Emprego tem o pior
outubro desde 2015
AÍLTON SANTOS

A geração de empregos com carteira assinada perdeu fôlego em outubro em Cascavel. Graças
às contratações de fim de ano, o comércio respondeu por metade das 314 vagas abertas mês
passado, ultrapassando o setor de serviços, que vinha puxando os saldos positivos.
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Uma
tonelada
e meia
A Receita Federal apreendeu ontem
1,6 tonelada de maconha que estava
escondida numa carga de bobinas. A
carreta ia para a Bahia.
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Assessora pagava
parcelas de carro
de vereador
Educação dá mais
prazo para pais
vacinarem filhos

Adiado início do novo sistema de transporte
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“[Quero participar] de todos
os projetos sociais possíveis.
Era algo que eu já fazia antes
de me casar com Jair
[Bolsonaro]. Eu tenho um
chamado para a ação social”.

Opinião
CUIDADOS DO CONSUMIDOR NA BLACK FRIDAY
O Black Friday ocorrerá no Brasil neste dia 23 de novembro
tendo por principal cenário o comércio digital. Mesmo que no
Brasil os descontos não sejam tão atrativos como nos EUA, a
Black Friday tem se expandido, contando com a adesão maciça das grandes empresas do comércio varejista nacional.
O consumidor deve redobrar os cuidados com as compras
realizadas por meio virtual, pois, embora o e-Commerce já tenha
se solidificado ao longo dos últimos anos no Brasil, o consumidor
deve ficar alerta para não cair em ciladas provenientes do comércio digital. Nesse sentido, sugere-se que pesquise antecipadamente o preço dos produtos ou dos serviços que deseje adquirir, para saber se os descontos ofertados são reais.
Em se tratando de falsa oferta de desconto, o consumidor
deve acionar os órgãos de proteção do consumo, como o Procon, para denunciar as empresas que estejam forjando as benesses que deveriam conceder para participar do evento.
Além de verificar a veracidade dos descontos, o consumidor
também deve ficar atento quanto à procedência das lojas virtuais. Qualquer website que promova vendas na internet deve obrigatoriamente disponibilizar informações claras a respeito do produto, do serviço e do próprio fornecedor. Exige-se, também, a
facilitação do atendimento ao consumidor, bem como respeito
ao direito de arrependimento.
Em caso de compras realizadas em websites pouco conhecidos, recomenda-se que o consumidor, antes de finalizar a
transação, busque referências confiáveis a respeito do fornecedor do produto ou do serviço ofertado, especialmente nos casos
de promoções extremamente vantajosas, onde há um risco
maior de ocorrências de fraudes. Recomenda-se, ainda, que o
consumidor imprima todas as telas e os documentos necessários para a confirmação da efetividade da operação realizada na
internet, visto que tais impressos futuramente poderão ser utilizados para embasar possíveis reclamações ou até mesmo
demandas judiciais.

A futura primeira-dama do
Brasil, Michelle Bolsonaro,
disse ontem que quer
participar de “todos os
projetos sociais possíveis”
no governo de seu marido,
Jair Bolsonaro. Ela afirmou
ainda que o foco será a
comunidade surda, pessoas
com deficiência e
portadores de síndromes.
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Assessora pagava
carro de vereador
Damasceno Júnior (PSDC)
enfrenta sua terceira polêmica no seu primeiro mandato
como vereador de Cascavel.
Ele foi denunciado por uma
ex-assessora de pegar parte
do salário dela. O caso veio
à tona após a divulgação de
uma conversa da assessora
recém-exonerada na qual reclamava que devolvia R$ 2,7
mil por mês do seu salário.
Segundo ela, o dinheiro
tinha como destino o pagamento de parcelas de um
carro do parlamentar e nos
últimos meses servia de caixa para a campanha a deputado estadual - Damasceno gastou R$ 10,8 mil nas eleições
de outubro (fez 937 votos),
conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dos
quais R$ 3,6 mil teriam sido
usados para bancar despesas
do mesmo veículo denunciado, o Corolla placas DRF-0535.
O Gaeco já abriu investigação para apurar a denúncia
feita pela ex-assessora, demitida no início do mês, segundo ela por se recusar a devolver parte do salário. Hoje o
promotor Sérgio Machado vai
se pronunciar sobre o caso.
Além das gravações com
outros servidores de Damasceno que confirmam a prática, foram repassados aos investigadores recibos de paga-

