o coordenador 

geral do Show Rural Coopavel, 
Rogério Rizzardi, a notícia é exce-
lente e vem em muito boa hora. 
“O evento costuma atrair grandes 
nomes dos cenários do agronegó-
cio e da política nacional e, com 
esses voos adicionais, mais pes-
soas poderão se sentir motivadas a 

O evento
O 32º Show Rural Coopavel ocorrerá de 3 a 7 de fevereiro de 2020 em uma 
área de 72 hectares na BR-277, na saída para Curitiba, a dez quilômetros do 

Centro de Cascavel. 
Serão 650 expositores com expectativa de 250 mil visitantes. A estimativa de 

movimentação financeira para os cinco dias de evento é de R$ 2 bilhões.

Preparativos
Os preparativos da terceira maior 
mostra do mundo em inovações 
para o campo se aceleram. Aspectos 
importantes do evento são decididos 
nos encontros gerais de coordena-
dores, comandados pelo presidente 
Dilvo Grolli e pelo coordenador-geral 
Rogério Rizzardi.
A equipe se reuniu no fim da tarde 
do último dia 27 de dezembro e pelo 
menos outros quatro ocorrerão até a 
abertura oficial, no início de fevereiro. 
“Esses encontros são fundamentais 
para ajustes determinantes. Por meio 
deles é possível saber como está o 
andamento das tarefas de cada um 
dos setores estratégicos do evento”, 
informa Dilvo.
Diante do que tem ocorrido no Brasil 
nos últimos anos, a expectativa é 
que a edição de fevereiro seja uma 
das melhores já realizadas. “Esta-
mos muito animados e otimistas. Os 
preparativos estão rigorosamente no 
prazo e todos que nos visitarem em 
fevereiro vão se surpreender com as 
novidades”, afirma Rizzardi. 
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A AZUL é a empresa com maior 
oferta de voos e de destinos atual-
mente no Aeroporto de Cascavel

se deslocar à cidade para conhecer 
as novidades desse que é um dos 
três maiores eventos do mundo em 
disseminação de tecnologias e ino-
vações para o campo.
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n Reportagem:Milena Lemes

Confira o abre e fecha do feriado 
Boa parte das repartições públicas continua fechada em recesso e só volta semana 
que vem. Em Cascavel, atendimento de saúde continua restrito às UPAS (Unidades 

de Pronto-Atendimento) Brasília, Veneza e Tancredo e os postos de saúde só voltam 
a funcionar na quinta-feira (2). Hoje (31) e amanhã (1º), as farmácias básicas I e III 

atendem em regime de plantão, das 13h às 19h e a farmácia básica II das 7h às 13h. 
Amanhã o transporte coletivo funcionará em regime de escala de feriado.
Hoje os mercados abrem das 8h às 20h e amanhã (1º) estarão fechados. O 

comércio abre neste dia 31 das 9h às 18h e amanhã não atende. 
O Shopping JL abre hoje das 10h às 17h e amanhã estará fechado. 

Já os bancos só reabrem as portas na quinta-feira (2).  

Desejo dos apostadores é viajar 
O que você faria se ganhasse 

R$ 300 milhões na Mega da 
Virada? “Se eu ganhar o prêmio eu 
pretendo conhecer o Brasil todo e 
reformar a minha casa, dar um jeito 
na minha vida”, diz na costureira 
Solange Souza. “Tem tanta gente 
que quer ir para fora do País, mas 
eu quero primeiro conhecer todas 
as praias brasileiras, porque nós 
temos muitas praias bonitas... se 
eu ganhar, eu também quero aju-
dar a minha família”, revela a babá 
Daiane Aparecida de Quadros. 

Já o aposentado Agostinho Alves 
Mendes tem muitos planos para o 
dinheiro: “Eu quero comprar uma 
boa casa, ajudar as minhas filhas, 
poupar um pouco e também, uma 
vez por mês, doar uma cesta básica 
para as pessoas que precisam”. 

Eles e milhares de brasileiros 
lotaram as Lotéricas nas últimas 
semanas com a esperança de 
mudar de vida. A aposta simples, 
de seis números, custa R$ 4,50, 
e quem optar por ela tem uma 
chance em 50 milhões de acer-
tar. “É difícil acer tar, mas se a 
gente não tentar, não acertaremos 

nunca”, diz Agostinho. 
Se ninguém acer tar os seis 

números, o dinheiro será dividido 
entre os apostadores da quina, já 
que esse prêmio não acumula. 

