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Em virtude do Natal,
o Jornal HojeNews

não circulará na
quarta-feira, dia 26

 Neste ano, quase 4 mil motoristas já perderam o direito de dirigir. Eles
tiveram a CNH suspensa por ultrapassarem os 20 pontos na carteira ou
por terem cometido infrações graves. Desse total, mais de 300 tiveram

a habilitação cassada, ou seja, ficarão dois anos proibidos de dirigir.
 Pág. 12

11 motoristas perdem a
CNH por dia em Cascavel

 Feliz Natal!

AÍLTON SANTOS
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Presidente Michel Temer,
ao assegurar a construção

da segunda ponte entre
Brasil e Paraguai em Foz do

Iguaçu.

 “Talvez seja o
último ato solene

da minha
presidência. Mas
vejam com que
chave de ouro

estou encerrando
meu mandato”.

Editorial

 “Então é Natal, e o que você fez?” questiona a tradicional canção
de Simone que toca sem parar nesta época do ano. Mas o que você fez?
Já parou para pensar?

Os dias que antecederam o Natal novamente foi aquele frenesi de
compras, correrias, filas longas, confraternizações. E neste corre-corre
nem sequer paramos para refletir sobre o que vivemos no ano que
chega ao fim.

Então, é Natal! Para cultivar nas pessoas aqueles sentimentos mui-
tas vezes esquecidos, como o amor ao próximo. Aliás, em 2018, entre
nós, brasileiros, o que mais se esqueceu foi do amor ao próximo. Tive-
mos um ano de propagação do ódio, de mentiras e de violência.

A eleição presidencial de 2018 foi a mais violenta da história, com
assassinatos, lesões, ameaças e ofensas. Violência que esteve presente
tanto nas agressões físicas quanto nos discursos. E não foi apenas entre
os eleitores. A violência atingiu em cheio a classe política. O próprio
presidente eleito Jair Bolsonaro foi esfaqueado e fez sua campanha do
hospital. No Rio, a vereadora Marieli Franco foi morta a tiros. No Paraná,
atentado a tiros contra um ônibus da caravana do PT.

A crise econômica que antecedeu o pleito deixou as pessoas insegu-
ras e fomentou o medo, o individualismo e a violência. As pessoas foram
levadas a impor verdades.

A violência atingiu a imprensa. Jornalistas e veículos foram agredi-
dos e ameaçados, enquanto as fake news se proliferaram. Nem mesmo
o Judiciário soube lidar com as notícias falsas que se espalharam pelas
redes sociais.

Então, é Natal! Finalmente, é Natal. Momento de aproveitar para fazer
uma boa reflexão sobre o ano que passou. Momento de buscar novamen-
te a unidade, o afeto e um pouco mais de calor humano. Uma ótima ocasião
para deixar de lado as mágoas e praticar o perdão, sentimento que o
aniversariante do dia tanto pregou há mais de 2 mil anos.

“Então é Natal, pro enfermo e pro são; Pro rico e pro pobre, num só
coração; Então bom Natal, pro branco e pro negro; Amarelo e vermelho,
pra paz afinal.”

ENTÃO É NATAL

A diretoria e toda a equipe do Jornal HojeNews
deseja a você e sua família um feliz Natal!
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Até o fechamento desta edição, não haviam
sido realizados os sorteios
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Obs. A somatória de projetos por vereador é sem-
pre superior ao número total porque as proposi-
ções podem ser assinadas por um ou mais auto-
res, contando cada projeto mais de uma vez.

Se houvesse um título para ilustrar
o ano legislativo dos parlamentares cas-
cavelenses seria o de “geradora de hon-
rarias”. Isso porque, na somatória das
ações que partiram dos vereadores, as
homenagens lideram com folga.

E teve de tudo, desde aprovação do
Dia do Mineiro até declaração de Casca-
vel como cidade-irmã de Bituina. Sabe
onde fica? “Ali” no estado de Ramallah
e al-Bireh, na Cisjordânia. Constam ho-
menagens futuras - que foram protocola-
das e ainda dependem de aprovação em
plenário. Por exemplo, a Medalha Osmar
Xiquinho Zimmermann ficou para o ano
que vem, cuja homenagem é para o pro-
fessor Neudi Antonio Zenanti e os espor-
tistas José Aparecido Redrigues e Ser-
gio Ferreira Ramos.

Estão previstos ainda os títulos de
honra ao mérito ao promotor Guilherme
Carneiro de Rezende e ao desembarga-
dor José Laurindo de Souza Netto.

Tem ainda os pitorescos, a exem-
plo do título de Cidadão Honorário que
a maioria tentou emplacar neste ano
para o empresário Luciano Hang, dono
da rede Havan. A proposta ainda em
tramitação depende de votação parla-
mentar. Para virar cidadão honorário de

Uma Câmara dedicada
a fazer homenagens

Cascavel, Hang instalou duas lojas na
cidade. A primeira filial da loja catari-
nense há dez anos.