mentos do carro do vereador.
O salário da ex-assessora era de R$ 4,3 mil e ela diz
que pagava R$ 1.246 por
mês a uma garagem referente à parcela do carro desde
que foi nomeada, em novembro do ano passado. “Quando entrei [na Câmara], ele
[Damasceno] falou que seriam três meses para investir
no partido, em campanha.
Mas depois continuou descontando e me ameaçou que,
se eu não devolvesse [o salário], seria exonerada”.
Ela disse que pagou até
julho deste ano as parcelas
do carro. Cansada da situação, decidiu ficar com o salário integral no último mês e
que por isso foi exonerada.
Ela denuncia ainda que a
prática é comum entre os
demais assessores de Damasceno. “Outros devolvem
também. A chefe de gabinete tem o desconto maior,
pois ela ganha mais”.
Conforme o vereador Olavo Santos (PHS), a Comissão
de Ética só irá atuar caso receba denúncia formal do caso.
A reportagem de HojeNews tentou contato com Damasceno Júnior, mas as chamadas não foram atendidas.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Outros casos
Damasceno Junior foi eleito com 1.330 votos. Em setembro
do ano passado, o parlamentar foi envolvido no caso de
uma assessora de Assuntos Comunitários - indicada por ele flagrada batendo o ponto na Câmara e indo embora. Ela
ficou nomeada por dois meses e recebia R$ 2,9 mil dos
cofres públicos. O caso denunciado pelo vereador Sebastião
Madril (PMB) rendeu um afastamento de 45 dias de
Damasceno - que em seguida retornou as atividades sem
punições. Depois, ele foi envolvido na divulgação de um
áudio no qual aparecia negociando um cargo na Secretaria
de Esportes em troca de serviços particulares.
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Legislatura manchada
A atual legislatura cascavelense também não vai passar sem
arranhões na sua reputação. O caso Damasceno Júnior só
fez reviver casos anteriores de grandes escândalos - como
funcionários fantasmas dentro da Câmara. A investigação
pela Casa de Leis para limpar esse capítulo da história
parlamentar é essencial: uma maneira de evitar que o caso
vá para debaixo do tapete e pior, que a prática continue
existindo. Tal episódio degrada a imagem dos servidores
que batem cartão pontualmente, cumprem as obrigações e
se dedicam ao trabalho. Sem contar que põe em xeque o
trabalho dos vereadores que não expropriam seus
assessores. Para retomar a reputação que deve ter, nada
melhor que a transparência e a apuração de todos os fatos
- em respeito aos honestos e a todos os cascavelenses.

Baixo salário
Embora esse seja o caso
mais recente, há outros
em apuração no Gaeco.
Uma arquiteta que estava
nomeada no gabinete do
vereador Roberto Parra
(MDB) teve o celular
grampeado pelos
investigadores e, numa
conversa com a mãe, ela
reclamava do “baixo
salário”. O caso veio à
tona em maio deste ano,
quando houve busca e
apreensão de
computadores no gabinete
do vereador. A servidora
foi exonerada, mas apenas
mudou de endereço: agora
está nomeada no Paço. O
processo permanece aberto

e corre sob sigilo. Os
documentos e os celulares
apreendidos estão em perícia.

Árvore salgada
Em Cascavel, o valor para
cortar uma árvore é de
R$ 800. Em Toledo, R$ 243.
A constatação é do
vereador Sebastião Madril
(PMB), que recebeu uma
enxurrada de reclamações
de empresários que
precisaram derrubar árvores
nas calçadas. Embasada por
artigos legais, a resposta do
técnico em Meio Ambiente
Carlos Tonelotto não
convenceu o vereador.
“Queremos uma justificativa
plausível”, diz o
parlamentar.

DINDIM NA CONTA
A Prefeitura de Cascavel efetuou ontem o pagamento
integral do 13º salário do funcionalismo público
municipal. Os 8.763 servidores receberam o equivalente a
R$ 22.103.711,44. “Isso é fruto do planejamento que
fizemos, com depósito mês a mês, já prevendo esse
pagamento antecipado, e da economia nas compras
públicas que chega a 32% ao ano”, disse o prefeito
Leonaldo Paranhos.
z O vereador Pedro Sampaio (PSDB) quer saber por que o
calçamento poliédrico na estrada rural Barro Preto ainda
não foi feito.
z A obra consta no projeto de uma operação de crédito
no valor de R$ 12 milhões feita como o Banco do Brasil.
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Emprego: outubro tem o
pior resultado desde 2015
Embora com saldo positivo, a
geração de empregos com carteira
assinada em Cascavel no mês de
outubro foi a pior desde 2015, auge
da crise econômica, quando foram
fechados 497 empregos na cidade.
Conforme dados divulgados ontem pelo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do
MTE (Ministério do Trabalho), no
mês passado foram admitidos
4.379 trabalhadores e dispensados 4.065, gerando saldo de 314

novos postos de trabalho formal no
Município, 30% a menos que o registrado no mesmo período do ano
passado (448).
Na análise histórica, além de
outubro de 2014, quando foram
abertas 252 vagas de trabalho,
o saldo do mês passado só se
compara a 2006 (veja mais dados na tabela).

