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Os constantes atropelamentos de animais no entorno do Lago Municipal de Cascavel
vão virar alvo de um estudo da Secretaria de Meio Ambiente. A ideia é tentar viabilizar a

construção de túneis que facilitariam e garantiriam mais segurança para a travessia
desses bichos. O monitoramento começa nos próximos dias.
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Secretaria quer “ajudar”
animais a cruzarem ruas

Show Rural Digital
Cerca de 100 empresas
de tecnologia e
inovação vão participar
do Show Rural Digital, a
principal novidade da
próxima edição do
Show Rural, em
fevereiro de 2019.
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Cascavel às moscas
Quem passou pelo Centro de Cascavel ontem estranhou

o vazio das vias centrais. Em plena quarta-feira, às 15h,

não havia trânsito e os (poucos) pedestres

atravessavam as ruas sem preocupação alguma.

PÁGINA

16
Mundo da bola: Mbappé
vale mais do que Neymar
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Ministro Marco Aurélio Mello, do STF
(Supremo Tribunal Federal), disse

ontem (26) que o indulto de Natal é
uma tradição, referindo-se à dúvida

do presidente Michel Temer em
reeditar o indulto de Natal este ano.

“O indulto é uma tradição no
Brasil e não sei por que não
concluímos o julgamento da

Adin [ação direta de
inconstitucionalidade] que

impugnou o anterior, de
2017. Agora, precisamos

pensar nas verdadeiras
panelas de pressão que são

as penitenciárias
brasileiras”.

Opinião

No fim de 2017, o presidente Michel Temer concedeu o tradicional

indulto de Natal (Decreto 9.246/2017), instrumento de política criminal
de que dispõe o Executivo Federal para "perdoar" penas aplicadas a
condenados pela Justiça Criminal.

O indulto encontra respaldo expresso no texto constitucional, assim
como as exceções, ou seja, os crimes insuscetíveis de serem perdoados
(tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes hediondos).

Assim, em linhas gerais, o presidente possui ampla margem de liber-
dade para perdoar condenados criminais, exceto nos casos expressa-
mente vedados pelo texto constitucional e acima mencionados.

O decreto presidencial foi questionado judicialmente pela Procurado-
ra-Geral da República, que entendia que os critérios fixados no documen-
to teriam sido demasiado lenientes.

O ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática, suspendeu
parcialmente os efeitos do decreto de indulto, permeando os fundamen-
tos de sua decisão em questões vinculadas à impunidade que o perdão

acarretaria. Sugeriu, inclusive, que diversos crimes econômicos não po-
deriam ser objeto de perdão.

A questão foi retomada pelo pleno do STF (Supremo Tribunal

Federal), pendente com 6 votos a favor da constitucionalidade e 2
votos pela inconstitucionalidade.

Fato é que o presidente agiu em absoluta conformidade com os

poderes que lhe são conferidos pela Constituição. Afinal, fora das
exceções constitucionais, o chefe do Executivo Federal possui a
prerrogativa de fixar os critérios de indulto segundo o que entenda

conveniente e oportuno.
Trata-se o indulto de ato de governo. Logo, o Poder Judiciário não

deve interferir nos critérios do perdão, salvo em hipóteses de manifesta

ilegalidade, o que não é o caso. Se assim não for, o Judiciário estará
estabelecendo as bases do perdão, usurpando função presidencial.

Eventual descontentamento com o indulto presidencial deve ser ex-

pressado nas urnas, o único palco verdadeiramente legítimo e democrá-
tico para essa finalidade.

INDULTAR OU NÃO INDULTAR:
EIS A QUESTÃO

Bruno Milanez é professor dos cursos de
graduação em Direito Processual Penal do Centro

Universitário Internacional Uninter
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Até o fechamento desta edição, não haviam
sido realizados os sorteios
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Câmara muda texto
dos Anos de Chumbo

ESPECIAL VEREADORES

Ao encerrar os dois man-

datos seguidos como presi-

dente da Câmara de Verea-

dores de Cascavel - o mais

jovem da história, aos 30

anos -, Gugu Bueno (PR) car-

rega consigo uma marca im-

portante: enterrou de vez o

texto elaborado durante a

Ditadura Militar, em 1975,

do Regimento Interno da

Casa de Leis, que agora

passa a dar respaldo con-

creto às ações políticas do

parlamento cascavelense. O

texto, no entanto, não foi con-

senso parlamentar - pois ain-

da requer aprovação dos pe-

didos de vista e limita os re-

querimentos por vereador.

Ainda assim não deixa de ser

uma evolução legislativa.

Gugu foi eleito no segun-

do mandato com 2.657 vo-

tos e neste ano chegou a se

arriscar a uma disputa esta-

dual a deputado - obteve a

confiança de 21.574 eleitores

 Reportagem: Josimar Bagatoli

  Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

e está como primeiro suplen-

te da coligação PRB, PHS, PR

e Avante. Pode tanto ir para a

Assembleia Legislativa quan-

to assumir uma cadeira no go-

verno do Estado, devido ao

apoio ao governador eleito

Ratinho Júnior (PSD).

Antes de deixar a presi-

dência da Câmara, um inusi-

tado desafio: assumir o co-

mando do Paço Municipal - é

prefeito interino de Cascavel

devido ao afastamento de

Leonaldo Paranhos (PSC).

Embora não abra o jogo,

assumir o Paço em definiti-

vo no futuro não parece um

sonho distante. Afinal, en-

frentar as diferenças no Le-

gislativo parece ter sido um

desafio a Gugu - que é ad-

vogado - e, como bom me-

diador, soube manter o equi-

líbrio no Poder Legislativo.

HojeNews - Qual ba-

lanço do trabalho desem-

penhado?

