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Ratinho Junior
apresenta sua
equipe de governo

 Perigo constante
A dez dias do fim do ano, Cascavel já passou o total de

ocorrências registradas em todo o ano de 2017. São em

média 230 acidentes por mês e todos os dias há feridos

em estado grave. Desde janeiro, 42 pessoas já morreram

nas ruas de Cascavel.

PÁGINA

08
Com El Niño, verão
promete ainda mais
calor e temporais

PÁGINA

15
Real Madrid ou
Al Ain: Qual é o
melhor do mundo?

Produtos da ceia de
Natal variam 196%

O Procon de Cascavel divulgou pesquisa de preços de itens da ceia de Natal. E a
diferença impressiona. Há produtos que variam 196% entre um mercado e outro. Já o
tradicional peru pode ser encontrado pela metade do preço em diferentes mercados.

 Pág. 6

A
ÍL

T
O

N
 S

A
N

T
O

S

 Pág. 12



RADAR02
HOJE NEWS, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

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

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
ao se manifestar para que seja mantida a prisão

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
condenado em segunda instância por corrupção

e lavagem de dinheiro no caso do triplex do
Guarujá (SP). A procuradora disse ainda que os

crimes pelos quais Lula foi condenado são parte
de um “nefasto esquema ilícito que vitimou a

Petrobrás”, que só assumiu grandes proporções
em razão da atuação do ex-presidente.

 “Lula confunde direito à

ampla defesa com direito à

defesa ilimitada, exercida

independentemente de sua

utilidade prática para o

processo, em razão do mero

‘querer’ das partes”.

Megasena
Concurso: 2109

04 12 16 34 44 49

Dupla sena
Concurso: 1880

04 05 16 30 31 341º sorteio

01 21 30 37 40 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1752

01 03 04 06 07 08 09 12
13 15 16 17 18 20 22

Quina
Concurso:  4856

04 16 23 50 73

Timemania
Concurso: 1271

16 20 30 37 66 68 72
TIME DO VITÓRIA/BA

Lotomania
Concurso: 1928

11 12 20 33 35 37 38
40 43 45 47 62 66 73

76 81 85 94 99 00

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05346

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

84.683
20.438
48.744
44.183
79.878

Dia da Sorte
Concurso: 090

01 05 06 08 12 23 26
MAIOMÊS DA SORTE:
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Chuva

Opinião
JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

USE A TROCA DE ENERGIAS DO UNIVERSO NA
VIRADA DO ANO EM SEU BENEFÍCIO

Dora Ramos é terapeuta complementar/holística e orientadora financeira

 O simbolismo do Ano-Novo não pode ser ignorado. Olhando racio-
nalmente, a primeira hora do 1º de janeiro não é diferente do mesmo
intervalo de tempo de qualquer outro mês. Porém, há nela um certo
sentimento de introspecção pelo ano vivido e também de renovação, em
razão dos próximos 12 meses a serem desbravados.

Assim como nos preparamos para a virada de ano, o universo
também está ciente desse sentimento e libera suas energias em nosso
benefício. Quando aproveitadas, elas podem fazer com que iniciamos
2019 com o pé direito e prontos para prosperidade e sucesso.

Aproveitar a troca de energias do universo na virada do ano não é
um processo apenas introspectivo. É importante usar a data para ajeitar
pendências que afetam nosso dia a dia.

Comece com uma boa faxina em casa. Retire manualmente tudo o
que representa 2018, ou seja, o passado que não lhe serve mais.
Considere enviar itens para doação. Arrume seu armário, tire o pó dos
móveis e reorganize a sala. Ao limpar o externo, o interno tem mais
facilidade para se alinhar.

Escreva uma carta resumindo seu ano. A palavra escrita tem grande poder.
Quite suas dívidas. Dentro do possível, não inicie 2019 com pendên-

cias. Vale lembrar que parcelas no cartão de crédito também são dívidas.
Se elas são inevitáveis, anote-as, para que você comece seu ano de
maneira planejada. Agora, sim, você está pronto para a virada.

Busque uma massagem terapêutica. A técnica abre seus chakras e
prepara seu corpo espiritual para a renovação de energias.

Aposte no incenso de benjoim e cravos. O primeiro é um poderoso
aromatizador, capaz de eliminar más energias e trazer equilíbrio espiritu-
al. Ele também ajuda na defesa do astral e no sucesso pessoal. Já o
cravo pode ser utilizado para atrair prosperidade e ganhos materiais.

A troca de energias do universo durante a virada do ano é podero-
sa. Com essas dicas, você estará pronto para receber as alegrias e os
desafios que 2019 reserva.

ChuvaChuva Chuva
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Prefeito em exercício
O prefeito em exercício Gugu Bueno (PR) reuniu ontem os

secretários para se aprofundar nas ações político-
administrativas. O prefeito Leonaldo Paranhos pediu licença
para cuidar da saúde e, com a licença de Jorge Lange (PSD)

do cargo de vice-prefeito para assumir a presidência da
Cohapar (Companhia Habitacional do Paraná), conforme o

HojeNews havia antecipado, o primeiro na linha sucessória é
o presidente da Câmara. Gugu teve como recomendação de

Paranhos “dar andamento aos processos existentes,
documentos, ordens de serviço, licitações, documentos

internos que não podem parar um dia sequer”. Ele acredita
que na próxima semana o cargo seja devolvido ao titular: “Não

vamos mexer na equipe. O ritmo continua o mesmo”.

