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Perigo
à vista
O trecho de 3,2 quilômetros
duplicados da BR-277 em
Cascavel “esqueceu” dos
pedestres que se arriscam
em travessias perigosas e
pulam a mureta de divisão
das pistas. A concessionária diz que eles devem usar
as duas trincheiras.
z Pág. 8
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Adoção relâmpago
leva 80% das
cartinhas em 24 horas
Em 20 dias, UPS
Oeste já tem
bons resultados

Sem sede, Colégio
Militar fica suspenso
O Centro Nacional de Treinamento em Atletismo foi reprovado e não vai mais abrigar o
Colégio Militar de Cascavel. Agora, o governo do Estado analisa outras três opções para
garantir a estrutura para a cidade.
z Págs. 6 e 7
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“Não sou eu,
nós não podemos
errar.”

Opinião
COMO SER BEM-SUCEDIDO
EM VAGAS TEMPORÁRIAS
As vagas temporárias representam a possibilidade de renda extra.
Conseguir a tão sonhada efetivação é o objetivo de muitos colaboradores.
A principal qualidade deve ser a dedicação. O colaborador deve dar o
melhor de si e ser o mais profissional possível. O mercado está com uma
carência grande de pessoas comprometidas que procuram ter êxito maior,
dando uma quilometragem a mais no seu novo ambiente de trabalho.
Um desses passos é se preocupar com o cliente. Isso envolve
procurar dar o melhor atendimento e atenção maior para ele.
Outro fator a se observar é a pontualidade. Apesar dos primeiros
meses serem importantes, chegar na hora proposta pelo chefe é essencial para se manter no emprego.
Obedecer às regras também faz a diferença. Toda empresa tem
seu jeito de gerir os colaboradores. É o direito delas. E quem quer se
manter no time precisa entender o que pode ou não ser feito. Pense
sempre: caso alguém tenha decidido que um comportamento ou maneira de agir é inapropriado para o lugar, é porque isso pode desestabilizar a harmonia da equipe.
É preciso cuidado para não confundir local de trabalho com local de
paquera. Isso pode intimidar colegas e atrapalhar o desempenho da equipe.
A interação com a equipe e com o superior é mais um passo que
pode indicar se você vai obter ou não a efetivação. É fundamental
conseguir respeitar os colegas e mostrar-se disposto a ajudar. Entenda
que equipe unida é formada por integrantes que trabalham com a
mesma mentalidade. E quem ajuda, também acaba sendo ajudado.
Por último, mesmo que você não seja efetivado, não fique triste. Isso
não significa que o trabalho realizado foi ruim, mas que realmente estão sem
vagas para contratar para períodos maiores. O mais importante é tentar dar
o seu melhor, independente do tempo que fique. Outras oportunidades
podem surgir, ou até mesmo na empresa que ofereceu a vaga temporária.
Portanto, não desanime e busque sempre dar o seu melhor.

O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse ontem, ao
lado do presidente do STF,
Dias Toffoli, disse que
“ninguém governa sozinho”
um país como o Brasil. Ele
apelou para a união entre os
Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. “O
Brasil tem desafios enormes
a serem vencidos, mas temos
potencial para superá-los.”

Lotofácil

Concurso: 1734

01 02 03 06 07 08 10 11
15 16 17 21 22 24 25

Megasena

Concurso: 2095

16 29 35 43 49 56
Quina

Concurso: 4820

09 14 30 44 64
Federal
1º prêmio

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Concurso: 1916

03 16 17 26 31 33 36
42 43 52 55 59 61 69
71 75 86 89 94 99
Dupla sena

Concurso: 1862

Concurso: 05334

15.977
66.568
43.669
41.730
30.414

2º prêmio

Lotomania

1º sorteio

01 05 14 15 30 41

2º sorteio

03 07 13 19 29 36

Timemania

Concurso: 1254

02 16 19 25 62 71 75

Luzimar Rosa é coach life e business do
“I Have The Power” no Brasil

Dia da Sorte

TIME DO

OLARIA/RJ

Concurso: 073

08 09 10 11 14 18 23

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

AGOSTO

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

K 29 L 14

K 27 L 17

K 24 L 10

K 17 L 15

Sol

Sol

Nublado

Nublado

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Direção Geral
Clarice Roman

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Editora-chefe
Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br • assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

Fases da lua
NOVA
07/11 - 14h02

CRESCENTE
15/11 - 12h54

CHEIA
23/11 - 03h41

MINGUANTE
29/11 - 22h21

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000

POLÍTICA

CASCAVEL, 08 DE NOVEMBRO DE 2018

MP ouve ex-prefeito
e ex-secretário
Após seis anos, o MP
(Ministério Público) prossegue com a investigação de
um contrato emergencial
firmado pela Prefeitura de
Cascavel e duas empresas
que receberam R$ 2,9 milhões. O pagamento corresponde ao período de abril
a dezembro de 2012. Ontem foram ouvidas duas
peças-chave: o ex-prefeito
Edgar Bueno (PDT) e o exsecretário de Educação
Valdecir Nath.
O processo tramita há
dois anos na Justiça. O Município havia contratado as
empresas RF Transportes
Ltda (Transpaula) e Transtusa Transporte Santa Tereza
Ltda (Nativa) com dispensa
de licitação. O MP entende
que a dispensa foi irregular, pois a prefeitura tinha
consciência de que o contrato firmado em 2007 terminaria em 2012.
Nath explicou ao HojeNews que tanto ele quanto
o prefeito apenas confirmaram informações já prestadas ao MP. “Houve dispensa de licitação do transporte escolar pois as empresas
já tinham conhecimento da
logística para levar os alunos
até as escolas”.
Sobre a contratação
emergencial, o ex-secretário
ressaltou que a licitação

