Ecopark Morumbi não
aguentou um mês inteiro
Um projeto milionário construído para beneficiar a comunidade, o Ecopark Morumbi já é
alvo do vandalismo. A ação mais absurda foi o pilar derrubado para que pudessem entrar
com um carro no parque. A inauguração do Ecopark completa um mês neste sábado.
z Pág. 6

As novas estrelas do Zoo
As mais novas estrelas do Zoo de Cascavel,
Princesa Medicin, Toni, a “pequena” Glória e
uma corn snake, foram apresentadas ontem e
poderão ser visitadas a partir deste sábado.

, 14/12/2018
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Cascavel participa do
Paranaense de Basquete
em Cadeira de Rodas
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AGÊNCIA BRASIL

“Irmãos e minhas queridas
irmãs, agradeço a Deus por
estar aqui. Quero cumprir a
lei brasileira. Estou nas
mãos da Justiça. O João de
Deus ainda está vivo”.

Opinião
POBREZA AUMENTA
Quase 14 anos de governos petistas ainda produz nefastos efeitos
na nossa não tão pujante economia. O IBGE divulgou a Síntese de
Indicadores Sociais mostrando que em um ano o Brasil passou a ter
quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza,
chegando a 54,8 milhões em 2014, 26,5% da população brasileira.
A população em condição de pobreza extrema aumentou 13%,
saltando de 13,5 milhões para 15,3 milhões que dispõem de menos de
R$ 140 por mês, e a pobreza quem recebe menos de R$ 406 por mês.
Em 2017, eram 9,7 milhões de brasileiros vivendo com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 85 por mês.
A maioria deles estão no Nordeste, são mais de 25 milhões, ou
44,8% da população.
O estado do Maranhão é tem a maior proporção de pobres: 54%.
Já Santa Catarina tem o menor percentual de pobres, 8,5%.
Na média nacional, os 10% mais ricos ganhavam 17,6 vezes
mais que os 40% mais pobres, ou R$ 6.629 contra R$ 376. A Região
Nordeste tem a maior desigualdade: 20,6 vezes, ou R$ 4.544 contra
R$ 221. Em seguida, vem a Região Norte, com uma diferença de 18,4
vezes, o Centro-Oeste, com 16,3 e o Sudeste com 11,4. A menor
desigualdade foi da Região Sul, onde os mais ricos ganhavam 11,4
vezes mais que os mais pobres.
E a desigualdade entre brancos e pretos e pardos diminuiu um
pouco. Os pretos ou pardos representavam 75,2% das pessoas com
os 10% menores rendimentos em 2017, contra 75,4% em 2016. Na
classe dos 10% com os maiores rendimentos, a participação de pretos ou pardos aumentou de 24,7% em 2016, para 26,3% em 2017.
Porém, a situação tem jeito. A pesquisa do IBGE calculou que
para o País eliminar a pobreza extrema precisaria investir cerca de R$
1,2 bilhão por mês. Já com R$ 10,2 bilhões mensais seria possível
erradicar toda a pobreza do País. Fazível, além de alimentar o PIB.

Médium João de Deus,
acusado de ter estuprado ao
menos 330 mulheres. No
Paraná, o MP abriu um
canal próprio para atender
as denúncias:
(41) 3250-4022, e-mail
naves.mp@mppr.mp.br e
ainda pessoalmente, no
Bloco I da sede do MPPR
(Rua Marechal Hermes, 751,
5º andar, Centro Cívico).
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Após “descoberta” da
Câmara, prefeitura
vai atrás de imóveis
Após constatação de
concessões vencidas
pela Comissão Especial
de Revisão da Legislação
Municipal, a Prefeitura de
Cascavel notificou os ocupantes de imóveis públicos. Ontem, os membros
discutiram os procedimentos adotados pela
administração pública.
Foram 15 imóveis notificados e em outras 12 áreas repassadas a terceiros não foram tomadas
providências. Na maioria
dos terrenos concedidos
a entidades que tinham
prazo para construírem
as estruturas, obra alguma foi encontrada.
Em levantamento minucioso, a Comissão Legislativa identificou áreas repassadas inclusive para
pessoas físicas. Muitas
das concessões ocorreram há mais de dez anos,
e já estão vencidas, o que
dá o direito ao Município
de retomar a posse, mesmo com construções.
Há casos de terrenos
públicos com casas de
herdeiros de beneficiários
das concessões. O passo
ideal agora seria uma
reintegração de posse,
conforme apontou o grupo: recomendação que
será feita pelo Legislativo.
À Comissão, a prefeitura chegou a alegar que
“as concessões a pessoas físicas, de acordo com
a Lei Orgânica, ocorrem
quando há interesse público ou social, uma vez
que foram submetidas a

