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Prefeitura une polícias
para coibir ambulantes

Em mais uma
tentativa de tentar

coibir o comércio
ilegal de

ambulantes no
Centro de Cascavel,
a prefeitura afixou

placas na região
central alertando

que a prática é
criminosa. Na foto,

chama a atenção
que, a poucos

metros da placa, um
vendedor expõe

seus produtos
livremente.
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 “Não sou a favor de dar
armas sem controle

(...)Vimos o que ocorre em
muitos lugares, com morte
de crianças em escolas. Eu

acredito que armas são
muito perigosas nas mãos

das pessoas que possam não
saber usar da forma correta”.
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 Alta Comissária da ONU
para Direitos Humanos, a

ex-presidente do Chile
Michelle Bachelet, em sua

primeira coletiva após
assumir o cargo, diz que

vai acompanhar de perto a
questão do armamento da

população no Brasil.

DIVULGAÇÃO

INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO
Inclusão é a palavra da moda. Pensando no contexto social, o

termo fica bem bonito, concordam? Mas há de se pensar que no Brasil
temos mais de 45 milhões de PCDs (Pessoas com Deficiências), o que
representa 24% da nossa população, segundo dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ao realizar consultorias e ministrar aulas, percebo claramente que
a nossa população não possui muito conhecimento de como funciona o
processo seletivo para essas pessoas. Haja vista, que não há grande
procura de PCDs para as vagas solicitadas.

Um motivo é que, em alguns casos, as vagas não são atrativas. Em
outros, as pessoas não possuem a qualificação necessária.

Também não temos práticas que sejam reais e possam cercear
como base para uma sociedade mais inclusiva de forma real, pois há
ainda muitas barreiras para que a sociedade se eduque para traba-
lhar, conversar, falar sobre e com quem tem alguma limitação.

A lei determina que empresas com mais de 100 funcionários te-
nham colaboradores que sejam PCDs. E que reservem de 2% a 5%
das vagas para pessoas com deficiências. Mas novamente vai a per-
gunta: A cidadania no País é valorizada?

Essas pessoas também precisam trabalhar e estudar. Mas, além
disso, podemos falar dos nossos espaços públicos, que não são inclu-
sivos, do nosso transporte, que também não é inclusivo. E, principal-
mente, dos locais de trabalho, que em muitos casos não possuem
adaptação para esse novo colaborador.

Sendo assim, digo de antemão, não queira contratar apenas para
atender a lei. Faça o processo e tenha PCDs na sua empresa para que
seja uma empresa cidadã. Que possa vender uma imagem de empre-
sa que lida com motivação, com a inclusão e colabore para uma socie-
dade melhor e para que essa lei seja cumprida, inclusive a lei do ser
humano: de ser e poder mais a cada dia, como indivíduo produtivo
além de sua deficiência.

Livia Marques é psicóloga clínica e organizacional,
professora e sócia diretora do Psigente

Nublado
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“Checão” em branco
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) quer um cheque em

branco de R$ 260 milhões. O valor corresponde a 20% do
orçamento do ano que vem, ao qual teria poder de

remanejar sem pedir aval do Legislativo. Poderia tirar
dinheiro de uma secretaria e pôr na outra, tirar de uma
despesa programada e gastar em outra coisa, tudo por

decreto. A continuar a postura da maioria dos vereadores
de Cascavel, o cheque já está assinado e endossado.

HORA CÍVICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Parece que o momento da política nacional fez reviver o
patriotismo em Cascavel. Na cidade, não é espontâneo o
canto do Hino Nacional das escolas municipais: é uma
obrigação prevista em lei que estabelece o ato cívico
durante o hasteamento da bandeira. O vereador Pedro
Sampaio (PSDB) deu uma vasculhada no balaio de leis
municipais e encontrou essa de autoria dos ex-
vereadores João Lima Pereira, Paulo Beal e Tiago de
Amorin Novaes (in memorian). Sampaio requereu à
Secretaria Municipal de Educação se as escolas conhecem
a lei e se a cumprem: toda segunda-feira, civicamente.

Ritmo lento
O ano ainda não acabou, mas
o ritmo na Câmara de
Vereadores já é de recesso
administrativo, programado
para começar dia 21 de
dezembro. Ontem, na
tribuna, a movimentação era
mínima durante audiência
pública sobre a LOA (Lei do
Orçamento Anual). O vereador
Jaime Vasatta teve que faltar
devido a compromisso na
Associação dos Vereadores.
Depois de participar do
encontro, o vereador Alécio
Espínola (PSC) correu para
Foz do Iguaçu para uma
conversa com o governador
eleito Ratinho Júnior (PSD),
da qual prometeu novidades
para Cascavel.

Adequações
Em breve entra em votação
projeto na Câmara
modificando a
denominação de servidores

lotados no Gabinete do
prefeito. Ao todo, são 12
funções antes definidas
apenas para assessores, mas
que por recomendação do
Tribunal de Contas deverão
ser “esclarecidas”. Outras
duas vagas na Companhia
de Trânsito que também
constavam como assessoria
sofrerão mudanças. A
mudança é meramente
burocrática e não causará
impacto financeiro.

Água
Os vereadores Paulo Porto
(PCdoB) e Celso Dal Molin
(PR) protocolam o projeto
que estabelece a política
pública para a conservação e
a proteção dos recursos
hídricos de Cascavel, que
passa a ser analisado pelas
comissões permanentes. A
proposta prioriza inclusive o
uso da água e as
responsabilidades com
os mananciais.

Cultura, Comunicação e
Planejamento têm cortes

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Em análise pela Comis-
são de Economia e Finanças,
a LOA (Lei Orçamentária Anu-
al) para o próximo ano terá
redução de verbas em três
setores: Planejamento e Ges-
tão de 21% (de R$ 67,2 mi-
lhões para R$ 52,9 milhões),
Comunicação Social de 19%
(de R$ 5,9 milhões para
R$ 4,8 milhões) e Cultura/
Esporte de 6% (de R$ 32 mi-
lhões para R$ 30 milhões).