para contratar em definitivo
empresas para o transporte escolar chegou a ser feita, mas houve impugnação
de uma das desclassificadas e o certame foi suspenso. “Na época recebemos o
pedido de impugnação e o
Jurídico da prefeitura recomendou que fosse acatada
a impugnação: foi o que fizemos e remarcamos nova
licitação feita em setembro
com a definição das vencedoras”, diz Nath.
O ex-secretário argumenta que não houve prejuízos
aos cofres públicos, pois o
valor pago pelo quilômetro
rodado em 2011 foi mantido
em 2012: R$ 3,11.
Estiveram ainda na audiência de ontem representantes da empresa RF. Na
época, o MP identificou que
Joscimar Elizeu de Paula, irmão da secretária de Assistência Social de Cascavel,
Inês de Paula, havia assinado o contrato, o que caracterizaria improbidade.
Em 2013, as empresas
que já prestavam o serviço
foram vencedoras e estão
até hoje contratadas pela
prefeitura. O contrato terminou em dezembro passado,
mas o contrato emergencial vigora até mês que vem.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

O CONTRATO
Em 2012, um novo certame deveria ter sido realizado - o
contrato se encerraria em definitivo em abril daquele ano.
O valor do quilômetro rodado de R$ 2,45 sofreu quatro
reajustes até chegar a R$ 3,11. A Promotoria, na época,
alegou que os ex-gestores “deixaram de adotar as
providências necessárias para realização de competente
certame, em tempo hábil, preferindo a contratação direta,
sem licitação e, inclusive, sem procedimento adequado de
dispensa, alegando (inexistente) situação emergencial”,
afirma o promotor de Justiça Sérgio Machado.
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Após votação, sem conversa
Os servidores públicos que atuam na limpeza formaram uma
comissão para defender interesses da categoria. Ontem eles
se posicionaram contrários à declaração do vereador Josué
de Souza (PTC) sobre uma negociação paralela da
administração municipal. O grupo ressalta que o Sismuvel
(Sindicato dos Servidores Públicos de Cascavel) tem
representado os zeladores, no entanto, a deliberação
depende do aval da categoria. Em nota, o grupo diz ter
pedido o apoio dos 21 vereadores para que votem contra a
proposta da prefeitura de extinguir os cargos. A comissão
defende ainda que, se o Executivo quiser negociar, agora é
o momento, pois após a votação não haverá conversa.

Transporte escolar
Pais de estudantes que
utilizam o transporte
público escolar procuraram o
vereador Carlinhos Oliveira
(PSC) para reclamar das
condições de alguns
veículos. Fotografias
repassadas ao gabinete
mostram ônibus com buracos
e rachaduras. O parlamentar
cobra da Secretaria de
Educação que fiscalize o
serviço. Na prática, quem
fiscaliza é a Cettrans.

Pós-eleição
Passado o período eleitoral,
esta será a primeira visita
de Cida Borghetti (PP) -

que honrou os compromissos
firmados durante a
campanha. A região ainda
está à espera do eleito,
Ratinho Júnior (PSD), que
não tem agenda prevista
para Cascavel. Cida vem
inaugurar a UPS Oeste.

Contas a pagar
Como todas as obras foram
executadas com a
contribuição de moradores,
ainda restam abertas contas
dos serviços da UPS do
Bairro Santa Cruz. Ontem os
voluntários deram um puxão
de orelha em políticos que
pretendem se promover com
a estrutura: que ajudem a
pagar os débitos!

NACIONAL NEWS
Aos ouvintes de informação, a CBN Cascavel agora é
Nacional News. O posicionamento político da emissora de
abrangência em todo o País parecia destoar da posição
regional - o contrato, portanto, não foi renovado.
Agora, a cobertura estadual ganhou maior peso na
sintonia comandada pelo jornalista Valdomiro Cantini.

De banco novo
Depois da despedida nada agradável da Caixa, que atrasou
o repasse dos salários do funcionalismo municipal, hoje o
Bradesco inicia o atendimento dos servidores na Asservel.
Eles serão atendidos por ordem alfabética, iniciando nesta
quinta e sexta pela Letra A, das 8h às 17h, sem intervalo
para o almoço. O calendário segue até o fim de novembro.
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UBS Aclimação:
“Ficou melhor ainda”
“Eu estive pensando que
somos uma comunidade de
sor te: já temos aqui uma
equipe muito boa, que atende muito bem e, agora, o posto ficou melhor ainda, com
essa reforma”. Nas palavras
do aposentado Ciro Arpini, de
81 anos - que foi até a UBS
Aclimação na manhã de ontem (7) para o atendimento
periódico - é possível entender o significado das melhorias realizadas pela prefeitura na unidade de saúde,