apreciação legislativa” e
também tem amparo na
legislação federal a autorização de “concessão
para fins de moradia”.
Um dos casos que mais
chamam a atenção é de
concessão ao empresário
Orineu Rodrigues Batata
de uma área que integra
o Parque Tarqüínio - caso
que não foi comentado na
resposta da prefeitura.
Também foi verificado
o repasse de uma área de
preservação ambiental no
Bairro Aclimação a Alexio
Pedro Sauer.
Há ainda casos de instituições, como a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que obteve
uma área para construção
de laboratório genético obra que jamais saiu do
papel no local previsto.
Em dois casos - um para
a Associação das Câmaras do Oeste e outro para
a Fundação Canal 21 - a
prefeitura repassou áreas
em local indefinido e nem
na resposta a atual gestão
precisou o local. “São pessoas que receberam uma
concessão em uma época
e o beneficiário nem está
mais lá. O Município tem
que retomar essas áreas
e, se houver possibilidade
jurídica, criar um programa
para beneficiar mais pessoas que precisam de áreas para morar ou abrir empresas”, ressalta Mauro
Seibert (PP), vereador e presidente da Comissão.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Grandes estão incomodados
O trabalho da Comissão Especial de Revisão da Legislação tem
dado resultado e representa um importante avanço para
Cascavel: leis estabelecidas e atualizadas dão segurança aos
moradores e aos investidores. No entanto, o resiliente
vereador Mauro Seibert descobriu como é “pôr a mão no
vespeiro”. As leis antigas e desatualizadas beneficiavam
alguns em desfavor do interesse comum - inclusive provocando
a ira de repartições religiosas e afins. Vale ressaltar que o
avanço é propiciado por um competente grupo de servidores
públicos que não está nem um pouco preocupado com o
barulho negativo - quer mesmo é fazer valer a justiça.

Fiscalizações
As fiscalizações ficariam a
cargo da prefeitura, mas a
Câmara pode liquidar em
definitivo essas concessões
vencidas, devolvendo ao
Município esses imóveis. Em
áreas públicas não há
questionamento do chamado
usucapião. “O trabalho que
começou este ano deve
continuar pelas próximas
legislaturas. É um trabalho
longo”, estima Seibert.

Ponto facultativo
Decretado ponto facultativo no
dia 21 de dezembro aos
servidores das escolas e ponto
facultativo dias 26, 27 e 28 da
administração direta e
indireta. A prefeitura
considera que, para preservar
a isonomia, os servidores que
cumprirem jornada dias 24,
26, 27, 28 e 31 terão as horas
serão lançadas no banco para
compensação futura. Os
secretários devem adotar
escalas para não interromper
os trabalhos. A coleta de lixo

e o transporte de passageiros
não têm ponto facultativo.

Regimento
O presidente da Câmara, Gugu
Bueno (PR), promulga hoje, às
9h30, o novo Regimento
Interno da Câmara de
Cascavel. Passados mais de
40 anos de sua publicação
original - a última revisão foi
feita em 1975 -, os
vereadores aprovaram neste
ano, após muitas reuniões e
emendas, o novo documento.

Despedida
O procurador Jurídico da
Câmara, Rodrigo Tesser, estava
em clima de despedida ontem.
Ele será um dos que deixarão
o cargo com a chegada do
novo presidente do Legislativo,
Alécio Espínola (PSC), que
mantém sigilo da equipe. Com
grande experiência legislativa,
Mario Galavotti também
aproveitou o momento - ele
também não é concursado.
Porém, a expectativa é de que
Galavotti permaneça!

FOSSAS ECONÔMICAS
Edital máximo de R$ 400 mil teve economia de R$ 113 mil
para limpeza de fossas e caixas de gordura em 13 secretarias
municipais. Foram ganhadoras: Autofossa Oeste, R$ 207,2
mil, e Mafer Desentupidora, R$ 80 mil.
z Semana que vem está prevista a votação do reajuste do
IPTU e do lixo em Cascavel na Câmara.
z Os projetos deverão acalorar os debates no plenário e já
tiveram pareceres contrários da Comissão de Justiça.
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ConstRua Cidadão
colhe mais um fruto
SECOM

O Natal nunca teve um significado tão especial para Douglas Felipe Antunes como neste ano. Durante anos ele viveu nas ruas de
Cascavel, alcoolizado. Foi alcançado pela Secretaria de Assistência
Social, que lhe ofereceu a oportunidade de mudar de vida. “E eu agarrei a chance, pedi às assistentes
sociais uma nova oportunidade e
fui encaminhado para o projeto
ConstRua Cidadão”, conta Douglas.
O programa foi proposto pelo
prefeito Leonaldo Paranhos no dia
1º de maio de 2017. Desde então,
mais de 50 pessoas passaram
pelo ConstRua, que oferece bolsa
de R$ 300, oficinas profissionalizantes e a realização de atividades
laborais em vários locais do Município. “Com essa rotina, a gente
consegue concretizar momentos
como este, o emprego formal para
as pessoas que realmente querem
mudar de vida”, disse o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior.
A notícia do novo trabalho de
Douglas foi dada no gabinete do
prefeito Leonaldo Paranhos, que
não disfarçou a alegria em ver a
transformação de vida de Douglas

PREFEITO
Paranhos e
Douglas: uma
nova vida

Felipe Antunes: “O ConstRua foi
concebido com este cenário: dar
oportunidade, resgatar as pessoas
e demonstrar que o poder público
tem apreço por elas. Elas não podem sentir que estão isoladas. E
ter aqui a oportunidade de ter mais
uma pessoa encaminhada, já com
carteira assinada, é uma alegria
grande. É um grande presente de
Natal para mim, enquanto prefeito,
e para ele, que será referência para
os demais”, ressaltou Paranhos.