As lotéricas ficam abertas até 
as 17h desta terça-feira. 
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Medidas de segurança
Além de bonitos, os fogos de artifício são perigosos. Em todas as caixas há um 

manual de instruções com orientações de como usar cada produto, que devem 
ser seguidas à risca, para não transformar a alegria em tristeza. 

Conforme Jardel Agnaldo Leite, é importante ficar ao menos 50 metros de 
distância e a pessoa responsável por acender deve sair de perto do artifício rapi-
damente. “No manual consta em qual superfície o fogo deve estar antes de ser 
aceso, por exemplo, em um tijolo... Também por segurança nós não vendemos 

os fogos para pessoas menores de 18 anos”. 

 O que você quer que acon-
teça em 2020? A repor tagem 
do HojeNews foi às ruas fazer 
essa pergunta aos cascavelen-
ses e as respostas surpreen-
dem, com um misto de otimismo 
e melhora coletiva. 

A aposentada Irma Gotardo 
quer mais respeito: “Eu desejo que 
2020 seja um ano melhor, repleto 
de saúde e especialmente respeito 
com a pessoa idosa”. Pedido pare-
cido ao da diarista Marli Aparecida 
do Nascimento: “Desejo e espero 
que seja um ano excelente e que 
o governo melhore, principalmente 
para os professores, porque meu 
filho é professor”. 

A gerente da Apae (Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos 

O que você deseja para 2020?
Excepcionais), Elizabete Nunes 
Hermes, dedica o pedido para a 
entidade: “Em 2020 o nosso obje-
tivo é ampliar a qualidade no aten-
dimento aos alunos, então o meu 
desejo é para que isso se realize”. 
Atualmente, 473 alunos frequen-
tam a Apae de Cascavel. 

O presidente da Uopeccan, Leo-
poldo Furlan, deseja “que em 2020 
haja mais calor humano, mais 
saúde e que a natureza possa nos 
oferecer tudo o que nos ofereceu 
este ano, para que possamos che-
gar ao fim de 2020 comemorando, 
assim como fizemos em 2019”. 

Para a professora de taekwondo 
Ariane Amaral, o principal pedido é 
a disposição: “Eu desejo saúde, um 
pouco de sorte e principalmente 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação

disposição... o resto se conquista”.
E a presidente do Rotar y 

Club Inspiração, Ederlize dos 
Reis, deseja que a essência do 
clube chegue até a comunidade: 
“Meu maior desejo é que nosso 
Rotary Club de Cascavel Inspira-
ção possa levar à comunidade a 
essência do Rotary, que é o dar de 
si antes de pensar em si, fazendo 
a diferença sendo diferente, auxi-
liando o ano todo o máximo de 
pessoas possível, colaborando e 
acompanhando o crescimento 
de cada entidade atendida, com 
muita dedicação, amor, compai-
xão, empatia e alegria”. 

 Tradição no mundo todo, a 
virada do ano costuma ser “ilu-
minada” com muitos fogos de 
ar tifícios coloridos. “Se formos 
comparar dezembro do ano pas-
sado com dezembro deste ano, 
a procura está igual, mas em 
comparação a novembro a pro-
cura aumentou 1.000%”, conta 
o sócio-proprietário de uma 
empresa de fogos de Cascavel 
Jardel Agnaldo Leite. 

Segundo ele, a procura é ainda 
maior nos últimos dois dias do ano.

A brincadeira não costuma ficar 
muito barata. Os fogos coloridos 
podem variar de R$ 30 a R$ 80, 
enquanto os fogos de tiros variam 
de R$ 20 a R$ 56. O número de 
fogos dentro de uma caixa varia de 
6 a 12 unidades. 

FIQUE atento às orientações sobre segurançaProcura por fogos 
aumenta 1.000%

n Reportagem: Milena Lemes 
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Há mais de 50 anos é celebrada 
em Cascavel a Folia de Reis, com 
uma pequena pausa devido ao 
falecimento do antigo embaixador 
Valdevino Leontino, em 2016.

O atual embaixador da Folia, 
Wagner Leontino, é filho de Val-
devino e conta que a função já 

Roupas e objetos coloridos, 
instrumentos musicais e canções 
que falam sobre o nascimento do 
Menino Jesus fazem parte da Folia 
de Reis, que em Cascavel começou 
no dia 28 deste mês e vai até 5 
de janeiro, quando a celebração da 
Missa de Reis marcará o encerra-
mento dos nove dias de folia.