DE CASCAVELDE CASCAVELDE CASCAVELDE CASCAVELDE CASCAVEL

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Além de Lange na Cohapar, Cascavel ocupa cadeira no

Governo do Estado também com Claudio Stabile. O advogado

presidiu o IPMC e foi secretário de Finanças de Cascavel

(Governo Lísias Tomé), chefe de gabinete na Assembleia

Legislativa e agora assume a presidência da Sanepar.

Máquina pública
Quanto custa a máquina da
Presidência da Câmara?
Conforme lista de
exonerações publicada esta
semana, 38 servidores
comissionados deixaram os
cargos devido à troca de
presidente. O custo mensal
dessa estrutura é de R$
208,3 mil: são R$ 2,5
milhões em um ano. Alguns
cargos são nomeados
diretamente pela Presidência
e outros por indicação dos
demais parlamentares.

Que cargos?
Procurador jurídico
(12.912,87), analista técnico
(R$ 12.912,87), dois
assessores jurídicos
(R$ 8.648,49 cada), gestão
de pessoas (R$ 3.251,82),
gerente tecnologia
(R$ 6.003,36), gerente
comunicação (R$ 7.504,20),

 Apesar do recesso administrativo, Sebastião Madril
assume a presidência da Câmara e Celso Dal Molin passa à
função de primeiro-secretário.

 Só Dal Molin prestigiou a posse de Gugu como prefeito.

gestor financeiro
(R$ 7.504,20), gerente apoio
as sessões (R$ 7.504,20),
gerente comissões
permanentes (R$ 5.252,94),
dois chefes de gabinete (um
R$ 6.630,51 e outro
R$ 8.648,49), chefe de
compras (R$ 6.035,56), três
assessores legislativos
(R$ 4.714,66 cada), três
assessores de liderança
(R$ 4.714,66 cada), assessor
TV Câmara (R$ 4.363,19),
assessor de imprensa
(R$ 3.017,38), assessor de
cerimonial (R$ 4.363,19),
chefe Câmara Jovem
(R$ 4.627,26), ouvidor
parlamentar (R$ 6.035,56),
chefe manutenção (R$ 4.363,19),
quatro assessores assuntos
comunitários (R$ 3.017,37 cada),
cinco assessores de comissão
(R$ 4.714,66 cada), secretário
plenário (R$ 7.771,12), assessora
especial (R$ 6.035,56),
assessor parlamentar
(R$ 3.054,23). Ufa!

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Dois anos depois,
estrutura é maior

que a anterior
 O prefeito Leonaldo Pa-

ranhos (PSC) chega à meta-
de do seu mandato com pou-
cas mudanças administrati-
vas, apesar dos anúncios de
reformas e ao contrário das
recomendações feitas pela
Fundação Dom Cabral no
estudo contratado pelo pró-
prio Paranhos.

No cenário estadual, a
entidade aparece novamente
agora com um redesenho do
governo do Paraná anuncia-
do ontem por Ratinho Junior.
O Palácio do Iguaçu passa a
ter 15 secretarias - na gestão
atual são 28. A medida bus-
ca redução de custos e efici-
ência - economia de R$ 300
mil por pasta extinta ao mês.
Leia mais sobre esse assun-
to na página 4.

No início deste ano, Para-
nhos apresentou o novo mo-
delo de gestão, com mudan-
ças nas nomenclaturas e
novos nomes de secretários.
Contudo, pouco enxugaram
os custos com a equipe.

Cascavel conta hoje com
15 cargos de secretários e
mais oito em autarquias,
empresas públicas e funda-
ções. Na gestão do prefeito
anterior Edgar Bueno (PDT),
havia 14 secretarias, cinco
autarquias, empresas públi-
cas e fundação. Efetivamen-
te, Cascavel passou a ter na
nova gestão 23 cargos de
primeiro escalão, contra 19
que havia antes.

Dentre as ampliações
mais significativas da gestão
atual estão: Território Cida-

dão, Instituto de Planejamen-
to de Cascavel e a Fundação
Municipal de Esporte e Cul-
tura - esta criada sem mui-
tas ações no primeiro ano,
mantendo a equipe da Secre-
taria de Cultura e Esportes.

As novidades se deram
pela Secretaria da Casa Ci-
vil, Transparência e Preven-
ção e Combate à Corrupção
(substituiu a Administração);
Procuradoria-Geral - antes era
Secretaria de Assuntos Jurí-
dicos - e chefia de Gabinete.

Também foi incorporada
a Secretaria de Planejamen-
to e Gestão, integrada pelas
chefias do Departamento de
Compras e Departamento
de Gestão de Pessoas. Na
gestão anterior havia a Se-
cretaria Antidrogas, assumi-
da agora pela Secretaria de
Política Sobre Drogas e Pro-
teção à Comunidade - com
integração da diretoria de
Proteção à Comunidade
(Guarda Municipal).