Cidade amiga do idoso
Na mesma oportunidade, o secretário Hudson Moreschi e o diretor da
Secretaria de Assistência Social, Emílio Martini, entregaram ao prefeito
Leonaldo Paranhos o certificado de “Cidade Amiga do Idoso”, que inclui
Cascavel no projeto do governo federal. Em todo o País, dos 5.570
municípios, apenas 314, integram esse projeto e Cascavel é um deles.
“Desde o início, com a Secretaria de Assistência Social, planejamos isso.
Sabemos que a realidade do Brasil e do mundo está mudando. As pessoas
estão vivendo mais e a nossa cidade não é diferente”, pontuou o prefeito.

Carta do Provopar
O anúncio da contratação de Douglas
Felipe Antunes foi feito pela presidente
de honra do Provopar, Fabíola Paranhos,
que leu emocionada uma carta onde
relatava a efetivação do jovem como o
mais novo funcionário da entidade. “É
merecimento e esforço dele. Ele se
dedicou e sempre cumpriu os horários.
Mesmo como voluntário, ele sempre teve
responsabilidade com as nossas ações do
Provopar”, disse Fabiola Paranhos.
Na mesma hora, o novo funcionário do
Provopar recebeu a camiseta de uniforme
e a carteira registrada. O presente foi
entregue e acompanhado pelas
assistentes sociais responsáveis pelas
abordagens a Douglas nas ruas da
cidade. Para o prefeito Leonaldo
Paranhos, este foi um momento muito
especial, porque “estamos trabalhando
com pessoas que realmente precisam e
querem de uma oportunidade e o
ConstRua Cidadão foi criado com esta
finalidade, resgatar oferecer dignidade às
pessoas que querem mudar de vida”.

CASCAVEL, 14 DE DEZEMBRO DE 2018
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Ecopark Morumbi não
aguenta um mês inteiro

Uma obra voltada especialmente para a comunidade, o Ecopark
Morumbi, na zona norte de Cascavel, cuja inauguração completa um
mês neste sábado, já tem espaços
depredados. E os estragos são grandes. Em uma das entradas um pilar
que estava no meio de uma ciclovia
foi arrancado por vândalos, que queriam entrar com um carro no parque.
Torneiras dos bebedouros estão quebradas e alguns brinquedos dos parquinhos também já
foram destruídos.
“Infelizmente, ainda não conseguimos pôr mais segurança no parque. Já solicitei mais pessoas para
fazer rondas. Essa é uma das regiões onde mais sofremos com vandalismo. Até com carro já entraram
no parque. É uma situação bem
complicada”, explica o secretario
de Meio Ambiente, Alcione Gomes.
Isaias Franco mora na região e
reclama: “É muito vandalismo no
parque. O pessoal quebra as mu-

das das árvores, depreda os espaços, quebra as coisas. À noite
usam drogas aqui. Está bem complicada a nossa situação aqui”.
O secretário diz que as torneiras e pilar da ciclovia foram quebrados por vândalos, mas que ainda investigam de quem é a responsabilidade pela cerca de palito de
cimento, já que alguns deles já estão quebrados.

Vandalismo deixa
suas marcas no
Ecopark Morumbi
 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

Ainda não está pronto
As obras do Ecopark Morumbi foram entregues dia 15 de novembro, mas
não estão 100% prontas. “A empresa ainda está trabalhando e ajustando
algumas coisas. Em breve será dada a documentação de finalização do
projeto”, explica o secretário de Meio Ambiente, Alcione Gomes.
Os banheiros do Ecopark ainda não foram ativados. Motivo: falta de pessoal
para cuidar da limpeza. “Ainda temos que acertar a parte de zeladoria do
parque com uma empresa de limpeza para que esses espaços possam ser
abertos para a população”.
A empresa que executa a obra é a Contersolo Ltda. O parque representa
um investimento aproximado de R$ 17 milhões e faz parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado), recebe recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) com contrapartida do Município.
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A Secretaria de Educação do Paraná e o NRE (Núcleo Regional de
Educação) entregaram o CAS (Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos do
Paraná) de Cascavel. O espaço fica
no Colégio Itagiba Fortunato, no Bairro Brasília, atrás da UPA.
Marta Fátima da Silva vai coordenar o CAS, que começa a funcionar a
partir de 2 de janeiro, não esconde a
expectativa: “Teremos capacitação
profissional, atendimento educacional
especializado, apoio técnico e pedagógico, pesquisas com universidades
e também teremos um núcleo de convivência”, explica.
O local foi pensado para descentralizar os atendimentos e também as
capacitações de intérpretes de Libras
(Língua Brasileira de Sinais) que antes eram só realizados em Curitiba.
Segundo a secretária de Estado
de Educação, professora Lúcia Cortez é um grande avanço na educação
de pessoas surdas na região oeste
do Paraná. “É um local para preparar
profissionais para atender o surdo e
também o próprio surdo e suas famílias. Nós trabalhamos para auxiliar e
inserir a pessoa surda em todas as
áreas da sociedade e isso começará a ser feito aqui”.
Serão beneficiadas pelo menos 3,4
mil pessoas de toda a região oeste que
precisam desse atendimento.