Pela proposta encaminha-
da pelo Executivo municipal,
o orçamento total tem previ-
são de aumento de 15%. A
meta é chegar a R$ 1,3 bi-
lhão de receitas, em 2018 a
estimativa é alcançar R$ 1,1
bilhão, o que para alguns par-
lamentares é praticamente
impossível visto a proximida-
de com o fim do ano. “É bem
possível que tenhamos
R$ 300 milhões a menos do
que estava previsto para este
ano, o que aumenta a preo-
cupação com reajuste de
impostos”, antecipa Pedro
Sampaio (PSDB).

Em tributos, a prefeitura
estimava arrecadar neste ano
R$ 341 milhões, e prevê
para 2019 um total de

R$ 414 milhões, ou seja, au-
mento de 21%. Essa é a se-
gunda maior fonte de receita
do Município, atrás apenas
das transferências correntes,
que neste ano deveriam atin-
gir R$ 539 milhões e em
2019 um total R$ 581 mi-
lhões, aumento de 7%.

Um dos pontos alertados
durante audiência pública re-
alizada ontem foi a previsão
de redução de 33% da recei-
ta patrimonial: em 2018 a pre-
visão era de R$ 19,9 mi-
lhões e para o ano que vem,
de R$ 13,1 milhões.

A prefeitura pretende au-
mentar as políticas sociais
por meio de renúncias fiscais,
num aumento de 82% - pas-
sando de R$ 17,5 milhões
em 2018 para R$ 31,9 mi-
lhões em 2019.

Uma das principais des-
pesas terá significativo im-
pacto ano que vem. A folha
de pagamento deve subir
3,5%, passando de R$ 441,6
milhões em 2018 para
R$ 457 milhões em 2019, di-
ferença de R$ 15,4 milhões.

AUMENTOS
Nas demais secretarias haverá aumento de
comprometimento de recursos. A Pasta de Finanças terá
aumento de 45% (de R$ 61,5 milhões para R$ 89,2 milhões);
na Educação será de 17% (de R$ 247 milhões para R$ 291
milhões); na Saúde de 5% (de R$ 300 milhões para R$ 316
milhões); na Assistência Social de 18% (de R$ 46,5 milhões
para R$ 54,9 milhões); no Meio Ambiente de 30% (de
R$ 55,1 milhões para R$ 71,9 milhões); na Agricultura de
61% (de R$ 24,4 milhões para R$ 39,3 milhões); em Obras de
20% (de R$ 91,4 milhões para R$ 109,7 milhões); no
Desenvolvimento Econômico de 125% (de R$ 5,6 milhões
para R$ 12,6 milhões); no Governo Municipal de 13% (de
R$ 12 milhões para R$ 13,8 milhões); na Casa Civil de 49% (de
R$ 4,6 milhões para R$ 6,9 milhões); e a Secretaria de
Drogas e Corrupção terá a maior elevação proporcional:
219% (de R$ 4,5 milhões para R$ 14,3 milhões).
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Para amortizar o déficit técnico
atuarial, a prefeitura pretende re-
passar mais uma área nobre para
a conta do IPMC (Instituto da Previ-
dência do Município de Cascavel).
Agora o “prêmio” é o antigo prédio
da Guarda Municipal, na Rua Vitó-
ria, esquina com a Avenida Assun-
ção, no Bairro Alto Alegre. A transa-
ção depende de votação no Legis-
lativo, que por enquanto analisa o
caso nas comissões permanentes.

O prédio está avaliado em R$
2,280 milhões, valor ainda insu-
ficiente para fechar as obriga-
ções financeiras da prefeitura
com o IPMC.

Neste ano devem ser repassa-
dos R$ 19,2 milhões para o Fundo
Previdenciário, conforme o Plano de
Amortização do Relatório da Avalia-
ção Atuarial. Até setembro, o Exe-
cutivo municipal havia repassado
R$ 12,9 milhões. No mês passado

IPMC receberá antigo
prédio da Guarda

 PRÉDIO que abrigava a Guarda

Municipal deve ser alugado

a prefeitura conseguiu aval da Câ-
mara de Vereadores para repassar
o imóvel onde ficava a Casa de Leis
na Rua Paraná, perto da Biblioteca
Pública, avaliado em R$ 2,9 mi-
lhões. No local funciona a Cohavel
(Companhia Habitacional de Casca-
vel), que passa a pagar aluguel
mensal de R$ 7 mil ao IPMC.

Agora, com o repasse do antigo
prédio onde ficava a Guarda, a pre-
feitura tem ainda R$ 1,12 milhão
pendentes para quitar neste ano.

Nas mãos do IPMC, o futuro é
certo: o prédio também terá como
finalidade o mercado imobiliário,
tanto para iniciativa privada, quan-
do para o próprio poder público.

Dificuldades
financeiras
O Município argumenta que não há
ativos para gerar o valor que deve
de déficit atuarial e que a
administração está enfrentando
“dificuldades orçamentárias
ocorridas no ano de 2018, aliada à
instabilidade do mercado financeiro
nos últimos meses, fato que tem
prejudicado o rendimento de
aplicações financeiras”.
Atualmente, o Fundo de
Previdência possui
aproximadamente R$ 292 milhões
aplicados em instituições
financeiras e seis imóveis, sendo um
com edificação, que também está
alugado para um bolão.
Os imóveis foram repassados pelo
ex-prefeito Edgar Bueno como
forma de compensar o
déficit atuarial.
Esse déficit atuarial é referente a
valores devido e não repassados
em gestões anteriores.