Na prática, nem todas as
cadeiras estão preenchidas:
Comunicação Social, após a
saída de Ivan Zuchi não hou-
ve nomeação de secretário;
e a Chefia de Gabinete nun-
ca houve nomeação.

Há os casos de acúmulo
de função: Fundetec e Meio
Ambiente possuem um se-
cretário (Alcione Gomes),
Casa Civil, Obras e IPC tam-
bém (Cletírio Feistler) e, por
último, Cohavel e Agricultura
(Ney Haveroth).
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Ratinho enxuga governo e
 mantém só 15 secretarias

 Primeira promessa de campa-
nha cumprida. O governador eleito
Ratinho Junior anunciou ontem a
redução de 28 para 15 secretarias
estaduais. A medida faz parte do
novo modelo de gestão estadual,
focado na redução de custos e na
eficiência dos processos.

A expectativa é de que a econo-
mia aos cofres públicos chegue a
R$ 300 mil mensais por secretaria
extinta, o que representaria R$ 3,9
milhões por mês. “Com outras
medidas administrativas que va-
mos aplicar a partir de primeiro de
janeiro, como a criação de uma Cen-
tral de Compras, as licitações
transmitidas via internet e a dimi-
nuição do número de imóveis alu-

gados pelo estado, o impacto no
caixa do governo vai ser ainda mai-
or”, declarou Ratinho.

O novo modelo foi elaborado a par-
tir de estudo realizado pela Funda-
ção Dom Cabral, que fez uma análi-
se da administração estadual por ce-
nários. Todo o processo foi acompa-
nhado de perto pelo governador elei-
to. Uma das exigências de Ratinho
Junior foi a construção de uma nova
gestão baseada em resultados. “O
nosso governo vai ficar entre os três
mais enxutos do País. Com corte de
gastos, desburocratização e planeja-
mento, o Paraná poderá crescer 4%
ao ano. Vamos trabalhar para que o
estado volte a ser protagonista do
Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

Confira quem são os
15 novos secretários:

 Casa Civil - Guto Silva

 Gestão Pública - Reinhold Stephanes

 Fazenda - Renê de Oliveira Garcia Júnior

 Comunicação Social e Cultura - Hudson José

 Desenvolvimento Ambiental e Turismo - Márcio Nunes

 Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas -

   João Carlos Ortega

 Infraestrutura e Logística - Sandro Alex

 Educação e Esporte - Renato Feder

 Saúde - Beto Preto

 Segurança Pública - Luiz Felipe Kraemer Carbonell

 Justiça, Família e Trabalho - Ney Leprevost

 Agricultura e Abastecimento - Norberto Ortigara

 Planejamento e Projetos Estruturantes

   Valdemar Bernardo Jorge

 Procuradoria-Geral do Estado - Letícia Ferreira da Silva

 Controladoria-Geral do Estado - Raul Siqueira
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Passe o leitor de QR Code do seu celular
e confira a íntegra das pesquisas

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Itens da ceia de Natal
variam até 196,2%

PESQUISA pode

render uma boa

economia nas festas

de fim de ano

Natal chegando, casa arrumada
à espera da família e dos amigos e
aquela correria para comprar os
ingredientes para a ceia deliciosa.
Respira, porque um pouco de cau-
tela pode fazer a diferença na boca
do caixa. O Procon preparou uma
pesquisa de preços dos principais
itens da ceia. A diferença pode che-
gar a 196,2%. A coleta foi feita de
14 a 17 deste mês em dez super-
mercados de Cascavel.

As polêmicas e tradicionais fru-
tas cristalizadas são as donas des-
sa variação. Elas foram encontra-
das por R$ 8,98 o quilo e por
R$ 26,60 em outra rede.

Logo em seguida está a romã,
cuja variação é de 160,3%, entre
R$ 9,98 e R$ 25,98 o quilo.

Em valores, a maior diferença é
da castanha-do-pará: de R$ 52,90 a
R$ 109,90 o quilo. E ainda as uvas
passas, de R$ 24,90 até R$ 49,88.

O consumidor já percebeu a dife-
rença de preços entre um mercado e
outro. A comerciante Marian Rialto foi
comprar uma ave natalina, mas an-
tes pesquisou: “A gente tem que pes-
quisar, e pesquisar muito. Dá diferen-
ça de um mercado para outro. Eu dei
uma boa olhada para analisar o me-
lhor lugar para comprar a ave e os
outros itens”.

E Marian tem razão. Para se ter
uma ideia, o peru temperado varia
até 100%. Em uma rede de super-
mercados ele foi encontrado a R$
15,98 o quilo, e, em outra, custava
R$ 31,90 o quilo. Ou seja, podia
levar dois por um.