Melhor atendimento
As intérpretes Nilce Alves Vaz e
Patrícia Salvador ficaram contentes
com a novidade. “É muito bom para
nós um espaço como este em
Cascavel. Antes sempre tínhamos que
ir para Curitiba. Agora é muito mais
prático. Vamos ganhar muito mais
tempo e poder ajudar nossos alunos
da melhor forma possível”, disseram.

FÁBIO DONEGÁ

Centro vai permitir avançar
no atendimento aos surdos

CAS vai funcionar no Colégio Itagiba Fortunato

 Reportagem: Silvio Matos

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- Erivelton Martins e Luana Karoline Rodrigues
2- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
3- Marcelo Andrade dos Santos e Debora Cristina Rodrigues Magalhães
4- Felipe Rodrigues Bernardino de Jesus e Glauciéli Hoffmann de Gois Silva
5- Wiliam Jeremias dos Santos e Rosenilda Quilimascimo de Abrão
6- José Francisco do Carmo e Maria Aparecida Silva
7- Michel José Antunes e Flávia Regina Ribeiro
8- Rogerio Oliani Borges e Joana Paula Carneiro
9- Willian Weydmann Wobeto e Maria Helena Correia
10- Edivanildo Belarmino de Sousa e Leticia Nunes Vieira
11- Zacarias Batista de Oliveira e Marize Terezinha de Jesus Affonso Oliveira
12- Giuseppe Eugenio Peruzo Iacono e Debora Bavaresco
13- Ari Antonio Grebinsky e Roseli dos Santos
14- Sandro Macelo Paris Franzoi e Fabíola Nascimento Ramos
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 14 DE DEZEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Toni, Princesa e Glória:
as novas estrelas do Zoo

FOTOS: FABIO DONEGÁ

Toni tem quatro anos e pesa 70
quilos. Seu porte imponente e até
parece dócil, mas quem tem juízo
mantém distância. Princesa Medicin tem três anos e 250 quilos e é
a mãe da “pequena” Glória, recémnascida de 20 quilos. Ah! Tem ainda uma corn snake (cobra milho, na
tradução livre). Parece até elenco
de animação da Pixar, mas não é.
Eles compõem a família do Zoológico Municipal de Cascavel, apresentada ontem e que poderão ser
visitados a partir deste sábado.
Toni é uma onça-pintada que,
assim como a cobra, veio do
Refúgio Biológico Bela Vista,

em Foz do Iguaçu.
Já a Princesa Medicin é uma anta
que acaba de ser mãe. Inclusive, Glória nasceu no Zoo de Cascavel. Princesa veio de Dois Vizinhos.
A cobra ainda não tem nome.
Ela tem pouco mais de um metro, é “mansinha” e possui uma
cor alaranjada.
“Depois de quatro anos, agora
a população tem mais quatro motivos para nos visitar. Estamos muito felizes com a chegada desses
novos animais. Estão todos convidados para conhecê-los”, disse o
veterinário responsável pelo Zoo,
Ilair Dettoni.
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Irmãs Clarissas
Olha só que dica legal. No seu passeio pelo Centro de
Cascavel para ver a decoração e fazer suas compras, que tal
dar uma paradinha para fazer aquele lanchinho gostoso?
Uma boa opção fica ao lado da Catedral Nossa Senhora
Aparecida, onde a Comissão Pró-Mosteiro montou uma
barraca e está vendendo muitas delícias, sempre a partir
das 16h. Melhor: a renda vai para a manutenção do
Mosteiro Mãe da Providência, das Irmãs Clarissas.
DIVULGAÇÃO

As irmãs Dejan, Dejane
e Dóris, com o vereador
Serginho Ribeiro,
recebendo justa
homenagem da
Câmara de Cascavel

Felicidades!
Diego Almeida, Oscar da
Silva, Tatiane Bertolino,
Patrícia Santos, Suélen
Grapégia Zeni, Ane Rohde,
Liza de Col, Elaine Siebert e
Cleunice Siqueira.

Natal para Todos
A programação do Natal para Todos está imperdível. Hoje
tem Coral e Orquestra da Itaipu, no sábado tem espetáculo
teatral Filho de Deus Menino Meu da Fraternidade O
Caminho Cascavel, no domingo tem show com Ricardo
Denchuski e os alunos do Projeto Viola Lindeira de
Cascavel. Sempre a partir das 20h, ao lado da casinha do
Papai Noel.

Concerto Natalino

Rosangela Ranzi comemora neste fim de semana mais um
ano de vida com seus amores, o marido Rogério e os filhos

Em Cascavel, neste
domingo (16), tem
Concerto Natalino no
Teatro Municipal Sefrin
Filho de Cascavel. Será
às 20h.