Gugu Bueno - Foi um
ano de muito trabalho inten-
so. Estamos felizes que a Câ-
mara de Cascavel está em
um bom caminho: da trans-
parência, de eficiência - refe-
rência no Brasil. Fechamos
o ano com a votação de pro-
jetos importantes. Nesses úl-
timos quatro anos foram
mais de 500 leis aprovadas,
mais de 2 mil requerimentos:
números que comprovam que
a Câmara está cumprindo seu
papel. Obviamente temos pro-
blemas, pois temos a plura-
lidade - um poder onde estão
os representantes diretos da
população. Mas tenho certe-
za de que a Câmara cumpre
seu papel e tem sido uma ex-
ceção nesse cenário terrível
da política brasileira. Fecha-
mos esses dois mandatos
com uma grande economia
de R$ 18 milhões.

HojeNews - E sobre a

evolução parlamentar de

Cascavel?

Gugu - Não é o presiden-

te que elege o vereador “A” ou
o vereador “B”. Todos foram
eleitos diretamente pela popu-
lação, então cabe a eles nos-
so respeito e admiração. Evi-
dente que temos na Câmara ve-
readores com diversos per fis
e várias formas de atuação,
pois representam diferentes
segmentos da sociedade. Te-
mos que aprender a reconhe-
cer a pluralidade do Poder Le-
gislativo. De forma geral, a
Câmara de Cascavel está mui-
to bem representada.

HojeNews - A última ses-

são foi repleta de emoção.

Como avalia sua história na

política?

Gugu - Nasci nesta cidade,
estudei em escolas públicas.
Ser presidente da Câmara de
Vereadores, o mais jovem da his-
tória, foi uma grande honra. Ten-
tei desempenhar com muita hon-
radez o mandato e dediquei a
minha vida de maneira intensa
nos últimos anos e estou satis-
feito com o que fizemos. Olhan-
do para trás, a Câmara que es-

tamos entregando hoje é
muito diferente da que pe-
gamos em janeiro de 2013.
Isso é importante, vamos
esperar o que vem pela fren-
te e que a nova Mesa Dire-
tora possa fazer ainda mais
que fizemos.

HojeNews - E o futuro

na política?

Gugu - Estamos em um
momento de espera. Estou
na condição de primeiro su-
plente de deputado estadual
em uma coligação que
apoiou o governador Ratinho
Junior. O Partido da Repúbli-
ca esteve desde o início com
o governador eleito e a ex-
pectativa é de que o PR faça
parte do governo estadual. As
conversas ainda estão acon-
tecendo. Tenho um compro-
misso com a população de
Cascavel no mandato de ve-
reador e, caso não aconteça
a nomeação, vou cumprir
esse mandato de maneira
muito digna. Evidentemente
que, se puder ocupar um car-
go para contribuir para repre-
sentar Cascavel e a região,
vou aceitar.
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Troca-troca movimenta
lojas após o Natal

O tradicional dia de trocar os
presentes de Natal representa uma
oportunidade para o comércio ven-
der mais, conquistar clientes e se
mostrar para novos consumidores.

“Quem vem trocar conhece a
loja, os produtos e sempre acaba
levando uma mercadoria mais cara
e até outros itens. Para nós, esta é
a melhor época do ano e a troca
nos ajuda muito. Muita gente conhe-
ce a loja pela primeira vez e depois
fideliza. São ganhos extras que aju-
dam muito os comerciantes”, afir-
ma o comerciante Eduardo Achkar.

Com um centro “vaziozão” que
não é visto nem nos domingos, o

único movimento era em lojas de
roupas e calçados, estimulado jus-
tamente pela troca de presentes.

A troca de produtos é obrigatória
apenas quando houver defeitos, mas
os lojistas ampliam justamente por-
que é um bom negócio. “Tamanho,
cor, modelo... Acabamos fazendo todo
tipo de troca. É uma comodidade para
o cliente e uma chance para a gente
vender mais”, conta Eduardo.

Até quem se autopresenteia aca-
ba trocando. Esse foi o caso da cabe-
leireira Daniele Marques: “Acabou que
não deu certo a peça que escolhi e
tive que voltar à loja. Isso acontece,
mas é muito bom podermos trocar”.

APROVEITAM para conquistar novos clientes

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos
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Show Rural Digital
Cerca de 100 empresas de tec-

nologia e inovação vão participar do
Show Rural Digital, a principal novi-
dade da 31ª edição do Show Rural,
um dos maiores eventos de disse-
minação de novos conhecimentos
para o campo do mundo agendado
para o período de 4 a 8 de feverei-
ro de 2019, em Cascavel.

Gigantes de uma área que revo-
luciona o jeito como as pessoas
vivem e a forma como as empresas
e o agronegócio produz vão ocupar
um ambiente de 2,8 mil metros
quadrados em área nobre do Cen-
tro Tecnológico Coopavel. Dentre as

Programação
O Show Rural Digital contará
ainda com arena hackathon,
vila startup e auditório para
palestras e apresentações. A

Ocepar fará o Fórum de
Profissionais de TI 2019, que

contará com a presença de
grandes nomes e

personalidades da área da
inovação. Entre eles o

presidente da HPE (Hewlett
Packard Enterprise) Brasil,
Ricardo Brognoli; o country

manager da Aruba no Brasil,
Eduardo Gonçalves, e o CEO e

fundador da Totvs, Laércio José
de Lucena Cosentino.
Um dos eventos mais

aguardados é o hackathon, uma
maratona de inovação que terá
por desafio a solução de quatro

problemas da cadeia do
agronegócio. As equipes

inscritas vão trabalhar durante
várias horas ininterruptamente

até apresentar as soluções
sugeridas. Um júri

especialmente formado vai
escolher as melhores ideias,

que receberão prêmios. À equipe
vencedora será dada uma

viagem internacional.
O hackathon é organizado pela

mentoria da Coopavel em
parceria com Acic Labs

(aceleradora de tecnologia da
Acic de Cascavel), Sebrae, Fiep,
Fundetec, Fiep, Senai, Iguassu

Valley e Sindicato Rural.