 Esperado há anos, o Ecopark Oeste já saiu do papel. Na terça-feira (4) a Prefeitura
de Cascavel começou a contagem de 300 dias para a entrega do projeto. E ontem, a

empresa Contersolo já deu início à instalação do seu canteiro de obras.
Serão investidos R$ 13,2 milhões. O dinheiro vem de uma parceria do Município

com a Itaipu.  O parque fica no Bairro Santa Cruz e vai beneficiar cerca de 70
mil pessoas da região oeste de Cascavel com infraestrutura que inclui ciclovias,

espaço para cães, brinquedos para crianças, estacionamento e outras obras.
O Córrego Bezerra que margeia o parque será recuperado.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos

Empresa instala canteiro de obras

EMPRESA prepara canteiro de obras
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Coopavel recebe a
caravana Soja Brasil
Cascavel é uma das cidades selecionadas
para receber a Caravana Soja Brasil, safra
2018/2019, organizada pelo Canal Rural
e Aprosoja. Técnicos e conhecedores de
temas ligados ao agronegócio e mercados
vão estar na cidade nesta sexta-feira (7)
para proferir palestras a partir das 14h no
auditório do Parque Tecnológico Coopavel.
Os conteúdos são destinados a cooperados
e diretores, técnicos e agropecuaristas.
As palestras vão tratar sobre mercado e
câmbio, manejo de fertilidade, redução de
custos e importância da biotecnologia e
inovações, com exposições de Pedro
Moreira, Alexandre Gazolla e Marcio
Bonesi. Os presentes também assistirão a
breves apresentações da Ihara, Massey
Ferguson e a um vídeo de meteorologia.
O circuito de 2018 percorreu várias cidades
em inúmeros estados. No Paraná, além de
Cascavel, o projeto esteve em Toledo, Campo
Mourão, Guarapuava e Mandaguari.

Termina prazo para
justificar votos
O prazo para justificar o voto referente ao
primeiro turno das eleições (7 de outubro)
termina nesta quinta-feira (6). A
justificativa pode ser feita online pelo
Sistema Justifica (https://justifica.tse.jus.br/
) ou nos Fóruns Eleitorais. Para fazer a
justificativa é necessário preencher um
formulário com o motivo da ausência que
precisa do anexo do comprovante pelo qual
o eleitor estava impedido de votar.
Eleitores que não tiverem o comprovante
terão que pagar multa. A guia para
pagamento de multa pode ser emitida pelo
site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no
endereço: http://www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/titulo-de-eleitor/quitacao-de-multas.
De acordo com a chefe do cartório da 68ª
ZE, Eliara Maria Vicari Santana, 20% dos
eleitores não votaram no primeiro turno.
Quem se absteve de votar no segundo turno
tem até 27 de dezembro para justificar.
O Fórum Eleitoral de Cascavel atende de
segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. O
endereço é Rua Indira Gandhi, 551, Bairro
Alto Alegre. Dúvidas podem ser solucionadas
pelo telefone: (45) 3226-6822.
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 O Procon, as Secretarias de De-
senvolvimento Econômico, de Finan-
ças e representantes do projeto
Bike Legal, das Polícias Civil, Mili-
tar e Federal, estiveram reunidos
ontem (5) à tarde na sala de reuni-
ões da prefeitura para discutir o
plano de ação em combate à comer-
cialização de produtos ilícitos na
área central da cidade. A conversa
girou em torno da conscientização.
Para tanto, 14 placas informativas
foram instaladas em pontos estra-
tégicos do Centro.

Elas informam que “É crime
a comercialização de produtos
em desacordo com as normas”
e indicam também as regula-
mentações e as legislações vi-
gentes que combatem essa
prática. Nas placas é informa-
do ainda aos ambulantes “Que
a configuração dos delitos será
objeto de fiscalização pelos
órgãos públicos”.

Procon quer coibir venda
de produtos na área central

ALERTA
O coordenador do Procon, Otto Reis,

disse que neste primeiro momento será

feito o trabalho de conscientização dos
ambulantes para evitar ações mais

enérgicas por parte dos órgãos

fiscalizadores. “Não queremos que

ninguém seja prejudicado. Queremos

apenas que os direitos dos
consumidores sejam respeitados.

Vamos intensificar a conscientização,

mas não vamos divulgar data para a

fiscalização, porque queremos coibir a

venda de produtos ilícitos pelos

ambulantes”. Para as Polícias Civil e
Militar, é preciso agir com cautela para

evitar desentendimentos, “pois

estaremos tratando com trabalhadores

e, mesmo comercializando produtos

ilícitos, em desacordo com a lei,

precisamos agir de forma a não causar
um problema desnecessário”, explicou

o delegado Nagib Palma.  Ele propôs

ainda a realização de uma ação

didática, pedagógica, orientativa aos

ambulantes. O secretário de Finanças,

Renato Segala, acredita que as placas
informativas surtirão o efeito desejado:

“Eu acredito no bom censo desses

trabalhadores”. Já o delegado da Polícia

Federal, Marco Smith, lembrou que é

imprescindível para o êxito do trabalho

a presença da Receita Federal, que irá
receber todo o material, que por

ventura, for apreendido.

 Comando educativo
 Com o mote “Acidentes acontecem. Alguns você pode remediar. Outros, é

melhor prevenir”, a Ecocataratas lança sua campanha de fim de ano que

visa conscientizar os motoristas sobre o uso da cadeirinha para crianças.

Com o apoio da Cettrans (Companhia de Engenharia, Transporte e Trânsito
de Cascavel) e da PRF (Policia Rodoviária Federal), a concessionária realiza

nesta quinta-feira (6), a partir das 7h, um comando educativo em frente ao

Cmei Pedro Dambros, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel.  Na

oportunidade, os motoristas serão orientados por meio de material

educativo sobre a importância e o uso correto dos dispositivos de segurança

(cadeirinha) para transportar crianças.

FOTOS: SECOM

REPRESENTANTES das forças de segurança

definem estratégias de ação

  PLACAS no Centro

alertam para a prática ilegal
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 Duas denúncias trazidas pelo Ho-

jeNews nos últimos dias foram re-
solvidas pela Prefeitura de Cascavel.

Após a reportagem denunciar
um lixão a céu aberto no Bairro
Esmeralda, a Secretaria do Meio
Ambiente foi até o local e retirou
o entulho. Muito entulho. Foram
necessários seis caminhões
para recolher todo o lixo despe-
jado irregularmente.