Programação desta quinta-feira
z 10h - Sala de Reuniões do 3º piso da prefeitura:
z Assinatura de quatro novos contratos de alienação de
áreas do Núcleo Industrial Allan Charles Padovani;
z Entrega de 12 Certificados de Isenção por meio do
Prodec (Programa de Desenvolvimento Econômico
de Cascavel) - Lei 5.422/2010.
z 15h - Calçadão Território I: Assinatura para licitação
da construção da Capela Mortuária do Bairro Cascavel
Velho. Rua França esquina com Rua Estocolmo.
z 16h - Inauguração da Quadra Sintética do Bairro
Itaipu/Caravelli. Rua José do Patrocínio, quadra 004
z 18h - Entrega da UPS Santa Cruz.

oficialmente entregues ontem aos moradores, em clima de comemoração de 67
anos da cidade.
“Assim como o seo Arpini, que está muito contente
com o atendimento, encontrei
uma senhora que reclamou
por não ter mais consulta.
São 6,5 mil pessoas que recebem mensalmente algum
tipo de atendimento só nesta unidade; são seis médicos
aqui, junto com toda a equipe; mas acho que pouca gente entende o tamanho da importância de ações como essas e de uma reforma. Mas
não é só isso”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos, lembrando os investimentos em
veículos; o fato de Cascavel
ser referência em saúde bucal no Paraná e no Brasil; referência em ampliação do Programa Saúde da Família e na
atenção básica, entre outros
índices que elevaram a qualidade da saúde local.

SECOM

CIRO Arpini acompanhou a solenidade e
cumprimentou o prefeito

MELHORIAS
A UBS Aclimação passou por
uma reforma ampla, com adaptações na acessibilidade e na
cobertura; teve as luminárias
substituídas, assim como as
aberturas (portas e janelas),
pintura nova e o paver do estacionamento substituído. As
melhorias demandaram um
montante de R$ 131.201,47,
com recursos do Estado por
meio do Programa de Qualificação Primária - APSUS e mais um
investimento de R$ 71.590,98
em mobiliário e equipamentos.

Papai Noel: 80% das cartinhas já saíram

 Reportagem: Juliet Manfrin

Pela primeira vez na história, as cartinhas destinadas
ao Papai Noel dos Correios em Cascavel
praticamente “sumiram” apenas 24 horas depois do
lançamento oficial do projeto.
Dos 1.722 pedidos feitos ao Bom Velhinho por
crianças de três escolas municipais e nove centros
municipais de educação infantil, o coordenador
Valmir Rosa estima que apenas 350 ainda restavam
na tarde de ontem para serem apadrinhadas.
Uma das cartinhas adotadas ontem foi a da pequena
Arieli, que quer ganhar um casaco, ou um vestido
ou uma bota. Segundo ela, os pais não têm
condições de comprar e a menina de dez anos, que
está no 5º ano, nunca usou um desses três itens.
A maioria dos pedidos é por brinquedos, mas um
aconselhamento dado pela equipe dos Correios

surtiu efeito. Professores orientaram os pequenos a
não pedirem presentes caros ou fora da realidade,
como celulares, computadores e tablets. “Isso foge
completamente da essência do projeto. A orientação
é que essas crianças peçam brinquedos ou algo que
precisem e que os pais não têm condições de
comprar”, lembra Valmir. E deu certo!
Ontem mesmo alguns padrinhos já levavam os
presentes aos Correios, mas a data limite para
entrega é 30 deste mês e o Papai Noel vai às
escolas de 6 a 14 de dezembro com o saco cheio.
Valmir pede que os voluntários ainda procurem
pelas cartinhas, “porque acreditamos que de 10%
a 15% das que foram levadas para adoção retornem
aos Correios e não queremos que nenhuma criança
fique sem um presente”.
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Colégio Militar não
tem sede definida
A expectativa quanto à abertura do período de matrículas para o
novo Colégio Militar de Cascavel foi
frustrada. E não é por falta de procura. É por falta de local.
Conforme a assessoria do governo do Estado, o colégio não vai funcionar no CNTA (Centro Nacional de
Treinamento em Atletismo) como
havia sido anunciado anteriormente.
O problema é que, conforme o

Possibilidade
Com a expectativa da instalação do
Colégio Militar no CNTA, o deputado
estadual Ratinho Júnior (PSD)
(governador eleito do Estado) havia
garantido uma emenda
parlamentar de R$ 8 milhões no
orçamento deste ano para a
construção de um novo bloco no
local que abrigaria as salas de aula.
Em uma visita a Cascavel enquanto
candidato ao governo, Ratinho
garantiu o Colégio Militar ao
Município. Contudo, ontem sua
assessoria disse que a promessa está
mantida, mas que depende de ele
assumir efetivamente o cargo para
tomar qualquer outra decisão.

Estado, o local foi reprovado após
avaliações técnicas constatarem a
necessidade de obras estruturais
e de adequações para que pudesse abrigar a unidade escolar. E isso
não tem data para acontecer.
O Estado reitera que a instalação da unidade no Município está
garantida, conforme definida no
decreto assinado pela governadora Cida Borghetti (PP) há um mês.
Agora, o governo analisa outras três
opções de locais para sediar o colégio no Município, provavelmente
em uma instituição de ensino regular, a exemplo do que foi feito em
Maringá e Foz do Iguaçu.