Ponto alto
O presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, afirma que a
participação de startups será o
ponto alto do Show Rural
Coopavel 2019, pois esse
passa a ser um novo caminho
para a solução de problemas
complexos das próximas
gerações e ferramenta importante
para a competitividade do
século 21, época em que a
ruptura com o passado é um
caminho sem volta.

empresas já confirmadas estão
Microsoft, HP, Cisco, Totvs, Itaipu,
Coca-Cola e Sebrae.

As empresas integradas ao
Show Rural Digital vão apresentar
projetos de inovação e tecnologias
para uma das cadeias produtivas
que mais crescem e promovem
transformações no Brasil e no mun-
do, revela o coordenador José Ro-
drigues da Costa Neto. “O objetivo
nesse ambiente será estimular
novos negócios, disseminar expe-
riências inovadoras e criar ideias
para a agropecuária do amanhã”.

O Show Rural Digital é destina-
do a agropecuaristas, CEOs, pro-
fissionais de Tecnologia da Infor-
mação e Design, criadores de star-
tups, empresários das áreas de
tecnologia e inovação, engenhei-
ros, jovens agricultores e pecuaris-
tas, investidores, diretores de gran-
des empresas do agronegócio e a
estudantes de cursos ligados à
tecnologia e à agropecuária. “To-
dos terão a chance de trocar infor-
mações, fazer e prospectar negó-
cios e fortalecer suas redes de
contatos”, afirma Neto.

Para saber mais, acesse
showrural.com.br/digital.

Os participantes do Show Rural Digital terão à sua disposição uma carreta especialmente
projetada para reuniões e encontros de negócios. Com ambientes confortáveis e climatizados, ela
será instalada ao lado da estrutura que abrigará o evento com foco em tecnologia e inovação.

Itaipu
Microsoft
Aruba
Constel
Datacoper
Dipelnet
Hikvision
Solution Café
Hewlett Packard
Senior
Totvs
Acic Labs/Sicoob
Startup PR
O. Frasson
Café Casablanca
Forfarms
SRI/Programa Oeste
em Desenvolvimento
Sebrae

Aegro
Iguassu Valley
Motormac
Sistema Ocepar
Coca Coca/Plus Café
Expresso
Monster Energy
Cisco
Senai
Fiep
Sindicato Rural de
Cascavel
Sercompe
CVC
DeltaCable
Fundetec
Furukawa
Syma
D’marks

Empresas participantes
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Projeto pretende “ajudar” os
animais a atravessarem a rua

A Secretaria de Meio Ambiente
de Cascavel vai começar em janei-
ro um estudo para verificar a viabi-
lidade de construir túneis na região
do Lago Municipal para facilitar e
dar mais segurança para a traves-
sia de animais. Isso porque o local
é um corredor ambiental, onde ca-
pivaras, macacos e outros animais
que vivem na mata daquela região
acabam sendo vítimas de atrope-
lamentos com frequência.

O projeto é amplo e deve durar pelo
menos seis meses para ser elaborado.

O primeiro passo é o monitora-
mento dos animais com câmeras
para ter uma base de travessias
diárias, as espécies de animais que
passam pelas vias e ainda obser-
var o comportamento desses bi-
chos para então pensar em como
fazer a travessia e em quais locais,
tentando ajustar ao máximo com a
rotina dos animais.

“Ainda não sabemos como fare-
mos para o animal passar pelo tú-

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

nel, caso o projeto se torne viável.
Podemos fazer cercas para obrigá-
los a ir pelo túnel, por exemplo, mas
vamos ver todas as opções possí-
veis. Agora o momento é de verifi-
car a situação e analisar se pode-
mos dar prosseguimento”, adianta
o secretário de Meio Ambiente, Al-
cione Gomes.

Treinamentos com pessoal se-
rão feitos nos próximos dias para
a equipe coletar os dados neces-
sários. “Isso geraria muitas mudan-
ças na região. Escavações, altera-
ções no ambiente local, são mui-
tas modificações que também te-
mos que levar em conta antes de
dar continuidade a esse tipo de pro-
jeto”, enumera.

Para conseguir apoio financeiro,
como da Itaipu, o estudo precisa
estar bem fundamentado e redon-
dinho. “Para viabilizarmos o proje-
to, tem que ter muito animal cru-
zando as ruas. Então, precisamos
ter os dados fechadinhos, tudo cer-
to para conseguirmos parceiros
para executarmos o projeto”, acres-
centa Alcione.

PRAZO PARA
SACAR ABONO

TERMINA NESTA
SEMANA

O prazo para o saque do Abo-
no Salarial do PIS ano-base
2016 termina nesta sexta-feira
(28). Cerca de 7,5% dos traba-
lhadores com direito ao recurso
ainda não sacaram o dinheiro.
O valor ainda disponível de R$
1,3 bilhão para 1,8 milhão de
trabalhadores.

Inicialmente, o prazo limite
era 29 de junho, mas a prorroga-
ção foi autorizada em julho por
resolução do Codefat (Conselho
Deliberativo do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador).

Já foram pagos R$ 16,7 bi-
lhões para 22,7 mil trabalhadores.