Viva , sorria e ame.
Se isso não funcionar...
Levante, mire e atire.
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N o velas

No passado,
Cris/Julia e
Danilo se amam
Em “Espelho da vida”, no passado,
Cris/Julia e Danilo se amam. Isabel
tem um pesadelo com Felipe e
Priscila. Embriagado, Mauro César
interrompe o encontro de Mariane e
Marcelo e implora para ter uma
conversa com a atriz. Danilo garante a
Cris/Julia que os dois se encontrarão
em todas as suas vidas. Marcelo
beija Mariane. Mauro César sofre de
amor por Mariane. Josi contrata
Sheila. Cris pede a Margot para
procurar seu filho, na esperança de
que ele seja como Danilo. Alain pede
uma nova chance para Cris.
• REDE GLOBO
Malhação
Leandro liga para uma ambulância. Rafael
vai ao encontro de Soninha e Vagner na comunidade. Úrsula fica decepcionada com o resultado de um dos concursos de que participa. Gabriela estimula Alex a compreender seus talentos.
Leonor, Marcelo e Gabriela promovem palestras
sobre a situação dos jovens nas comunidades.
Rafael chega com notícias sobre Vagner.
O tempo não para
Lúcio pede que Betina evite falar com Herberto. Eliseu conta a Paulina que Barão responderá ao processo em liberdade, graças a Belém.
Barão se emociona quando Paulina decide lhe
dar uma segunda chance. Herberto pede dinheiro a Betina para fugir do país. Lúcio tenta
convencer Herberto a entregar Betina à polícia,
em troca de ter Mariacarla como advogada de
defesa. Marocas desconfia do desaparecimento
de Agnese. Menelau pede demissão da padaria
de Elmo. Agustina diz ao padre que quer resgatar seu casamento com Dom Sabino e revelar a
todos que está grávida. Samuca e Marocas se
encontram com Lúcio e Betina para jantar.
O sétimo guardião
Valentina negocia com Robério. Mirtes finge
passar mal, e Maltoni chama Aranha. Luz, Gabriel e Sóstenes chegam à casa de Clotilde. Louise
entrega a Gabriel um presente de Valentina para
Luz. Júnior afirma a Geandro que descobrirá
quem é o homem encapuzado. Marilda pede

que Eurico faça o que Valentina pediu. Machado
usa uma das calcinhas que ganhou de Valentina.
Aranha deixa a casa de Mirtes com Stellla. Robério aborda Sampaio. Tobias convida Firmina
para trabalhar com ele. Luz sente-se mal ao se
aproximar de Neide. João Inácio decide ir atrás
de Stefânia. Olavo espera Valentina na porta do
lavabo. Firmina comenta com Neide que estranhou o mal-estar de Luz. Afrodite se preocupa
com Diana. Guilherme decide morar com Mirtes.
Marilda se encontra com Fabim. Geandro critica
Lourdes Maria por causa de Olavo. Olavo descobre a passagem secreta para a fonte. Gabriel
chega à casa de Valentina. Valentina ataca Olavo, e o empresário cai na fonte.

• SBT
Teresa
Teresa, hipócrita, diz a Joana que Arthur está
muito iludido de que ela irá usar o vestido que ele
lhe deu, mas Teresa já decidiu que irá com o feito
pela madrinha. Teresa faz Esperança acreditar
que mandou os documentos e fotos a Aída, unicamente para obrigar que Rubens se divorcie e
se case com ela. Mariano pede a Esperança
que não permita que Teresa a engane, como
tem feito com tantas outras pessoas. Mariano diz
a Genoveva e Aída que Paulo ficou mal ao sair
da Vila e ali havia uma pessoa suspeita, de nome
Tito que desapareceu justo no dia que Paulo
morreu. Teresa se zanga ao ver Roberto em
sua casa, eles discutem e Roberto diz que agradece muito por ela ter se afastado de seu amigo
Mariano. Mariano se zanga ao ver Aurora e

Martin muito contentes.
As aventuras de Poliana
Antônio leva roupas na casa de Nanci para
ela lavar e tentar se reaproximar de Luísa. Todos
ficam encantados com a apresentação do “Pianista Misterioso”. Lorena, Mário, Gael e Benício decidem ir até a Casa de Máquinas. Antônio e Branca
tomam café juntos. Glória anuncia os vencedores
das categorias do concurso. Guilherme beija Raquel. Poliana, Kessya e João tentam descobrir
quem é o “Pianista Misterioso”. Lorena, Gael, Benício e Mário vão parar na diretoria. Vinícius desabafa com Raquel e pergunta se Mirela tem vergonha dele até como amigo. Durval chama Lorena e
Raquel para conversar sobre Cláudia. Lorena
conta para Benício e Gael que Durval e Cláudia
vão jantar juntos em sua casa.

• RECORD
Jesus
Jesus e os três apóstolos se deparam com
um leão. Judas discute com Tomé. Os apóstolos
dizem que as moedas acabaram. Jesus chama
Pedro, João e Tiago Maior. Todos passam ao
lado do leão, que não faz nenhum mal a eles.
Asisa é detida pelo centurião romano por falsa
denúncia. Maria Madalena estranha ao ver Judas com algumas moedas. Caifás desconfia da
atitude de Temina. O pai do Lunático percebe
que o filho fugiu. Judas pede para Maria Madalena não dizer nada a ninguém. Shabaka percebe que a hospedaria foi roubada. Mateus pede
para o centurião livrar a esposa. Asisa agradece
ao marido e diz amá-lo.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Hoje, você contará com o apoio da família. Bom
astral para quem trabalha em casa ou tem um
negócio em parceria com alguém da família. Parente pode te apresentar alguém interessante.
Palpites: 41, 95 e 23. Cor: amarelo.