O Dia de Reis é celebrado no 
dia 6 de janeiro. De acordo com o 
relato bíblico, foi nessa data que 
Jesus recebeu a visita de três reis 
magos (Belchior, Gaspar e Bal-
tazar) e os presentes simbólicos 
(ouro, incenso e mirra).

O Grupo Folia de Reis de Cas-
cavel resiste ao tempo e se reúne 
todos os dias, a partir das 16h, 
quando começa a visitar as casas, 
na região do Bairro Periollo. “O 
nosso objetivo é falar sobre o 
Menino Jesus, sobre o significado 
do nascimento dele e levar alegria 
a todas as casas”, conta a festeira 
Danielle Leontino. 

Por dia, os foliões passam em 
15 casas, que são escolhidas 
aleatoriamente. Aqueles que acei-
tam a visita, recebem orações. 
“Quem não conhece, pensa que é 
uma bagunça, mas é uma celebra-
ção muito profunda. A gente visita 

Folia de Reis é misto 
de fé e tradição

os moradores levando oração, 
abençoando as famílias, pedindo 
paz, saúde e prosperidade para 
o próximo ano”, conta o embaixa-
dor da Folia de Reis em Cascavel, 
Wagner Leontino. 

Quando os foliões entram em 
casas onde há o Menino Jesus, os 
bastiões se ajoelham e somente 
após a declamação do nascimento 
de Jesus, feita pelo embaixador, é 
que eles podem se levantar. 

Missa de Reis
O Dia de Reis é celebrado no 
dia 6, mas o grupo Folia de Reis 
de Cascavel decidiu antecipar o 
encerramento da Folia para que 
mais pessoas pudessem participar 
da Missa de Reis e do almoço, 
que será ofertado para toda a 
comunidade. 
O almoço é custeado com doações 
dos moradores que receberam os 
foliões durante os dias de Folia. 
De acordo com o embaixador 
do grupo, Wagner Leontino, os 
valores que sobrarem serão usados 
para a compra de cestas básicas, 
que serão doadas para pessoas 
carentes.
A Missa de Reis será às 10h, na 
Capela de Santos Reis, na Rua 
Goiás, 458, Bairro Periollo. 

passou por todos os homens da 
família e ele decidiu retomar as 
celebrações pois a Folia é uma 
tradição milenar. “Para nós foi 
um período muito difícil, por isso 
demos uma pausa. Mas os mora-
dores pediram e a gente também 
gosta muito, então não podemos 

deixar a bandeira parar. Retorna-
mos este ano, rezando, festejando 
o Natal e o nascimento de Jesus”. 

José Miguel Rivieri recebe os 
foliões há muitos anos em casa e 
confessa que sentiu falta do grupo. 
“É uma celebração muito bonita, nós 
ficamos emocionados ao assistir...” 

 Tradição em Cascavel
UM dos objetivos dos foliões é levar alegria para as pessoas
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Previsões para os signos em 2020
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A estabilidade será vista em todos os aspectos da sua 
vida, especialmente nos seus relacionamentos. Mudan-
ças e novas oportunidades em sua profissão o manterão 
ocupado em 2020. Áries, tudo funcionará a seu favor. Mas 
você precisa tomar a iniciativa de dar o primeiro passo. 

As previsões astrológicas de 2020 preveem um ano calmo e 
estável para o signo solar de Touro. Você estará pronto para 
se estabelecer este ano. Este é um ano em que escolhas 
importantes precisam ser feitas. Seja relacionamentos ou seu 
trabalho; tenha certeza do que você decidir. Ser impulsivo no 
amor não é uma opção para os touros em 2020.  

O signo de gêmeos terá um refrescante 2020. Você 
deve definir o ritmo para si mesmo este ano. Se parecer 
muito lento, seja mais ativo. E se a vida parecer muito 
rápida, diminua a velocidade. Amar a vida será divertido 
e apaixonado. O dinheiro será estável e seu trabalho 
o manterá ocupado a maior parte do ano. Este é um 
ano para melhorar os diferentes aspectos da sua vida. 

O signo de câncer precisa estar pronto para as mudanças 
em 2020. As previsões de astrologia para 2020 preveem 
que a melhoria do amor e da carreira está nos cartões dos 
caranguejos. Mas se você optar por aproveitar as opor-
tunidades ou deixá-las passar, depende inteiramente de 
você.  Observar os pequenos detalhes da vida o ajudará 
a superar todos os problemas em 2020. 

A vida estará cheia de reviravoltas para o signo solar Leo 
em 2020. Os Leões serão cheios de vitalidade e vigor 
para alcançar seus sonhos este ano. Mas você também 
será sensato e saberá quando traçar a linha. Você estará 
aberto a experimentar novos alimentos, novos exercícios 
e novos relacionamentos. No geral, 2020 será um ano 
agradável para os leoninos. 