 CUIDADOS
Além da pesquisa de preços, o Procon orienta ainda

para a importância de observar a data de validade, a

aparência do produto perecível, se tem cheiro ou

coloração estranhos, e em caso de encontrar

irregularidade, procurar o Procon pelos telefones (45)

3392-6300, 3392-6301 e 3392-6302. O atendimento
é das 8h às 13h. No dia de Natal e de Ano-Novo não

haverá expediente, e durante a semana que vem,

nos demais dias, estarão em recesso.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 01- JOSUÉ NUNES RODRIGUES E SELMARA APARECIDA LUCIO

02- DOUGLEIDE JOSÉ DE LIMA DUARTE E SOLANGE FACHINELLO

03- ROBERTO FURQUIM CUSTÓDIO E ROSELI DOS SANTOS VEIGA

04- UANDERLEI LUCINDO VASCONCELOS E DANIELA DE FATIMA ALVES DE PAULA

05- FRANCO VINICIUS DORNELES SANTA MARIA E FERNANDA LOTICI

06- EMERSON VARELA ADELIO E ALLINE THAÍS DA SILVA

07- VILSON BENTO FERREIRA E RENILDA SALETE DA SILVA

08- PAULO ROGÉRIO CORRÊA E SUZANE STRAPASSON

09- FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO E GABRIELA REGINA DA LUZ

10- MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA JUNIOR E LARISSA FERNANDES

11- JOACIR COCH PLUTA E ANA ELIZA APARECIDA STEMPINHAKI

12- IRMAR MEDEIROS JÚNIOR E LUANA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

13- VILMAR FELIPE E EDVANIA RODRIGUES

14- MATEUS DE BRUM RICARDI E KARLA GRACIELLE VACCARIN

15- LUIZ FELIPE JANNING E PRISCILLA HAYDEE DE LARA

16- FABIO AUGUSTO ALBUQUERQUE E PÂMELA CRISTINA SANTIN DE ARAUJO

17- LARISSA JULIANE BIANKI E KARINE DA SILVA

18- FRANCO CHIES MARTINS E MARINA LAZZARI NICOLA

19- FABIO PINHO DA SILVA E SABRINA DA ROSA SILVA

Cascavel, 21 de dezembro de  2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

 O prefeito em exercício de Cas-
cavel, Gugu Bueno, reuniu secretári-
os e diretores ontem para despa-
char documentos e dar encaminha-
mento a obras e ações na cidade e
no interior. Para que o prefeito Leo-
naldo Paranhos realize exames com-
plementares e dê maior atenção à
saúde, Gugu assumiu o cargo no fim
da tarde de quarta-feira (19).

Gugu anuncia investimento
no Distrito de Rio do Salto

Em coletiva à imprensa, Gugu
Bueno disse que a intenção é via-
bilizar até sábado o lançamento
das obras de construção das cal-
çadas ao longo do trecho da PR-180
que corta o perímetro urbano do
Distrito do Rio do Salto, atenden-
do assim a uma reivindicação anti-
ga daquela comunidade. “Eu con-
versei com o prefeito Paranhos e

vamos usar uma parte dos recur-
sos economizados na Câmara de
Vereadores para fazer esta obra que
vai levar mais segurança aos mora-
dores”, antecipou.

 “É uma grande honra”
Gugu Bueno agradeceu a re-

ceptividade dos secretários e dis-
se que este é um momento mar-
cante na sua história: “Eu nasci
aqui, vivo aqui, sempre estudei
nas escolas públicas e ter a opor-
tunidade de ocupar uma função
desta, de tamanha responsabili-
dade, é, para mim, uma grande
honra e fecha um ciclo muito hon-
roso desde que assumi a Câma-
ra, entregando a presidência de-
pois de quatro anos e tendo a
oportunidade de ser prefeito des-
ta grande cidade que é Cascavel”.

Com relação ao afastamento do
prefeito Paranhos, Gugu Bueno in-
formou que “o prefeito despachou
normalmente ontem [quarta-feira] e,
atendendo a recomendação médica,
decidiu se afastar temporariamen-
te devendo retornar ao trabalho já
na segunda-feira, com todo seu di-
namismo e sua energia à frente das
ações da Prefeitura de Cascavel”.

Paranhos teve um mal-estar na
terça-feira em Curitiba e precisou
ser levado ao hospital. Ele teve uma
crise de ansiedade e chegou a per-
der a visão temporariamente. A prin-
cípio, a causa seria estafa física.

Gugu assume a prefeitura por-
que na segunda-feira o vice-prefei-
to Jorge Lange pediu licença do car-
go para fazer parte do Governo Ra-
tinho Junior. Pela linha sucessória,
nesses casos o presidente da Câ-
mara é quem assume a prefeitura.
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Verão chegou e com ele
calorão e tempestades
Termômetros acima dos 30ºC e

sensação térmica de 40ºC que vi-
raram rotina nos últimos dias em
Cascavel são apenas uma mostra
de como o será o verão por aqui.

A estação começa hoje (21) às
20h23 e vai até as 18h58 do dia
20 de março de 2019.

Até lá os cascavelenses podem
preparar os memes nas redes so-
ciais porque não faltarão motivos
para brincar com o tremendo ca-
lor. Além disso, podem buscar
sombra e água fresca e se prote-
ger dos temporais, que prometem
ser bastante frequentes na esta-
ção que recebe a influência do fe-

nômeno El Niño.
Segundo o Simepar, nos pri-

meiros dias da estação o tempo
fica abafado com chuvas regula-
res devido à umidade do ar em
todas as regiões. Neste fim de
semana até segunda, véspera
de Natal, pode chover em Cas-
cavel cerca de 60mm, com aler-
ta para temporais.