Virgem

O dia promete ser agitado, cheio de novos contatos, principalmente no trabalho. Não faltam ótimas
ideias, mas você precisa organizá-las melhor. Na
paquera, pode surgir uma paixão à primeira vista!
Palpites: 15, 42 e 06. Cor: rosa.
Nesta quinta, as finanças ganham destaque e
podem surgir boas oportunidades de melhorar sua
conta bancária. A vida amorosa pode sofrer por
possessividade ou ataques repentinos de ciúme.
Palpites: 52, 34 e 88. Cor: branco.

Sagitário Escorpião

Os astros aumentam sua sorte e o dia tem tudo
para se tornar mais leve. Mantenha os pensamentos otimistas. Tanto pra quem tem, como pra quem
procura um amor, o clima é de prazer e sedução.
Palpites: 13, 85 e 04. Cor: cinza.

Criatividade e inspiração tendem a fazer a diferença no trabalho. Aprenda a reconhecer quando a sorte bate à sua porta. A dois curtam momentos quentes! Há sinal de sucesso na paquera.
Palpites: 35, 17 e 44. Cor: verde-escuro.

Capricórnio

No serviço, podem surgir algumas mudanças, mas
tudo indica que elas serão positivas. Bom momento para se desapegar de pessoas e coisas que te
fazem mal. Amizade pode virar paquera. Palpites:
03, 48 e 93. Cor: dourado.

Não vai se contentar com nada que seja comum.
Será mais fácil alcançar resultados interessantes
se compartilhar suas ideias com colegas e amigos. Saia com seu amor para quebrar a rotina.
Palpites: 91, 46 e 64. Cor: laranja.

Aquário

Aproxime-se mais dos amigos — eles podem ajudar ou oferecer bons conselhos. Busque a igualdade na vida a dois. Uma paixão à distância pode
se tornar um romance sério. Palpites: 29, 65 e 20.
Cor: prata.

Organize as finanças ou dê início a um novo negócio se quiser aumentar seus ganhos. Vitórias
podem ser alcançadas na vida amorosa. Se está
só, pode se interessar por pessoa mais experiente! Palpites: 83, 65 e 92. Cor: creme.

Peixes

Ao lidar com dinheiro, o melhor é não comprar nada
de que realmente não precise. Confie mais em sua
intuição e tenha jogo de cintura. O desejo sexual
cresce e esquenta os momentos com o par. Palpites: 73, 46 e 01. Cor: vermelho.

Libra

horóscopo

Seu otimismo tende a crescer quanto mais se arriscar, maiores serão as chances de ter sucesso.
Espante a preguiça e a desorganização. Palpites:
30, 21 e 39. Cor: azul vivo.

Tudo que envolva pesquisa e investigação recebe proteção astral. Lidar com assuntos do passado pode ser mais fácil do que imagina. Lance escondido com um amor antigo não está descartado. Palpites: 63, 99 e 09. Cor: vermelho.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS
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Um dia de muito trabalho
Em Cascavel a quinta-feira foi de
bastante trabalho para a Defesa
Civil, o Corpo de Bombeiros e a
Copel, além de diversas famílias
que foram vítimas da fúria do tempo no fim da tarde de quarta-feira.
O boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual no fim da tarde de
ontem informava que 125 pessoas foram afetadas de algum modo
pelo temporal, seja com destelhamentos ou queda de árvores.
Ainda na noite de quarta-feira a
Defesa Civil do Município atendeu
22 casos mais urgentes de destelhamento, além de 11 ocorrências
envolvendo quedas de árvores. E
ontem a unidade continuou recebendo chamados o dia todo.
Na casa de Nacilda Hotz, no Bairro Neva, o susto foi com a quantidade de água que começou a entrar
pelo pátio. Ela mora em uma região

baixa e teve prejuízos com o vento,
que arrancou pedaços do telhado.
“Eu estava dentro de casa e o vento
arrancou um goivo e jogou longe,
enquanto isso a enxurrada descia
pela rua com uma força impressionante e ia entrando pelo quintal, levando tudo. Graças a Deus não chegou a entrar água na casa”.

ÁRVORES caíram em
vários pontos diferentes
da cidade

VENTO arremessou longe os tapumes da obra do
Terminal Oeste

SEM LUZ
Segundo o Corpo de Bombeiros, os
bairros mais prejudicados foram o
Maria Luiza, Pioneiros
Catarinenses, Neva e Parque São
Paulo, mas não houve registro de
pessoa ferida em decorrência
do temporal.
Os semáforos pararam de
funcionar em vários pontos da
cidade devido às árvores que
caíram e romperam os cabos de
energia. Alguns deles
permaneceram desativados a
manhã toda.
De acordo com a Copel, só em
Cascavel mais de 7 mil domicílios
ficaram sem energia elétrica
durante o temporal. Uma grande
parte foi reestabelecida logo em
seguida, mas ontem a Copel ainda
prestava atendimento a 500
residências urbanas e a outras 180
na área rural que tiveram o
fornecimento de energia
interrompido devido ao temporal.