Informações
desencontradas
O decreto estadual assinado pela
governadora Cida Borghetti é de 7 de
outubro. Passado um mês, ninguém sabia
como e quando o colégio iria funcionar,
tampouco tinha informações sobre as
matrículas e o processo seletivo.
Como a proposta pedagógica do colégio
da Polícia Militar será a mesma da rede
estadual de ensino, elaborada pela
Secretaria da Educação, a reportagem do
Jornal O Paraná entrou em contato com o
NRE (Núcleo Regional de Educação) de
Cascavel, questionando sobre a abertura
teste seletivo e as matrículas, o que já vem
acontecendo em outras cidades que tiveram
o colégio criado pelo mesmo decreto.
O Núcleo até admitiu receber ligações
diárias de pais interessados em vagas para
os filhos, mas que não tinha informação
alguma a respeito.
Na Polícia Militar do Paraná, após uma
verdadeira via-sacra para obter alguma
informação a respeito, a resposta foi de
que nada havia de concreto para o
funcionamento do Colégio no CNTA e
que o início das aulas para 2019 não
estava confirmado.

Cursos preparatórios
Mesmo sem previsão para o início das aulas regulares, muitos adolescentes já se
preparam para o teste seletivo que garante a entrada na instituição.
Caso da Estephany Carolline Andrade Valimm, de 13 anos, que vai iniciar o curso
preparatório nos próximos dias em uma escola particular. “É uma preparação
para a prova que garante a entrada no Colégio. Ela tem muito interesse em
ingressar, então já fizemos a matrícula e ela vai começar a frequentar [o
cursinho]”, afirma a mãe Regiane de Andrade Azevedo. O curso preparatório tem
duração de 18 meses e oferece aulas práticas e teóricas. A turma em Cascavel
teve início dia 29 de setembro e podem frequentar alunos a partir dos 13 anos.
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 Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

Elefante branco?
A novela que se desenha a
construção do CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo) ganha mais um capítulo: a
obra será mais uma vez paralisada. Um pedido de suspensão dos
trabalhos já foi protocolado na
Paraná Edificações pela construtora N Dalmina, responsável pela
obra. É que ela cobra o Estado
pela falta de repasse para custear gastos que teve com manutenção de serviços essenciais e profissionais responsáveis durante o
tempo que não pôde trabalhar justamente por falta de dinheiro.
Conforme o engenheiro Paulo
de Tarso Rodrigues, o valor acumulado dos três anos de atraso
e prorrogação de contrato chega
aos R$ 3 milhões.
De acordo com a empresa, a
Paraná Edificações vai analisar o
pedido e enviar um parecer nos próximos dias. A reportagem fez contato com a Paraná Edificações, porém não recebeu retorno.
Ainda de acordo com a N Dalmina, 90% da obra está concluído.
A última demanda recebida foi
a alteração no projeto de instalação de iluminação externa no local,
que deve ser analisada pela cons-

trutora. Isso porque o projeto foi mal
feito e precisou ser refeito.
A empresa já recebeu pela obra
- levando em conta os aditivos - R$
16,3 milhões, mesmo estimado no
início dos trabalhos. Contudo, ela
deveria ter sido entregue pelo menos dois anos atrás.
Para que a obra seja finalizada são
necessários ainda cerca de R$ 3 milhões. Ou seja, somados os débitos
do Estado com a empresa e o valor

estimado, faltam R$ 6 milhões para
que o CNTA seja finalizado. Ou pelo
menos a estrutura inicial.
Isso porque, para ser sede do
Colégio Militar, o centro precisaria
de um bloco de salas de aula, o
qual chegou a ter emenda no orçamento do Estado aprovada, mas
não executada. Sem essa finalidade, resta ao Ministério dos Esportes assumir então o espaço e dar
uma utilidade para ele.

Criado colégio em Foz
Na última segunda-feira, a governadora Cida Borghetti formalizou o
lançamento dos editais de seleção de 270 novos alunos para os Colégios
Militares de Maringá (noroeste) e Cornélio Procópio (norte), que começarão as
atividades letivas em 2019. Cascavel ficou fora justamente devido a toda a
essa indefinição. E, ontem, a governadora assinou decreto que cria um colégio
da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. A nova escola segue o planejamento
estratégico de interiorização do ensino dos colégios militares, que já conta
com um em Londrina, e para o próximo ano haverá unidades em Maringá e
Cornélio Procópio. Detalhe: Cascavel já ficou de fora da previsão.
“Uma ação importante que promove educação de qualidade e possibilita às
nossas crianças sonhar e desenhar um futuro melhor. Espero em um curto
espaço de tempo assinar outros atos como esse para atender tantas outras
cidades que estão pedindo e se habilitando para receber uma escola da
Polícia Militar”, afirmou a governadora, que ainda destacou os avanços
significativos dos colégios em atuação.
A nova proposta pedagógica será implantada no Colégio Bartolomeu Mitre,
o mais antigo de Foz do Iguaçu (1927). A direção da escola será feita pela
Polícia Militar e a gestão pedagógica administrada pela Secretaria de Estado
da Educação. Os estudantes já matriculados passarão a ter o sistema de
ensino da PM e podem optar por continuar ou não na unidade.
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Pedestres se arriscam e pulam muro da rodovia