O signo astrológico de Virgem estará fora de sua natureza em 
2020. Conhecidas como práticas, as virgens podem tomar algu-
mas decisões muito impulsivas em 2020. Isso pode levar a maus 
relacionamentos, rompimentos e problemas no local de trabalho. 
Ou até mesmo alguns acordos ruins com prejuízo financeiro. 
As previsões do signo solar para 2020 pedem que você pense 
duas vezes antes de assumir compromissos sérios em 2020.  

O signo de Libra terá um  2020 relativamente fácil. Este é um 
ano para aproveitar e se divertir. Você não terá muitas respon-
sabilidades em relação à família ou ao seu trabalho. Relaxe 
e rejuvenesça sua mente em preparação para os próximos 
anos. Os librianos solteiros gostam de flertar e passar de 
um relacionamento para outro. E não se esqueça de passar 
um tempo de boa qualidade com seus pais, cônjuge e filhos.

Urano em Touro indica revoluções e mudanças poderosas. 
Ou seja, 2020 será um ano com muitos desafios e muito 
trabalho! Se você se mantiver em movimento, tudo vai 
fluir. O que vale é não deixar a energia travar. Cursos, 
novas ideias e conversas interessantes podem lhe bene-
ficiar. Ah, e exercite sua comunicação!

2020 é um ano de resoluções para o signo de Sagitário. 
Este é um bom momento para deixar de lado sua bagagem 
passada e limpar os diferentes aspectos de sua vida que o 
incomodam. Mas, para alcançar o sucesso, você precisa 
ser paciente. Você pode ser muito social no próximo ano e 
aberto a conhecer novas pessoas. Mas não deixe que isso 
reflita sobre seus relacionamentos existentes.  

O horóscopo de aniversário de 2020 para o signo solar de 
Capricórnio mostra que este ano você se esforçará para ter 
calma e tranquilidade. Aprenda novas maneiras de meditar e 
praticar a atenção plena. Umas férias de cura espiritual tam-
bém serão benéficas para sua saúde mental. Quando você 
estiver em paz consigo mesmo, poderá aproveitar ao máximo 
as oportunidades que lhe são apresentadas em 2020. 

2020 é o ano para provar suas habilidades, Aquário! 
Este é o ano para acalmar as dúvidas das pessoas. Você 
estará no seu pico criativo este ano. Então, aproveite ao 
máximo. Mostre a seus entes queridos que você pode 
ser o cônjuge perfeito e o pai perfeito. Só não se deixe 
levar por essa nova energia encontrada e lembre-se de 
economizar para o dia chuvoso. 

Os horóscopos de 2020 para a astrologia de Peixes indi-
cam que este será um ano de emoção e aventura para os 
peixes. Você será corajoso o suficiente para estar aberto 
a mudanças e experimentar coisas novas na vida. Você 
pode até engravidar. Seu trabalho ou empresa servirá de 
inspiração para você.  Portanto, não deixe suas decisões 
impulsivas estragar o que está funcionando para você.
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3/ans — asi — exe. 5/ranch. 7/nobélio — organdi.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

06 
29 
02 
03 
36

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

A Delegacia de Homicídios de Cascavel 
pede ajuda da população para localizar 
os autores do atentado à vida de Alisson 
de Oliveira Morais, 19 anos, registrada na 
tarde do último domingo (29) no Bairro 
Interlagos, em Cascavel. 

A polícia possui uma linha de inves-
tigação em andamento e realiza diligên-
cias para encontrar os autores e o veículo 
usado no crime. 

Segundo a DH, a vítima foi surpreen-
dida pelo atirador no momento em que 
chegava em casa. O assassino chegou e 
fugiu do local em Gol de duas portas e 
cor branca.  O veículo possui um hack 
no teto e dois adesivos no porta-ma-
las, sendo um na parte inferior direita, 
e outro à esquerda.

Denúncias sobre os ocupantes e o 
paradeiro desse veículo podem ser repas-
sadas nos telefones 197 da Polícia Civil, e 
99909-3842 do plantão da Delegacia de 
Homicídios de Cascavel.

 O número de mortes violentas 
registradas voltou a cair em Casca-
vel, pelo terceiro ano seguido. Até 
essa segunda-feira (30), haviam 
sido registradas 35 mortes violen-
tas, contra 49 ano passado, queda 
de 28,6%. Até então, 2018 era o 
ano com menos mortes.