Para que o problema não se re-
pita, a secretaria vai manter uma
equipe fazendo rondas na região e
alerta: se flagrar alguém jogando
lixo, vai punir.

Outra medida tomada foi o blo-
queio de terra na entrada de ruas
sem casa, para evitar que os veícu-
los acessem os locais mais afas-
tados para jogar lixo.

Após denúncias,
problemas são sanados

Agora tem luz
Outra reportagem

mostrava o drama de
famílias que precisavam
transitar pelas Ruas Cora
Coralina e Campo Grande,
na divisa dos Jardins dos
Ipês e Agra dos Reis,
também no Bairro Esme-
ralda. Para andar pelo
local totalmente escuro,
muitos improvisavam com
a lanterna do celular.

Problema resolvido! O
Município já instalou nos
postes as armações e as
lâmpadas, que antes não
existiam, agora iluminam
a via.

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos

RUAS foram fechadas para evitar novos despejos
Fiscalização
no córrego
Outra reportagem do HojeNews

mostrou um possível crime

ambiental com o Córrego Sanga

Amambay, no Bairro Cataratas,

o qual estava cheio de espuma.

A Secretaria de Meio Ambiente

cumpriu a promessa e na manhã

de ontem equipes foram até o

local para verificar a situação.

Segundo o chefe de fiscalização,

Jair Soares, não foi encontrada

espuma ontem, mas os

moradores relataram que o

problema acontece com

frequência. “Os relatos dos

moradores são de que há um

cheiro de óleo diesel e de

produtos químicos quando

chove. Vamos investigar para

identificar a origem do cheiro e o

que possa estar causando a

espuma. Para isso, nos próximos

dias vamos visitar empresas da

região. O motivo será

encontrado e nós vamos resolver

o problema”, garante.

LÂMPADAS foram instaladas e

agora rua está iluminada
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Casa Dona Vani
A Associação Casa Dona Vani está com

quase tudo pronto para a quarta edição
do Cabide Beneficente, que ocorrerá neste

fim de semana em Cascavel. Roupas,
calçados, acessórios e utilidades

domésticas serão vendidos a preço
acessível. Arrecadação vai ajudar a

viabilizar espaço mais amplo e confortável
para acolhidos. Põe na agenda: sexta-feira
das 13h às 21h, sábado das 9h às 21h e
domingo das 9h às 12h, na Capela Nossa

Senhora das Graças, na Rua Padre Ricardo,
1.287, no Jardim Aclimação.

Natal para Todos
A programação desta

quinta-feira ao lado da
Casinha do Papai Noel
começa às 20h com

apresentação do Coral
Sicoob Novos Cantos,

seguido por Paulo Droge e
pelo Coral Copel Cascavel.

Prestigie!

Fecom
Começa nesta quinta-feira mais
uma Fecom - Feira de Comércio
de Cascavel. São várias opções

reunidas num só lugar: no
Centro de Eventos. Hoje e

sábado o atendimento será das
19h às 23h e na sexta-feira e
no domingo, das 10h às 23h.

O Terminal do Cangaço
Já tem o que fazer sábado à noite? Se não, confira esta dica:

a comédia “O terminal do cangaço” vai te contar a história do
casal Lampião e Maria Bonita que vivem uma série de situações
inusitadas em um terminal rodoviário. É pra rolar de rir. Será às
20h, no Centro Cultural Gilberto Mayer. A entrada é livre, mas
você pode ajudar doando um quilo de alimento não perecível.

O fotógrafo Orlei Silva

diz sim à sua amada,

Ligia Rodrigues Silva

Para encantar ainda mais a

quinta-feira, a bela Clenir Salapata

Quando o Aurélio
acabou de escrever o
dicionário, ele ficou

sem palavras.
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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

Em “As aventuras de Poliana”,
Arlete tenta convencer o Comitê
do Laço Pink a armar contra o
evento de artes da escola. Toda a
turma da escola começa a fazer
inscrições para o concurso.
Raquel incentiva Guilherme a se
apresentar cantando sozinho.
Poliana e João vão visitar Nanci.
Mario, Lorena, Gael e Benício vão
até a O11O para tentar desvendar
o segredo de Sr. Pendleton.
Poliana e João tentam convencer
Luísa a perdoar Nanci.

Poliana e João

vão visitar Nanci

D
IV
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Malhação
Vagner e Soninha trocam olhares apaixo-

nados. Hugo e Dandara pedem desculpas a
Marcelo e Leonor. Garoto vê a foto de um ami-
go de Lia e sente ciúmes da namorada, que
não percebe. Leandro convida Vagner para fa-
zer aulas de dança. Soninha e Vagner se bei-
jam. Tito aconselha Garoto, que sofre por ciú-
mes de Lia. Vagner descobre que Soninha é
prima de Júnior e fica apreensivo. Júnior afirma
que seu chefe deseja ver Vagner. Bárbara e
Leandro conversam com Érico sobre Vagner
e decidem ajudar o rapaz. José faz uma pro-
posta a Vagner. Alex, Maria Alice e Pérola se
preocupam com a sobrecarga de Rosália no
trabalho. Érico se surpreende com as novas
mudanças no visual de Jade e pede ajuda a
Talíssia e Garoto para conversar com a namo-
rada. Vinícius e Rafael comemoram o sucesso
do projeto de Leandro e Bárbara.

Espelho da vida
Alain não gosta de ver Priscila e Isabel.

Alain impede que Cris vá com Jorge para a
fazenda. Margot decide deixar a foto do filho
exposta. Américo engana Tavares. Gentil
visita Margot. Neusa manda fotos suas com
Jorge para Tavares. Sheila debocha de Mar-
got. Américo finge não conhecer Edméia/
Grace. Carmo e Débora implicam com So-
lange por causa de Emiliano. Priscila vê
Isabel se afastar e vai atrás da mãe. Cris

procura a casa de Danilo. Priscila ouve Isa-
bel dizer que Alain é seu pai.