No total, os parlamentares discuti-
ram 172 projetos de lei. Mas calma, a
maior parte teve de atravessar a rua. A
Prefeitura de Cascavel foi autora de 89
projetos, enquanto a Câmara - que tem
21 vereadores - produziu 83 projetos.
Desse total, foram protocolados nove
projetos denominando bens públicos
(nomes de prédios públicos) e 39 proje-
tos que instituem semanas ou dias co-
memorativos ou de conscientização,
totalizando 48, ou seja, 58% dos proje-
tos apresentados pelo Legislativo.

 Com tantas homenagens, as discussões importantes ficaram para o próximo

ano na Câmara de Cascavel. Um dos projetos que estão prontos e ficaram na

gaveta para ser votado trata da Política Municipal de Recursos Hídricos, que

estabelece normas e procedimentos para proteção, conservação e

recuperação dos recursos hídricos e cria o Conselho de Recursos Hídricos -

passo importante visto que Cascavel tem vários mananciais, no entanto,

precisa progredir no quesito proteção ambiental.

No âmbito educacional, consta em fase de tramitação o Programa de

Prevenção e Combate à Evasão Escolar - projeto que foi encaminhado pelo

Executivo municipal. O texto estabelece regras e metas para garantir que

crianças estejam na escola durante a idade curricular. Um dos pontos

questionados nos bastidores foi a falta de punições aos gestores públicos

caso o projeto venha a se tornar lei.

Apesar de ser um assunto amplamente discutido em plenário, o combate à

violência contra as mulheres não passou de audiências públicas, alertas e

ações momentâneas de conscientização.

Debates adiados

 Dois projetos com pouca ação efetiva foram elaborados: um que cria o Dia

da Prevenção e o Combate ao Assédio Sexual - ainda em tramitação - e outro

que orienta a publicação de informações sobre Prevenção e Combate ao

Assédio Sexual e Agressão Física contra a Mulher no site oficial do Executivo,

este aprovado mas não cumprido - ambos do vereador Alécio Espínola.

Outro sobre o assunto e que pretende ajudar vítimas da violência doméstica

também ficou para discussão no ano que vem. Ele prevê que as mulheres

que sofrem violência doméstica tenham garantida a preferência da matrícula

na rede municipal. A proposta é de Jorge Bocasanta. O texto que poderia

garantir maior proteção às mulheres - que proíbe veiculação publicitária

misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual contra a

mulher por empresas em Cascavel - está engavetado desde o início do ano.

Violência doméstica

 Produção de projetos
por vereador em 2018

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 O prefeito em exercício de Casca-
vel, Gugu Bueno, o secretário de Agri-
cultura, Ney Haveroth, o gestor do Terri-
tório Cidadão, José Carlos da Costa, o
“Cocão”, assinaram autorização para
licitação de obras que vão melhorar a
qualidade de vida e a segurança dos
moradores Distrito do Rio do Salto.

A obra de urbanização na PR-180 com-
preende um trecho de 4 mil metros qua-
drados com calçadas em concreto den-
tro do perímetro urbano do distrito. O valor
a ser investido é de até R$ 901.450.

O projeto das calçadas será execu-
tado com recursos provenientes de re-
passes de economias feitas pela Câ-
mara de Vereadores.

O prefeito em exercício destacou a
organização da comunidade que possi-
bilitou a realização dessas obras: “O
que mais me alegra é ver a união dos
moradores desta comunidade, porque
sozinhos nós não conseguimos nada,
as coisas são difíceis, as coisas não
acontecem só com a sua vontade, mas
juntos somos mais fortes”.

SOBRAS
Gugu Bueno lembrou ainda que a obra
das calçadas será custeada com
recursos não usados e devolvidos pela
Câmara. “Vamos devolver ao prefeito
de Cascavel, Leonaldo Paranhos, R$
5,3 milhões, fruto das economias que
fizemos na Câmara. Ao longo desses
quatro anos devolvemos R$ 18
milhões, dinheiro que a Câmara deixou
de gastar”, disse Gugu.
Parte desse recurso será usada no
calçamento com pedras irregulares
em 100 quilômetros de estradas
rurais e mais a execução de 100
quilômetros de readequação de
estradas, além da instalação da
Força Rural, por meio da Guarda
Municipal, que tem levado mais
segurança ao interior.
“Isso nunca foi feito, porque custa
muito dinheiro e, infelizmente, por
muitos anos se deixou de investir no
campo porque esta é uma obra que
demanda muitos recursos. Mas o
prefeito Paranhos tem tratado o
interior com dignidade e ele que
oferecer a mesma qualidade de
vida para os moradores das zonas
urbana e rural”, completou Gugu.

PR-180 terá calçadas
no Rio do Saldo

 ACESSOS RURAIS
O secretário Ney Haveroth também anunciou uma parceria com Ecocataratas,
DER e Município para executar melhorias nos acessos rurais à PR-180. “Quem
vem do lado direito para entrar à esquerda hoje para sobre a pista, não tem

lugar para sair e nós precisamos urgentemente melhorar essa situação. O
Município pretende executar 50 metros de área de recuo nas margens para

que as pessoas possam sair em segurança nas rodovias.”
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 A vendedora Dulce de Almeida
esperava a loja de calçados abrir
antes das 9h de segunda-feira. O
motivo: precisava comprar os pre-
sentes de Natal, mas, como tam-
bém trabalha no comércio e os últi-
mos dias foram exaustivos, com
expediente até perto das 23h, teve
de fazer suas compras na véspera
da chegada do Bom Velhinho. “Mi-
nha mãe queria uma sandália e
meu sobrinho um tênis. O bom é
que vou encontrar tudo no mesmo
lugar”, brincou.

