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Inaugurada dia 8 de novembro, a UPS Oeste completa um mês comemorando os resul-
tados. Nesse período, os policiais abordaram 856 pessoas, prenderam 27 e apreende-

ram oito. “Era muita bagunça na rua, carros com som alto, ninguém tinha paz. Agora
ficou um sossego”, declara Isabel Vieira, que mora no Bairro Santa Cruz há 35 anos.
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UPS Oeste prende
uma pessoa por dia

Prefeitura vai regulamentar aplicativos de transporte
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AÍLTON SANTOS

PÁGINA
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Prefeito pede aval
para emprestar
mais R$ 39 milhões

 Natal para
Todos

Já levou sua família para ver
a decoração natalina? Apro-
veite e dê uma passadinha
na região do Lago Municipal

de Cascavel à noite e se
prepare para se encantar.

PÁGINA

04
Cascavel terá
100 mil idosos
daqui a dez anos
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“O sucesso não vem de
graça. Ele é

conquistado com
muito trabalho para
oferecer um produto

sempre melhor e
também para falar a

linguagem do dia e da
hora com nossos

leitores. (...) Faltou
dinheiro, estrutura,
mas nunca desisti”.
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 Mauricio de Sousa, “pai”
da Turma da Mônica,

sobre o início da carreira
com as revistinhas em

quadrinhos.

DIVULGAÇÃO

Opinião
VOCÊ PREFERE A ZONA DE CONFORTO

OU ENCARAR OS DESAFIOS NO
TRABALHO COM AUTOCONFIANÇA?

Erik Penna é palestrante de vendas e motivação,
especialista em vendas com qualificação

internacional - www.erikpenna.com.br

 Certa vez, uma professora chegou à sala de aula, entregou a prova
aos alunos e ordenou que a mantivessem virada.

Era a última avaliação do ano para aquele grupo e alguns alunos
dependiam de nota boa para não ficar de recuperação.

Então, de forma surpreendente, a professora disse que a realização da-
quela prova era facultativa, ou seja, os alunos poderiam preencher as respos-
tas normalmente ou optar por não fazê-la. E aqueles alunos que decidissem
não olhar a prova e fossem embora imediatamente ganhariam a nota 7.

Naquela turma havia 20 alunos. Após o aviso, 16 foram embora. Em
seguida ela disse aos quatro corajosos que permaneceram na sala que
poderiam virar a folha e começar.

E quando os corajosos viraram a folha leram o seguinte informe:
“Parabéns pela coragem, sua nota é 10”.

Imagine se você estivesse numa situação semelhante, seja uma prova,
desafio no trabalho, meta de vendas... Estaria no grupo que preferiu a zona
de conforto ou na turma que demonstrou tamanha autoconfiança?

Podemos supor que os quatro alunos ousados aceitaram o desafio
pois sentiam-se capacitados. Acreditavam que conseguiriam nota supe-
rior a 7 e não se apegaram ao famoso: “Já tá bom”, sentimento comum
que assola diversos profissionais que já têm garantido algum objetivo ou
que estão na zona onde não oferece perigo.

Geralmente no fim de ano a gente costuma fazer um balanço sobre
as ações tomadas ao longo dos meses e aquelas que, por falta de
coragem, resolvemos adiar ou desistir.

Que esta história possa nos motivar e inspirar a dar o primeiro passo
e a começar aquele sonho ou novo projeto. E se esse objetivo for
realmente relevante e congruente com seus valores e princípios, apro-
veite mesmo esse novo ciclo que está por vir, decida ser protagonista da
sua vida e vá em busca da concretização.

E digo mais: comece, ouse, não espere pela coragem, ela nos
encontra pelo caminho.
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Em Foz do Iguaçu, ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
fez questão de acompanhar o governador eleito Ratinho
Júnior (PSD). O bom relacionamento veio da época em que
Paranhos era deputado estadual - ambos chegaram a
compartilhar o mesmo partido - e os vínculos foram
fortalecidos ao longo dos anos. Durante o encontro com os
gestores municipais, o prefeito de Cascavel ressaltou a
expectativa positiva de um governo que promete
“transformações”.

Temporal
Os ônibus estão à espera do
novo sistema. Embora tivesse
sido prometido lá atrás,
quando surgiu a tal da
bilhetagem eletrônica, agora
as empresas que prestam o
serviço estão estudando
como vão implantar o modelo
de bilhete temporal - essa é
uma exigência do BID (Banco
Interamericano de
Desenvolvimento). Demorou,
mas a promessa é de que na
quinta-feira uma reunião no
Paço terá a apresentação de
uma proposta.

Concessão
Uma área de 5,6 mil metros
quadrados será repassada no
Bairro Cascavel Velho para o
Iadas (Instituto de Apoio e
Desenvolvimento Ambiental e
Saúde). A transferência
depende do aval da Câmara.
A entidade pretende
implantar o Projeto Caminho
Novo para atender pessoas
em situação de rua.

Volta ao passado
Quem pensa que o gasto em dólares foi uma herança difícil de
ser administrado na Prefeitura de Cascavel está bem enganado.

A administração pública está com grandes empecilhos para
executar uma proposta que, para muitos, é uma volta ao

passado, literalmente: devolver os ônibus para a Avenida Brasil.
A confusão que será gerada nos horários de pico é dada como

certa, isso sem contar que os veículos já deveriam estar no
trecho há um bom tempo. Embora as consequências dessa ação
não sejam reconhecidas como justificativas para os sucessivos

adiamentos, a prefeitura alega que a empresa que vai implantar
os taxões só deve começar o serviço na próxima quarta-feira.

Outro argumento é o atraso na obra da Avenida Tancredo Neves.