Empregos gerados
com carteira assinada
ANO ............................. SALDO
out/2003 ......................... 474
out/2004 ......................... 370
out/2005 ......................... 042
out/2006 ......................... 284
out/2007 ......................... 926
out/2008 ......................... 488
out/2009 ......................... 433
out/2010 ......................... 951
out/2011 ......................... 777
out/2012 ......................... 383
out/2013 ......................... 942
out/2014 ......................... 252
out/2015 ......................... -497
out/2016 ......................... 351
out/2017 ......................... 448
out/2018 ......................... 314

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

“Serviços” perde fôlego
O comércio gerou sozinho mais da metade das vagas do mês
passado: 161 novos postos de trabalho, resultado da preparação
para as vendas de fim de ano. Já o setor de serviços, que vinha
puxando a geração de empregos neste ano, perdeu fôlego e contratou menos da metade da média anual. Foram criados apenas 96
postos de trabalho, contra 191 em setembro, por exemplo.
Mesmo assim, no acumulado dos dez meses, serviços ainda responde por dois terços das 3.157 novas contratações, tendo assinado 2.167 carteiras de trabalho neste ano. Na sequência vem a indústria, responsável por 875 dos empregos gerados, e a construção civil,
com outros 363. No ano, administração pública (-246) e agropecuária
(-188) ainda registram mais demissões que contratações.

Brasil cria 57.733 vagas
No Brasil, o mês de outubro apresenta
saldo menor que em setembro deste ano.
O mercado de trabalho criou 57.733
empregos com carteira assinada, contra
137.336 vagas em setembro; em agosto,
110.431 postos, e, em julho, 47.319.
No acumulado do ano, o País criou
790.579 vagas formais de trabalho.
O saldo de empregos formais ficou
positivo pelo décimo mês consecutivo, na
série ajustada, de acordo com dados do
Ministério do Trabalho.
Em comparação a outubro do ano anterior,
no entanto, o País apresentou piora. No
mesmo mês do ano passado, foram geradas
76.599 vagas formais de emprego.

Empregos gerados em outubro de 2018
Setor

Admissões

Demissões

Saldo

Comércio
Serviços
Construção
Adm.Pública
Agropecuária
Indústria
Outros
Total

1.359
1.420
444
22
120
1.002
12
4.379

1.198
1.324
382
9
123
1.016
13
4.065

161
96
62
13
-3
-14
-1
314

Empregos gerados de janeiro a outubro de 2018
Setor

Admissões

Demissões

Saldo

Comércio
Serviços
Construção
Adm.Pública
Agropecuária
Indústria
Outros
Total

12.544
15.294
4.495
125
1.184
9.893
131
43.666

12.378
13.127
4.132
371
1.372
9.018
111
40.509

166
2.167
363
-246
-188
875
20
3.157

GERAÇÃO de empregos com carteira assinada perde fôlego
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Declaração de Vacina: prazo é estendido
Mesmo antes do dia 24 de outubro,
quando foi lançada a Campanha de
Matrículas e Rematrículas para 2019
na rede municipal de Cascavel, a
Secretaria de Educação já orientava as
equipes das escolas e dos Cmeis quanto
à obrigatoriedade da apresentação da
declaração de vacinação para
matrícula e rematrícula do próximo
ano. Além disso, a própria imprensa
alertava a população a respeito da
obrigatoriedade, mas mesmo assim a
exigência vem sendo motivo de
surpresa para muitas famílias, e, por
isso, as Secretarias de Educação e de
Saúde reforçam algumas orientações.
De acordo com a Instrução Normativa
01/2018 da Secretaria de Estado da
Educação, Secretaria de Estado da
Saúde e Superintendência da Vigilância
em Saúde, amparados pela Lei Estadual
19.534 de 4 de junho de 2018, a
apresentação da Declaração de

Vacinação se tornou obrigatória para
todas as escolas vinculadas ao Sistema
Estadual de Ensino, e vale para todos os
alunos até 18 anos.
Além disso, em Cascavel há a Lei
Municipal 5.931/2011, a qual dispõe
sobre a obrigatoriedade da apresentação
da Declaração de Vacinação para
matrícula anual nas escolas e nos Cmeis
das redes pública e privada.

Só que nenhum aluno ficará sem vaga
pela falta de documentos. Por isso, será
concedido um prazo de 30 dias para
regularização da documentação.
Entretanto, diante da dificuldade que
alguns pais e/ou responsáveis legais
estão enfrentando para a retirada da
Declaração de Vacinação nas unidades
de saúde, o prazo foi prorrogado até 28
de fevereiro de 2019.

Grande demanda
A rede pública estadual e municipal iniciou esta semana a campanha de
matrículas para o ano letivo de 2019 e, apenas nas escolas municipais, são 30
mil alunos, o que sobrecarregou as unidades para o fornecimento das
declarações e atualização das vacinas que ainda não haviam sido aplicadas.
A orientação da Secretaria de Saúde é para que as famílias observem a
carteira de vacinação da criança ou do adolescente antes de irem à unidade
de saúde. Se houver alguma anotação a lápis cuja data já tenha passado, é
sinal de que há vacina em atraso e, nesses casos, é imprescindível a presença
do aluno na hora de solicitar a declaração para que a unidade providencie
que sejam aplicadas as doses em atraso.