“Nova” BR-277
esquece pedestres
O trecho de 3,2 quilômetros
duplicado da BR-277 entre o Trevo
Cataratas e o posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cascavel, foi
liberado semana passada para o
tráfego de veículos. Apesar de o local ficar em uma área industrial de
Cascavel, com várias indústrias e
empresas, a obra que custou cerca de R$ 59,5 milhões esqueceu
os pedestres.
“Está muito difícil. Para nós, era
bem melhor antes dessas mudanças.
Não tem passarela, não tem faixa de
pedestres. A gente faz como agora
para atravessar a rodovia?”, questi-

ona Graziele Silva dos Santos, que
trabalha em uma empresa às margens da rodovia e que havia acabado
de atravessar a via, pulando a mureta que separa as pistas.
Os ônibus do transporte público que fazem a linha deixam os passageiros dos dois lados da rodovia.
Mesmo que o percurso demore um
pouco mais, é a garantia de segurança do pedestre e do motorista
que trafega pela BR. O problema é
que muitas vezes o pedestre pega
carona e, para “economiza” tempo
e combustível, acaba se arriscando na travessia ilegal.

O jeito é
pular o muro
A reportagem do Hoje News
flagrou, em menos de 30 minutos na
tarde de ontem, cinco pessoas
pulando a mureta que separa as
pistas da BR-277. “Esses dias esperei
cinco minutos para atravessar. Essa
BR-277 é um perigo, ninguém
respeita as placas. A velocidade dos
carros assusta”, disse Gesebel Alves
Matuscheski, que trabalha na região
e atravessou a rodovia para
esperar o marido.
Para quem trabalha ou vai àquela
região com frequência, é urgente a
construção de passarelas, faixas de
pedestres e diminuição da distância
entre um ponto de travessia e
outro. “Tem trechos que cabe a
passarela, outros não. Precisam
fazer algo, e logo”, afirma Gesebel.
 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

Trincheiras

SEM passarela, Ecocataratas orienta travessia pelas trincheiras

A Ecocataratas, concessionária que administra o trecho e que fez as obras, disse que há
duas trincheiras para as pessoas fazerem a travessia, uma no KM-581 e outra no KM-583.
A empresa disse que não há previsão para
a construção de passarelas no trecho duplicado da BR-277. “A concessionária esclarece ainda que qualquer obra não prevista no
contrato de concessão deverá ser primeiramente avaliada e aprovada pelo poder concedente/DER”, diz, em nota.

SOCIAL
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Gesta Cascavel
O Grupo Gesta Cascavel promove mais
um encontro hoje.
O tema será “Passei das 40 Semanas...
E Agora?”, com a doula e enfermeira obstetra Thais Zanella.
O encontro será na Catedral Nossa Senhora
Aparecida, às 19h.

Juliana Santos, pelas lentes de Arivonil Policarpo
DIVULGAÇÃO

Cheila da Costa e Maycon Galvan trocam alianças dia 10.
O registro é de Vera e Grasi fotografia

Papai Noel

Oficina

As crianças do Eureca I,
Bairro Interlagos, já estão à
espera do Bom Velhinho e
escreveram suas cartinhas.
Quem quiser adotar uma é só
ir até a instituição que fica
na Rua da Felicidade,
Conjunto Julieta Bueno. A
data para devolver as
cartinhas com os presentes
é 7 de dezembro.
Quem preferir também
pode levar brinquedos.

Dias 9 e 10 tem a Oficina
Sesc Dramaturgia, com
Fabianna de Mello e Souza.
oOo
Na sexta-feira, será das
19h às 22h e no sábado,
das 9h às 12h e das 13h30
às 19h30. As vagas são
limitadas. Mais informações
e inscrição pelo telefone
(45) 3219-5450.

Felicidades!
Mariana Samarto dos
Santos, Marina Sérgio Matos
e Paulo Lopes de Souza.

"O que temos, nós
deixamos. O que somos,
nós levamos."
(Divaldo Franco)

Robson de Paula, aniversariante do dia
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N o velas
e apresenta Gustavo para a amiga. Alain
fica perturbado com a lembrança do
beijo de Isabel e Marcelo. Gustavo se
MALHAÇÃO
insinua para Cris/Julia. Alain hostiliza
Talíssia se desespera, e Valentina Marcelo, e os dois discutem.
abraça a mãe. Hugo fica magoado com
Dandara. Álvaro faz progressos em sua
O TEMPO NAO PARA
terapia com Heloísa. Gabriela ajuda TaMarocas avisa a Florêncio que é
líssia, que fala com a professora sobre contra qualquer forma de violência. Vanseu medo de perder a guarda da filha. da avisa a Samuca que as contas da
Jade e Pérola se preocupam com o re- SamVita foram bloqueadas para pagar
lacionamento de Michael e Santiago. o laudêmio. Cairu aceita trabalhar como
Mel repreende Paulo e Marli por zomba- modelo na coleção de roupas de Marorem de Getúlio.
cas. Samuca sugere a Carmen que eles
disponibilizem as reservas pessoais
ESPELHO DA VIDA
para pagar os empregados. Barão orEdméia/ Grace se anima ao saber dena que Florêncio acabe com Emílio.
que Isabel está envolvida com Marce- Belém pede demissão a Emílio.
lo. Américo engana Sérgio e consegue
dinheiro emprestado com ele. Michele
• SBT
incentiva Pat a surpreender Mauro César. Flor sente falta de Priscila. EmiliaTERESA
no invade o quarto de Solange, que se
Arthur vai à casa de Teresa. Armanenfurece. Josi explica como Mariane do diz que Regina está com problema
deve agir para ficar com o papel de Cris. de pressão e não deve receber surpreIsabel beija Marcelo na frente de Alain. sas, muito menos passar por desgosCris, como Julia, conhece Dora. Cris tos. Arthur diz que em outra ocasião dirá
tenta ficar tranquila na presença de Dora o motivo de sua visita.
• REDE GLOBO