O tempo não para
Livaldo pede a Lúcio um tempo para

conquistar a confiança de Samuca e furtar o
documento. Livaldo finge querer um empre-
go, e Samuca oferece uma vaga na Sa-
mVita, a contragosto de Carmen. Eliseu
consegue aprovar a parceria da SamVita
com a cooperativa que Cecílio quer criar
junto aos catadores de materiais recicláveis.
Carmen insinua a Dom Sabino que Agusti-
na quer separar os dois. Betina manda Ag-
nese tirar a vida de Marocas.

O sétimo guardião
Eurico questiona Marilda sobre sua con-

versa particular com Valentina. Laura des-
confia do interesse de Valentina pelo lavabo
de sua casa. Rita de Cássia revela a Macha-
do que pediu que Leonardo fizesse um teste
com ela para seu filme. Ypiranga confronta
Valentina sobre a obra em seu lavabo. Mar-
cos Paulo afirma que irá ao encontro de Va-
lentina. Elisa admira Maltoni, e Jurandir des-
confia. Raimunda provoca Lourdes Maria por
causa de Olavo. Gabriel e Luz conversam
sobre León. Guilherme sofre ao encontrar
João Inácio do cabaré e se embriaga. Stefâ-
nia tenta consolar João Inácio. Guilherme
pede socorro a Mirtes. Rita de Cássia rasga
as lingeries de Machado. Júnior atira contra
Gabriel, e León protege o rapaz.

Teresa
Genoveva diz a Paloma que Teresa é uma

interesseira, que se fez passar por milionária
para atrair Paulo, e quando ele descobriu seu
jogo, rapidamente colocou os olhos em Arthur.
Aurora diz a Mariano que Teresa cancelou o
casamento com Arthur. Mariano diz a Aurora
que o seu interesse por Teresa acabou, e não
vai atrás dela. Teresa sente ciúme ao ver em
uma revista uma foto de Aurora e Mariano. Te-
resa, bêbada, confessa a Esperança que ama
Mariano, e com Arthur só queria se casar por
dinheiro. Paloma diz a Arthur que já aprendeu a
tomar suas próprias decisões, e vai lutar pelo
seu amor. Paloma beija Arthur.

RECORD
Jesus

Judas Tadeu briga com Tomé. Todos co-
mentam sobre a bebedeira de Tomé. Mateus o
apoia. Adela desabafa com Barrabás. Gestas
consegue escapar da casa de Judite. Jesus
olha para Tomé com compaixão. Felipe se des-
pede de seu irmão cego. Fílon e Abel são leva-
dos ao sinédrio por Joana. Caifás se sente in-
sultado. Petronius pede para Barrabás conter
os rebeldes, mas ele avisa que não pode fazer
nada. Uma mensagem chega para Pilatos.
Cornélius é obrigado a investigar o abrigo
dos rebeldes, denunciado por Asisa. He-
rodíade seduz Caius e eles marcam de se
encontrar em outro local.

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Atividades intelectuais no trabalho ou nos estu-
dos estão superfavorecidas. A convivência com a
família reserva desafios — não desanime. Na con-
quista, você tem tudo para ser irresistível. Palpites:
20, 02 e 38. Cor: creme.

To
ur

o

No serviço, cuidado com inimigos ocultos ou pes-
soas fofoqueiras. Confie em sua intuição. Fique
de olho na sua saúde hoje. A família pode influen-
ciar o romance: melhor prestar atenção. Palpites:
48, 84 e 03. Cor: azul vivo.

G
êm

os

É bom prestar atenção na hora de gastar sua gra-
na para não comprar coisas supérfluas. Unindo
forças, você vai chegar mais longe. Reforce os
laços com o par. Sorte na conquista. Palpites: 49,
13 e 76. Cor: bege.

C
ân

ce
r Você sabe o que quer, mas precisa ceder em al-

gumas coisas se quiser se entender com a família
ou manter a paz no ambiente de trabalho. Evite
muitas cobranças na vida amorosa. Palpites: 14,
95 e 86. Cor: azul-marinho.

Le
ão

Mal-entendido pode trazer dor de cabeça. Procu-
re se expressar com clareza e evite fofocas. Con-
tará com sorte e criatividade. Há sinal de sucesso
na vida amorosa, graças ao seu charme. Palpites:
96, 78 e 24. Cor: verde.

V
ir

ge
m Evite discussões com amigos mais estourados a

fim de evitar um rompimento na amizade. Em casa,
pode realizar pequenas mudanças. Vida a dois
deve se deparar com desafios! Palpites: 52, 07 e
43. Cor: verde-claro.

Li
br

a

No serviço, as tarefas em equipe podem apresen-
tar alguns desafios. Aposte na comunicação e no
diálogo. Olhe mais ao seu redor e verá como a
paquera vai se tornar animada. Palpites: 89, 62 e
53. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão O desejo de quebrar a rotina no trabalho pode
trazer problemas. Não tenha preguiça e nem acre-
dite em promessa de grana fácil. Você e seu amor
podem conquistar algo que desejam muito. Palpi-
tes: 90, 18 e 81. Cor: pink.

S
ag

it
ár

io Temperamento mais ousado pode trazer proble-
mas, inclusive nas amizades. Inteligência em des-
taque. Espere novidades na vida amorosa. Se quer
um par, olhe ao redor na escola ou na faculdade.
Palpites: 10, 73 e 55. Cor: amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o Não fuja das responsabilidades, sejam elas do-

mésticas ou profissionais. Não conte demais com
os outros porque pode acabar sobrando pra você.
Na paquera, pode surgir interesse por pessoa mis-
teriosa. Palpites: 56, 38 e 83. Cor: branco.

A
qu

ár
io

Sua teimosia anda lá nas alturas, inclusive no tra-
balho, o que pode causar atritos. A Lua traz mais
segurança ao seu relacionamento amoroso. Já a
paquera pode estar ficando cada vez mais séria!
Palpites: 21, 57 e 75. Cor: roxo.