Cettrans adia início
do novo sistema
O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Tráfego), Alsir Pelissaro, disse
que não vai dar para começar a operação do novo sistema de transporte público de Cascavel dia 1º de
dezembro conforme as previsões
apontavam.
Ainda não foi estipulada nova
data, mas a presidência da companhia argumenta que trabalha para
pôr o sistema para rodar o “mais
breve possível”. “Para esse dia não
dá, existem muitos detalhes para
acertar ainda”, explica Alsir.
As novas linhas estão sendo finalizadas e dia 28 terá escolhinha
de trânsito nas avenidas alertando
sobre a proibição da conversão à

NOVOS ônibus vão esperar mais um pouquinho para rodar
esquerda e também sobre o tráfego
de ônibus, que vai migrar das vias
paralelas para a Avenida Brasil.
Sobre os testes operacionais
com os ônibus que a Cettrans tinha previsto para esta quinta e sexta-feira, também houve alteração.

Os sensores e os semáforos só
serão testados na semana que
vem. O motivo da demora é que a
instalação dos sensores dos ônibus está não foi concluída.
 Reportagem: Silvio Matos
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Black Friday: fique atento
a “maquiagens” de preço
Embora muitas lojas tenham
estendido a campanha ao longo de
novembro, é nesta sexta-feira (23)
a data da Black Friday, a maior promoção do varejo do mundo.
E, em Cascavel, o Procon alerta os consumidores para ficarem
de olhos bem aber tos nos preços anunciados. A previsão é de
descontos de até 70%, que nem
sempre correspondem a esse
valor na prática.
Segundo a agente de defesa e
proteção ao consumidor Patrícia
Ângela Finato, o órgão já coletou
dados dos produtos mais vendidos
em Cascavel afim de que, quando

o consumidor se sentir lesado, o
Procon tenha as provas necessárias para ajudá-lo.
Mas a população deve ficar atenta: “Além de nós, todos precisam
prestar muita atenção. Principalmente com as ‘maquiagens’ de preços, ou seja: um produto tem o preço normal, o lojista aumenta em
seguida e na Black Friday volta ao
valor original, lesando o consumidor com um falso desconto”.
A recomendação é tirar fotos
dos produtos antes da promoção,
destacando bem os valores, e comparar se realmente houve o desconto ou se é fraude. “Se constatado,

Mostruários
Na liquidação de mostruário,
geralmente feita por lojas de móveis,
o comprador está ciente de que pode
ter defeitos, mas mesmo assim há
uma questão: “Se tiver algum defeito
oculto que não foi apresentado na
compra, todos têm o direito de
trocar, e, se não for concedida a
troca pela loja, o cliente deve nos
procurar imediatamente”, explica a
agente Patrícia Finato.

o consumidor deve nos procurar
que vamos tomar as medidas cabíveis a cada caso”, diz Patrícia.

Na internet, cuidado redobrado!
Para as compras online, o Procon
orienta os consumidores a tirarem
prints (foto da tela do dispositivo) dos
sites para fazer o mesmo comparativo
que nas lojas físicas evitando fraudes.
Outra recomendação é sempre
checar o site, analisar todos os
detalhes da plataforma, para não cair
num golpe. “O pessoal tem que ver se
a loja tem endereço, telefone, se o
site é recomendado por outros
compradores. Na internet, todo
cuidado é pouco, principalmente quando
estamos nesses períodos de promoções.
A atenção deve ser redobrada”, alerta a
agente de defesa do consumidor Patrícia
Ângela Finato.
A orientação é localizar o CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica) no site e
consultar no site da Receita Federal
(receita.fazenda.gov.br).
No site do Procon [procon.pr.gov.br] há
uma lista de lojas online a serem evitadas
e o blackfriday2018.pt também
oferece ajuda aos consumidores.

EM BOA PARTE do mundo, consumidores
lotam as lojas nesta sexta-feira
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Divulgação
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Zona norte espera vender 20% a mais
Empresários dos bairros da região
norte de Cascavel voltam a se unir
para uma das mais tradicionais campanhas de Natal do oeste do Paraná. Mais de 100 empresas participam da décima edição da promoção
que vai sortear R$ 60 mil em prêmios, entre eles um carro zero quilômetro. A expectativa é atrair os consumidores e vender até 20% a mais.

O lançamento oficial da campanha será neste sábado, a partir das
20h, no salão da Igreja Católica do
Bairro Floresta, com um jantar à
base de macarronada com galeto,
com ingresso a R$ 20.
Dentre as formas de divulgação
escolhidas pelos organizadores
está uma carreata dia 8 de dezembro, com início às 15h.

A campanha
A promoção Natal Premiado é uma das principais marcas já construídas pelo
núcleo da região norte. Serão distribuídos 600 mil cupons pelas mais de 100
empresas participantes. Um cupom é entregue a cada R$ 50 em compras nas
lojas inscritas. Os consumidores vão concorrer a um Kwid zero quilômetro, a
duas TVs, notebook e celular. O sorteio será realizado às 15h do dia 27 de
dezembro na quadra de esportes do Bairro Floresta.
A entrega dos prêmios, com exceção do carro (que precisará ter os
documentos preenchidos no nome do sorteado), ocorrerá logo após o anúncio
dos vencedores. A campanha é certificada pela Caixa Econômica Federal.