Em contrapartida, foi significativo 
o número de feminicídios. Neste 
ano, seis mulheres foram brutal-
mente mortas por ex-companheiros. 
Não há registros de anos anteriores 
e os delegados que poderiam passar 
os números estão de férias.

Um dos casos mais marcantes 
foi o assassinato de mãe e filha em 
setembro. Elas foram encontradas 
mortas na casa onde moravam. Sil-
via Caroline França tinha 25 anos 
e a filha apenas 11 meses. Halif 
Ferreira de Lima, de 25 anos, con-
fessou o crime e contou que ficou 
dois dias com os corpos e até 
tomou banho ao lado do corpo de 
Silvia, que ficou caído no chão do 
banheiro. Halif confessou o crime 

Homicídios caem pelo 3o ano;
é o menor índice da história

em uma carta deixada no local e 
aguarda julgamento preso. 

O caso mais recente é o de Carla 
Tatiane Alves da Costa, 40 anos, 
morta no dia 22 de dezembro no 
Conjunto Paulo Godoy, zona oeste 
de Cascavel. Um rapaz de 19 anos 
se entregou à polícia e confessou ter 
matado a vítima, depois de ter tido 
relações sexuais com ela.

Trânsito 
O trânsito também matou menos 

gente este ano. Considerados os óbitos 
registrados no perímetro urbano das 

rodovias e dentro da cidade, foram 36 
mortes devido a acidentes, contra 44 

ano passado.  Já os registros da Cettrans 
e da Polícia Militar, que consideram 

apenas vias urbanas, tiveram aumento: 
21 mortes em 2018 contra 23 em 2019.
O aumento aconteceu apesar da redu-
ção dos acidentes: de 3.372 em 2018 
para 3.349 em 2019; e de feridos: de 

1.184 para 1.179 neste ano. 

 Sem solução
Apesar da redução dos crimes, alguns 
casos continuam sem solução, como o 

assassinato do empresário Sandro Rossi, 
atingido por mais de 20 tiros no dia 24 
de abril. Ele ficou internado quase dois 
meses e não resistiu. Outro caso com 

ligação à morte de Rossi é o assassinato 
de Filipe Chagas. Atingido por diversos 

tiros dia 25 de junho na área central 
de Cascavel, ele havia comprado uma 

empresa que pertencia a Sandro e Rob-
son Rossi, que também sofreu tentativa 
de homicídio dias antes, mas escapou.

Outros crimes
Neste ano houve três mortes 
ocorridas em confrontos com a 
polícia. Em 2018 foram seis. Por 
outro lado, em 2019 foram regis-
trados dois latrocínios (roubo 
seguido de morte), sem registros 
em 2018.

DH busca autores de tentativa de homicídio

O jovem foi alvejado por pelo menos 
dois tiros e segue internado no HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel. 
Ele perdeu bastante sangue e passou 
por procedimento cirúrgico, seu estado 
é considerado estável.  

VEÍCULO foi utilizado no crime
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ANO HOMICÍDIOS MORTES 
  TRÂNSITO
2008  113  60
2009  116  57 
2010  129  55
2011  131  42
2012  168  52
2013  108  63
2014  87  50
2015  79  69
2016  83  63
2017  63  49
2018  50  44
2019 35 36
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empolga cascavelenses

A expectativa da primeira vez
Para quem vai correr a mística São Silvestre pela 

primeira vez, as expectativas são as mais variadas. 
Entretanto, uma unanimidade dentre os “novatos” 

do grupo de amigos cascavelenses que curtirá a 
corrida desta terça-feira (31) é a realização de um 
sonho. “Será minha primeira participação, apesar 

de ser um sonho antigo. Desde criança acompanho 
este que é o maior evento nacional em se tratando 
de corrida de rua. Eu estou indo lá para festejar a 

vida junto aos meus amigos e em busca de energias 
positivas. Que fique nas gotas do suor tudo o que 

não foi bom em 2019 e que a brisa serena do vento 
nos traga as perspectivas do novo ano que se inicia”, 

diz Carlos José Luzzi, que vai superar com vontade 
extra a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 
trecho mais comentado e temido da São Silvestre, 

principalmente pelos estreantes – são cerca de 2 km 
de percurso em 70m de altitude.

Para Joelma Taborda, o último dia de 2019 será 
marcado por mais uma conquista na vida: “como 

em todas as provas, não sei como vai ser, mas 
encaro essa com o objetivo de concluí-la bem, 

sem lesões. Para mim, o segredo é ter persistên-
cia e não parar, como tudo o que vamos fazer em 

nossa vida. E fazer a São Silvestre vai ser mais uma 
conquista, mais um sonho realizado”.