De regra, a previsão do Sime-
par indica para os próximos três
meses temperaturas altas e
tempestades frequentes.

Segundo o meteorologista Rei-
naldo Kneib, o regime de chuva ten-
de a seguir a normal climatológica

para a estação em todas as regi-
ões do Estado.

Sabe aquelas chuvaradas de
verão? Então, elas devem ser fre-
quentes, com muitos raios e raja-
das de vento, e causar enxurradas,
inundações e outros estragos.

Segundo Kneib, historicamente
o verão paranaense é chuvoso, mas
nesta estação as temperaturas
devem ficar um pouco acima da
média histórica. “São esperados
dias seguidos com temperaturas
muito altas em períodos sem chu-
va”, informa o meteorologista.

 Reportagem: Juliet Manfrin
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Burger King
Cascavel vai ganhar uma “loja de rua” da Rede Burger
King, famosa por seus sanduíches e hambúrgueres

deliciosos. A unidade ficará na Avenida Brasil esquina com
a Rua Pedro Ivo, no Centro. Ah! A previsão é de que o
investimento gere 100 empregos diretos. Bom para o

estômago e para o bolso.

Natal para Todos
Ainda dá tempo para

visitar e se encantar com a
decoração natalina no

Centro de Cascavel. Hoje
tem Coral da Catedral e
Coro Natal em Canto. No

sábado, quem se apresenta
é a Banda da 15ª Brigada e

Heros Dellavega, e
domingo, tem Duo Natalino

Voz e Violão e Denise e
Leandro Acoustic Rock.

Sempre a partir das 20h, ao
lado da casinha do

Papai Noel.

Parabéns!
Atamir Medeiras, Eva de
Fátima Varela, Angenor
Romero Miranda, Majed

Rahall, Alessandra Mendes,
Teresinha Depubel, Marco

Aurélio Sartori, Erni Bublitz,
Olivo Natalino Beal,

Valdevino Rodrigues, Rui
Eduardo São Pedro, Alderico

Dalcurtivo, Sérgio Bertol,
Osvaldo Martins, Paulo

Sérgio Magalhães, Juliana
Vaz Sponchiado, Ivan Luiz e

Ivani Sarolli Saraiva.

A bela e elegante

Japa Mantovani,

em registro de

Arivonil Policarpo

Valdemar Finkler na proa da escuna em Santa Cruz

Cabrália, na bela Bahia

Ano que vem
Cascavel vai receber de 20 a
22 de março a Transpoeste

2019, a Feira de Transporte e
Negócios do Oeste do Paraná.
O evento é organizado pelo
Sintropar - Sindicato das
Empresas de Transporte.

De dia o sono vem, à
noite o sono vai... Meu

relógio biológico deve ser
do Paraguai!

DIVULGAÇÃO

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

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

Em “O tempo não para”,

Carmen concorda com a ida

de Dom Sabino à mansão,

desde que ela o acompanhe.

Miss Celine aceita o pedido de

casamento de Elmo. Vanda

avisa a Carmen que as ações da

SamVita foram congeladas, sob

a alegação de que Samuca

roubou a fórmula da patente do

adubo. Lalá mostra a Mariacarla

as joias roubadas do museu.

Samuca procura Livaldo.

Miss Celine aceita
o pedido de
casamento de Elmo

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Mel vê Tobias assaltando seu apartamen-

to. Cláudio mexe nos disjuntores do colégio e
leva um choque. Antônio liberta Getúlio, que
segue ao encontro de Mel. Brigitte organiza a
evacuação do colégio por causa do incêndio.
Flora, Alex e Garoto sentem faltam de Gabriela,
Maria Alice, Santiago e Tito. Getúlio se esforça
para salvar Mel. Gabriela encontra uma saída
e tenta acalmar Maria Alice e Santiago.

Espelho da vida
André aconselha Alain sobre Priscila, mas

o diretor se irrita. Margot conversa com Vicen-
te, sem perceber que ele está a seu lado. Ana
se surpreende com o comportamento de Amé-
rico frente ao Padre Léo. Alain revela a Bola que
é pai de Priscila. Mariane e Marcelo assumem
seu romance diante dos repórteres. Lenita se
insinua para Jorge. Alain afirma a Isabel que
deseja se aproximar de Priscila. Priscila sur-
preende Alain com Isabel.

O sétimo guardião
Stefânia se muda para a casa de João Iná-

cio. Gabriel comprova a Judith que é filho de
Egídio e pede para ver o interior do casarão.

Peçanha apreende Sampaio, e Machado aler-
ta Valentina. Mirtes enfrenta o médico e decide
deixar o hospital. Eurico e Marilda garantem a
Valentina que Gabriel não se apossará do ca-
sarão de Egídio. Valentina se surpreende com
o novo visual de Marcos Paulo.