AS AVENTURAS DE POLIANA
Joana e Sérgio discutem na frente
de Mário e Luigi. Lorena fala para Durval que quer ficar com feijão. Nanci avisa Luísa que está chegando o aniversário de Poliana. Salvador pede para
Ruth deixá-lo substituir Marcelo na aula
de audiovisual. Poliana conta para Luigi
que João apareceu. Furiosa porque picharam seu carro, Débora desconfia de
Kessya e ameaça fazê-la perder a bolsa de estudo. Roger e Nadine tramam
para Sérgio pedir demissão. Luísa vai à
casa do Sr. Pendleton. Kessya conta
para Poliana que seu irmão foi quem
pichou o carro de Débora.
• BAND

MINHA VIDA
Nos corredores do hospital, Efsun
discute com Bahar por ela se preocupar muito com Ates e pergunta se ela
está apaixonada pelo homem; Bahar
confirma, diz que o ama muito. Bahar
conta para os pais que estava preocupada com eles e fica sabendo do corpo
encontrado; eles acham que é de Yusuf.

RECORD • JESUS

Petronius encontra Maria
Madalena possuída

Cassandra é curada por Simão Zelote e Judas
Tadeu. Satanás se diverte diante da briga de Caius
e Tiago Justo. Barrabás questiona Maria Madalena, que, possuída, o enfrenta. Salomé é ofendida
por alguns Judeus e João vai atrás dela. Mateus
fala de seu encontro com Jesus e é liberado pelo
publicano. Shabaka e Susana separam a briga de
Tiago Justo e Caius. Caifás pede para José de
Arimatéia apresentar a serva Temina à Cláudia.
Cassandra agradece a ajuda de Simão Zelote e
Judas Tadeu. Tiago Maior e Filipe são obrigados
por soldados romanos a puxarem uma carroça.
Iscariotes e Tomé falam com Joana sobre suas
transformações. Sula fica feliz ao saber que seus
filhos farão milagres. Tiago Maior e Filipe são liberados pelos soldados. João se mostra preocupado com Salomé. Cornélius e Goy retornam à
Cafarnaum. Antipas e Herodíade se surpreendem
ao saberem que um João está batizando as pessoas no rio Jordão. Malco visita Ami na prisão.
Pilatos fala sobre seu plano de construir aquedutos em Jerusalém. Cláudia aceita Temina como
serva pessoal. Adela pede para Barrabás não tentar influenciar Diana.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Conecte-se com a sabedoria presente nos ensinamentos da vida, nativo
de Leão. Priorize momentos de reflexão e de introspecção, que tem um
poderoso efeito agora.

Virgem

Contatos e conexões muito importantes que ajudam na compreensão das
situações atuais. Favorecimento para
vínculos profundos, sensíveis, afetuosos e espiritualizados
Momento benéfico para a resolução
de questões profissionais e financeiras, libriano. O que ocorre agora é um
mérito espiritual, de ações generosas
do passado.

Sagitário Escorpião

Você se sente mais confiante, estimulado e conectado com seus sentimentos. Momento auspicioso, em que você
pode evoluir emocionalmente e espiritualmente.

Momento espiritual e emocional muito
marcante aos escorpianos. Poderá
perceber a força de circunstâncias
positivas, que promovem ampliação de
horizontes.

Capricórnio

Benefícios profissionais e materiais podem ocorrer neste momento, geminiano. Conexão com o que é verdadeiramente importante e que leva à evolução.

Relacionamentos que podem abrir
oportunidades importantes aos capricornianos. Contatos familiares, afetivos
e com amigos e grupos estão beneficiados.

Aquário

Fase importante para os relacionamentos taurinos e para se sentir mais acolhido. Percepção de que é necessário
ampliar os horizontes emocionais. Partilhe mais.

Emocionalmente e profissionalmente o
momento pode ser muito intenso, aquariano. Benefícios que decorrem da generosidade e de uma atitude amorosa
e expansiva. Ganhos e favorecimento.

Peixes

Momento muito especial em termos
emocionais, familiares e espirituais,
ariano. Perceba os ensinamentos contidos nas atuais situações e como eles
promovem mudança de atitudes.

Libra

horóscopo

Um dia muito especial, de forte energia emocional e espiritual, pisciano.
Atitudes sensíveis e compassivas ajudam a absorver positivamente as lições do momento presente.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Um ciclo está se fechando e nele ocorre a colheita do que foi semeado anteriormente. O Universo generosamente distribui as suas bênçãos a quem as
acolhe de coração aberto.
SOLUÇÃO DO DIA
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Casa é destruída pelo fogo
Uma casa de madeira ficou
completamente destruída em um incêndio na manhã de ontem. A residência fica na Avenida Tito Muffato, Bairro Santa Cruz, em Cascavel.
Não foi possível identificar como
começou o incêndio.
Com o sol forte e o vento, as chamas se propagaram rapidamente e
de longe dava para ver a fumaça e
as labaredas tomando conta das
madeiras. O fogo atingiu as árvores
na frente da residência e até os fios
da rede elétrica.
Segundo informações de populares, a casa estava vazia, disponível para locação, mas estava ocupada por andarilhos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e
teve trabalho para conter o incêndio. Ninguém se feriu.