Já Maycon Biazzi experimentará a sensação iné-
dita de correr sem a meta de superar a si mesmo 

e suas marcas pessoais: “para minha primeira 
São Silvestre a expectativa é curtir muito com 

os amigos a adrenalina dessa corrida, é ter uma 
experiência nova, na qual o objetivo não é vencer 

e bater recordes pessoais, e sim me divertir ao 
máximo, diferentemente do que o atleta faz o ano 

todo. Então, ‘bora’ se divertir”.

Superação, incentivoe novas amizades
Além de todo o sentimento que a São Silvestre desperta nos participan-

tes, há um próprio das corridas, a adrenalina, além de proporcionar novas 
amizades. É assim que a cascavelense Dianis Cavalari encara a Corrida.
“A expectativa para a São Silvestre é bem grande. Já vimos o vídeo 

da corrida do ano passado e estamos sentindo uma emoção diferente. 
Nós, corredores, temos sentimentos diferentes a cada prova que 

disputamos, em cada cidade diferente que corremos. Na São Silvestre, 
busco superação e ser feliz, que é o que buscamos ultimamente no 
nosso grupos amigas. Para nós é fundamental é estar lá e participar. 
Não é competir, é terminar a prova bem, ser feliz. Logicamente que 

gostamos de correr, e vamos correr, mas nesta prova não temos expec-
tativa de correr muito, porque já sabemos a história dela, já sabemos 
que é uma prova que é mais demorada, pelo número de participan-
tes. Então, vamos estar lá para ser feliz, e incentivando as pessoas a 

correr, o que nos faz muito bem. A corrida nos libera uma adrenalina 
muito boa. E o grupo de amizade tem me feito muito bem, a corrida 
me trouxe muitos amigos e muitas amizades boas. Nesse último ano 

tenho convivido com uma corrida em quase todo fim de semana. 
Então, nesta última de 2019, lá para curtir essa prova, vamos lá para 

correr todos juntos, e não para competir”.

São Silvestre 
2019

A programação de largadas 
neste dia 31 começará mais 

cedo que o tradicional, a partir 
das 7h25, com a categoria 
Cadeirantes. Em seguida, a 

partir das 7h40, será a vez da 
Elite feminino, ficando para 
as 8h05 a Elite masculino, a 

Pelotão C, a Cadeirantes com 
Guia e a Pelotão Geral.

 Prova tradicional no calendário de cor-
redores de todo o mundo, a Corrida São 
Silvestre chega à sua edição de número 
95 neste último dia de 2019. Ela fecha 
a temporada de competições no Brasil 
e é encarada de muitas formas pelos 
participantes. São 35 mil competidores 
inscritos. Os do pelotão de elite vão em 
busca dos R$ 461 mil da premiação. 
Já os do pelotão geral enfrentarão os 
15 quilômetros da disputa com os mais 
distintos objetivos. Para um grupo de 
cascavelenses que estará nas ruas de 
São Paulo nesta terça-feira (31), será 
um misto de emoções.

Para Marcos Rogério dos Reis, será a 
segunda participação. “A primeira foi em 
2016, e encaro a São Silvestre como uma 
prova para fechar o ano. Nela o partici-
pante vai recarregar todas as energias, 
porque a vibração dela é show, então 
ele vai curtir, vai sorrir, vai chorar, enfim, 
tudo isso acontece durante o percurso. 
E uma das coisas mais gostosas é que 
os moradores e também turistas vão nos 
prestigiar. Eles vão às ruas e aplaudem e 
gritam. Tem um ponto da prova, quando 
começamos a entrar no túnel, que as 
pessoas ficam lá em cima aplaudindo e 
gritando, incentivando, e esse som entra 
no túnel e se mistura aos gritos dos cor-
redores. É emocionante, não tem como 
não se arrepiar. Tenho um vídeo que foi 
feito nesse local em 2016 e sempre que 
posso abre ele, para sentir essa energia 
legal que é adquirida nessa corrida, mas 
só estando lá para ter essa dimensão, a 
noção do que a São Silvestre é”.