O movimento no comércio vare-
jista e nos supermercados ontem
foi típico de uma data que antece-
de o principal momento para as
comercializações. Nos supermerca-
dos de Cascavel, por exemplo, o
movimento, que foi intenso no fim
de semana, amanheceu intenso
ontem também. “Mas, como muita
gente não sabia que abriria às 8h,
ele [o movimento] começou a se
intensificar a partir das 9h”, conta
o gerente de uma das principais
lojas da cidade Dario Pereira.

Compras até o último minuto

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Com vendas 5% maiores que no
Natal passado, na loja que Dario ge-
rencia havia no início da manhã de
segunda-feira apenas 20 cestas na-
talinas ainda, que se acabaram nas
horas seguintes, a exemplo das aves
especiais para a ceia. “O movimen-
to foi muito intenso e com loja cheia
todos os dias. A procura por esses
produtos foi grande e as pessoas
estão levando desde o arroz para a
ceia até aves, bebidas”, listou.

Os mercados permaneceram
abertos ontem até as 20h. E, neste
dia 25, dia de Natal, as portas ficam
fechadas, a exemplo do comércio

CORRE-CORRE de última hora para as compras de Natal agitou o comércio de Cascavel

 Troca-troca

varejista que atendeu até mais tarde
quase todos os dias de dezembro.

Segundo o presidente do Sindi-
lojas (Sindicato dos Lojistas e do
Comercio Varejista de Cascavel e
região Oeste do Paraná), Leopoldo
Furlan, a expectativa é de vendas
até 10% superiores que as regis-
tradas no Natal do ano passado.
Se o percentual se confirmar, a data
para o comércio de Cascavel pode
ter se consagrado como o melhor
dos últimos sete anos.

 E, nesta quarta-feira (26), é o dia nacional do troca-troca.
Aquele presentinho de amigo secreto que não caiu bem, ou o

presente que o maridão não acertou o número, fazem com que
as lojas tenham intenso movimento pós-Natal. São pessoas
que correm trocar os presentes para poder aproveitá-los o

quanto antes. O comércio não é obrigado a trocar mercadorias
sem defeitos, mas essa acaba sendo uma oportunidade para

incentivar o consumidor a levar algo mais e, com isso, dar
aquela incrementada no salário de janeiro.
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23 de dezembro de 1981

17 de dezembro de 2018

Marem Lidiane Pereira Biavati
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Uma perda precoce

Marem foi velada na Acesc e seu corpo sepultado
no Cemitério Cristo Redentor, Bairro Guarujá, em

Cascavel. Ela deixou mãe, pai, tios e seus dois filhos:
Alisson, de 17 anos, e Thaysa, de 15 anos.

 Marem Lidiane Pereira Biavati faleceu no dia 17 de dezembro
na UPA Veneza vítima de um tamponamento cardíaco, no qual ocor-
re acúmulo de líquido entre as duas membranas do pericárdio, que
envolve o coração. A consequência é um bombeamento ineficiente
de sangue para os órgãos e tecidos do corpo, reduzindo a pressão
arterial, podendo causar choque e morte, se não tratada a tempo.
O caso de Marem ganhou grande repercussão na cidade porque ela
faleceu mesmo após aguardar seis horas por atendimento na UPA.
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Gênio forte
Faustino Biavati, pai de

Marem, revela sua

personalidade marcante.

“Ela tinha um gênio forte

que só. Era bem teimosa,

cabeça dura...

Mas a gente se entendia”.

O pai recorda que ela era

uma mãe bem carinhosa e

presente e uma ótima filha.

“Marem sempre foi muito

querida. Era a nossa joia. Eu

tive outros casamentos,

mas sempre fiquei próximo

dela. Meu amor por ela é

imenso”, diz, e lamenta a

perda inesperada: “Ela era

muito nova, muito nova

mesmo. Foi embora cedo...

Essa perda é inenarrável”.

Despedida

Marem Lidiane Pereira Biavati
nasceu em Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, em 23 de dezem-
bro de 1981. Devido aos familiares,
ela veio para Cascavel há cerca de
20 anos e fez da cidade sua casa.
Na Capital do Oeste, teve um rela-
cionamento que gerou dois filhos,
Alisson e Thaysa.

Bastante dedicada, Marem
trabalhou em uma empresa de
confecção por mais de uma dé-

cada. Seu pai, o militar aposen-
tado Faustino Luiz Biavati, mora
em Santa Catarina. Veio a Cas-
cavel para se despedir da filha
e, emocionado, disse que “ela
era uma pessoa extraordinária,
muito trabalhadora”.