Tem direito ao abono salarial
ano-base 2016 quem estava ins-
crito nos programas de Integra-
ção Social (PIS) e de Formação
do Patrimônio do Servidor Públi-
co (Pasep) há pelo menos cinco
anos, trabalhou formalmente por
pelo menos 30 dias em 2016
com remuneração mensal média
de até dois salários mínimos e
teve seus dados informados cor-
retamente pelo empregador na
Rais (Relação Anual de Informa-
ções Sociais).

Trabalhadores da iniciativa pri-
vada devem procurar a Caixa nas
agências, pela internet e pelo te-
lefone 0800 726-0207. Para ser-
vidores públicos, a referência é
o Banco do Brasil, pessoalmen-
te, pela internet ou pelo telefone
0800 729-0001.

Proposta é tentar dar mais segurança aos animais que vivem no entorno do Lago e do Zoo
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Espetáculo colorido no céu:
tradição que cresce a cada ano

Uma tradição que cresce a cada
ano, os fogos de artifício dão um
colorido especial para receber o
ano novo. E em Cascavel não é di-
ferente. Mesmo sem festa pública,
o céu fica iluminado com um gran-
de espetáculo orquestrado por mi-
lhares de cascavelenses.

Uma das lojas mais tradicionais
quando o assunto é fogos de arti-
fício, a Pirocenter revela que as ven-
das cresceram 15% no Natal em
relação ao ano passado e a expec-
tativa é de vender 30% a mais para
a virada do ano. “Estamos com 25
funcionários para atender toda a
demanda de fim de ano, inclusive
para fazer nossos shows pirotéc-
nicos”, conta a gerente Raquel Pa-
checo. O quadro representa oito
vezes mais que o efetivo durante
o restante do ano.

Para atender bem ao público,
uma estratégia é a diversidade de
preços e cores. Os produtos vão

Grande

variedade

atende a todos os

gostos e bolsos

Atenção para os cuidados essenciais
Em Cascavel há duas lojas autorizadas a comercializar fogos de artifício.

A gerente da Pirocenter, Raquel Pacheco, alerta sobre a importância de só

comprar fogos com quem entende do assunto e está apto a fornecer

produtos de qualidade: “A loja especializada, regularizada, dá todo o

suporte necessário ao cliente, desde a escolha do melhor produto até as

orientações e as instruções necessárias para o cliente comemorar e

festejar com muita segurança e sem problemas”.

Quem deseja soltar fogos precisa respeitar as recomendações sobre

distância, idade, cuidados para não ferir pessoas e animais, e como

montar tudo direitinho. “Pessoas alcoolizadas não podem nem chegar

perto dos fogos. Para isso, é preciso que a pessoa esteja sóbria,

consciente para manusear os artefatos. E sempre obedecer ao que o

fabricante e o vendedor instruem. Tudo deve ser seguido à risca para a

festa ocorrer da melhor forma possível”, orienta Raquel.

desde R$ 2 até R$ 3 mil a unidade.
“O produto que mais sai é a caixa
de foguetes com seis unidades,
que custa R$ 30. Mas a nossa
gama de produtos é muito grande.
Dá para o cliente escolher à vonta-
de”, diz Raquel.

E show de fogos é feito com pla-
nejamento. “A pessoa se progra-
ma, compra antes, chega aqui com
tempo para escolher. Claro que há
quem compre na véspera, mas de
maneira geral nosso cliente é
bem adiantado”.

Horários de atendimento
Ainda dá tempo para se programar e

escolher os melhores fogos dentro do

seu orçamento. Para isso, a

Pirocenter, por exemplo, atende hoje e

amanhã das 8h30 às 19h, no sábado e

no domingo fica aberta das 8h30 até

as 17h, e na segunda-feira a loja abre

às 8h30. A loja fica na Rua Jorge

Rebelato, 123, no Conjunto Mirante,

Bairro Canadá. Os telefones para

contato são (45) 3322-1414 e (45)

98801-9100 (WhatsApp).

Ah, se quiser pesquisar mais ainda

pode conferir as novidades no site

pirocenter.com.br.

 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

Equipe

reforçada e

especializada

ajuda na escolha

certa dos produtos
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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

Caifás dá moedas para Barrabás

As aventuras de Poliana
Benício e Gael se esforçam na escola para

receberem elogios da professora e conseguirem
ganhar o drone. Poliana conversa com João, Luigi
e Kessya sobre o plano para conseguir uma bolsa
para Bento. Salvador tenta agradar Guilherme por
descobrir que ele é neto de Glória Pessoa. Poliana
procura Sr. Pendleton para pedir um patrocínio para
a escola no concurso entre as instituições. Poliana
descobre que o patrocínio deu certo e uma come-
moração entre amigos acontece ao som de Bento
ao piano. Marcelo encontra um envelope desconfia
se é verdade ou não que Débora não pode ter filhos.
Gael, Benício, Mário e Lorena fazem uma verda-
deira faxina em casa para agradar Claudia e conse-
guirem o drone de presente.

TERESA
Mariano chega ao casamento de Teresa e

grita que ela não pode se casar com Arthur
porque ele é seu amor. Teresa o esbofeteia e
grita que já tomou sua decisão. Teresa pede ao
padre que continue com a cerimônia. Aurora
retira Mariano da igreja. Ele diz que Teresa ju-
rou que não se casaria com Arthur e que iria
fugir com ele. Na recepção após o casamento,
Teresa recrimina os pais por não estarem ves-
tidos adequadamente para a ocasião. Mariano
surpreende Teresa ao perguntar o que pensa-

ria seu marido se soubesse que antes do casa-
mento fez amor com ele.

Malhação
O pai de Cláudio impede que o filho explique seu

crime. Márcio e Pérola se esforçam para vender
docinhos na praia. Talíssia estranha o comporta-
mento de Vinícius. Marli flagra Getúlio mentindo para
ser liberado do trabalho. Amanda insiste para que
Kavaco passe o Ano Novo com seus amigos. Rafael
revela que a situação financeira da ONG é grave e
Alex se mobiliza. Maria Alice confessa a Flora que
pensa em terminar o namoro com Alex.