 Reportagem: Bethania Davies e
Juliet Manfrin
Fotos: Aílton Santos

A ESTRUTURA deste posto na Avenida
Assunção cedeu com a força do vento

O QUE É ISSO?
Nem mesmo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) tinha previsto a
forte tempestade que atingiu várias cidades da região oeste na tarde de
quarta-feira. A época das chamadas chuvas de verão chegou antes mesmo
da estação, que começa na próxima sexta-feira (21), e pior: a situação pode
se repetir durante todo o fim de semana.
De acordo com o Simepar, a estação mais quente do ano será marcada pelo
fenômeno El Niño, que traz tempestades como a última vista na região, que
se formam rapidamente e provocam estragos.
O meteorologista do Simepar Fernando Mendes explica o que houve na
quarta-feira: uma frente fria que agia sobre o Rio Grande do Sul encontrou
uma massa de ar aquecido sobre o Paraná e a presença umidade no oeste
facilitou a formação rápida do temporal. “Essas são as características das
chuvas de verão e não se pode descartar outras ocorrências como esta para
os próximos dias, para esta sexta-feira e para o fim de semana”.
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Vizinhança insegura
Moradores do Bairro Neva procuraram a reportagem do HojeNews para denunciar a falta de luz
em uma praça e uma esquina na
Alameda Cascatinha, uma rua calma durante o dia, mas que se torna um lugar assustador à noite.
Segundo os moradores, a praça
está abandonada. A Copel instalou
os postes mas as lâmpadas não
foram instaladas. O matagal tomou
conta do local e, com a rua completamente às escuras, o local virou
abrigo de usuários de drogas.
Daiana Cristina Correia conta que
alguns jovens se juntam na praça
para consumir drogas e bebidas alcoólicas. “Temos que ficar ligando
para a Guarda Municipal. Às vezes
eles vêm, dão uma olhada, mas a
partir do fim da tarde a ‘piazada’ se
junta e fica fumando maconha e bebendo. Essa esquina é uma escuridão só. Faz um ano que estou morando aqui e eles nunca vieram arrumar. Quem faz a limpeza do lugar,
muitas vezes, é a gente mesmo.”
Ela conta que já fez contato com
a prefeitura várias vezes, mas até

13

Giro da
Violência
Criança atropelada

PRAÇA abandonada e sem luz abriga vândalos e
usuários de drogas
hoje não foi atendida. “Tenho todos
os protocolos que liguei na prefeitura para pedir para instalarem a luz e
para limparem a praça e eles sempre dizem que está no cronograma,
que será arrumado em 15 dias, mas
continua a mesma coisa”.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Obras para
verificar o motivo do abandono do
local e a demora na instalação das
luzes, mas não obteve resposta até
o fechamento da edição.
 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Aílton Santos
FÁBIO DONEGÁ

Continua na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) do HU (Hospital Universitário)
uma criança de quatro anos que foi
atropelada na noite de quarta-feira (12)
no Jardim Tarumã, zona norte de Cascavel.
Testemunhas disseram que a menina
atravessou a rua enquanto brincava,
quando foi atingida pelo carro, por volta
das 20h. Ela foi encaminhada em estado
gravíssimo ao hospital. Parentes
depredaram o carro e o motorista precisou
fugir do local para não ser linchado. A
Polícia Militar também esteve no local e
registrou a ocorrência.

Ataque após acidente
Uma mulher teve um ataque epilético
após sofrer um acidente de moto na
tarde de quinta-feira (13). O acidente
ocorreu na BR-277 perto da entrada do
Bairro Cascavel Velho. Segundo
testemunhas, duas mulheres trafegavam
na moto quando o pneu do veículo
estourou e elas caíram. A condutora
sofreu algumas escoriações e a carona
teve ataque epilético e vários
ferimentos pelo corpo. Socorristas da
Ecocataratas e o médico do Siate foram
acionados. A mulher foi atendida e
encaminhada ao hospital. A PRF (Polícia
Rodoviária Federal) também esteve no
local para orientar o trânsito.

Fogo no poste

A Polícia Civil realizou uma ação de Natal com a entrega de doces e presentes, bolos e salgadinhos, na tarde
dessa quinta-feira (13). Os beneficiados foram os alunos do Cmei (Centro Municipal de Educação
Infantil) Reino Encantado, no Bairro Brazmadeira, em Cascavel. A ação é realizada com crianças de até quatro
anos de idade pelo segundo ano consecutivo. Os presentes são arrecadados pelos servidores da Polícia
Civil em parceria com alguns patrocinadores. O Cmei Reino Encantado tem 65 alunos e a coordenadora
Meiriane Trindade destacou a importância desse momento para as crianças: “Quando vi o e-mail da polícia
informando a intenção deles de realizar a ação, eu fiquei muito feliz por estarem ajudando as crianças e dessa
forma fazer o Natal delas mais feliz. Esse tipo de ação é muito importante para elas”.