Distante, sempre que podiam
pai e filha se visitavam para matar
a saudade. “A nossa relação era a
melhor possível. Gosto muito dela
e dos meus netos”.
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

15 crianças à espera
de algum Papai Noel
A Yasmin e a Vitória querem

uma bicicleta, Daniel um carrinho,
a Lara, que ainda é bebê, uma bo-
neca, mas ela precisa de fraldas
no tamanho M e leite para a ma-
madeira. Todos precisam de ces-
ta básica para ter o que comer
neste Natal. Eles são apenas par-
te de um grupo de 15 crianças que
vivem em quatro barracos em uma
área invadida no Bairro Esmeral-
da, em Cascavel.

Elas esperam com ansiedade a
visita do Papai Noel que no ano
passado não apareceu. “Aqui é um
lugar difícil de chegar. O Papai Noel
até vai nas ruas em volta, mas aqui
não. No ano passado esse aqui
chorou muito porque o Papai Noel
não veio nem atendeu a cartinha
dele”, conta Lucimara, ao apontar
para o pequeno Pedro.

Com brinquedos improvisados,
roupas e calçados doados, ali falta
praticamente tudo. O que sobra é
amor, mas o coração da matriarca,
Fátima Aparecida Watzhanick, vive
apertado de ver os netos sem co-
mer, sem doces nem presentes no
Natal. “Para mim essa é uma data

que tanto faz. Já estou acostuma-
da de ter nada no Natal, então nem
comemoro, mas me dói pelas cri-
anças. Só Deus sabe se terão do-
ces, brinquedos... Pois nem leite
para a mamadeira dos pequenos
tem hoje. No dia do Natal vamos
comer arroz e feijão. É o que tem
em casa”, conta.

Somando os adultos e as crianças, são quase 30 pessoas que deverão se
unir no pouco, muito pouco, para sobreviver em datas tão comemorativas

e de intenso consumo como as de fim de ano.
Fátima Aparecida Watzhanick, que cuida do ex-marido acamado,

sobrevive com mais seis pessoas em um dos barracos com os R$ 800 que
recebe de pensão do filho que morreu há seis anos soterrado em uma obra.
“Não dava para pagar aluguel, então a família inteira veio para cá [área de

invasão]. Aqui alaga quando chove, é muito quente no verão, tudo é
improvisado. Este barraco mesmo foi a minha filha quem construiu”, lista.

PARA QUEM
QUISER AJUDAR
As crianças, que ainda sonham com
o Bom Velhinho, não ficarão
chateadas se não receberem
presentes caros. É que doces por ali
são artigos de luxo, bastante raros.
Crianças e adultos esperam, de
coração, que um ou mais bons
velhinhos possam fazer deste
Natal uma data diferente das que
têm vivido nos últimos anos. O
contato para doações de
alimentos, roupas, calçados,
brinquedos que podem ser
usados, tanto para as crianças -
que vão desde os 7 meses até os
12 anos - quanto para os adultos,
ou ainda os doces, fraldas e leite
pode ser feito no telefone de
Fátima, (45) 99958-0826, e no de
Lucimara, (45) 99836-3758.
Os barracos ficam na Rua Brilhante
com Citrino, no Bairro Esmeralda,
região oeste de Cascavel.

 Uma pequena multidão

QUINZE crianças esperam alimentos, leite, fraldas, brinquedos e doces neste Natal
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 A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
informa que, desde o início da cam-
panha de isenção na segunda via
dos cartões da ValeSim, mais de
mil passageiros do transporte co-
letivo urbano já foram beneficiados.

A campanha segue só até o dia
31 de dezembro deste ano e é
válida para todos os tipos de car-
tões, incluindo os de meio-pas-
se (estudante).

Importante: a primeira via do
cartão continua gratuita.

Contudo, a emissão da segunda
via tem um custo de R$ 36,50, e ago-
ra o sistema permite ao passageiro
que a taxa do pagamento seja conver-

Campanha de isenção da 2ª
via do Vale Sim só até dia 31

tida em créditos.
“O objetivo da
campanha é be-
neficiar os passa-
geiros que rece-
berão em crédi-
tos o valor da
taxa paga pela
emissão”, expli-
ca o presidente
da Cettrans, Al-
sir Pelissaro.

ARQUIVO

 SAIBA MAIS
Mais informações pelo telefone da ValeSim (45) 3036-3738, que

fica na Rua Duque de Caxias, 770, ao lado da Catedral, com atendi-
mento de segunda a sexta-feira, das 8h  às 17h.
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gente@jhoje.com.br

Cris Lombardi e Cleverson Medeiros, com seus

tesouros Felipe e Bárbara
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Christiane Santos empresta

sua beleza para a coluna

deste Natal, na produção de

Arivonil Policarpo

Mariane e Jean,

em lindo ensaio

de Vera e Grasi

Parabéns!
Alexandre Mauro

Mascarello, Lucineide da
Costa Viana, Elcio Santana,

Marco Antonio Macedo,
Alécio Espinola, Nair

Ferreira, Alexandre Palmeira,
Ju Botelho, Mauricio Vieira,

Jeferson Luiz Dona e
Rosalina Nazari.