UNIÃO
Mais do que uma ação de prêmios e
de aquecimento de vendas, a
promoção Natal Premiado representa
um forte senso de unidade em
processo de consolidação nos bairros
da região de maior densidade
demográfica de Cascavel, com mais
de 100 mil habitantes.
A coordenadora do Núcleo
Territorial da Região Norte,
Marizete Fernandes Cardoso, diz
que é essa união que garante
investimentos no local, citando a
unidade do Instituto Federal do
Paraná, da primeira instituição
financeira da região norte, do
funcionamento da UPS (Unidade
Paraná Seguro) no Interlagos, da
sede administrativa da prefeitura e
de inúmeras melhorias estruturais, a
exemplo da implantação da rede de
saneamento básico.
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No palco
O Palco Giratório do Sesc está com uma vasta
programação de espetáculos e oficinas que começam
nesta sexta-feira e seguem até dia 2 de dezembro.
Os espetáculos serão apresentados no Teatro Municipal
Sefrin Filho e as oficinas serão realizadas no Sesc, Rua
Carlos de Carvalho, 3.367.
oOo
A lista dos filmes e das oficinas pode ser conferidas no
site www.sescpr.com.br/palcogiratorio. Mais informações
pelo telefone (45) 3219-5450.

A simpática Silmara Andrade Muniz

Felicidades!
A chuva bate a
pele de um leopardo,
mas não tira suas manchas.
Provérbio africano

DIVULGAÇÃO

Camila Coutinho, by Louys Tillit

EJA

Sinfonia I

Dia 3 de dezembro será
realizada a segunda etapa
do exame EJA (Educação de
Jovens e Adultos). As
provas ocorrem na
modalidade online e para
isso são disponibilizados
laboratórios de informática
em colégios de Cascavel.
A Educação de Jovens e
Adultos, antes conhecida
como Supletivo, possibilita
a pessoas que não tiveram
acesso à escola na idade
convencional concluir os
estudos nos ensinos
fundamental e médio.

O Grupo Vocal Concerto
Canticum se apresenta dia
8 de dezembro na Paróquia
Militar, Rua Bom Jesus,
779, Região do
Lago, às 20h.

Sinfonia II
Dia de 16 de dezembro
tem o Concerto Natalino,
com a Orquestra Sinfônica
de Cascavel. Será às 20h
no Teatro Municipal.

LARISSA
RODRIGUES
embeleza a
coluna de hoje

Stella Oliveira, Rosana
Zanin, Jusete Cristina,
Marcia Leite, Mara dos
Santos, Suzana Maia
Pereira, Sérgio Paulo Matos
e Júlio Donato Mori.
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N o velas
Lúcio que Emílio apressou o plano de
Amadeu de ser congelado. Betina pede
a Herberto uma substância letal que não
MALHAÇÃO
deixe vestígios. Natália estranha o comRafael se angustia ao não conseportamento de Bento. Lúcio confessa
guir falar com Márcio. Álvaro se encana Betina que ficou deslumbrado por ela.
ta com os vídeos de poesia de Úrsula.
Gabriela sugere que Úrsula participe de
• RECORD
concursos em Portugal. Dandara é ríspida com Leonor, que reclama com
JESUS
Marcelo. Rafael sai à procura de MárOs apóstolos se surpreendem ao
cio, e Pérola fica aflita.
verem Maria, Miriam e as outras mulheres na cidade. Salomé pede para
ESPELHO DA VIDA
Adela não levá-la ao palácio. Barrabás
Cris/Julia enfrenta Eugênio e atraaceita o plano de Caifás. Nicodemos e
vessa o portal. Américo vê a filha sair Tiago Justo ficam preocupados. Livona
da casa de Julia e vai a seu encontro tenta acalmar Judite. Joana conversa
para que ela fale com Ana. Marcelo ouve com Helena sobre seu filho Abel, que
Pat e a repreende por sua brincadeira. vive em Damasco. Zebedeu apoia Sula.
Michele convence Tavares e Neusa de Jesus cura mais pessoas.
sua história. Mariane termina o relacionamento com Mauro. Gerson comenta
• SBT
com Marina e Dalva que a mãe de Flor
pode não aparecer na festa de aniverTERESA
sário da menina.
Teresa dá uma pequena quantia de
dinheiro ao pai e sugere que peça um
O TEMPO NÃO PARA
pouco mais de tempo a Gema. Arthur
Lúcio diz que tem interesse nos pro- pergunta a Teresa por que seu pai veio
jetos da Samvita. Mariacarla avisa a procurá-la. Ela mente e diz que ele foi
• REDE GLOBO