Teresa
Martin diz a Mariano que ele é o primeiro a

saber que Aurora aceitou ser sua namorada.
Roberto e Joana estão felizes porque passa-
ram a noite juntos, e ele reafirma seu desejo de
se casar com ela e ter filhos. Joana, perturbada,
diz que não quer se casar tão rápido, pois pode
causar falatório na vila. Rubens tenta convencer
Mayra a ir com ele a um evento organizado por
Paloma. Roberto, muito feliz, diz a Esperança
que Joana aceitou ser sua namorada. Espe-
rança conta para Teresa que Roberto e Joana
formam um belo casal. Teresa, muito orgulho-
sa, diz a Paloma que é a nova sócia de um
projeto intitulado “Lua Turquesa”.

As aventuras de Poliana
Mirela descobre que Raquel já sabia de

tudo e discute com ela. Sr. Pendleton convence
Poliana a desistir de sair da escola. Verônica
encontra Guilherme chorando em casa e con-

versa com ele. Jefferson chega muito bravo
em casa e acusa Gleyce de já saber de toda a
verdade. Luísa pede para Nanci convencer
Poliana a não faltar da escola novamente, mas
ela não está no quarto. Gabriela tenta estragar a
amizade de Mirela e Raquel. Luca Tuber faz
um vídeo sobre Guilherme e Filipa, Verônica e
Roger assistem juntos. Roger fica furioso. Nadi-
ne se insinua para Sérgio e provoca Joana.
Luca Tuber e Guilherme brigam na escola.

Jesus
Conforme orientação de Jesus, Pedro

pesca peixe com uma moeda de prata em
sua boca. Shabaka começa a lutar com Su-
sana. Pilatos pede mais agressividade. Ari-
matéia comenta sobre a crueldade do gover-
nador romano. Goy oferece abrigo a uma
mulher endemoniada. Jesus ora afastado.
Pedro repreende André e diz que Jesus pe-
diu segredo. A mulher endemoniada é pos-
suída. Claudia avisa à Diana que não conse-
guiu convencer Pilatos. Helena fica assusta-
da com a crueldade de seu pai. Shabaka
vence Susana. O Hidrópico é obrigado a lu-
tar. Diana avisa que fará algo. Goy consegue
libertar a mulher endemoniada. Furioso, João
questiona a atitude do rapaz.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Algumas situações profissionais ou pessoais de-
vem sofrer pequenas mudanças. Prepare-se para
acompanhar tudo! Vida social ganha destaque e
você e o par podem receber convites para sair!
Palpites: 98, 53 e 71. Cor: marrom.

To
ur

o

Há chances de ter problemas em parcerias por
você querer controlar demais as situações e as
pessoas. Está só? Pode surgir atração por pes-
soa de condição social diferente da sua. Palpites:
27, 81 e 99. Cor: vinho.

G
êm

os

Irritação e impaciência farão parte do trabalho.
Pode ter boas-novas sobre assunto ligado a he-
rança ou impostos. O desejo vai incendiar a vida
íntima. Pode conhecer alguém muito atraente.
Palpites: 64, 19 e 73. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r Aproveite para batalhar por um novo emprego ou

conseguir um aumento nas suas finanças. Associ-
ar-se a alguém pode ser uma ótima ideia. A Lua
aquariana deixa a vida amorosa quente. Palpi-
tes: 74, 83 e 29. Cor: prata.

Le
ão

Sinal de tensão em casa, tipo brigas em família ou
situações irritantes na hora de consertar coisas.
Com paciência, tudo se resolve. As diferenças
entre você e seu amor precisam ser superadas.
Palpites: 03, 66 e 48. Cor: dourado.

V
ir

ge
m Nervosismo no trabalho pode ser contornado se

você pensar positivo e cumprir suas tarefas sem
muitas reclamações. Pode ter sorte em jogo ou
aposta. Fará sucesso na conquista. Palpites: 13,
22 e 58. Cor: cinza.

Li
br

a

O desejo de gastar com bobagens pode falar mais
alto, mas é melhor ter cuidado antes de se envol-
ver em dívidas. Há possibilidade de muito prazer
na vida amorosa e sexual. Palpites: 50, 86 e 68.
Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão A tendência é que se atire de cabeça em tudo o
que fizer: trabalho, amizades, estudos, assuntos
de casa... Redobre a atenção. Palpites de paren-
tes podem causar confusão na vida amorosa.
Palpites: 42, 96 e 15. Cor: rosa.

S
ag

it
ár

io Assuntos de grana podem exigir sua atenção, mas
você deve ter ótimos resultados. Converse com as
pessoas que ama para esclarecer mal-entendido.
Vai buscar segurança emocional antes de se envol-
ver com alguém. Palpites: 61, 88 e 97. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Vida social em alto-astral. Amizades nem sempre

devem se misturar com dinheiro, ok? Assuntos
materiais devem influenciar a vida amorosa. Vo-
cês precisam separar melhor as coisas. Palpites:
35, 98 e 89. Cor: verde-escuro.

A
qu

ár
io

A vontade de se dar bem na profissão e a busca
pelo sucesso financeiro são grandes! Só não pre-
cisa atropelar as pessoas por causa disso. A ten-
tação de viver um romance proibido deve crescer.
Palpites: 90, 45 e 63. Cor: vermelho.