Natal Premiado
Olha só: a campanha Natal Premiado, realizada pelo
Núcleo Multissetorial da Acic da Região Norte, vai
sortear R$ 60 mil em prêmios, inclusive um carro

novinho em folha. O sorteio será às 15h desta quinta-
feira (27) na quadra de esportes do Bairro Floresta.

Netflix e Lago
Depois de intensa

rotina, o comércio não
abre as portas hoje para
um merecido descanso.

Assim, se você quiser dar
uma pausa na Netflix, uma

boa opção é ir ao Lago
Municipal, que está ainda

mais belo com a
decoração natalina.

Cuidado!
Se pegar a estrada, tome
bastante cuidado. O

movimento nas rodovias
nesta época do ano aumenta
mais de 30%. Vá e volte bem!

Querido Papai Noel. Eu
pedi um corpo magro e uma

carteira gorda. O senhor
trocou de novo!



N  o  velas

VARIEDADES10
HOJE NEWS, 25 DE DEZEMBRO DE 2018

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

 � REDE GLOBO  � SBT

 � RECORD

Cris se desespera
 Em Espelho da Vida, Cris/

Julia acredita que Danilo tem

uma família e se desespera.

Marcelo visita Alain no

hospital, e Isabel se enfurece

com a presença de Mariane.

Gustavo humilha Dora e pensa

em como fazer Cris/Julia

acreditar que Danilo e

Maristela são amantes. Cris

volta ao presente e se

desespera ao saber do estado

de Alain. Isabel ameaça Cris.

Cris revela a Margot o que

descobriu sobre Danilo.

O tempo não para

Marciana convida Vera Lúcia para

passar o Natal em família. Waleska re-

solve compartilhar a ceia de Natal da

casa de Coronela com os hóspedes

da pensão. Carmen e Dom Sabino

confessam que sentem falta um do

outro. Eliseu decide fazer uma festa

de Natal na rua, para os catadores.

Na mansão de Dom Sabino, os convi-

dados celebram o Natal.

O sétimo guardião

Judith volta para a cidade e afirma

aos guardiães que teve uma amnésia.

Aranha examina Judith. Patrício inicia a

documentação de Gabriel para o proces-

so. Olavo questiona Lourdes sobre sua

relação com Laura. Guilherme sofre por

causa de Mirtes, e Aranha e Stella afir-

mam que o rapaz precisa dar um rumo

em sua vida. Gabriel incentiva Luz a acei-

tar o trabalho de Júnior. Valentina e Mar-

cos Paulo se deparam com Judith e León

na passagem secreta para a fonte.

DIVULGAÇÃO

Teresa

Teresa esnoba Aída, dizendo que vai

se casar com um ótimo partido e a alfine-

ta, afirmando que Mariano jamais poderá

esquecê-la. Mariano ouve a conversa.

Teresa diz a Rubens que tem que evitar

que Aída volte à vila, pois ela poderia en-

contrar Esperança. Rubens diz a Aída que

vai averiguar “um tal de Tito”, pois Maria-

no lhe disse que ele é quem vendia dro-

gas a Paulo. Martin e Aurora se beijam.

Mariano chega e os observa, zangado.

Roberto e Joana estão felizes porque pas-

saram 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 falató-

rio na vila.

As Aventuras de Poliana

Guilherme corre atrás dos assaltantes

e tem certeza de se trata dos capangas do

Rato. O Pianista Misterioso que, na verda-

de, é Bento, dá um show e todos aplau-

dem muito. Poliana fica muito feliz em

descobrir que Bento é o pianista e João

fica enciumado. Rato fica furioso ao des-

cobrir que Guilherme viu o rosto de Mos-

quito (um de seus comparsas). Gabriela e

Mirela gravam um vídeo sobre Luca Tu-

ber. Lorena fica brava com Durval por conta

do encontro que ele terá com Claudia.

Guilherme e Raquel veem Jefferson con-

versando com os capangas de Rato.

Jesus

Amedrontado, Hidrópico tenta fugir do

combate. Diana defende a criatura e Pila-

tos acaba mandando o Hidrópico para a

prisão. Cassandra se encanta por Fílon.

Joana e Edissa dizem que precisam fazer

algo pela criatura. Gabriela fala da dificul-

dade de Pedro em entender o casamento

de Sara. Satanás fica satisfeito com a dis-

cussão entre os apóstolos. Sula implica

com Longinus vence seu oponente no tor-

neio. Cornélius e Sara trocam palavras de

amor. Jesus condena a atitude de seus dis-

cípulos. Caifás se preocupa com sua parte

nos impostos para o templo. Ele e Anás se

irritam ao terem notícias de Jesus.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Se pretende viajar neste feriado prolongado, os
astros enviam boas energias e renovam suas for-
ças. Só controle os gastos! Curta momentos ro-
mânticos e quentes ao lado do seu amor. Palpites:
82, 91 e 01. Cor: amarelo.

To
ur

o

O destaque de hoje fica por conta do seu bom
instinto para os negócios. Você vai se importar mais
com o que os outros pensam a seu respeito. A tur-
ma pode ajudar numa nova conquista. Palpites:
92, 11 e 38. Cor: branco.