pedir para que ela voltasse a viver com
eles na vila. Gema chega para levar as
coisas de valor de Armando, Mariano
lhe entrega o anel que havia comprado
para Teresa, Aurora pede que ele não
faça isso, e Mariano responde que esse
anel não tem valor nenhum para Teresa
e muito menos para ele.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Afonso pergunta de Luísa para Josefa. Débora questiona com Ruth a
entrada de João na escola. Iuri conta como foi sua primeira reunião para
Sophie. Helô chama os professores
para a prova prática com João. Verônica, Branca, Gleyce e Arlete chegam
na 0110 para reunião com Otto.
Luca Tuber conversa com Raquel e
Guilherme fica com ciúmes. Filipa
chama Hugo para ajudá-la a não deixar João estudar na Ruth Goulart.
Poliana descobre que Marcelo e Luísa já foram namorados no passado.
João faz a prova teórica. Filipa tenta
convencer Hugo a entrar nos dutos.
Lindomar flagra Filipa na sala de
máquinas. Josefa fala para João que
eles vão voltar para o Ceará.

GLOBO • O SÉTIMO GUARDIÃO

Luz revela a Gabriel o sonho
que teve antes de sua partida
Sóstenes diz a Geandro que Gabriel continuará em
sua casa.Atalla conversa com Afrodite sobre Diana. Milu
mostra a Ondina o desenho da marca do último guardião.
Feliciano desconversa quando Nicolau fala sobre o tesouro. Afrodite se emociona vendo Diana, e Atalla insiste
que ela deixe a filha treinar caratê. Feijão desiste de maltratar León. Geandro conversa com Lourdes Maria na igreja. Louise vê o carro em que Gabriel estava na casa de
Marilda e fala para Valentina, que decide antecipar sua
ida a Serro Azul. Os guardiães conversam sobre a missão de Ondina com Sampaio. Gabriel defende Luz de
Júnior, que é obrigado por Sóstenes a ir embora. Geandro
se preocupa com a irritação do irmão, quando tenta falar
com ele sobre Lourdes Maria. Ondina se anima quando
Sampaio chega ao cabaré. Valentina convida Laura para
ir com ela a Serro Azul, e Olavo se enfurece.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

CASCAVEL, 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Áries

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

O Sol está em contato com Netuno e alerta
para a tendência a ilusões, vícios e enganos. Excessos emocionais e relacionados
à sexualidade ou negócios devem ser evitados, leonino.

Virgem

Conflitos entre questões familiares, emocionais e relações. Não banque a vítima. Energia pode estar fragilizada. Você
está absorvendo o clima emocional ao
seu redor.
Deverá aplicar na prática profissional as
muitas informações que tem agora ao dispor. Perceba a influência das emoções e
do psiquismo sobre o corpo e a saúde,
nativo de Libra.

Sagitário Escorpião

O Sol passa a atuar em Sagitário e a
busca por respostas, sentido, rumo se
acentua. Abundantes são os sinais, as
intuições. Perceba as sincronicidades. Cuidado com ilusões.

O Sol passa a atuar no setor de recursos, valores e talentos escorpianos.
Cuidado com a tendência ao exagero em
gastos e em atitudes emocionais. Atenção com ilusões.

Capricórnio

O Sol passa a atuar no signo oposto ao
seu, enfatizando relações, parcerias e associações. Cuidado com a tendência a expectativas exageradas, idealizações que
não correspondem à realidade.

Movimento de introspecção. Reflexões sobre a realidade espiritual da vida e sobre o que
você precisa concluir, finalizar. Pode estar se
sentindo desvitalizado. É preciso descansar,
repor energias, observar, contemplar.

Aquário

Momento que enfatiza a sexualidade, negócios e recursos provenientes de parcerias e relações. Crescer e prosperar juntos é
uma boa indicação astrológica para o momento atual.

Os valores mais importantes são emocionais e espirituais. Este é o aprendizado. O
Sol passa a atuar no setor de amizades e
grupos, enfatizando relações fraternas e trabalho em equipe.

Peixes

O Sol passa a atuar no setor astrológico
associado às viagens, aos conhecimentos, aos ideais. O Sol está em contato com
Netuno alertando para a tendência à ilusões e excesso de idealizações.

Libra

horóscopo

A Lua está em seu signo e Netuno, seu
regente, em contato com o Sol, pisciano.
Momento em que tende a se iludir, devido
a um excesso de expectativa ou de idealizações.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Questões familiares e emocionais pedem
sua atenção e carinho. Mas não banque o
mártir. Embora o Sol esteja em seu signo,
você ainda está fechando um ciclo de vida,
sagitariano.
SOLUÇÃO DO DIA
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Homem é preso por se
masturbar em ônibus
Um homem de 40 anos foi preso
por importunação sexual na manhã
de ontem pela Guarda Municipal e
foi levado à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel após
ter sido flagrado se masturbando
dentro de um ônibus que faz o transporte público em Cascavel.
O crime não deu direito à fiança
e ele permanece preso.
Segundo informações da Guarda
Municipal, o homem estava se masturbando e gravava com um telefone
celular. Ele estava em um ônibus da
linha Eixo e diversos passageiros viram a cena e avisaram o motorista.
Uma das passageiras que estava
sentada ao lado dele prestou queixa
contra o homem na delegacia.
Ao perceber o flagrante, o homem
pediu para que o motorista parasse
o ônibus, mas o condutor seguiu viagem até o Terminal de Transbordo
Leste, onde ele foi preso.
Segundo a Guarda Municipal,
esse é o segundo caso de importunação sexual registrado em
Cascavel neste ano dentro do
transpor te público.
Desde março a Guarda intensificou a segurança nos terminais de
transbordo e casos como esses e