 P
ei

xe
s Entusiasmo e inquietação não devem faltar hoje.

Você parece muito a fim de defender suas ideias,
seja no trabalho ou em casa. Na paquera, não
tenha medo de abrir seu coração! Palpites: 82, 73
e 37. Cor: laranja.
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 O trânsito de Cascavel provocou
oficialmente 2.759 ocorrências em
2018. Faltando dez dias para o fim
do ano, são 92 acidentes a mais
do que todo o ano passado (2.667
ocorrências).

O número de atropelamentos
subiu 29,3%: foram 198 em 2017
e neste ano já somam 256.

Dentre as demais ocorrências
atendidas pelo Corpo de Bombei-
ros, 1.647 foram colisões, 597

Números altos no trânsito
CAMPANHAS
Já a relações públicas do Corpo de

Bombeiros, tenente Marcela

Schwendler, diz que, se considerados

os últimos três anos, houve redução

de 30% no número de acidentes. “A

gente atribui essa diminuição às
campanhas educativas”.

Contudo, ela admite que o número

ainda é alto e que diariamente tem

acidentes considerados graves.

“Uma fratura exposta não é

considerada grave. Grave é um
traumatismo craniano, traumatismo

em tórax, trauma de abdome, ou

seja, ferimentos em que a vítima

corre risco de morte e em Cascavel

todo dia tem alguém grave. Não tem

um dia que nós não atendemos uma
vítima código 3”, revela.

Os códigos 1, 2, 3 e 4 são usados

entre os bombeiros para comunicar

a gravidade de uma vítima

atendida. Código 1 é considerado

fora de risco, código 2 representa
escoriações pelo corpo ou fratura de

extremidades, código 3 é usado

para descrever uma vítima que

corre risco de morte e código 4 é

usado para vítima em óbito.

Em 2017, o trânsito deixou 49 mortos
e, neste ano, já são 42 vítimas fatais.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

quedas de veículos, 125 choques
contra anteparo, 81 capotamentos
e 19 saídas de pista. O restante
são engavetamento e tombamento.

Considerando os 12 meses, a
média mensal é de 230 acidentes,
ou ainda 15 a cada dois dias. Nos
20 dias de dezembro, foram 166
atendimentos.

OCORRÊNCIAS mais comuns no trânsito são as colisões

 Teve alta na manhã dessa quinta-

feira (20) a adolescente de 14 anos

encontrada caída na Rua Pintassilgo, no
Bairro Floresta, zona norte de Cascavel.

Ela foi socorrida pelo Siate na madrugada

de quinta e levada para a UPA (Unidade

de Pronto-Atendimento) Brasília com

sinais de coma alcoólico.

O Nucria (Núcleo de Proteção à
Criança e Adolescente Vítimas de Crime

de Cascavel) e a Polícia Civil foram

acionados para investigar o caso.

“A princípio, os indícios levam a crer

que ela tenha sido largada no local”,

informou a polícia por meio de uma nota.

Populares disseram que viram um

carro saindo do local em que a jovem

foi encontrada.
A garota foi acolhida pelo

Conselho Tutelar, já que aos pais dela

não estão na cidade.

Segundo a presidente do Conselho

Leste, Sandra Silvério, o pai mora em

outro estado e a mãe está em Curitiba
acompanhando outro filho que faz

tratamento médico.

A adolescente passou por exames no

IML (Instituo Médico Legal) e

posteriormente foi encaminhada ao

Nucria para ser ouvida.

SEIS FERIDOS
Seis pessoas ficaram feridas na noite
de quarta-feira (19) em uma colisão

seguida de capotamento no
cruzamento das Ruas Barão do Cerro

Azul e Lapa, em Cascavel. Três
ambulâncias do Siate e um caminhão
de combate a incêndios do Corpo de

Bombeiros foram acionados. A
condutora do Peugeot, Aline Cristina,
de 29 anos, ficou ferida e foi levada ao

Hospital São Lucas. Os outros feridos
foram Jeferson Rocha Marim, de 42

anos; Eric Novaes de Oliveira da Silva e
Mateus Pereira Comeli, ambos de 18

anos, e duas adolescentes de 16 anos.
Todos foram atendidos e

encaminhados à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

 Nucria investiga caso de
menina em coma alcoólico
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Acompanhados do treinador Rui Comin, os
nadadores Tauana Eduarda e João Victor
Becket representaram a Associação Atlética
Comercial/Farmácias Estrela no Campeonato
Brasileiro Juvenil de Natação, no último fim de
semana, em Porto Alegre (RS), e se destacaram
dentre os mais de 450 atletas participantes, de
98 clubes e 22 estados. Nessa que foi uma
das competições mais importantes do ano,
Tauana foi décima colocada nas provas de
100m e de 200m da modalidade peito. João
Victor foi 19º nos 200m costas, 21º nos
200m peito e nos 400m medley, e 29º nos
200m borboleta e nos 1.500m livre.