G
êm

os

O astral vai estar positivo para parcerias, conta-
tos, associações e até uniões amorosas. Se está
só, pode se interessar por alguém que mora lon-
ge ou que conheceu através dos amigos. Palpi-
tes: 39, 84 e 03. Cor: roxo.

C
ân

ce
r A tendência é que sua personalidade se mostre

bastante agradável e prestativa. As energias es-
tão positivas para cuidar da sua saúde e beleza.
Surpresas e novidades na vida amorosa. Palpi-
tes: 67, 49 e 31. Cor: branco.

Le
ão

Vida social repleta de novidades, diversão e pra-
zeres. Organize suas coisas para limpar o astral
do ano velho e se preparar para o novo ano.
Sensualidade em alta na paquera! Palpites: 68,
95 e 59. Cor: preto.

V
ir

ge
m Momento de harmonia com o pessoal de casa.

Exercite a criatividade ao mexer na decoração da
sua casa ou preparar pratos especiais. A relação
amorosa está protegida pelos astros. Palpites: 51,
87 e 06. Cor: azul-claro.

Li
br

a

Cuide da sua família e da sua casa com paciência
e responsabilidade. Lembranças do passado
podem povoar seus pensamentos. Pode rolar atra-
ção por colega ou conhecido. Palpites: 97, 52 e
79. Cor: lilás.

E
sc

or
pi

ão Bom momento para comprar algo para a casa. Se
precisa de dinheiro, conte com o apoio da família
e retribua na mesma moeda. Momentos agradá-
veis e sensuais ao lado do seu amor. Palpites: 35,
44 e 80. Cor: marrom.

S
ag

it
ár

io Muita gente pode se aproximar de você por causa
da sua simpatia e do seu charme. O contato com a
família conta com ótimas vibrações. Deve pintar
uma paixão à primeira vista! Palpites: 36, 45 e 54.
Cor: vinho.

C
ap

ric
ór

ni
o

Talvez sinta vontade de se isolar um pouco para
repor as energias. Vença a timidez e reencontre
as pessoas que andam afastadas. Boa hora para
resolver questões pendentes no amor. Palpites:
10, 46 e 82. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io A tendência é que as amizades e a vida social

fiquem no topo dos seus interesses neste início de
feriado prolongado. Uma conquista passageira
vai massagear seu ego. Palpites: 11, 02 e 38. Cor:
prata.

 P
ei

xe
s Não deixe de relaxar no feriado: nada de situa-

ções estressantes ou ansiedade. Procure se jun-
tar às pessoas queridas para se divertir. Mais ro-
mantismo na vida a dois e nas paqueras. Palpites:
03, 84 e 48. Cor: dourado.
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 Em 2018, 3.964 motoristas
perderam o direito de dirigir com
a suspensão da CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação) em Casca-
vel. Desse total, 2.976 acumula-
ram mais de 20 pontos na cartei-
ra por infrações diversas e outros
988 sofreram infrações graves
que têm punições mais severas.
Na média, são 11 carteiras sus-
pensas por dia na cidade. Os da-
dos são do Detran (Departamen-
to de Trânsito do Paraná).

Conforme prevê o CTB (Código de
Trânsito Brasileiro), se o motorista
for flagrado dirigindo enquanto a
CNH (Carteira Nacional de Habili-
tação) estiver suspensa, o docu-
mento é cassado.

Segundo Mari Besing, diretora
da 7ª Ciretran (Circunscrição de
Trânsito) de Cascavel, esse tem
sido o principal motivo das cassa-
ções de CNH na cidade. “Muitas
pessoas não entregam a carteira.
Estão com a carteira suspensa e
são flagradas dirigindo. Existe tam-
bém um outro caso: quando o con-
dutor pensa que está fora do al-
cance da lei por estar com a car-
teira suspensa e resolve assumir
algum acidente ou multa. Nesse
caso, ele também tem a carteira
cassada”, explica.

11 motoristas perdem a
CNH todo dia em Cascavel

A punição para a habilitação cas-
sada é bem mais severa. O condu-
tor fica impedido de dirigir por dois
anos e deve refazer todos os tes-
tes para a obtenção da carteira (vi-
são, psicotécnico, provas teórica e
prática), segundo as normas do
Contran (Conselho Nacional de
Trânsito). Ou seja, uma brincadeira
que sai bem caro.

Em Cascavel, neste ano foram
gerados 325 processos de cassa-
ção de CNH até o dia 20 de dezem-
bro, quase uma carteira cassada
por dia.