FOGO se propagou rapidamente e atingiu as
árvores em frente à casa

A CASA foi consumida pelas chamas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

CORPO de Bombeiros teve trabalho para controlar o incêndio

Capotamento na rodovia
Um homem ficou ferido em um capotamento registrado na
BR-369 em Cascavel. Foi na noite de sexta-feira. O motorista
do veículo Sandero seguia sentido ao município de Corbélia
quando perdeu o controle da direção. Ele atingiu uma mureta
de proteção e capotou o veículo.
O condutor ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo
Corpo de Bombeiros por meio de um desencarcerador. Ricardo
Pereira, 40 anos, foi socorrido com ferimentos moderados e
levado para atendimento hospitalar. Uma parte da rodovia ficou
bloqueada para que o socorro fosse realizado. A PRF (Polícia
Vítima ficou presa nas ferragens
Rodoviária Federal) fez o controle do trânsito.

POLÍCIA
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UPS Oeste já tem
resultados positivos
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Giro da
Violência
Criança fratura braço
Uma criança fraturou o braço ao sofrer
uma queda na tarde de ontem na
Escola Municipal Francisco Vaz de
Lima, no Bairro Interlagos, em
Cascavel. O menino caiu dentro do
pátio da escola e foi atendido pelo
Corpo de Bombeiros. A criança teve
ferimentos leves.

DUAS
VIATURAS
atuam na
unidade

Mordida de cão
Um menino de oito anos foi mordido
por um cachorro. O caso foi atendido
pelo Corpo de Bombeiros na Rua
Clevelândia, Bairro Esmeralda, em
Cascavel. O garoto estava brincando
em frente à casa onde mora quando
teria sido atacado pelo cão. Ele foi
encaminhada para atendimento
hospitalar.

A UPS (Unidade Paraná Seguro)
que atende a região oeste de Cascavel, no Bairro Santa Cruz, será
inaugurada oficialmente hoje, às
18h, com a presença da governadora Cida Borghetti, da comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Audilene Rocha, do deputado
Adelino Ribeiro, dentre outras autoridades. Essa é a terceira UPS de
Cascavel, que já conta com unidades nas regiões norte e sul.
A unidade já está em funcionamento com trabalho policial desde o dia
17 de outubro. Segundo os policiais,
apesar do pouco tempo, a presença
ostensiva já apresenta resultados.
“Melhorou bastante, principalmente crimes patrimoniais, como
furto e roubo, que não vemos mais
ocorrer desde que começamos a
atuar aqui. A ocorrência que mais
atendemos é detenção de usuários de drogas”, conta o tenente
Sérgio Valenga.
A unidade conta com cerca de
20 policiais militares divididos em

equipes e plantões e duas viaturas fixas, além de apoio de outras
viaturas que auxiliam no patrulhamento e dos policiais da Cavalaria. O comando da UPS Oeste fica
por conta do sargento Elias Anastácio dos Santos.
Esse policiamento atua nas
ruas com rondas dia e noite. “Apenas um dos policiais que está designado à UPS Oeste não mora nessa região da cidade. O restante reside aqui, até para reforçar o que é
o intuito principal da unidade, de
polícia comunitária”, explica.
A UPS Oeste funciona no prédio do
salão comunitário do Bairro Santa
Cruz, o qual estava deteriorado e foi
reformado em uma parceria da Prefeitura de Cascavel e da comunidade.
A abertura da unidade foi uma
determinação direta da governadora
Cida Borghetti em maio deste ano,
atendendo ao clamor da população.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Ciclista ferido
Um homem de 39 anos ficou ferido ao
ser atingido por um carro. O acidente
aconteceu na Rua Francisco Stancker,
na esquina com a Rua Armando Melo,
Bairro São Cristóvão, em Cascavel. O
motorista abriu a porta do veículo
Pálio e acertou o ciclista que passava.
A vítima teve ferimentos leves.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Copa Comercial chega à final
DIVULGAÇÃO

A final da Copa Comercial Super Sênior será realizada na Sede
Campestre do clube em Cascavel neste sábado (10). A competição contou com oito equipes
que, em sor teio, foram divididas
em dois grupos.
As duas equipes mais bem colocadas de cada grupo passaram
à semifinal com jogos de ida e volta. As equipes Imobiliária Roani e
Loja Embalagens Novo Mundo garantiram a vaga para a final. Ao
todo, foram 20 jogos, com 95 gols
marcados na Copa.
A equipe da Imobiliária Roani
chega à decisão com 6 jogos, 4 vi-

tórias, 1 empate e 1 derrota. Foram
15 gols marcados e 7 gols sofridos.
Já o time da Embalagens Novo
Mundo tem 5 vitórias e 1 derrota,
com 28 gols marcados e 9 sofridos.
A partir das 16h15 do sábado
haverá a decisão de terceiro e quarto lugares entre as equipes Oxiguaçu x Estofados Isto É/Refrigeração
Téc. Pro Lar.
A partida final será às 17h30 e
na sequência serão conhecidos os
destaques da competição.