Exonerações
Com a volta de Jaime Vasatta
à Câmara, houve exonerações
de nomeados pelo suplente
Rafael Brugnerotto que
ocupava a cadeira. Entre os
exonerados estão Juan Kiratcz
Fragoso Brunherotto (assessor
parlamentar) e Daniel Dhuan
Esposito (assessor especial).
Voltam a serem nomeados
Mirian Miranda Santos e Maria
Nadiza Costa da Silva
Coldebela. Fernando Hallberg
também nomeou o advogado
Airton Matheus da Silva como
novo assessor parlamentar.

Aeroporto
Hoje é o grande dia da licitação
do Terminal de Passageiros do
Aeroporto de Cascavel. As
empreiteiras interessadas
deverão apresentar propostas
para a obra abandonada e só
na semana que vem deve ser
revelada a vencedora do
certame, cujo valor máximo
estipulado é de
R$ 18.574.150,06.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Mais R$ 39 milhões
serão emprestados

Com parecer favorável
da Comissão de Justiça e
Redação, em breve a Câ-
mara de Vereadores vota-
rá mais dois pedidos de
empréstimo da Prefeitura
de Cascavel. O montante
agora é o mais alto de
toda a gestão de Leonal-
do Paranhos (PSC): soma-
dos, os dois projetos equi-
valem a R$ 39 milhões.

O recurso terá como
origem a Caixa Econômica
Federal com destinação
ao Programa de Infraestru-
tura de Transporte de Mo-
bilidade Urbana Pró-Trans-
porte - Avançar Cidades.
Como garantia, a prefeitu-
ra disponibiliza o FPM (Fun-
do de Participação dos
Municípios). Os projetos
autorizam inclusive crédi-
tos adicionais a pagamen-
tos obrigatórios a opera-
ção de crédito.

Um dos projetos - de
autorização de emprésti-
mo de R$ 3,515 milhões
- será usado para contra-
tar uma empresa para
elaborar o Plano Munici-
pal de Mobilidade Urba-
na e o Plano de Ação Ime-
diata no Trânsito. Estão
previstos desenvolvimen-
tos de estudos, serviços
técnicos especializados,
projetos conceituais e
básicos para melhoria da
mobilidade urbana e se-
gurança viária. Para esse
contrato, a prefeitura
terá que desembolsar
ainda uma contrapartida
de R$ 185 mil. Além de
carência de dois anos o

prazo de amortização é
de 20 anos.

A elaboração do Plano
de Mobilidade é uma exi-
gência federal e deve ser
cumprida até abril de
2019 e conforme a justifi-
cativa da prefeitura solu-
ções rápidas para proble-
mas no trânsito ocasiona-
dos pela expansão territo-
rial, abertura de vias, no-
vos viadutos.

Infraestrutura

Já o segundo projeto,
com montante de R$
35,485 milhões, terá
como finalidade a execu-
ção de obras de infraes-
trutura urbana para mobi-
lidade. As condições de
pagamento são as mes-
mas, no entanto, o valor
da contrapartida é maior:
R$ 1.867.631,50.

Estão previstos 850
novos abrigos de ônibus,
29 faixas elevadas em
frente de escolas, pavi-
mentação e reurbaniza-
ção de avenidas. Haverá
reconstrução asfáltica e
alargamento da Rua Xa-
vantes, no Bairro Santa
Cruz, e das Ruas Leonar-
do da Vinci, Adolfo Garcia
e Gandhi, no Bairro Inter-
lagos. Já para reurbaniza-
ção foram inclusas Aveni-
da Gralha Azul, Rua Itália,
Avenida Papagaios e Ave-
nida Interlagos - com alar-
gamento para vagas de
estacionamento e sinali-
zação. O programa não
inclui recape do asfalto.
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 A Secretaria de Assistência Soci-
al de Cascavel realizou ontem (6), no
auditório da prefeitura, o encerramen-
to das atividades do Programa Feli-
Cidade do Idoso em 2018. Duas pa-
lestras com os temas “A arte de vi-
ver, sabedoria de envelhecer” e o “Fu-
turo é dos grisalhos” foram ministra-
das por Vanderleia Gonçalves e Emí-
lio Martini, diretor da Secretaria de
Assistência Social.

De acordo com Martini, é impor-
tante que os municípios voltem sua
atenção para essa camada da po-
pulação. “Daqui pra frente a popu-
lação idosa vai crescer muito rapi-
damente e precisamos começar a
ter essa atenção especial para
esse público. Precisamos preparar

Em 2028, Cascavel
terá 100 mil idosos

Cidade Amiga do Idoso
Durante o encerramento das
atividades, ontem, o secretário de
Assistência, Hudson Moreschi
Júnior, recebeu o certificado que
inclui Cascavel no projeto Cidade
Amiga do Idoso, do governo federal.
Em todo o País, dos 5.568
municípios, apenas 314 integram
esse projeto e Cascavel é um deles.
“Essa estratégia desenvolvida no
Brasil visa fazer com que as cidades
criem estratégias voltadas à
população idosa. A cidade vai
trabalhar em alguns eixos
desenvolvendo atividades
específicas para o idoso. Em
Cascavel, por exemplo, o trânsito
está sendo adequado à população
idosa, com a instalação de
botoeiras nos semáforos que
permitirá um tempo maior para que
o idoso atravesse a rua em
segurança. O prefeito [Leonaldo]
Paranhos já determinou a compra
das botoeiras para serem instaladas
nos semáforos”, explicou
Emilio Martini.
Para Hudson, a inclusão de Cascavel
nesse projeto mostra a preocupação
do governo municipal com a
população idosa.
No Paraná, apenas 14 municípios
aderiram à proposta. “Assim
demonstramos nossa capacidade de
inovação, que é a marca da gestão
do prefeito Paranhos que está
sempre à frente em suas atividades.
Estamos trabalhando sempre para
melhorar as políticas públicas de
atendimento às pessoas idosas
tanto na área de assistência social,
como educação, cultura, esporte,
saúde e transporte. Esta gestão tem
firmado esse compromisso com a
pessoa idosa”, disse o secretário.

nossa cidade para isso”.
O diretor lembrou que Casca-

vel já deu passos impor tantes
nessa direção, como a adesão ao
Programa Estratégia Cidade Ami-
ga do Idoso. “Também criamos a
feira de iniciação à tecnologia, cur-
sos de capacitação para líderes
da terceira idade, organização dos
grupos da terceira idade em Cas-
cavel”, completou.