 P
ei

xe
s Vai ser preciso criatividade para resolver pro-

bleminhas que podem surgir nas finanças. Cui-
dado com pequenos acidentes. Você e seu amor
precisam ajudar um ao outro. Palpites: 85, 67 e
49. Cor: branco.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 45

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

 Mais um suspeito de envolvimen-
to no assassinato do agente peniten-
ciário Alex Belarmino foi preso. O cri-
me aconteceu em 2016, em Casca-
vel. Manuel do Nascimento, o Coio-
te, foi localizado pelo Cope (Centro
de Operações Policiais Especiais)
nesta semana no litoral paulista.

Segundo o delegado titular do
Cope, Rodrigo Brown de Oliveira,
Coiote tinha inúmeros mandados
de prisão em aberto por vários cri-
mes e ele foi encontrado durante
diligências feitas em São Paulo.

Embora também fosse procura-
do pela morte do agente, a prisão
se deu durante a operação defla-
grada na segunda-feira está em
busca de faccionados no crime or-
ganizado, neste caso, o PCC (Primei-
ro Comando da Capital). “Havia di-
versos mandados de prisão em
aberto contra ele e, no caso da nos-
sa operação, ele foi preso porque
é suspeito de envolvimento na ação

Suspeito de matar
agente é preso

que derrubou uma parede da Peni-
tenciária de Piraquara de onde fu-
giram 29 presos em setembro. Ele
tem uma extensa ficha criminal.
Identificamos que seu grupo prati-
cava crimes no Paraná e se escon-
dia no litoral paulista, onde vivia em
uma casa de alto padrão”, acres-
centa o delegado.

Quanto à morte de Alex Belar-
mino, a Delegacia da Polícia Fede-
ral em Cascavel, que comandou as
investigações, identificou que Coi-
ote seria um dos executores do cri-
me. Ele foi apresentado na tarde
dessa quarta-feira (5) na sede do
Cope em Curitiba.

Marcado
para morrer
O agente Alex Belarmino foi morto

em uma emboscada na região do

Lago Municipal de Cascavel em

setembro de 2016. As

investigações apontaram que o

crime foi encomendado pelo PCC

em retaliação ao endurecimento

das regras sistema prisional,

especialmente federal. Pelo menos

outras seis pessoas que estariam

envolvidas no homicídio já estão

presas. Outro detento, identificado

como Betão, continua foragido.

As investigações revelaram que a

escolha de Belarmino para morrer

foi ao acaso. Como os criminosos

estavam à caça de um agente em

execuções penais, seguiram Alex

por alguns dias e o mataram

quando ele saía para trabalhar no

presídio federal de Catanduvas.

Belarmino era de Brasília e estava no

oeste apenas para ministrar um curso.

Outra vítima dessa vingança do PCC

seria a psicóloga Melissa Almeida, que

atuava em Catanduvas e que foi

assassinada a tiros de fuzil quando

chegava em casa, também em

Cascavel, em maio do ano passado.

Neste caso, dois dos envolvidos foram

mortos e os demais presos.

 Reportagem: Juliet Manfrin

Posicione a

câmera do

celular sobre o

QR code e

assista ao

desfile

PASSEIO
Como parte das comemorações

será realizado neste sábado (8)

passeio motociclístico com saída da

sede do batalhão às 15h. A PM fará

a escolta de ida e volta dos

motociclistas até Toledo e também
haverá apresentação de manobras

radicais. São esperados mais de 300

motociclistas.

 O 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar) comemorou seu 49º
aniversário na manhã dessa quarta-feira (5) no quartel de Casca-
vel. A solenidade contou com a presença de autoridades militares
e civis e foram homenageados policiais que se destacaram nos
últimos meses. Além do desfile dos comandos e da Cavalaria,

foram apresentadas oficialmente as cinco viaturas novas do Bata-
lhão do Choque que já estão em operação.

 6º BPM em festa
AÇÕES marcam aniversário

de 49 anos do batalhão
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Giro da
Violência

Outra agressão
Uma mulher foi agredida e roubada
pelo próprio namorado. O caso
aconteceu no Bairro São Cristóvão,
zona leste de Cascavel, na madrugada
de quarta-feira (5). A vítima relatou
aos policiais que o namorado foi até o
condomínio onde ela mora e pediu que
fosse até o portão para conversarem.
Ao chegar ao portão, o homem a
agrediu com chutes, puxões de cabelo
e fugiu levando seu celular. O agressor
não foi localizado pela polícia.

Presos por furto
A Polícia Militar prendeu três jovens
durante patrulhamento de rotina na
tarde de ontem. Em ronda pela
marginal na BR-277, ao suspeitar de
um veículo que teria sido usado em
um furto na região sul de Cascavel um
dia antes, a polícia fez a abordagem.
No carro a polícia encontrou algumas
joias. Após serem interrogados, os
rapazes confessaram o furto e levaram
os policiais até outro local onde uma
TV furtada estava escondida. Os jovens
foram encaminhados para a 15 ª
Subdivisão Policial.

Capotamento
Um capotamento foi registrado por uma
câmera de segurança na manhã de quarta-
feira (5) no Bairro Cancelli. O acidente
aconteceu no cruzamentos das Ruas
Presidente Bernardes e São Luís. Uma
mulher de 23 anos sofreu escoriações pelo
corpo, mas recusou atendimento. Nas
imagens é possível ver o momento em que
a Montana bate no outro carro, vira uma
vez, mas para com os pneus no chão.

Posicione a
câmera do
celular sobre o
QR Code e
assista ao
capotamento.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

Uma em cada 3
vítimas denuncia

Hoje, 6 de dezembro, é o Dia
Nacional de Mobilização dos Ho-
mens pelo Fim da Violência Contra
as Mulheres, instituído pela Lei
11.489 de 2007, Cascavel não tem
motivos para celebrar a data.

Apesar da diminuição de 19%
nos casos registrados na Delega-
cia da Mulher de Cascavel, o núme-
ro ainda é alto: 1.663 denúncias
de violência. A estimativa é de que
isso represente apenas um terço
do número real.