Espelho da Vida
Gentil recrimina Américo ao conhecer Vitor e

Jadson, que gosta de Ana. Flávio chega à pensão e
se irrita ao ver Ana com Jadson e Américo. Cris visita
Alain, ainda em coma, e afirma que permanecerá a
seu lado. Jorge confessa a Mauro César que está
interessado em Lenita. Lenita e Isabel trocam amea-
ças veladas. Daniela se irrita quando Bola não perce-
be seu interesse por ele. Isabel provoca Cris.

O tempo não para
Agustina e Carmen trocam insultos. Waleska

desconfia de Livaldo. Carmen confessa a Padre
Luís que forjou sua gravidez, assim como Agusti-

na. Vanda avisa a Samuca que seus bens serão
bloqueados. Carmen comenta com Samuca sua
desconfiança de que Livaldo esteja sendo apoiado
por alguém no processo contra a SamVita. Mari-
no convida Mazé para sair. Monalisa e Vera Lúcia
decidem se unir para descongelar Amadeu.

O Sétimo Guardião
Gabriel lê as cartas de Valentina para Egídio.

Sampaio sonda Robério sobre a memória de
Judith. Eurico e Marilda se preocupam com as
ações de Patrício. Gabriel afirma a Luz que des-
cobrirá o mistério que envolve seu pai. Stella e
Aranha são duros com Guilherme. Robério é
rude com Judith, que desabafa com León. Felici-
ano decide conversar com Judith. Leonardo ad-
mira as imagens de Rita de Cássia. Geandro
não aceita o plano de Júnior para enganar Luz.
Nicolau se irrita com Marcos Paulo. Na bola de
cristal, Milu vê a imagem da passagem secreta
para a fonte. Gabriel entra na casa de Egídio.

Minha Vida
Efsun conta a Seçil que acabou com o ca-

samento de Bahar. Seçil diz que Ates foi procu-
rar Bahar e Efsun afirma que fará de tudo para
que eles não fiquem juntos. Fulya diz que não
irá permitir que Hasret destrua a vida deles, ela
responde que só quer sua filha.

 � BAND

Em Jesus, Caifás entrega um saco de moedas

para Barrabás matar Jesus. João e Tiago Maior

se desculpam com Goy. Susana descobre que

querem matar Jesus. Noemi, uma jovem moça,

pede emprego na hospedaria de Shabaka. Ela

não consegue e é perseguida por soldados

romanos. Adela estranha o comportamento de

Barrabás. Claudia discute com Pilatos. Antipas

beija Temina. Diana fala sobre Deus com o

Hidrópico. Jesus ensina a Pedro. Adela pede

para Barrabás tomar juízo. Petonius pensa em

Maria Madalena. Noemi é atacada por

soldados. Petronius salva Noemi.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Este deve ser um dos dias em que você acorda
desejando mudar tudo. Cuidado com intrigas no
seu trabalho. A rebeldia pode tumultuar o lar tam-
bém. Vai fazer sucesso em nova conquista! Palpi-
tes: 86, 59 e 05. Cor: preto.

To
ur

o

Hora de planejar as mudanças necessárias para
seguir em frente, seja no trabalho ou na vida pes-
soal. Seja otimista! Não deixe que a indiferença
atrapalhe sua relação amorosa. Palpites: 60, 15 e
33. Cor: azul-claro.

G
êm

os

Aproveite as energias positivas para correr atrás
dos seus sonhos, inclusive aqueles que pareciam
tão distantes. Planos da vida a dois têm mais chan-
ces de serem realizados: não desistam! Palpites:
43, 70 e 52. Cor: lilás.

C
ân

ce
r Pode rolar problema com parcerias, trabalhos em

equipe e até na vida amorosa. Redobre a aten-
ção com a sua imagem. Trace metas para o futuro
do romance, mas evitem brigas. Palpites: 44, 08 e
98. Cor: marrom.

Le
ão

Mesmo sendo a última semana do ano, se você
não está de férias, ainda deve ter muito trabalho
a fazer, portanto, concentre-se mais nas tarefas.
Surpresas podem marcar a vida a dois. Palpites:
18, 27 e 36. Cor: vinho.

V
ir

ge
m

Confie em sua intuição para tomar qualquer deci-
são importante. Problema financeiro precisa ser
resolvido com inteligência e visão de futuro. A
paixão promete comandar o romance! Palpites:
37, 64 e 82. Cor: pink.

Li
br

a

Tente equilibrar as possíveis disputas pelo poder
em casa. Aposte no trabalho em parceria para
alcançar melhor resultado. Paixão recente tem
chance de virar compromisso sério. Palpites: 20,
92 e 47. Cor: prata.

E
sc

or
pi

ão Bom astral para cuidar das suas tarefas no empre-
go e para as relações pessoais. Não misture ser-
viço com vida amorosa para não haver desgastes.
A paquera talvez deixe a desejar. Palpites: 12, 93
e 39. Cor: dourado.

S
ag

it
ár

io Faça um balanço das suas finanças: vai fechar o
ano no azul ou no vermelho? Dependendo dos
resultados, comece a se planejar para 2018. Amor
e sexo podem rolar de forma mais criativa. Palpi-
tes: 58, 49 e 04. Cor: cinza.