Conforme a Secretaria de Assis-
tência Social, Cascavel tem hoje 32
mil idosos, mas essa população
deve chegar a 100 mil daqui a dez
anos. “No mundo, em no máximo
20 anos, aproximadamente 40% da
população estará na terceira ida-
de”, alerta Martini.

IDOSOS fazem a festa no encerramento das atividades do ano

SECOM

Paranhos e Coronel Lee
O prefeito Leonaldo Paranhos recebeu ontem à tarde a visita do
coronel Washington Lee Abe, da Polícia Militar, eleito deputado
estadual pelo PSL. Durante o encontro, eles conversaram sobre a
posse dos deputados no dia 1º de fevereiro de 2019, as
expectativas de trabalho e como se dará o atendimento às
necessidades da população. “O Coronel Lee vai ser um
representante de Cascavel com o governo do Estado. E nós só
temos a ganhar com a presença dele na Assembleia Legislativa
defendendo os interesses da nossa população”, disse Paranhos.
Em retribuição, o deputado estadual garantiu que “será um orgulho
muito grande representar Cascavel, pois essa será uma missão bem
diferente da que estamos acostumados nesses 35 anos de polícia, mas
vamos fazer o impossível para não decepcionar nossos eleitores”.

SECOM
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Caixa promove
leilão de joias

A Caixa realiza na próxima terça-feira
(11) em Cascavel um leilão virtual de
joias referentes a contratos de penhor

vencidos há mais de 30 dias e não
resgatados, emitidos por agências de

penhor do Estado do Paraná.
São 1.272 lotes que serão negociados
a partir do valor mínimo constante no
Catálogo de Licitação. O lote de menor

valor é uma aliança de ouro, peso
0,87g e lance inicial de R$ 65. Já o lote

de maior valor, R$ 23,5 mil, é
composto por um anel, dois colares,
sete pendentes, cinco pulseiras, de
ouro e pedras, pesando 321,68g.

As imagens das joias ficarão expostas
no site da Caixa de sexta (7) a terça-

feira (11). Os lances poderão ser
oferecidos em qualquer agência da

Caixa no dia do leilão, nos terminais
de autoatendimento, durante o

horário de funcionamento das salas.
O resultado será divulgado na quarta-

feira (12), a partir das 11h. O
pagamento (sinal ou integral) deverá

ser feito, impreterivelmente, nessa
data. As joias só poderão ser

retiradas com o pagamento integral,
conforme disposto no edital.

Vitrine de Joias
A ferramenta permite ao interessado
visualizar, a qualquer hora, os lotes
de joias disponíveis para venda.
Também permite acompanhar o
cronograma dos editais de leilão, em
todo o País, esclarecendo as regras
do certame e a maneira como podem
ser oferecidos os lances, entre outras
informações. Ao acessar o endereço
eletrônico, na opção Vitrine de Joias
CAIXA, o interessado poderá
visualizar fotos, com detalhes, das
peças que compõem os lotes em
oferta, consultar a documentação
necessária para participar dos leilões
e verificar o cronograma de leilões
futuros, além de fazer download dos
editais em andamento.

Passe o leitor

de QR Code do

seu celular

para ter acesso

à Vitrine de

Joias
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

 01- ALGEMIRO PORTES DA SILVA E ROSINHA FÁTIMA KAEFER
02- ANTONIO ROBERTO DE LIMA E FÁTIMA ELANE SOUSA SILVA
03- CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MELLO E ARMELINDA BONOTTO SOARES
04- JOÃO VICTOR ZANELLA ZANATA E CAMILA MORETO DE LIMA
05- FELIPE RICARDO TURMINA E MARIANE BERTA
06- EXPEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA E IRACELI JOSIAS JOSÉ DA SILVA
07- IRENO JANKOSKI E NAIR TEREZINHA NICOLLI CHAGAS
08- RICARDO WILLIAN BRAGUINI E SHEILA RAMOS SOARES
09- DENILDO BATISTA DE SOUZA E DERLI APARECIDA PAES
10- MARCIO DALL'ALBA E CREONICE DE JESUS MOREIRA
11- ADILSON APARECIDO BERTOLO E DEISE LIZ BONEZI
12- ISMAEL JUNIOR BORDULIS E MARIA LETICIA MIRANDA DE QUADROS
13- GUILHERME GOMES PEREIRA E EVELIN VAZ DE LIMA
14- LUIZ BENVEGNÚ E MARIA FERREIRA DE CARVALHO
15- RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO E SIMONE MELIN
16- CARLOS EDUARDO PEXE E AMANDA CRISTINA FARIAS
17- EVANDRO CARLOS BRIDI E JACKELINE MAYARA DE GOIS
18- CHARLES AUGUSTO DE CASTRO CARNIEL E CARMEN CRISTINA DORINI DA SILVA
19- FABIANO UNSER E VIVIANE FATIMA DOS SANTOS
20- AGNALDO GOMES CARLOS E ELIANE MACHADO DE OLIVEIRA
21- ANTÔNIO AUGUSTO HUNGARO MARTINS E RENATA ALESSANDRA DA CRUZ
22- CLÉVERTON TEBALDI E SILVANA IGLIKOSKI
23- LAURO MARTINS ZIMERMANN E FERNANDA FILIPPINI GOMEZ
24- ARILTON GARCIA JUNIOR E GABRIELLY TIFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA
25- ANDERSON MOREIRA DE LIMA E LIDIANA ANTONIA SUCKEL GESSI

Cascavel, 07 de dezembro de  2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

Cascavel fez bonito na OBA 2018
(Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica). Apenas do Colégio
Estadual Padre Carmelo Perrone, 92
estudantes participaram e 31 deles
são medalhistas (16 de ouro, 6 de
prata e 9 de bronze).