De acordo com a delegada Rais-
sa de Vargas Scariot, responsável
pela Delegacia da Mulher, um fator
positivo é que cada vez mais mu-
lheres tem tido coragem de denun-
ciar. “Até hoje atendemos vítimas
que sofrem agressões por anos até
terem coragem de denunciar, porém
cada vez mais tem aumentado o
número de mulheres que denunci-
am já na primeira agressão”.

A delegada explica que o aumen-
to dos casos nos últimos anos não
significa que a violência contra a
mulher aumentou, mas que as de-
núncias sim. “O aumento de denún-
cias é resultado positivo de ações
e divulgação por parte da mídia.
Elas [vítimas] sentem e sabem que
não estão sozinhas”.

Números
Do total de casos de agressão

registrados pela Delegacia da Mulher
de Cascavel até outubro deste ano,
306 são por lesão corporal, 14 por
estupro, 144 por perturbação, 546
por ameaça, 493 por injúria e 160
denúncias por vias de fato, resultan-
do em 1.663 boletins de ocorrência,
615 medidas protetivas expedidas,
741 inquéritos abertos e 79 prisões.

Ao todo, desde o início do ano, foram
feitos 5.500 atendimentos a mulheres.

CADA vez mais as mulheres denunciam já na

primeira agressão

Medida protetiva
Um dos avanços no combate à violência
contra a mulher foi o advento da medida
protetiva, que aumenta o rigor aos
agressores que não respeitam a ordem de se
manterem afastados das vítimas. Na tarde
de ontem, uma mulher foi até a delegacia de
Cascavel solicitar a medida protetiva, cujo
pedido já foi encaminhado à Justiça, que
tem 48 horas para analisar o caso e decidir
pela aprovação ou reprovação da
solicitação.  A vítima sofreu agressões do
marido na noite de terça-feira (4), em casa,
no Bairro Nova Iorque. A polícia foi
acionada e ao chegar ao local ainda flagrou o
agressor em ação. Ele portava uma faca e
tentou ferir os policiais, que atiraram e o
atingiram de raspão no abdômen. Ladair
Eufrásio, de 42 anos, foi atendido pelo
Siate e encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Tancredo.
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 Equipes que representarão a
Capital do Oeste no Paranaense
2019, Cascavel Clube Recreativo e
Futebol Clube Cascavel já disponi-
bilizam planos de sócio-torcedor
para seus jogos no Estádio Olímpi-
co Regional. O CCR tem três opções
de pacotes, com preços de R$ 200
a R$ 475. Já o FCC tem quatro op-
ções, que vão de R$ 99 a R$ 399.

Ambos os times farão com cer-
teza cinco jogos como mandante,
com a possibilidade de ser mais,
caso avancem ao mata-mata das
Taças Sucupira e Dirceu Krüger.

A Federação Paranaense de Fu-
tebol ainda não repassou aos par-
ticipantes do campeonato o valor
mínimo que poderá ser cobrado
pelos ingressos. Nos bastidores
fala-se em R$ 40. Este ano, os jo-
gos do FC Cascavel tiveram entra-
das inteiras a R$ 32 para as arqui-
bancadas e R$ 62 para as cadei-

   20/1 (DOMINGO, 17H)
FC Cascavel x Toledo
  23/1 (QUARTA-FEIRA, 20H)

FC Cascavel FC x Atlético-PR
    24/1 (QUINTA-FEIRA, 20H)
Cascavel CR x Londrina

  2/2 (SÁBADO, 17H)
FC Cascavel x Foz do Iguaçu

  3/2 (DOMINGO, 17H)
Cascavel CR x Maringá

   10/2 (DOMINGO, 17H)
Cascavel CR x Toledo

   10/3 (DOMINGO, 16H)
Cascavel CR x Rio Branco

20/3 (QUARTA-FEIRA, 21H30)
Cascavel CR x Coritiba

           21/3 (QUINTA-FEIRA, 20H)
FC Cascavel FC x Rio Branco

      31/3 (DOMINGO, 16H)
FC Cascavel FC x Cascavel CR

JOGOS NO ESTÁDIO OLÍMPICO

TAÇA
DIRCEU
KRÜGER

 TAÇA
SUCUPIRA

FÁBIO DONEGÁ

Sócio-torcedores ano 2019
ras cobertas, apesar de o time ter
feito promoções em alguns jogos
com entrada livre às mulheres e a
R$ 10 para o setor descoberto
mediante a doação de alimentos.

 Serpente Aurinegra

 De volta à elite do futebol estadual
após sete anos, o Cascavel CR

preparou três opções de plano de
sócio-torcedor, todas as opções

podem ser parceladas em até seis vezes.
No Gold (R$ 475), o torcedor tem direito a duas

camisetas personalizadas, dois copos do CCR, duas
bolsas do CCR, quatro cervejas ou quatro

refrigerantes por jogo, dois ingressos para área
coberta do estádio por jogo e 20% de desconto na

aquisição de produtos do Clube.
No plano Silver (R$ 325) o torcedor tem direito a uma
camiseta personalizada, um copo do CCR, uma bolsa
do CCR, duas cervejas ou dois refrigerantes por jogo,

um ingresso na área coberta por jogo e 10% de
desconto na aquisição de produtos do Clube.

Já o plano Bronze (R$ 200) dá direito a uma camiseta
da equipe, um copo do CCR, duas cervejas ou dois

refrigerantes por jogo, um ingresso na área
descoberta ou 50% na área coberta e 5% de desconto

na compra de produtos da equipe.
As três opções também dão direito a sorteio de

brindes mensais (camiseta, copa, ingresso).

Para sua quinta temporada
consecutiva na elite do futebol

paranaense, o FC Cascavel aposta
numa estratégia que conta com o

sorteio de bens de alto valor para atrair sócio-
torcedores. São quatro opções de pacote, que vão

de R$ 99 a R$ 399.
O plano Diamante (R$ 399) dá direito a uma camisa
oficial, ingressos para a arquibancada coberta nos

jogos em casa e a números para concorrer ao sorteio
de um apartamento, de cinco carros e de 24 motos.
O plano Ouro (R$ 299) dá direito a uma camisa oficial e a
ingressos nas arquibancadas cobertas nos jogos em casa.