C
ap

ric
ór

ni
o Você comanda o seu destino: esse pode ser seu

principal pensamento na última semana do ano.
Não dê espaço para lembranças tristes. Opiniões
de parentes não podem atrapalhar sua vida amo-
rosa, ok? Palpites: 77, 14 e 41. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io

Você começa o dia com facilidade para se expres-
sar. Bom momento para fazer contatos, desde que
saiba separar o joio do trigo. Paixão à primeira
vista não está descartada. Palpites: 24, 60 e 42.
Cor: rosa.

 P
ei

xe
s Circunstâncias financeiras inesperadas podem te

obrigar a usar a criatividade para resolvê-las. A
Lua ariana costuma aumentar sua insegurança
com relação à vida amorosa: pegue leve. Palpites:
79, 88 e 25. Cor: branco.
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Depressão
A terceira idade sofre com depressão tanto quanto

qualquer outra faixa etária, mas os idosos podem apresentar
outras dificuldades que não costumam afetar os outros

grupos. Muitas vezes os familiares não conseguem discernir
entre uma tristeza passageira ou outro mal qualquer e um

quadro de depressão. Para tratar melhor esta questão, a UBS
São Cristóvão, em Cascavel, realiza dia 23 de janeiro um

encontro especial. Põe na agenda!

É hoje!
A campanha Natal Premiado, realizada pelo Núcleo

Multissetorial da Acic da Região Norte, sorteia hoje R$ 60
mil em prêmios, inclusive um carro novinho em folha. O

sorteio será às 15h na quadra de esportes do Bairro
Floresta. Boa sorte!

Baladas
Fique ligado nas opções para a balada: Hoje tem Caiçara,

a partir das 23h, no Hooligans Pub Cascavel; e, a partir das
18h, tem Quarteto Veronese e Aline Morena no Old West

Pub. E, na sexta (28), tem Quero Que Tu Vá... no HELL Sin
Lounge, e também Cleyton Santana no Boteco Martignoni.

Aquela mulher maravilhosa... Thais Almeida, em

ensaio produzido por Arivonil Policarpo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A bela Natalia Weiland recebe muitos beijinhos

por mais um ano de vida

Não deixe que nada te desanime,

pois até um pé-na-bunda te

empurra pra frente.

Parabéns!
Ana Macarini, Alexandre Espindola, Raquel Bueno,

Valmir Nascimento e Zeca Zardo.
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FatalidadeFatalidadeFatalidadeFatalidadeFatalidade
Um dos acidentes que mais chamaram a atenção durante o feriado na região
oeste do Paraná foi registrado na tarde de segunda-feira (24), na BR-369,
no perímetro urbano de Corbélia, onde uma menina de oito anos morreu em
uma colisão frontal entre uma camionete Ranger com placas de Nova Aurora
e um Citröen C4 com placas de Cuiabá.
Com o impacto, o Citröen capotou, saiu da pista e parou com as rodas para
cima em uma área de vegetação. A menina ficou presa nas ferragens e
morreu na hora. Um homem de 40 anos foi ejetado do carro. Ele ficou em
estado grave e precisou ser levado pelo Aeromédico do Consamu ao HU
(Hospital Universitário) de Cascavel, onde permanece internado.
A condutora do Citröen, Leidiane da Silva, de 32 anos, e mais um menino de
sete anos também foram levados ao HU e permanecem internados.  Após ser
liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, o corpo da criança
foi transferido para a cidade de Cuiabá.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
HOMICÍDIOS                             49

LATROCÍNIOS                           00

CONFRONTOS                         06

MORTES NO TRÂNSITO           44

Feriadão deixa rastro de
sangue nas rodovias

O feriado prolongado de Natal
deixou nove pessoas mortas nas
rodovias federais que cortam o Pa-
raná. Durante a Operação Natal, a
PRF (Polícia Rodoviária Federal) re-
gistrou ainda 157 pessoas feridas
em 127 acidentes atendidos.

O excesso de velocidade, as ul-
trapassagens indevidas e a falta de
atenção são as principais causas
dos acidentes mais graves.

Ao todo, 164 motoristas foram
autuados em flagrante por dirigir
sob o efeito de álcool. O número
equivale a um flagrante a cada 44

Rodovias
   estaduais
Já nas rodovias estaduais ninguém morreu
em acidentes durante as fiscalizações da
Operação Natal 2018 realizada pela 3ª
Companhia da Polícia Rodoviária
Estadual. Foram registrados 14 acidentes,
resultando em 25 pessoas feridas. A
operação também durou cinco dias e a
polícia de Cascavel abordou 641
veículos, dos quais 292 foram autuados
por infrações como falta do cinto de
segurança e da cadeirinha de transporte
infantil, entre outros.
Ao todo, 317 motoristas foram
flagrados acima da velocidade nas
rodovias estaduais e um motorista foi
preso por embriaguez ao volante.
Agora, as atenções do Batalhão de
Polícia Rodoviária Estadual de Cascavel
se voltam para a Operação Ano-Novo,
que começa às 14h desta sexta-feira
(28) e segue até a meia-noite de terça-
feira, 1º de janeiro de 2019.

PRF autuou 13,8 mil motoristas por excesso

de velocidade

minutos de operação. Além disso,
13.833 motoristas foram autuados
por transitar acima da velocidade
máxima permitida no Paraná.

Durante os cinco dias da ope-
ração nas rodovias federais do
Estado, a PRF flagrou 573 ultra-
passagens proibidas, 113 crian-
ças sendo transportadas sem ca-
deirinha ou suporte e apreendeu
3.223 quilos de maconha. Do vo-
lume total de apreensões de dro-
gas no Estado, 62% ocorreu na
BR-277, além de outros 40 qui-
los de haxixe.