“Nossa escola ficou em primei-
ro lugar no estado do Paraná, é uma
das melhores colocadas no Brasil”,
comemora o professor e organiza-
dor do projeto e da OBA no colégio,
Neiton Cézar Isquierdo. “Em Casca-
vel, somente o Colégio Padre Car-
melo Perrone - das escolas públi-
cas - está participando da Olimpía-
da Internacional. E 19 dos 31 me-
dalhistas da nossa escola partici-
pam desta fase internacional”,
acrescenta o professor.

Criança Segura
Dentre as ações educativas da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) programadas para
o mês de dezembro, na manhã de
ontem (6) foi realizada em frente ao
Cmei Pedro Dambros, no Bairro Alto
Alegre, a ação “Criança Segura” com
o apoio da Ecocataratas.
Pais, responsáveis e professores foram
orientados sobre a segurança dos
pequenos dentro e fora dos veículos,
além da entrega de material educativo.
As orientações também foram
repassadas aos motoristas de vans
escolares, os quais devem redobrar a
atenção por transportar diversas
crianças. Nesta sexta-feira, às 9h,
haverá uma ação de orientação com
representantes da Acadevi (Associação
Cascavelense de Deficientes Visuais) e
da Adefica (Associação dos
Deficientes Físicos de Cascavel) no
Terminal de Transbordo Sudoeste. O
objetivo é orientá-los sobre a
acessibilidade nos novos terminais.

Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica

Preparação

O Colégio Estadual Padre Carme-
lo Perrone trabalha todos os anos na
preparação dos alunos para a Olimpí-
ada Brasileira de Astronomia e Astro-
náutica. A escola possui um projeto
que abrange desde os conteúdos es-

pecíficos de Astronomia e Astronáuti-
ca aplicados em sala de aula, viagens
para observações astronômicas no
Planetário de Foz do Iguaçu e também
aulas preparatórias na véspera das
provas, visando despertar o interes-
se dos alunos para a Astronomia.
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 Em setembro o HojeNews de-
nunciou a prática do transporte clan-
destino em Cascavel, que assombra
a vida de passageiros e taxistas, que
veem seu faturamento cair pela
metade. Além de uma fiscalização
mais efetiva, o Sindetáxi (Sindicatos
dos Motoristas de Táxi) quer a regu-
lamentação dos aplicativos de trans-
porte individual.

Medida que está em vias de
acontecer. O secretário de Finanças
de Cascavel, Renato Segalla, e sua
equipe finalizam projeto que sema-
na que vem será protocolado na
Câmara de Vereadores. “Estamos
com o projeto pronto. Agora é só
passar pela aprovação dos parla-
mentares para regulamentar os
aplicativos e, consequentemente,
ir eliminando os clandestinos”, ex-
plica, e acrescenta: “Já era para
estar em vigor essa lei”.

Se a regulamentação for apro-
vada, aplicativos como Uber e 99
deverão ter representantes e/ou
sede na cidade para recolher os
impostos municipais. “Hoje o im-
posto é recolhido pela cidade

Regulamentação deve
coibir os clandestinos

SE APROVADA, lei vai regulamentar

motoristas de aplicativos

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

onde está a sede nacional. A em-
presa está atuando aqui então pre-
cisa recolher os impostos para a
nossa cidade”, ressalta Segalla.

A partir da aprovação do proje-
to, os motoristas de aplicativos
precisarão ter alvarás de funcio-
namento, pagar taxas e atende-
rem a legislação específica. “O
aplicativo nos passa quem está
credenciado e o motorista preci-
sa se ajustar às novas regras”,
explica o secretário.

 Adesivo facilita
identificação

A partir da regulamentação, os
passageiros também devem ser
beneficiados. Isso porque eles

terão como saber se o motorista
é clandestino ou não. “Estamos
colocando no projeto de lei que
os motoristas de aplicativos que

estiverem com tudo certo
conosco e com a empresa vão
precisar de um adesivo, que

será fixado no carro e que dará
segurança ao passageiro, que
vai identificar mais facilmente

os motoristas que estão
regulares”, explica o secretário

Renato Segalla.

Trâmite na Câmara

Todos devem
ser cobrados
O presidente do Sindetáxi, Claudio
Fernando Biazi, comemora o
anúncio da regulamentação: “É
muito importante para a
sociedade projetos de lei como
esse. Todos devem ser cobrados
da mesma forma. Os taxistas
cumprem tudo o que pedem e os
aplicativos também devem
cumprir. Além disso, ainda vai nos
ajudar bastante a coibir o
trabalho dos diversos clandestinos
que rodam na cidade”.

 Um dos apoiadores da lei de regulamentação dos aplicativos é o vereador
Sidnei Mazutti, que acredita que o projeto da Secretaria de Finanças seja
aprovado na Câmara. “Protocolando semana que vem, as comissões têm
até 15 dias para passar para votação no plenário. Nosso presidente pode

agilizar o processo e a votação ficará provavelmente para janeiro”, explica,
e acrescenta: “Acredito que todos os parlamentares serão favoráveis ao
projeto de lei, já que, além de igualar os motoristas de aplicativos com os

taxistas, representa muito mais segurança para o passageiro, que não
pegará mais corridas com clandestinos”.
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Bazar da Uopeccan
Neste sábado o Bazar Solidário da

Uopeccan estará de portas abertas com
promoções especiais de fim de ano.

Roupas, calçados e acessórios, adultos
e infantis a preços acessíveis. O

atendimento será das 8h30 às 11h30.
Fica no Núcleo Solidário, na Rua

Potiguaras, 880, Bairro Santo Onofre.

Escalada
Olha que dica interessante: neste

sábado, a partir das 14h, tem o 3º
Open Forvibe de Escalada. Será na sede

da Forvibe, que fica na Rua Pio XII,
857, no Bairro Neva, aqui, em Cascavel.