CETTRANS aplica uma média de 65 multas por dia em Cascavel

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Secom

Curso de
reciclagem
A suspensão do direito de dirigir

por atingir os 20 pontos na carteira

está prevista no artigo 256, CTB

(Código de Trânsito Brasileiro), e

varia entre seis e 12 meses.
Suspensão gerada por infrações
específicas tem prazo que vai de
dois a oito meses. Segundo a
diretora da 7ª Ciretran de Cascavel,
Mari Besing, ao ter a carteira
suspensa, o condutor é notificado e
precisa entregar o documento ao
Detran. “O motorista só começa a
cumprir o período de suspensão a
partir do momento que ele
entrega a carteira”.
Durante o tempo de suspensão, o
condutor precisa passar por um
curso de reciclagem e, ao fim do
período estabelecido, ele recebe
de volta sua CNH.
Segundo a diretora, quando o fim de
ano se aproxima, sempre há um
número elevado de motoristas
cumprindo a pena de suspensão, pois
muitos procuram se regularizar para
viajar ou para iniciar o ano sem
pendências no Detran.

 Fábrica de multas? 65 punições/dia
De acordo com a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e

Trânsito), em Cascavel foram aplicadas 22.929 multas até 20 de dezembro

neste ano: uma média de 65 multas por dia.

Em 2017, o número de multas foi ainda maior: de 34.124.

Na cidade, as multas mais comuns são pelo uso de celular ao volante e a falta

do cinto de segurança. Ou seja, infrações que todos estão cansados de

conhecer. Esses também foram os dois primeiros motivos de multas de trânsito
no ano passado, apenas trocavam a liderança.
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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, 25 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

Quatro toneladas de maconha
são retiradas de circulação

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Assessoria PRF

Em oito abordagens realizadas
desde a última quinta-feira (20) até a
manhã de ontem (24), foram apreen-
didos por policiais da região oeste do
Paraná quase quatro toneladas de
maconha e 40 quilos de haxixe. As
cargas, que somadas ultrapassam os
R$ 2,5 milhões, tinham como desti-
no diferentes cantos do País e eram
transportadas de diversas formas.

Das apreensões, seis foram feitas
pela PRF (Polícia Rodoviária Federal)
e as outras duas da PRE (Polícia Ro-
doviária Estadual) de Cascavel.

Um dos fatos que mais chama-
ram a atenção foi registrado na
manhã do último sábado, quando
uma carreta, aparentemente carre-
gada com farinha, despencou em
um barranco às margens da BR-
277 em Medianeira e começou a
pegar fogo. O motorista fugiu. No
meio da carga os policiais encon-
traram 1.574 quilos de maconha e
40 quilos de haxixe.

Em outra abordagem, na última
quinta-feira na região noroeste do Es-
tado, a PRF apreendeu quase uma to-
nelada de maconha também escondi-
da em meio à carga de um caminhão.

Em Quatro Pontes a apreensão
foi de meia tonelada do entorpecen-
te no fim de semana dentro de um
veículo de passeio. Já na PR-180,
próximo ao distrito cascavelense
de Juvinópolis, a PRE interceptou
612 quilos do entorpecente em um
carro com placas de Santa Terezi-
nha de Itaipu e que seguia para o
Rio Grande do Sul.

Além do tráfico feito com carre-
tas, onde a droga estava escondi-
da em meio a cargas lícitas, e com
veículos de passeio, também foi fla-
grado no transporte com passagei-
ros de ônibus. Esse foi o caso de

um adolescente de 16 anos apre-
endido em Santa Terezinha de Itai-
pu. Ele levava 56,4 quilos da droga
camuflados em tábuas de passar
roupas, que foram encontrados
durante vistoria. O ônibus seguia
de Foz do Iguaçu para São Paulo.

As polícias rodoviárias deverão
seguir com patrulhamento mais
ostensivo nos próximos dias, ten-
do em vista que parte dos trafican-
tes opta pelo deslocamento nesta
época do ano, acreditando ter mais
facilidade no transporte diante do
aumento no movimento nas estra-
das de todo o País.

DROGAS apreendidas durante abordagens

somavam mais de R$ 2,5 milhões
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 Enquanto para alguns tomar a
iniciativa de dar os primeiros pas-
sos rumo ao mundo das corridas
de rua parecer ser tão complicado
quanto se disputar uma maratona,
para o professor universitário Clo-
dis Boscarioli, de 45 anos, a pas-
sada com o intuito apenas de ema-
grecer logo o levou ao mundo das
ultramaratonas, provas que che-
gam a passar de 100 milhas e 38

Um “viciado” em ultramaratona
horas de duração.

“Consegui fazer meus primeiros
cinco quilômetros em esteira em
outubro de 2013. No mesmo ano
ainda, fiz duas corridas de rua de
10 km e resolvi que treinaria para
uma Meia Maratona [21 km], que
fiz em Camboriú em abril de 2014.
No mesmo ano, em novembro e
dezembro, fiz minhas primeiras
duas maratonas [42 km], a de Curi-
tiba (asfalto) e a do Deserto do Ata-
cama [no Chile]. Essa última corri-
da foi para mim um divisor de
águas, pela dificuldade e superação

 Diferente não só na distância
Já experiente e recentemente de volta do seu maior desafio em três anos e meio de

ultramaratonista, Clodis explica que a diferença entre provas de curta e longa distância vai
muito além da distância a ser percorrida pelos atletas. “Mais que as distâncias e o tipo das

provas, dos tênis e nos regulamentos, a maior diferença está realmente nas especificidades dos
treinos e nos objetivos dos atletas. Em distâncias menores, a preocupação e motivação está na
diminuição do tempo, na velocidade (pace) que conseguirá manter pelos quilômetros corridos.