PRF

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Bethania Davies

Carro foi

jogado

para fora da

pista;

menina

morreu na

hora
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Corpo localizado
O Corpo de Bombeiros e uma
equipe especializada de mergulho
encontraram na manhã dessa
quarta-feira (26) o corpo do
cascavelense Marcio Padilha, de
23 anos, que morreu afogado no
Rio dos Pardos, no oeste de
Santa Catarina. O rapaz é natural
de Cascavel e nadava para
atravessar o rio quando afundou
em um poço e foi arrastado pela
correnteza ainda na tarde de
terça-feira (25). As buscas
tiveram início por volta das 17h
e seguiram até as 20h40. Na
manhã de ontem os bombeiros
retomaram o trabalho e
conseguiram localizar o corpo
por volta das 11h.

Polícia identifica
autor de homicídio

A Polícia Civil de Cascavel já
identificou o autor do homicídio re-
gistrado no Bairro Pioneiros Catari-
nenses na noite de segunda-feira
(24) e aguarda que ele se apresen-
te na delegacia.

O nome do suspeito de ter ma-
tado Jackson Forte da Silva, de 26
anos, ainda segue sob sigilo para
não atrapalhar as investigações.

A vítima foi encontrada na noite
do dia 24 de dezembro na Rua Gua-
nabara já sem vida. Ele morreu com
uma facada no peito.

Testemunhas relataram à equi-
pe do jornal HojeNews que ouviram
um grito e viram um carro escuro
deixando o local depois de abando-
nar o corpo na margem da rua.

O corpo do jovem foi recolhido
pelo IML (Instituto Médico Legal)
para os exames de necropsia e
depois liberado para a família.
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Homem foi encontrado já sem vida

Um engavetamento envolvendo três carros deixou uma pessoa ferida na manhã de quarta-feira (26)
na Avenida Brasil, em Cascavel. O acidente aconteceu perto da esquina com a Rua Presidente
Bernardes, no Centro. A motorista do veículo Renault Fluence Renata Penga, de 35 anos, sofreu
contusões na cabeça, no pescoço e no braço direito após colidir contra outro carro. Ela foi
encaminhada ao Hospital São Lucas. Segundo a Cettrans, a batida aconteceu porque a condutora
não percebeu que o semáforo havia fechado, quando houve o engavetamento. Durante o
atendimento, as três faixas da via ficaram interditadas.
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Cascavel CR do povo
De volta à primeira divisão do Para-

naense de Futebol após sete anos, o Cas-

cavel Clube Recreativo se prepara “cala-

do” para o Estadual 2019, no qual come-

çará no dia 19 de janeiro com uma pe-

dreira pela frente: o atual campeão Atlé-

tico, na Arena da Baixada.

“Temos trabalhado bastante. Pega-

mos um time com muitos problemas ex-

tracampo e ainda não resolvemos todos.

Estamos acertando pendências ainda,

mas dentro de campo o time tem que

jogar e se apresentar bem, e fazer resul-

tado. O pensamento [quando assumiu o

Clube] era voltar à primeira divisão, e

agora é fazer bonito e com que torcida

tenha orgulho e possa acreditar que vol-

tamos para ficar”, diz o presidente do CCR,

Tony Di Almeida, que assumiu a diretoria

executiva da equipe em 2016.

Vice-campeã da Segundona 2018 com

uma campanha estudada e jogada “com

o regulamento embaixo do braço”, a Ser-

pente Tricolor se destacou nos últimos anos

com a revelação de jogadores. Foi assim

com Alef Manga em 2017 e Louback em

2018. Para 2019 já há uma aposta: “In-

Para acreditar
À frente de uma equipe que já esteve no auge e também perto da extinção, e que em 2019 disputará a elite do
Estadual pela quinta vez (as outras foram em 2007, 2008, 2009 e 2010), o presidente do Cascavel Clube Recreativo,
Tony Di Almeida, diz que o torcedor pode acreditar no Time do Povo: “Aqui ‘matamos um leão por dia’, não é fácil.
Estamos caladinhos, mas o projeto está pegando corpo e também nos permitindo acreditar que podemos buscar uma
vaga na Copa do Brasil. O Cascavel Clube Recreativo é o time mais antigo da cidade, é sofredor, tem uma história
sofrida, com boas fases e também ruins, que é quando houve os rebaixamentos. O que queremos é resgatar o torcedor
e fazer com que ele volte ao campo, que vá nos prestigiar”, diz o presidente, que admira o novo apelido da equipe:
“quem vai ao campo é o povo, então o ‘Time do Povo’ é um nome muito bem apreciado por nós”.

vestimos num nome que já foi destaque

de um time do cenário nacional. Contrata-

mos porque acreditamos que ele vai dar a

volta por cima e se destacar para voltar a

jogar num time grande do País”, diz Tony.

Técnico Alan Aal e o presidente Tony Di Almeida

Em preparação para o Paranaense de
Futebol 2019 desde o último dia 3, o

Cascavel Clube Recreativo realizou no fim
de semana seu primeiro amistoso de pré-

temporada. O compromisso foi em seu
centro de treinamento contra o D’Napolli,

tradicional e multicampeã amadora da
cidade. O placar foi 4 a 0 para o time

profissional. Os gols foram marcados por
Bruno Smith, logo no início do jogo, e

Mateus Oliveira, Michael e Lapa, na
segunda etapa. Por enquanto, o próximo
teste está marcado para o 13 de janeiro,
na reta final de preparação, contra o Foz

do Iguaçu, em Medianeira.

FÁBIO DONEGÁ

CASCAVEL CR
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FC Cascavel
retoma treinos

Após três dias sem atividades
por conta do recesso de Natal, jo-
gadores e comissão técnica do Fu-
tebol Clube Cascavel voltam às ati-
vidades nesta quinta-feira, na 10ª
semana de pré-temporada. O foco
dos treinamentos nos próximos
dias é para receber o Cianorte FC,
em amistoso que está marcado
para domingo (30).