Festival de Dança
A Escola Bela Dança está completando cinco anos
de história e, para comemorar, sobe ao palco do

Teatro Municipal neste sábado e domingo com um
espetáculo de tirar o fôlego. As apresentações
começam às 20h. E, no domingo, às 15h, tem

workshop de Samba de Gafieira com o professor
Rodrigo Nantes da Escola de Dança de Salão Oito

Tempos, de Curitiba. Informações: (45) 99971-7316.

Rock
Seu coração vai mudar o ritmo da batida neste

sábado, na primeira edição do Old West Festival,
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em
Cascavel. Já comprou seu ingresso? Corre que

ainda dá tempo. Veja no site https://
www.diskingressos.com.br/event/9249.

Natal para Todos
Que tal aproveitar o
fim de semana para

entrar no clima
natalino? Ao lado da
Casinha do Papai Noel
tem apresentações que

vão te emocionar,
sempre a partir das 20h.

Vale muito a pena!

Se você quer manter limpa
a sua cidade, comece
varrendo diante de sua
casa. Provérbio Chinês

Felicidades!

Marlene Motta
Armiliato, Eliane

Freitas, Flavio Roberto
Pusebon, Renato Cesar

Pompeu e Paulo
Saraiva.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sempre animados e de bem com a vida,

Henrique e Vanda Pilark
Capa do Viver, a magnífica Andressa Cristina Espindola
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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

Em “O tempo não para”,
Menelau diz a Marocas que
não quer mais ser modelo da
Kikinico. Livaldo rouba o
chaveiro de Carmen. Helen
avalia os exames de Marocas
e afirma que alguém está
tentando envenená-la.
Herberto alerta a Lúcio que
detectaram a substância no
exame de Marocas. Samuca
deduz que Agnese é
responsável pelo
envenenamento de Marocas.
Foto: 10 Variedades novelas

Menelau não
quer mais ser
modelo da Kikinico
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Malhação
Soninha e Vagner pensam em como ficar juntos,

apesar das divergências de suas famílias. Flora insiste
para que Paulo se apresente com ela no Sapiência. Talís-
sia, Dandara, Garoto e Érico conversam com Jade sobre
racismo. Gabriela, Rafael e Bárbara levantam possibilida-
des de ajuda para Vagner. Rosália, Alex e Pérola incenti-
vam Márcio a vender seus doces. Vagner e Soninha
pensam em fugir juntos. Gabriela sugere que Rosália
empregue Vagner como seu ajudante na cantina da esco-
la. Dandara e Leonor se entendem em sala de aula.

Espelho da vida
Cris tenta encontrar a cabana de Danilo. Isabel

procura por Priscila na fazenda. Josi descobre que
Priscila é filha de Alain. Mauro César tenta se reapro-
ximar de Mariane. Jorge se insinua para Neusa. Cris
encontra as ruínas da cabana de Danilo. Priscila se
perde na mata. Josi conta para Mariane sobre a pater-
nidade de Priscila. Edméia/ Grace vai à casa de Mar-
got. Felipe aparece para Priscila, mas Vicente o afasta
da menina. Cris, que está delirando de febre, beija
Jorge pensando ser Danilo no momento em que Alain
e Isabel se aproximam.

O sétimo guardião
Júnior conta a Geandro que um homem misterioso

tirou a arma de sua mão. Gabriel acredita que Sampaio

seja o responsável pelo disparo. Peçanha alerta Macha-
do sobre o estampido. Machado descobre que Rita des-
truiu suas lingeries. Júnior manipula Geandro para que o
irmão o ajude a esconder sua culpa. Sampaio conta a
Valentina que Júnior atirou contra Gabriel. Stefânia fica
decepcionada com João Inácio, e Adamastor a apoia.
Mirtes impede que Guilherme fale com João Inácio.
Elisa e Lourdes brigam, e Maltoni acalma a situação.
Diana percebe o interesse de Elisa em Maltoni. Macha-
do e Peçanha investigam o disparo contra Gabriel. Leo-
nardo aprova o teste de câmera com Rita. Fabim reco-
nhece Marilda. Afrodite arma para que Nicolau não fale
com Atalla. Gabriel confronta Valentina.

**********************************
Teresa

Paloma insiste em tentar uma relação com Arthur
e diz que se está confuso, é por que ainda tem algum
bom sentimento por ela. Teresa procura Arthur e ele
conta que foi procurar por Paloma pois estava confuso,
e ela confessou que ainda o ama. Teresa aceita voltar
para Arthur. Arthur e Teresa vão à casa de Paloma e ele
conta a ela que os dois se reconciliaram. Teresa e
Arthur chegam a casa dos pais dela, onde está Maria-
no que pede que ela se case com ele.

As aventuras de Poliana
Cláudia confronta Yasmin sobre o roubo da mala

dos pais de Poliana. Cláudia convida Durval para
jantar com ela e as crianças. Nanci fica triste por

não estar trabalhando e se lamenta com Branca.
João, Débora e Marcelo vão jantar juntos na padaria
e têm um momento em família. Benício pergunta
para Durval quais são suas intenções com Cláudia
no meio do jantar. Raquel relembra o beijo de Gui-
lherme e Brenda e recusa seu convite para sair.
Jeferson desabafa sobre seus problemas com Ciro.
Luísa sai para correr e relembra momentos de sua
juventude com Marcelo. Débora, João e Marcelo
se abraçam e são flagrados por Luísa.

****************************
Jesus

Jesus fica satisfeito com o posicionamento de
Pedro. Zebedeu estranha a presença do centurião
na casa de Sara. Pilatos recebe uma mensagem do
imperador de Roma. Adela tenta amolecer o cora-
ção de Barrabás. Os apóstolos escutam as pala-
vras de Jesus. O centurião deixa a casa de Sara.
Lázaro fala sobre Susana com suas irmãs. Sha-
baka aconselha a filha. Pilatos diz que será obrigado
a devolver o corbã dos judeus. Cassandra e Edis-
sa falam sobre seus passados. Joana estranha o
comportamento de Judite. Livona se apavora ao ser
questionada por Gestas sobre a esposa de Levi.
Claudia aconselha Pilatos a devolver o tesouro sa-
grado dos judeus. Os apóstolos ficam chocados ao
ouvirem Jesus dizer que será morto. Pilatos pede
para chamarem Caifás. Tiago Justo não gosta de
ver Abel conversando com Deborah.