Em distâncias curtas há muito mais competição. Em distâncias longas vejo mais cooperação
entre os atletas. Há, claro,os que se preocupam em conseguir um lugar ao pódio, mas a

grande maioria está por diversão, superação pessoal e pelo emocionante prazer de passar pela
linha da chegada”. Clodis explica ainda que as corridas mais longas exigem também mais dos
atletas em relação à saúde e aptidão física, exigindo atestados médicos com as distâncias neles
especificadas. Também por questão de segurança, muitas ultramaratonas exigem apresentação

de currículo, que comprove experiência prévia. Outras ainda exigem qualificação (por
conclusão) em provas reconhecidas para concorrer ao sorteio por uma vaga. Isso não acontece

com provas menores, que aceitam inscrições até o limite de vagas.

Ultramaratona é o termo usado para identificar corridas de distância

superior a 42.195 metros (distância oficial da maratona), mas há as
distâncias mais clássicas, conhecidas e reconhecidas pelos corredores,

como as de 80 km, 100 km, 100 milhas e 135 milhas, por exemplo. Há as

provas de asfalto, de areia e as chamadas trail, que são corridas em trilhas

e trilhos de montanha ou caminhos secundários por morros e montanhas,

em contato com a natureza. A depender do tipo, vários equipamentos

podem ser necessários [e por vezes obrigatórios], como blusas corta vento,
mochilas, manta térmica, bastões, etc. O tempo para completar uma

dessas maratonas é variável, determinado pelo seu nível de dificuldade e

altimetria, e há também pontos de corte determinados, que podem

retirar o atleta da prova. Há também as ultramaratonas mensuradas por

tempo de duração, que variam de 6h, 12h, 24h a 48 horas.

e foi onde decidi que queria as lon-
gas distâncias”, explica o parana-
ense de 45 anos.

Pouco tempo depois, mais pre-
cisamente 13 meses após conse-
guir correr 5 km na esteira, Clodis
fez sua primeira maratona. “Eu pen-
sava apenas em ficar ‘no mundo
das maratonas’, mas, incentivado
pelo amigo Moisés Carmona, em
maio de 2015 fiz minha primeira
ultramaratona trail, de 55 km. Foi
tudo muito rápido para quem não
conhecia nada de corrida, acho eu,
mas foi sem volta”.

A ultramaratona
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Um “viciado” em ultramaratona
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Entre os ultramaratonistas há a “brincadeira” de que o difícil não é tanto

completar uma ultramaratona, e sim o desafio de treinar e preparar-se para tal.

“Treinar para uma ultramaratona exige muita disciplina e determinação, para

conciliar a rotina de trabalho com treinos em fadiga e abdicar um pouco, ou muito

em alguns períodos, de vida social, além de ter que atentar para a alimentação e
suplementação. Atletas amadores que se tornam ultramaratonistas e não vivem

disso, além de arcar com as despesas de inscrição e viagens, têm que driblar o

tempo para conciliar os treinos que podem variar de 1h a 4h com as suas 8h de

trabalho diárias”, explica Clodis Boscarioli.

O professor universitário que se tornou ultramaratonista pela “divertida

sofrência” do desafio e da superação pessoal, lembra ainda que é preciso
estar em dia com os exames e ter o acompanhamento de um cardiologista –

preferencialmente especializado em medicina desportiva -, além da

importância de ter o acompanhamento de um profissional de educação física

com conhecimento nesse tipo de preparação, para elaborar uma planilha de

treinos adequada aos objetivos e tempo do atleta.

“Quando se começa a correr e conclui sua primeira prova de 5 km, correr uma
maratona parece algo de outro mundo. Com a imersão, os treinos, a conclusão de

uma meia maratona, vai-se achando ser factível, até que se decide se desafiar

para ter o título de maratonista. Há quem conclua uma maratona e decide que

não fará outra. Há os que querem fazer apenas maratonas para buscar seu

recorde pessoal e há os que desejam se tornar ultramaratonista. Ser maratonista

é por si só uma experiência espetacular. Tornar-se um ultramaratonista é estilo de
vida e, de certa forma, um caminho sem volta...”, diz Clodis, que está se

preparando agora para o seu maior desafio, em janeiro, que será a participação

na BR 135, uma prova que como o nome diz, tem a distância de 135 milhas (217

km), dentro do percurso conhecido como Caminho da Fé (parte no Estado de São

Paulo e parte no interior de Minas Gerais).

DESAFIO PESSOAL
A ultramaratona não é um esporte

reconhecido no País, e a maioria de
seus praticantes são atletas

amadores, poucos com algum tipo de

patrocínio. Por este motivo e,

também por não serem atividades

baratas (custo de inscrição,

equipamentos, viagens etc.), faz com
que a maior parte dos atletas

tenham, em média, mais de trinta

anos. Para Clodis, outro fator é que há

muita resiliência e desafios pessoais

envolvidos, coisas que vem muito com

o passar dos anos e lições de vida.

Um estilo de vida
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