Quanto à sua percepção da Corrida 
como atleta, Marcos Rogério diz que os 
colegas devem mesmo é curti-la, sem se 
preocupar com o relógio. “Assim como 

foi em 2016, tenho certeza que desta 
vez também será muito bom. A ideia de 
participar este ano surgiu em uma con-
versa entre eu e mais dois colegas, e ao 
começarmos a divulgá-la, agregamos mais 
pessoas. E agora vamos em um grupo de 
amigos. Quanto à prova, ela não permite 
uma boa colocação para nós, que saímos 
do pelotão geral, pois há muitos partici-
pantes e não conseguimos ganhar espaço 
para correr. Por isso a prova acaba sendo 
de festa. Temos que ir no ‘trotinho’ no 
início, e somente a partir do quarto qui-
lômetro conseguimos começar a ganhar 
mais liberdade pra correr. Por isso, desejo 
que todos os colegas curtam o máximo 
que puderem. Esse vai ser meu objetivo”. 

Empolgação contagiante
A emoção e empolgação da São Silvestre são 

realmente contagiantes. Também em sua segunda 
participação, Rose Clea Glaba Marcondes e Silvano 
Ferreira de Lima viveram essa situação na primeira 

experiência, na qual participaram juntos.
“Em minha primeira São Silvestre eu não estava 

tão empolgada quanto o Silvano, porque era dele 
a vontade de fazer uma São Silvestre e não minha, 
mas fui e graças a ele foi maravilhoso ter partici-
pado. Quando ele comentou sobre irmos nova-

mente não pensei duas vezes em dizer ‘sim’. Então, 
‘bora’ para a São Silvestre, que é uma prova muito 

emocionante”.
Já para Silvano, que desta vez será veterano, 

a empolgação é como se fosse para a primeira 
participação: “sempre tive vontade de correr a São 

Silvestre, e nessa segunda vez a ansiedade para 
mim está sendo a mesma da primeira vez. Então, 

com certeza será muito emocionante”.
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A expectativa da primeira vez
Para quem vai correr a mística São Silvestre pela 

primeira vez, as expectativas são as mais variadas. 
Entretanto, uma unanimidade dentre os “novatos” 

do grupo de amigos cascavelenses que curtirá a 
corrida desta terça-feira (31) é a realização de um 
sonho. “Será minha primeira participação, apesar 

de ser um sonho antigo. Desde criança acompanho 
este que é o maior evento nacional em se tratando 
de corrida de rua. Eu estou indo lá para festejar a 

vida junto aos meus amigos e em busca de energias 
positivas. Que fique nas gotas do suor tudo o que 

não foi bom em 2019 e que a brisa serena do vento 
nos traga as perspectivas do novo ano que se inicia”, 

diz Carlos José Luzzi, que vai superar com vontade 
extra a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 
trecho mais comentado e temido da São Silvestre, 

principalmente pelos estreantes – são cerca de 2 km 
de percurso em 70m de altitude.

Para Joelma Taborda, o último dia de 2019 será 
marcado por mais uma conquista na vida: “como 

em todas as provas, não sei como vai ser, mas 
encaro essa com o objetivo de concluí-la bem, 

sem lesões. Para mim, o segredo é ter persistên-
cia e não parar, como tudo o que vamos fazer em 

nossa vida. E fazer a São Silvestre vai ser mais uma 
conquista, mais um sonho realizado”.

Já Maycon Biazzi experimentará a sensação iné-
dita de correr sem a meta de superar a si mesmo 

e suas marcas pessoais: “para minha primeira 
São Silvestre a expectativa é curtir muito com 

os amigos a adrenalina dessa corrida, é ter uma 
experiência nova, na qual o objetivo não é vencer 

e bater recordes pessoais, e sim me divertir ao 
máximo, diferentemente do que o atleta faz o ano 

todo. Então, ‘bora’ se divertir”.

Superação, incentivoe novas amizades
Além de todo o sentimento que a São Silvestre desperta nos participan-

tes, há um próprio das corridas, a adrenalina, além de proporcionar novas 
amizades. É assim que a cascavelense Dianis Cavalari encara a Corrida.
“A expectativa para a São Silvestre é bem grande. Já vimos o vídeo 

da corrida do ano passado e estamos sentindo uma emoção diferente. 
Nós, corredores, temos sentimentos diferentes a cada prova que 

disputamos, em cada cidade diferente que corremos. Na São Silvestre, 
busco superação e ser feliz, que é o que buscamos ultimamente no 
nosso grupos amigas. Para nós é fundamental é estar lá e participar. 
Não é competir, é terminar a prova bem, ser feliz. Logicamente que 

gostamos de correr, e vamos correr, mas nesta prova não temos expec-
tativa de correr muito, porque já sabemos a história dela, já sabemos 
que é uma prova que é mais demorada, pelo número de participan-
tes. Então, vamos estar lá para ser feliz, e incentivando as pessoas a 

correr, o que nos faz muito bem. A corrida nos libera uma adrenalina 
muito boa. E o grupo de amizade tem me feito muito bem, a corrida 
me trouxe muitos amigos e muitas amizades boas. Nesse último ano 

tenho convivido com uma corrida em quase todo fim de semana. 
Então, nesta última de 2019, lá para curtir essa prova, vamos lá para 

correr todos juntos, e não para competir”.