 � SBT

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Priorize trabalho em equipe. Boa hora para plane-
jar uma viagem ou abrir espaço para novas expe-
riências. No amor, promessa de momentos de pra-
zer ao lado da pessoa amada e paquera para quem
anda só. Palpites: 93, 75 e 66. Cor: roxo.

To
ur

o Você conta com um ótimo instinto para mexer com
dinheiro, especialmente se envolver imóveis. Tal-
vez não seja tão fácil manter a harmonia com a
família. Atração física pode reacender a paixão
com ex-amor. Palpites: 67, 49 e 40. Cor: branco.

G
êm

os Mal-entendidos podem trazer dor de cabeça no
trabalho: atenção com conversas e documentos.
Os astros enviam boas energias para fazer conta-
tos. Converse com sua cara-metade para acertar
a vida a amorosa. Palpites: 59, 77 e 50. Cor: preto.

C
ân

ce
r Terá que trabalhar com dedicação se quiser dar

conta das suas tarefas. Astral positivo para orga-
nizar as finanças e redobrar a cautela com com-
pras por impulso. O ciúme pode virar uma armadi-
lha: cuidado! Palpites: 51, 24 e 15. Cor: azul-claro.

Le
ão

Seu jeito seguro e confiante está em alta, favore-
cendo os contatos no ambiente profissional e na
vida pessoal. Há sinal de muita intimidade e pura
paixão na vida amorosa. Paquera superfavoreci-
da. Palpites: 34, 61 e 43. Cor: lilás.

V
ir

ge
m Seu lar será sua prioridade hoje.Mas não se pre-

ocupe, você vai dar conta de tudo com tranquili-
dade. Bom dia para os estudos e cursos. Na pa-
quera, seu interesse talvez não seja correspondi-
do. Palpites: 44, 35 e 89. Cor: marrom.

Li
br

a Aproveite o dia para organizar reuniões com cli-
entes ou colegas: elas serão produtivas. Bons
contatos em viagens, por telefone ou redes soci-
ais. Saia da rotina com a cara-metade. Palpites:
54, 63 e 81. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão Seu talento financeiro está em alta! Astral favorá-
vel para quem busca emprego, desde que evite a
arrogância em seus contatos. Fique mais ao lado
da pessoa amada e não dê ouvido a palpites de
invejosos. Palpites: 01, 55 e 82. Cor: vermelho.

S
ag

it
ár

io Seu charme e magnetismo pode fazer com que as
outras pessoas te procurem para contar segre-
dos. Tome a iniciativa e invista em seus sonhos.
Sorte e sucesso na paquera: não desista de uma
nova paixão! Palpites: 29, 74 e 83. Cor: prata.

C
ap

ric
ór

ni
o

Astral favorável para trabalhar em segredo, traçar
estratégias e planos. Na vida pessoal e afetiva,
também há chances de não querer mostrar seus
sentimentos logo de cara. Confie em seu sexto
sentido. Palpites: 66, 75 e 12. Cor: dourado.

A
qu

ár
io Parcerias e trabalhos em equipe recebem prote-

ção extra dos astros. Nas amizades, reforce os
laços. Excesso de trabalho ou diferenças de opi-
nião podem tumultuar a vida amorosa: conversem
com calma! Palpites: 04, 76 e 40. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Se depender das estrelas, você deve atrair o apoio

de pessoas bem-sucedidas para progredir na
carreira. Mas tenha cuidado para não se distrair
no serviço. Pode surgir atração por colega de tra-
balho. Palpites: 23, 50 e 59. Cor: amarelo.
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 Inaugurada dia 8 de novembro, a
UPS (Unidade Paraná Seguro) Oeste,
completa um mês de funcionamento
e já comemora os frutos do trabalho.

Nesse período, os policiais abor-
daram 856 pessoas, prenderam 27
e apreenderam oito. Nesse tempo,
a unidade também recolheu sete
veículos irregulares e recuperou
dois veículos roubados. A unidade
obteve resultados positivos no com-
bate ao tráfico de drogas, com apre-
ensão de 3,1 quilos de maconha.

A UPS fica no cruzamento das Ruas
Apalais e Apinajés, no Bairro Santa
Cruz, e atende a cerca de 35 mil pes-
soas da região oeste de Cascavel.

Com um efetivo de 17 policiais e
duas viaturas, a unidade tem contribu-
ído na diminuição de práticas crimino-
sas em toda a região de abrangência.

O sargento Elias Anastácio dos
Santos, responsável pela unidade,

UPS Oeste registra
uma prisão por dia

avalia positivamente o trabalho de-
senvolvido. Segundo ele, a proximi-
dade da polícia com a comunidade
abre portas para uma atuação dire-
ta e eficaz no combate à criminalida-
de. “A participação da comunidade
está sendo muito importante para
reduzir a criminalidade. Pelos telefo-
nes disponibilizados, os moradores
que têm dúvida ou reclamação entram
em contato comigo ou com a base.
Qualquer solicitação de apoio ou sus-
peita eles estão ligando e essa parti-
cipação está sendo positiva”.

Se a Polícia Militar vê com bons
olhos o trabalho da UPS Oeste,
quem elogia mais ainda é a vizi-

CRITÉRIOS
As UPSs (Unidade Paraná

Seguro) são implantadas com
base em alguns critérios,

como alto índice de criminali-
dade da região, número popu-
lacional e risco que correm
pessoas de determinada

comunidade.

UPS era antiga

reivindicação da

comunidade da região

oeste de Cascavel

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

Mais participação
Além do 190, a UPS Oeste disponibilizou outro telefone para que a comunidade

entre em contato: é o (45) 3326-9168.