GUARDAS garantem a segurança nos terminais de transbordo
outros crimes diminuíram. “Tivemos redução principalmente de
dano ao patrimônio público, que
antes era frequente. Estamos com
uma viatura fixa nos terminais em
horário de pico. No restante do dia,
fazemos rondas nas proximidades
dos terminais, para garantir a segurança dos passageiros”, explica
o diretor da Guarda Municipal, coronel Avelino Novakoski.
A fiscalização tem o auxílio também dos fiscais de trânsito da CetAÍLTON SANTOS

trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) e da população, que pode colaborar com denúncias à Guarda nos próprios terminais.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

43
00
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41

Foi condenado ontem por tentativa de homicídio Edson Bezerra
Pulinário a nove anos e seis meses de prisão em regime
semiaberto. Ele foi julgado no Tribunal do Júri de Cascavel.
Edson respondia o processo em liberdade. Ele era acusado de
tentar matar Odair dos Santos dia 26 de fevereiro de 2016.
O júri entendeu que o crime foi premeditado.
Durante esta e a próxima semana um mutirão de júris é realizado
para priorizar casos antigos, como forma de desafogar a pauta.
O julgamento que estava marcado para hoje foi cancelado. Na
sexta-feira, às 13h, será julgado um crime ocorrido em 1º de
setembro de 2009. O réu é Bruno Nhepes. Ele é acusado de
tentar matar Luciano Theinel Bueno.

POLÍCIA
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Giro da
Violência
Bombeiros em treinamento

Dois motociclistas ficaram feridos em um acidente registrado na tarde de ontem na
Avenida Tancredo Neves, em Cascavel, perto do HU (Hospital Universitário).
Um dos pilotos teve ferimentos moderados e fraturou o braço. As duas motos
seguiam na avenida quando uma delas tentou acessar uma rua transversal e houve
a colisão. O piloto da outra moto teve ferimentos leves. Os dois foram socorridos
pelo Corpo de Bombeiros e levados para atendimento hospitalar.

AÍLTON SANTOS

RECEITA FEDERAL

1,6 tonelada de
droga apreendida
RECEITA fez a pesagem da droga

CARRETA foi abordada na marginal da BR-277

A Receita Federal de Cascavel
apreendeu ontem 1,6 tonelada de
maconha em uma carreta escondida em meio a uma carga de bobinas de plástico.
A abordagem foi realizada ontem
na BR-277, em Cascavel, por agentes da Receita Federal. Durante a
vistoria, eles conseguiram identificar o entorpecente.
O motorista foi preso, mas disse que não sabia do carregamento
da maconha. Aos agentes ele contou que foi pago para fazer o trans-

porte da bobina de Foz do Iguaçu
para Feira da Santana, na Bahia. A
carga de bobinas tinha nota fiscal.
A princípio, não foi identificado registro de roubo ou fur to da
carreta.
Os tabletes de maconha pesaram 1,6 tonelada.
A ocorrência foi encaminhada
para a Polícia Federal de Cascavel,
que vai investigar a origem da droga e o destinatário.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Bombeiros de todo o Estado
participam até sexta-feira da Feira
Internacional de Prevenção de
Incêndios e Emergência em Foz do
Iguaçu. A ação é promovida pelo
Corpo de Bombeiros do Paraná para
trazer o que há de mais atual na
segurança pública e na atividade de
bombeiro militar, incluindo
tecnologia de equipamentos,
técnicas e artigos científicos,
permitindo inovação e
aperfeiçoamento dos profissionais.
Também participam comandantesgerais das polícias e dos bombeiros
de vários estados, além de uma
delegação da Guiana Francesa. São,
ao todo, 3 mil profissionais
participando do treinamento.

Queda de oito metros
Um jovem de 19 anos teve
ferimentos após sofrer uma queda
livre de oito metros de altura. O
acidente aconteceu na tarde de
ontem em uma empresa localizada
na marginal da BR-277, em Cascavel.
Ele estaria fazendo reparos no
telhado do estabelecimento quando
caiu. O rapaz foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhado
para atendimento hospitalar.

Motociclista ferida
Um acidente envolvendo um carro
e uma moto no Centro de Cascavel
na tarde de ontem deixou uma
pessoa ferida. O veículo Corsa e a
moto seguiam pela Avenida Brasil
e colidiram. A motociclista de 27
anos teve ferimentos leves. Ela foi
socorrida pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhada para
atendimento hospitalar.
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SAÍDA DO CCR
Marcelo Caranhato (foto) não é
mais o técnico do Cascavel Clube
Recreativo. Ele decidiu não continuar
após analisar os prazos para o início
dos trabalhos para a preparação para
o Campeonato Paranaense 2019. O
clube está analisando novos nomes
para o comando da equipe.