A equipe Agrossol/Queiróz /Incentive House (foto) foi a grande campeã da categoria Sênior
da Copa Comercial 2018, seguida pela União, que ficou em segundo lugar. Já os prêmios
individuais ficaram com Jéferson Bernardi (goleiro menos vazado), Alexandre Badk (artilheiro),
Fernando Gomes Domingos (destaque do campeonato), Amarildo Engels (atleta disciplina do
campeonato) e Neivair José de Oliveira (destaque da final). Ao todo, a categoria Sênior
contou com 10 equipes, que ao todo realizaram 31 jogos, com 188 gols marcados.

AA COMERCIAL

Três dias depois de enfrentar o Operário no primeiro desafio de pré-temporada contra uma equipe que
enfrentará no Campeonato Paranaense 2019, o Futebol Clube Cascavel encara outro time da primeira
divisão do Estadual neste sábado, o Cianorte. O jogo está marcado para as 16h, no centro de
treinamento do Leão do Vale, que no último sábado recebeu e venceu o Toledo por 3 a 0, em seu
primeiro amistoso preparatório para o Paranaense, que começará no dia 20 de janeiro.

FÁBIO DONEGÁ

AA COMERCIALNum gesto de solidariedade, o
Cascavel Clube Recreativo colocou
em prática, ontem, o projeto Sangue
Tricolor. Vinte e oito atletas, mais
comissão técnica e diretoria da
Serpente Tricolor se reuniram para
doar sangue, numa expectativa de
poder salvar vidas com esse gesto
simples e tão importante. Com a
ação, o grupo se mostrou unido
também fora de campo. Já dentro do
gramado a primeira oportunidade de
mostrar entrosamento ao técnico Allan
Aal será neste sábado, quando
enfrenta o D’Napolli em seu primeiro
teste de pré-temporada. O jogo está
marcado para as 16h, no centro de
treinamento do Cascavel CR.

CCR
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Padilha e Raquel Cristina de Souza Silva

2- Silvio Aparecido Teixeira e Maria Daniela Oliveira Martins

3- Vilmar Antônio Krakhecke e Ana Paula Ferreira da Luz

4- Wiliam Jeremias dos Santos e Rosenilda Quilimascimo de Abrão

5- Joaquim Pereira Leitão Neto e Maria Madalena de Moura

6- Paulo Henrique Pessoni Campos e Lucymara Moreira

7- Charles Vilmar Harthopf e Poliana Farias de Oliveira

8- Edivanildo Belarmino de Sousa e Leticia Nunes Vieira

9- Réjis Vinicius da Silva Ribeiro da Paz e Danielly Eduarda Barbosa

10- José Simão Pereira da Silva e Tamyles Monteiro da Silva

11- Osmar Copi e Neuza Terezinha dos Santos

          ESPANHOL
16h30 Girona x Getafe
18h Real Sociedad x Alavés

           ALEMÃO
17h30 B. Dortmund x B. M’gladbach

    INGLÊS
18h Wolverhampton x Liverpool

       INGLÊS
10h30 Arsenal x Burnley
13h Chelsea x Leicester
13h Man. City x Cristal Palace
18h Wolverhampton x Liverpool

            ESPANHOL
13h15 At. de Madri x Espanyol
15h30 Barcelona x Celta

             MUNDIAL DE CLUBES
14h30  Real Madrid x Al Ain

        ALEMÃO
15h30 E. Frankfurt x B. de Munique

             MUNDIAL DE CLUBES
11h30 River Plate x Kashima Antles

              FRANCÊS
18h PSG x Nantes

              INGLÊS
14h Everton x Tottenham

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

 Numa final até pouco tempo
inesperada, Real Madrid e Al Ain dis-
putam o título do Mundial de Clu-
bes da Fifa neste sábado, às 14h30
(de Brasília), em Abu Dhabi.

O time espanhol é o favorito e
tenta o tricampeonato consecutivo,
algo inédito na competição. Já a
equipe anfitriã do torneio já fez his-
tória ao chegar à decisão logo em
sua primeira participação, depois
de ter eliminado o neozelandês
Wellington, campeão da Oceania,
nas quartas de final, e o argentino
River Plate, campeão sul-america-
no, na semifinal.

A surpresa Al Ain parece ter co-
meçado a fazer parte dos planos
do Real apenas após ter conquis-
tado a vaga na final. O time espa-
nhol parece ter estudado apenas o
River Plate, quem o mundo espera-
va nesta decisão.

“O River teve a festa merecida,
não puderam passar para a final, mas
conseguiram a Copa Libertadores.
Estou muito contente pelo Marcelo

O melhor time do mundo

Gallardo”, disse o técnico do Real,
Santiago Solari, que atuou com
Gallardo no River de 1996 a 1999.

Já o alemão Toni Kroos, coman-
dante do meio de campo do time
de Madri, admitiu não ter conheci-
mento sobre o Al Ain e nem ter as-
sistido ao jogo contra o River Plate:

“Não sei, para ser honesto não vi a
outra semifinal, mas vamos anali-
sar o rival e certamente será com-
plicado. Vamos ganhar, claro. Se
pensar que é fácil vamos perder.
Temos que encarar como se fosse
um jogo de Champions League”,
disse o camisa 8 do Real.

FIFA
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