O sargento Elias Anastácio dos Santos lembra que, para que a unidade siga

prestando um bom serviço à comunidade local, é fundamental que as pessoas
continuem confiando no trabalho dos policiais e denunciem cada vez mais.

“Ainda falta uma participação maior da comunidade, que tem de nos trazer

todos os problemas no tocante à segurança pública”, reforça.

nhança. Isabel Vieira mora no Bair-
ro Santa Cruz há 35 anos e diz que
o clima de segurança no bairro
melhorou bastante. “Não tenho
dúvidas, para mim, ficou uma ma-
ravilha. Era muita bagunça na rua,
tinha o salão abandonado há mui-
tos anos, passavam carros com
som alto, ninguém tinha paz. Agora
ficou um sossego.”

A UPS Oeste é a terceira insta-
lada em Cascavel. A primeira uni-
dade - que foi também a primeira
do interior do Estado - foi instalada
em 2012 no Bairro Interlagos e a
segunda, entregue em abril de
2017, fica no Jardim Universitário.

UPS Oeste registra
uma prisão por dia
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Operação
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido em Cascavel com
drogas e R$ 700 em dinheiro pela
Operação Progresso, deflagrada na
manhã dessa quinta-feira (6) pela
Polícia Civil. A ação tinha como
objetivo coibir crimes de roubo e
tráfico de drogas.
Aproximadamente 100 policiais
participaram da ação que começou
pela cidade de Matelândia com
alvos em Céu Azul, Ramilândia, Vera
Cruz do Oeste, Cascavel e Foz do
Iguaçu. A polícia contou com o
apoio do helicóptero do GOA
(Grupo de Operações Aéreas). Ao
todo, 17 pessoas foram presas.

 Uma menina de quatro anos tra-
zida em estado grave ao HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel na
tarde de quarta-feira (5) está se re-
cuperando bem. A informação é da
assessoria do hospital, que infor-
mou ainda que a criança não pre-
cisou passar por cirurgia e que per-
manece internada e em observação
na ala pediátrica.

Ela foi trazida ao hospital pelo
aeromédico do Consamu com uma
perfuração no tórax causada por um
disparo de arma de fogo. Três ho-
mens invadiram a casa da família
da criança, em Guaíra, para roubar
uma camionete Fiat Strada. Duran-
te a ação, ela foi baleada. O pai dela

Criança baleada
se recupera no HU

também ficou ferido e foi levado ao
Hospital Bom Jesus, em Toledo. Ele
teve uma fratura exposta na mão
causada por um dos tiros dispara-
dos pelos bandidos.

O hospital não repassou infor-
mações sobre o estado de saúde
do pai, mas as informações inici-
ais eram de que o ferimento não
oferecia risco à vida.

Incêndio em ônibus
O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de ontem (6) para conter um

princípio de incêndio em um ônibus na BR-369, em Cascavel. O veículo pertence
a uma banda e estava passando por serviços em uma oficina, nas proximidades

do Trevo Cataratas, quando uma pane elétrica deu início ao fogo. Objetos e
instrumentos da banda foram retirados a tempo, mas o veículo sofreu diversos

danos. O proprietário do ônibus passou mal e precisou de atendimento médico.
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     ITALIANO
17h30 Juventus x Internazionale

         ALEMÃO
17h30 W. Bremen x F. Düsseldorf

   FRANCÊS
17h45 Monaco x Nice

        ESPANHOL
18h Leganés x Getafe

JOGAM HOJE

Decisões reabrem o
Ginásio Sérgio Mauro
Tradicional palco esportivo em

Cascavel, o Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto será reaber to nesta
sexta-feira após cerca de seis me-
ses fechado para reformas. E o re-
torno será da maneira que o local
acostumou o público a o ver: com
decisões. De hoje a domingo 17
troféus do Campeonato Municipal
de Futsal serão erguidos lá.

A programação será aberta com
quatro jogos pelo naipe masculino
nesta sexta-feira, a par tir das
19h30, quando FOX Warriors e
Amigos do Amarelo disputam o ter-
ceiro lugar da categoria adulta da
Chave Prata. Depois, às 20h20, TM
Balanças e Combate Móveis due-
lam pelo bronze da categoria Mas-
ter, enquanto ZZ Lanches/Santa
Cruz e Clube da Quinta disputarão
o bronze da Chave Ouro da catego-
ria adulta às 21h10, e Estrela Azul
e AE Cometa farão a final da cate-
goria Master às 22h.

Um dia todo de futsal
No sábado serão outras 11 partidas no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, das
8h30 às 19h40. A programação será aberta com a final do Sub-15 feminino,

entre Colégio 14 de Novembro e Colégio Marilís. Em seguida, ainda pela manhã,
haverá quatro jogos valendo o troféu de terceiro lugar: Colégio Santa Maria/

Multicabos x Colégio Marista (sub-11, Prata), Futuro de Ouro x Colégio Marista
“A” (Sub-15) e Copel Clube x Guarujá (Sub-7).

À tarde, a partir das 14h, haverá outras cinco disputas pelo bronze: Professor Wiliam
x Colégio Marilís (Sub-15), Escolinha Messias x Country Club “A” (Sub-9, Prata),

Guarujá x Colégio FAG (Sub-11, Prata), Country Club x Grêmio Bate Bola (Sub-13,
Prata) e Colégio Marista x Seleção Juventude/Unipar (Sub-17). Em seguida terão
início as partidas mais aguardadas da competição, as finais adultas masculinas da
Chave Prata, entre Leão Loko e Paróquia Santa Rita de Cássia (17h40), e da Chave

Ouro, entre Controle Sistemas/Predadores x VIP Sports/Bichados (18h40).