EMPATE SEM GOLS
O FC Cascavel teve mais um amistoso que visa à preparação para a temporada
2019. Na tarde de ontem, a equipe recebeu o D’Napolli no Centro de Treinamentos,
em Cascavel. No primeiro tempo o Cascavel trabalhou bem a bola, mas o placar
permaneceu no 0 a 0. No segundo tempo, a equipe cascavelense também não
conseguiu balançar as redes e o jogo terminou sem gols. O próximo compromisso será
neste sábado (24) no CT em Cascavel, contra a Chapecoense, a partir das 15h30.

Judô em Natal
DIVULGAÇÃO

Medalhas
Atletas da Associação Atlética
Comercial de Cascavel comemoram
a conquista de medalhas nos Jogos
Escolares da Juventude em Natal.
João Paulo Janke e Hiuri da Silva
foram premiados com medalhas de
prata e Tauana Lopes e Hiuri com
medalhas de bronze.

Ginástica Rítmica
Uma equipe cascavelense de
judô embarcou ontem para Natal
para disputar os Jogos Escolares
da Juventude. André Nicolas Kenzo Donomai competirá na classe
A, de 15 a 17 anos, categoria
meio médio - 73 kg; Leonardo
Costa Brancalhão, 13 anos, ca-

tegoria ligeiro - 40 kg; Gabriela
Paixão Militão da Silva, 13 anos,
categoria meio médio - 53 kg; e
Emilly Kauani da Rosa dos Santos, 13 anos, categoria médio 58 kg. O professor Vitor César
Moreira, faixa preta 5º Dan, é um
dos árbitros nos Jogos.

Seis atletas cascavelenses
participarão do Brasileiro Caixa de
Conjuntos de Ginástica Rítmica
Ilona Peuker, em Aracaju, que
começa hoje e segue até domingo
(25). Rafaela Eduarda Trebiem,
Camila Larissa Geraldiy, Giovana
Rafaela Souza, Letícia Farias, Ana
Clara dos Santos e Luana Monteiro
competem na categoria infantil,
nos aparelhos arco e maças.
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Seguem as partidas
da 36ª rodada
SITE OFICIAL

SÃO PAULO enfrenta o Vasco nesta quinta-feira

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- Wellington Cardoso de Sa e Suellen Cristina dos Santos
2- Alisson Felipe dos Santos e Aísla Tainá dos Santos Rossi
3- Gustavo Hoffmann Dahlem e Thaís Cristina Giardin
4- Lucas Peroza e Adrielli Amanda Heydt
5- Nathan Soares dos Santos e Emanuely Galeano Neves
6- Osvaldo dos Santos Borcatto e Maria Terezinha
7- Josimar Adão Bianchini Silva e Patricia Correa de Lorena
8- Admir Carlos Webber e Daniela Dias Volkers
9- Lucas Adriano Gehm Pinheiro e Cherlen Caroline Fochesatto
10- Claudemir Barros e Tania dos Santos Mazza
11- Marcos Filemon Ribeiro e Maiara Neves
12- Vitor Miekzikowski e Polyana Vaz de Oliveira
13- Adão Pereira de Oliveira e Claudete Barrozo
14- Jean Carlo Weber e Juliana Chen
15- Marco Antonio Gonçalves e Rute Jesus do Nascimento

Mais oito equipes têm compromisso pela 36ª Rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira.
As partidas começam às 20h com
o duelo entre Vasco e São Paulo.
O time carioca não tem chance
de garantir o título neste ano, mas
precisa espantar o risco de rebaixamento. O Vasco aparece na 15ª
colocação, com 39 pontos.
O Tricolor está em melhor posição. Com vaga pré-garantida na Libertadores, é o quinto colocado no
Brasileirão, com 62 pontos.
Situação mais difícil vive a Chapecoense. Em 18º lugar e entre
os rebaixados, o time precisa vencer o Sport para se ver livre dessa temida área.
Hoje a Chape contará com apoio
da torcida na Arena Condá para
buscar a vitória. O jogo está marcado para as 21h.
O 11º colocado no Brasileirão,
Bahia, e o 13º, Fluminense, se enfrentam na Fonte Nova às 21h. As
duas equipes vêm de derrotas.
Lanterna do Brasileirão e já rebaixado para a Série B no próximo
ano, o Paraná será recebido pelo
Ceará, 14º colocado com 39 pontos, no Castelão, às 21h.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Internacional ? x ? Atlético-MG
Santos ? x ? Botafogo
Cruzeiro ? x ? Vitória
Atlético-PR ? x ? Corinthians
Flamengo ? x ? Grêmio
Palmeiras ? x ? América-MG

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 22 DE NOVEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

JOGAM HOJE
20h
21h
21h
21h

BRASILEIRÃO
Vasco x São Paulo
Chapecoense x Sport
Bahia x Fluminense
Ceará x Paraná Clube
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