Torneio Apaexonado
O 1º Torneio de Futebol Suíço Apaexonado será realizado na Chácara
Catarina, BR-277, KM 579, em Cascavel, neste fim de semana.
No sábado (10) os jogos terão início às 13h30 e no domingo (11) às
9h. A partir das 12h do domingo será servido um almoço e quem quiser
participar pode adquirir os convites antecipados na Apae ao custo de R$
30 para adulto e R$ 15 para crianças até 12 anos.
Com as inscrições das equipes participantes, os organizadores arrecadaram
quase duas toneladas de alimentos que serão repassados à Apae. O
torneio premiará o time vencedor com R$ 2 mil; o segundo lugar com R$ 1
mil e o terceiro com R$ 500.

PREPARAÇÃO
PARA OS JOGOS
PARADESPORTIVOS
Uma das competições mais esperadas
do ano para os paratletas são os
Jogos Paradesportivos do Paraná, os
Parajaps, que chegam à sétima edição
neste ano e serão realizados de 14 a
18 de novembro em Londrina.
Cascavel compete em nove categorias:
atletismo, basquete em cadeira de
rodas, parabadminton, paraciclismo,
natação, handebol DI (deficiência
intelectual), xadrez, tênis de mesa e
parataekwondo.
A competição reúne cerca de
1.500 paratletas de todo o Estado
em 17 modalidades; 90 deles
são de Cascavel.

CORRIDA DO
6º BPM
Estão abertas as inscrições para a 6ª
Corrida do 6º BPM (Batalhão da
Polícia Militar) de Cascavel, que
será realizada no dia 24 de
novembro. Haverá provas de 6 e
10 km, caminhada de 3 km, circuito
de 6 km para cadeirantes, hand bike
10 km, corrida fardada e corrida
Kids. Interessados podem se
inscrever pelo site
www.tickektagora.com.br.
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O Independiente Santa Fé enfrenta o Junior de Barranquilla pelas semifinais da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (8) às
22h45 em El Campín, em Bogotá.
O Santa Fé teve vaga garantida
ao vencer o Desportivo Cali por 2 a
1. Já o Junior conseguiu importante vitória na partida de ida contra o
Defensa y Lusticia por 2 a 0 e abriu
ampla vantagem que lhe permitia
perder por um gol de diferença ou
até mesmo por dois desde que balançasse as redes adversárias.
Dessa forma, mesmo ao ser
derrotado pelo placar de 3 a 1
pelo Defensa y Iusticia, no segundo jogo das quartas, conseguiu
avançar à semifinal.
As duas equipes, Independiente
Santa Fé e Junior de Barranquila vol-

DIVULGAÇÃO

Semifinal da Sul-Americana

JUNIOR Barranquila teve vantagem no último jogo das quartas de final
tarão a se enfrentar no dia 29 de
novembro, no Metropolitano de Barranquilla, às 22h45, em busca da
vaga para a grande final da Sul-Americana. A outra vaga da final será definida entre Atlético-PR e Fluminense.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

1- Leonardo Couto Camargo e Carla Barbosa
2- Leonardo Antunes Sartor e Maylla Estefani Wesolowski
3- Mauricio Bard e Roseli Aparecida Silveira
4- Emanuel Biasi Anzorena e Eliza Maria Pauli
5- Moacir Eugenio Chiumento e Giselda Barbosa Pereira
6- Claudio Antonio da Silva Junior e Gabriela Batista Pereira
7- João Donato Lepka Camargo e Guiomar Sibert
8- Alex Pichsius Gomes e Andressa Paetzhold Barcelos
9- Tiago Martins da Cruz e Karen Cristina Brecher
10- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 DE NOVEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Dúvida na reta final
O jogador Deyverson, que passou
todo o primeiro semestre sem fazer
um gol e era vaiado pela própria
torcida do Palmeiras, virou xodó do
técnico Luiz Felipe Scolari e se
transformou em um dos atletas mais
importantes para o funcionamento
do time. Mas se dentro de campo as
coisas têm funcionado, o
temperamento do centroavante
preocupa Felipão e pode tirá-lo até
da reta final do Brasileirão.
Deyverson aguarda julgamento no
STJD pela expulsão contra o Ceará. A
sessão já deveria ter ocorrido na última
segunda-feira (5), mas foi adiada a
pedido do clube nordestino e ainda
não tem data definida para
acontecer. A pena vai de um a seis
jogos, mas como o palmeirense é
reincidente é possível que o tribunal
aplique uma punição mais severa.
JOGAM HOJE
22h45

COPA SUL-AMERICANA
Ind. Santa Fé x Junior de Barranquilla

PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES
CSKA Moscou 1x2 CSK Roma
Valencia 3x1 Young Boys
Benfica 1x1 Ajax
Bayern de Munique 2x0 AEK
Manchester City 6x0 Shakhtar Donetsk
Lyon 2x2 Hoffenheim
Viktoria Plzen 0x5 Real Madrid
Juventus 1x2 Manchester United
COPA SUL-AMERICANA
Atlético-PR ?x? Fluminense
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