São Silvestre 
2019

A programação de largadas 
neste dia 31 começará mais 

cedo que o tradicional, a partir 
das 7h25, com a categoria 
Cadeirantes. Em seguida, a 

partir das 7h40, será a vez da 
Elite feminino, ficando para 
as 8h05 a Elite masculino, a 

Pelotão C, a Cadeirantes com 
Guia e a Pelotão Geral.

 Prova tradicional no calendário de cor-
redores de todo o mundo, a Corrida São 
Silvestre chega à sua edição de número 
95 neste último dia de 2019. Ela fecha 
a temporada de competições no Brasil 
e é encarada de muitas formas pelos 
participantes. São 35 mil competidores 
inscritos. Os do pelotão de elite vão em 
busca dos R$ 461 mil da premiação. 
Já os do pelotão geral enfrentarão os 
15 quilômetros da disputa com os mais 
distintos objetivos. Para um grupo de 
cascavelenses que estará nas ruas de 
São Paulo nesta terça-feira (31), será 
um misto de emoções.

Para Marcos Rogério dos Reis, será a 
segunda participação. “A primeira foi em 
2016, e encaro a São Silvestre como uma 
prova para fechar o ano. Nela o partici-
pante vai recarregar todas as energias, 
porque a vibração dela é show, então 
ele vai curtir, vai sorrir, vai chorar, enfim, 
tudo isso acontece durante o percurso. 
E uma das coisas mais gostosas é que 
os moradores e também turistas vão nos 
prestigiar. Eles vão às ruas e aplaudem e 
gritam. Tem um ponto da prova, quando 
começamos a entrar no túnel, que as 
pessoas ficam lá em cima aplaudindo e 
gritando, incentivando, e esse som entra 
no túnel e se mistura aos gritos dos cor-
redores. É emocionante, não tem como 
não se arrepiar. Tenho um vídeo que foi 
feito nesse local em 2016 e sempre que 
posso abre ele, para sentir essa energia 
legal que é adquirida nessa corrida, mas 
só estando lá para ter essa dimensão, a 
noção do que a São Silvestre é”.

Quanto à sua percepção da Corrida 
como atleta, Marcos Rogério diz que os 
colegas devem mesmo é curti-la, sem se 
preocupar com o relógio. “Assim como 

foi em 2016, tenho certeza que desta 
vez também será muito bom. A ideia de 
participar este ano surgiu em uma con-
versa entre eu e mais dois colegas, e ao 
começarmos a divulgá-la, agregamos mais 
pessoas. E agora vamos em um grupo de 
amigos. Quanto à prova, ela não permite 
uma boa colocação para nós, que saímos 
do pelotão geral, pois há muitos partici-
pantes e não conseguimos ganhar espaço 
para correr. Por isso a prova acaba sendo 
de festa. Temos que ir no ‘trotinho’ no 
início, e somente a partir do quarto qui-
lômetro conseguimos começar a ganhar 
mais liberdade pra correr. Por isso, desejo 
que todos os colegas curtam o máximo 
que puderem. Esse vai ser meu objetivo”. 

Empolgação contagiante
A emoção e empolgação da São Silvestre são 

realmente contagiantes. Também em sua segunda 
participação, Rose Clea Glaba Marcondes e Silvano 
Ferreira de Lima viveram essa situação na primeira 

experiência, na qual participaram juntos.
“Em minha primeira São Silvestre eu não estava 

tão empolgada quanto o Silvano, porque era dele 
a vontade de fazer uma São Silvestre e não minha, 
mas fui e graças a ele foi maravilhoso ter partici-
pado. Quando ele comentou sobre irmos nova-

mente não pensei duas vezes em dizer ‘sim’. Então, 
‘bora’ para a São Silvestre, que é uma prova muito 

emocionante”.
Já para Silvano, que desta vez será veterano, 

a empolgação é como se fosse para a primeira 
participação: “sempre tive vontade de correr a São 

Silvestre, e nessa segunda vez a ansiedade para 
mim está sendo a mesma da primeira vez. Então, 

com certeza será muito emocionante”.
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