FÁBIO DONEGÁ

O campeonato
O Campeonato Municipal de Cascavel
teve início no dia 20 de agosto, com
204 equipes inscritas nas categorias
sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15,
sub-17, adulto e master no naipe
masculino, e sub-15, sub-17 e adulto
no feminino. Pelo regulamento, nas
categorias que tiveram mais inscritos
os 16 primeiros avançaram da
primeira fase para disputar o título da
Chave Ouro e os demais avançaram
para disputar a Chave Prata.

Campeões menores
Quatro campeões das categorias
menores do Municipal de Futsal já foram
definidos, na última terça-feira, no
Ginásio da Neva. Destaque para as
equipes da Adaf (Associação Desportiva
Amigos do Futsal), que disputaram os
quatro títulos da noite, apesar de terem
faturado apenas o da categoria sub-9
Ouro (foto), ao vencer o time do Professor
Wilian por 4 a 1. Porém, levou o troco na
sub-7, por 3 a 2. Na sub-13 Ouro e na Sub-
11 Ouro, o Clube Comercial/Santa Maria
levou a melhor, com vitórias por 2 a 1 e 3
a 2, respectivamente.

 Feminino
Para domingo estão marcados apenas dois jogos pelo Municipal de Futsal, mas não

menos importantes. Às 9h Stein e Furacão disputam o terceiro lugar e às 10h Afeto e
Lado Oposto Uniformes disputam o título da categoria adulta feminino.

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

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

Cascavel, 07 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

          INGLÊS
10h30 Bournemouth x Liverpool
13h Arsenal x Huddersfield
13h Man. United x Fulham
15h30 Chelsea x Man. City
17h45 Leicester x Tottenham

          ITALIANO
12h Napoli x Frosinone
15h Cagliari x Roma
17h30 Lazio x Sampdoria

          ESPANHOL
10h At. de Madri x Alavés
13h15 Valencia x Sevilla
17h45 Espanyol x Barcelona

            ALEMÃO
12h30 B. de Munique x Nuremberg
12h30 Schalke 04 x B. Dortmund
12h30 B. Leverkusen x Augsburg

JOGAM SÁBADO

O piloto cascavelense Gustavo Myasava, da
MRF Racing/EMS Farmacêutica, disputa a 8ª e
última etapa da temporada 2018 da Stock
Light neste domingo, no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo. “É uma pista especial.
Sempre andamos bem e este ano já fizermos uma
pole lá. Será a última corrida do ano por isso é
importante fazer uma grande prova”, diz
Myasava, que corre em dupla com Leonardo
Sanchez. O treino classificatório será às 13h20
de sábado e a corrida às 12h45 de domingo.

VANDERLEY SOARES/DIVULGAÇÃO

Finais no Ninho da Cobra
O Estádio Ninho da Cobra (The-

odoro Colombelli) será palco das
partidas finais do Campeonato
Municipal de Futebol Menores nes-
te domingo. Serão seis jogos que
movimentarão atletas das catego-
rias sub-9 a sub-13 durante todo o
dia no local.

A primeira partida está marca-
da para as 9h10, com disputa pelo
terceiro lugar da categoria sub-11
entre Globoaves e Grêmio São Cris-
tóvão. Ainda pela manhã, haverá
outras duas disputas pelo troféu de
bronze: Grêmio São Cristóvão x MEC
(Sub-9) e Santos x Grêmio São Cris-

tóvão (Sub-13).
À tarde, AUF Universitário e San-

tos disputam o título da sub-11 às
14h50, enquanto Grêmio Bate
Bola e Santos decidem a sub-9 às
15h30 e CWS x FCC/CEFA duelam
pelo título da sub-13 às 16h10.

COPA UNIÃO
Por conta das finais do Municipal Menores,

além do jogo de volta da final da Copa
Amop de Futebol Regional, a decisão da

Copa União de Futebol Amador, que seria
realizada neste domingo, foi transferida para o
próximo, dia 16. A competição, realizada na
categoria Livre, é a segunda organizada pela
Liga de Futebol e Futsal Paranaense e tem as
equipes Ponte Preta e Resenha na disputa

pelo título. Ambos os finalistas têm
representante no D’Napolli, que neste

domingo faz o jogo de volta da final da Copa
Amop em Cafelândia, contra o time local.

Na ida, a equipe cascavelense perdeu por 1
a 0, em casa, e agora busca devolver a
derrota para levar a decisão aos pênaltis.
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Cidade que acostou a apresen-
tar para o mundo, e fazer parar os
mais aficionados apaixonados pelo
futebol parar tudo nesses momen-
tos, duelos de elevada técnica en-
tre Real Madrid e Barcelona, Madri
terá outro superclássico neste do-
mingo: River Plate x Boca Juniors,
pela final da Libertadores 2018. O
jogo está marcado para as 17h30,
pelo horário brasileiro, e terá trans-
missão ao vivo pelos canais FOX
Sports e SporTV.

Depois de duas semanas de
controvérsia e incer tezas sobre
como e onde seria decidida a final
da competição, Boca e River se ins-
talaram ontem na capital espanho-
la e no mesmo dia realizaram os
primeiros treinamentos.

Superclássico em Madri
Mesmo a milhares de quilôme-

tros de Buenos Aires, a segurança
do encontro segue sendo questão
central para a realização do confron-
to. Um líder da torcida organizada
do Boca Juniors foi deportado para
a Argentina ao chegar à cidade.

Diante do decisivo encontro de
domingo, com muitos dos 81 mil
ingressos reservados para a abun-
dante comunidade argentina que
mora na Espanha, o Boca iniciou a
preparação nas instalações da fe-
deração espanhola em Las Rozas,
no noroeste de Madri.

Já o River Plate aterrissou no
aeroporto de Barajas pela manhã
e no fim da tarde realizou uma ati-
vidade no centro de treinamento do
Real Madrid, em Valdebebas.

          LIBERTADORES

17h30 River Plate x Boca Juniors

       ESPANHOL

13h15 Huesca x Real Madrid

          ITALIANO

12h Parma x Chievo

17h30 Milan x Torino

JOGAM DOMINGO