O plano Prata (R$ 199) dá direito a uma camisa
oficial, ingressos no setor descoberto das

arquibancadas e a números para concorrer ao sorteio
do apartamento e de carros e 24 motos.

Já o plano Bronze (R$ 99) dá direito a uma camisa
oficial e a ingressos na arquibancada descoberta.
A diretoria do FC Cascavel também anunciou a
venda de camisas oficiais a preço acessível nos

diversos postos de comercialização que
disponibilizará na cidade: R$ 29,90.

 Serpente Tricolor
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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, 06 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lanjunior Sczepanski e Jheynefer Karoliny Camargo da Luz
2- André Pazetto de Meneses e Nayara da Silva
3- Douglas Pereira Ramos e Mariza Marques Pereira
4- Elmo Ademar Schmitt Junior e Patricia Cristiane Toneti
5- Tulio de Souza Gonçalves e Daiane de Oliveira Vieira
6- Djonatan Roger Lazzarotto e Ronaldo José das Chagas Rodrigues
7- Giliard Gonçalves e Fernanda Cristina da Silva
8- Marcelo Andrade dos Santos e Débora Cristina Rodrigues Magalhães
9- Joaquim Pereira Leitão Neto e Maria Madalena de Moura
10- José Simão Pereira da Silva e Tamyles Monteiro da Silva
11- Marco Antonio Gonçalves e Rute Jesus do Nascimento Maihach
12- Vilmar Antônio Krakhecke e Ana Paula Ferreira da Luz

O grande campeão da categoria Sênior da Copa Comercial de Futebol
Suíço 2018 será conhecido nesta sexta-feira, às 20h30, na sede
campestre da Associação Atlética Comercial. Os finalistas são União
e Agrossol/Queiróz/Incentive House. Ambos disputaram sete jogos
até aqui. O União chega com quatro vitórias, um empate e duas
derrota, com 30 gols marcados e 22 sofridos. Já o Agrossol venceu
cinco vezes e perdeu duas, com 29 gols marcados e 17 sofridos. A
categoria Sênior da Copa Comercial já registrou nesta edição 31
jogos e 188 gols marcados, média de seis por jogo. No total, dez
equipes iniciaram a competição. O Comercial também está em festa
pelos resultados do futsal. A categoria sub-12 do Clube voltou da
fase final do NFP (Novo Futsal Paraná) com o troféu de terceiro lugar,
após jogos contra Umuarama (vitória por 3 a 2), Medianeira (vitória
por 5 a 2) e Atlético Cancun (derrota por 3 a 0).

FOTOS: AA COMERCIAL

 CIE
Obra anunciada semana passada como
tendo o “Dia D” nesta quinta-feira, o
CIE (Centro de Iniciação ao Esporte)
teve novamente mudada a data na
qual será entregue à comunidade
cascavelense. Agora a inauguração
está marcada para a próxima terça-
feira (11).

 BOCHA
Numa reviravolta que impressionou até
os organizadores do Campeonato de
Bocha Municipal, Vezaro/Frimec e Lago
Municipal “A” empataram por 3 a 3
após dois jogos na disputa pelo título. A
igualdade se manteve até na contagem
de pontos, que é critério de
desempate. Com isso, haverá uma
terceira partida entre as equipes. Ela
está marcada para esta sexta-feira, às
19h, na Cancha do Lago/Caravelli.

           COPA DO REI

9h Levante x Lugo

13h15 Real Madrid x Melilla

15h30 Eibar x Sporting de Gijón

15h30 Huesca x Athletic Bilbao

17h45 Betis x Racing Santander

JOGAM HOJE
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A CBF divulgou, ontem, o Ranking
Nacional de Clubes de 2019. A novida-
de foi o Palmeiras assumindo de ma-
neira isolada a primeira colocação com
16.914 pontos, à frente de Cruzeiro
(15.822), atual campeão da Copa do
Brasil e antigo líder empatado com o
alviverde. No ranking do último ano,
Verdão e Raposa dividiam a liderança
com 15.228 pontos.

Os clubes de São Paulo são mai-
oria entre os 10 mais bem ranquea-
dos pela CBF. Além do já citado Pal-
meiras, o Santos (14.682) aparece
na quarta colocação, seguido do Co-
rinthians (14.208).

O top 10 ainda conta com Grêmio
(3º, com 14.936), Flamengo (6º, com
13.850), Atlético-MG (7º, com 13.352),
Atlético-PR (8º, com 11.380), Interna-
cional (9º, com 10.902) e Chapecoen-
se (10º, com 10.706).

O ranking da CBF considera a par-
ticipação dos clubes em torneio nos
últimos cinco anos. Os pesos das
competições variam conforme o tem-
po (o torneio mais recente vale mais
pontos que o mais antigo).

Dos 16.914 pontos conquista-
dos pelo Palmeiras, 800 foram gra-
ças à conquista do Campeonato Bra-
sileiro deste ano.

Verdão lidera ranking da CBF

 CASCAVEL FUTSAL
O Cascavel Futsal anunciou, ontem, mais um reforço para 2019. Trata-se do

pivô Roniele dos Santos Neves, o Roni, que estava no APF (Associação

Parobeense de Futsal), no Rio Grande do Sul. Antes de se transferir para o

salonismo gaúcho, ele defendeu o Guarapuava, em 2017.

 TOP 20 DO RANKING DA CBF

1º Palmeiras 16.914

2º Cruzeiro 15.822

3º Grêmio 14.936

4º Santos 14.682

5º Corinthians 14.208

6º Flamengo 13.850

7º Atlético-MG 13.352

8º Atlético-PR 11.380

9º Internacional 10.902

10º Chapecoense 10.706

11º Botafogo 10.619

12º São Paulo 10.508

13º Fluminense 10.034

14º Vasco 9.360

15º Bahia 8.862

16º Sport 8.450

17º Vitória 8.329

18º Ponte Preta 8.052

19º América-MG 7.522

20º Coritiba 7.044