Será um reencontro entre as
equipes. No último sábado, a
Serpente Tricolor visitou o Leão
do Vale e venceu por 1 a 0 com
um gol do atacante Chininha, jo-
gador da base (sub-19) que saiu
do banco de reservas aos 36min
do segundo tempo para marcar
o único tento do jogo.

A par tida ser viu mais uma
vez para o técnico Paulo Foia-
ni preparar o FC Cascavel para
o Paranaense 2019, no qual
tem estreia marcada para o

Número
recorde

O fim de semana também

foi de comemoração no

setor de marketing do FC

Cascavel. A Serpente

Aurinegra chegou a 300

sócios torcedores e a 6

mil camisas vendidas, a

cerca de um mês do início

do campeonato. Os

números já superaram os

da pré-temporada do ano

passado.

dia 20 de janeiro contra o To-
ledo, em casa. Agora já são
seis amistosos real izados,
com quatro vitórias, um empa-
te e uma derrota.

Em todos os testes, o treinador
utilizou o máximo de jogadores pos-
sível. Contra o Cianorte, apenas o
goleiro reserva Lucas não entrou
em campo, dos 23 que viajaram. O
11 inicial foi formado por: Fernan-
do; João Carlos, Fell, Hitalo e Willi-
am Simões; Duda, Oberdan, Welton
e Libano; Robinho e Maranhão.

CASCAVEL FUTSAL

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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
O Cascavel Futsal anunciou, ontem, mais
um reforço para a temporada 2019.
Trata-se do pivô Diego, renomado atleta
do salonismo nacional. Paulista de Santo
André, o jogador de 33 anos estava no
Jaraguá (SC) e marcou 12 gols apenas na
Liga Nacional deste ano. Diego Menezes
também já passou por Pato Futsal,
Marechal, Londrina e Sorocaba, dentre
outros, além de acumular passagens pela
seleção brasileira.
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CARIOCA

17h Goytacaz x Americano

INGLÊS

17h45 Southampton x West Ham

JOGAM HOJE

Mbappé vale mais que Neymar
PSG

Site especializado no mercado
do futebol, o “Transfermarkt” di-
vulgou, ontem, atualização mos-
trando que Neymar não é mais o
jogador mais valioso do mundo.
O atacante brasileiro do Paris
Saint-Germain foi superado pelo
francês Kylian Mbappé, seu com-
panheiro de equipe.

Segundo o site, Neymar entrará
em 2019 com valor de mercado de
180 milhões de euros (cerca de R$
797,2 milhões), enquanto Mbappé
vai iniciar o ano com valor de mer-
cado de 200 milhões de euros (cer-
ca de R$ 885,8 milhões).

Os dois são companheiros de
equipe desde a temporada

2017/2018, quando passaram a
defender as cores do PSG, clube
que os tornou os jogadores mais
caros da história do futebol. Ney-
mar custou 222 milhões de euros
(cerca de R$ 983,2 milhões, na
cotação atual), e Mbappé custou
180 milhões (cerca de R$ 797,2
milhões, na cotação atual).

Juntos, Neymar, de 26 anos
de idade, e Mbappé, de 20, con-
quistaram o Campeonato Fran-
cês, a Copa da França e a Copa
da Liga Francesa na última tem-
porada. Além disso, o atacante
francês se sagrou campeão da
Copa do Mundo de 2018 a ser-
viço da sua seleção.

GUARDIOLA VÊ
LIVERPOOL E
TOTTENHAM À
FRENTE DO CITY
O Manchester City perdeu por 2 a 1 para
o Leicester, ontem, viu o Tottenham o
ultrapassar na Premier League e caiu
para a terceira posição da tabela. Após
o revés, Pep Guardiola admitiu que
Liverpool, líder da competição, e os
Spurs merecem estar à frente.
"Eles merecem isso. Eles ganham
jogos, nós não ganhamos, então a
diferença aumenta. Na temporada
passada, nós fomos muito
consistentes e, nesta temporada,
especialmente Liverpool e
Tottenham, eles são tão bons. Temos
pontos suficientes para sermos
campeões, mas o problema é que as
equipes têm muito e são melhores
que nós neste momento", analisou o
treinador, que amargou a segunda
derrota seguida na competição.

Clima esquenta entre Cris
Cyborg e Amanda Nunes
A luta já está marcada há um tem-

po e no próximo sábado as brasilei-
ras Cris Cyborg e Amanda Nunes fi-
nalmente se encontram no octógono
para disputar o cinturão do peso pena
(até 66 kg) do UFC, em Los Angeles.
É a primeira vez que a disputa será
entre duas brasileiras, o que desde
o início gerou muita polêmica, mas
promete ser algo muito positivo para
o MMA feminino.

Em entrevista recente, a parana-
ense Cyborg, atual campeã dos pe-
nas, chegou a chamar Leoa de “tra-
íra”. “A primeira coisa é que ela me
desafiou. Somos duas brasileiras e
eu sempre tive o sonho de ver todas
as brasileiras campeãs. Outra coi-
sa é que eu vi ela sendo corner de
outra menina contra uma brasilei-
ra. E a última coisa é que ela treina
com um cara que fala um monte de
coisas ruins sobre os brasileiros”.

Evitando o bate-boca, a baiana,
atual campeã do peso galo (até 61,2

kg) respondeu que estava mais preo-
cupada com o treinamento do que
com a promoção da luta dita e com-
pletou: “O resultado vai me dar o que
eu realmente quero. Não estou preo-
cupada com mais nada. Se eles qui-
serem promover mais quem eles qui-
serem, não me importa. Eu estou
concentrada agora em fazer história.
É a única coisa que eu penso agora”.
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