Um curto-circuito deu início a um
incêndio em um poste no Centro de
Cascavel na tarde dessa quinta-feira (13).
O fogo começou em um poste de energia
na Rua Paraná entre as Ruas Afonso Pena
e Riachuelo e rapidamente se alastrou
pelos cabos de telefone até chegar a
outro poste. De acordo com empresários
das proximidades, o fogo durou
aproximadamente meia hora e houve
pico de energia enquanto os cabos
pegavam fogo. O Corpo de Bombeiros
precisou fechar um lado da pista para
conter as chamas. Ninguém ficou ferido e
o abastecimento de energia elétrica não
foi interrompido, porém as empresas
ficaram sem telefone e sem internet até a
empresa responsável finalizar a troca dos
cabos danificados.
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Paranaense
de BCR
O fim de semana será de decisões pelo Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de
Rodas, na cidade de Pinhais. Quatro times brigam pelo título da Divisão A e outras quatro equipes
jogarão pelo primeiro lugar da Divisão B. Os jogos serão no Ginásio Tancredo de Almeida Neves.
O APAC/Cascavel busca o título
da Divisão B, com BCR/Castro, Lobos/Guarapuava e Umuarama/Tigres. Dos quatro, três figuraram
entre os melhores dos Parajaps (Jogos Paradesportivos do Paraná),
realizados mês passado em Londrina. Destaque para os Tigres, caçula da competição e atual vice-campeão dos Parajaps. Já o time de

Castro ficou em terceiro e o de Cascavel em quarto.
Na Divisão A, dos quatro times,
somente Kings/Maringá e Tubarões/MM/Copel Telecom podem
repetir a dose e conquistar mais
um triunfo em suas histórias. Harpia, de Foz do Iguaçu e ADAPP/Pinhais ainda sonham com a primeira conquista na recente história
competição organizada pela Federação Paranaense de Basquete em
Cadeira de Rodas.
Na galeria de campeões, os Tubarões aparecem como o grande
vencedor, tendo em seu currículo
três conquistas. APAC/Cascavel e
Kings/Maringá possuem um título cada um.

JOGAM HOJE
17h30
17h45
18h

ALEMÃO
Nuremberg x Wolfsburg
FRANCÊS
Nice x Saint-Etienne
ESPANHOL
Celta x Leganés

JOGAM SÁBADO
10h30
13h
11h
14h30
12h30
15h30
13h15
15h30
17h45
14h
15h
17h30

INGLÊS
Man. City x Everton
Tottenham x Burnley
MUNDIAL DE CLUBES
Kashima Antlers x Chivas
Espérance x Al Ain
ALEMÃO
Hannover 96 x B. de Munique
B. Dortmund x Werder Bremen
ESPANHOL
Valladolid x At. de Madri
Real Madrid x Rayo Vallecano
Eibar x Valencia
FRANCÊS
Dijon x PSG
ITALIANO
Internazionale x Udinese
Torino x Juventus

JOGAM DOMINGO
10h
18h
11h30
11h30
14h
15h
17h30
17h45

FRANCÊS
Lyon x Mônaco
Olympique x Bordeaux
INGLÊS
Brighton x Chelsea
Southampton x Arsenal
Liverpool x Man. United
ITALIANO
Cagliari x Napoli
Roma x Genoa
ESPANHOL
Levante x Barcelona

FOTOS: LFFP

Pouco mais de dois meses depois da final da Taça Cascavel, que foi a primeira competição realizada pela Liga de Futebol e Futsal
Paranaense, a entidade do desporto amador voltará a distribuir um troféu de campeão neste domingo, dia no qual Ponte Preta e
Resenha duelam em partida única pelo título da Copa União de Futebol Amador, às 16h no Estádio Ninho da Cobra – empate leva
aos pênaltis. Esse jogo reedita a final da Taça Cascavel, vencida pelo Resenha por 3 a 2, em outubro. Para o embate deste domingo,
a Ponte chega com campanha superior, com cinco vitórias e um empate em seis jogos, com 26 gols marcados e 12 sofridos. Já o
Resenha venceu três vezes, empatou duas e perdeu uma em seis jogos, tendo marcado 22 gols e sofrido 17. Esta final também tem ma
disputa particular pela artilharia. Fábio Freitas tem nove com a camisa da Ponte, enquanto Portela tem 8 com a do Resenha.
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Série Ouro
A Série Ouro do Paranaense de Futsal terá um campeão inédito este ano. e o título
começa a ser decidido neste sábado, quando o Foz Cataratas recebe o Marreco às
16h55 no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. Já a partida de volta será
na quarta-feira (19), às 18hh5, em Francisco Beltrão. Ambos os jogos serão
transmitidos ao vivo pelo canal SporTv. Atual vice-campeão, o Marreco desbancou
o favorito Pato fora de casa na última quarta-feira. Com isso, pelo segundo ano
consecutivo os times mandantes na semifinal ficam pelo caminho no Estadual.
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- ALESSANDRO DOS SANTOS E JOSENILDA DA SILVEIRA
02- JOSÉ MACIEL DA ROCHA E MARIA APARECIDA BERNARDO
03- EDEGAR FERREIRA E ELOIR ROSA MORAES
04- LEONARDO CASAGRANDE ARMANGE E AMANDA AGOSTINI FREITAS
05- ELIZEU ALVES E MARLENE SANTANA
06- VALDIR DOS SANTOS LEÃO E DILETA PADILHA SANTO
07- FELIPE COMIM DE CARVALHO E MARIANA SOARES CAETANO DE ANDRADE
08- CARLOS SOARES DA SILVA E JANETE TERESINHA LOURENÇO
09- LUIZ PETERSOHN AGUIAR DA SILVA E ALCIONE CRISTINA MICOANSKI
10- LUCAS ADORYAN BRAZ E ANA ROSA FERREIRA DA SILVA
11- JOACIR COCH PLUTA E ANA ELIZA APARECIDA STEMPINHAKI
12- GUILHERME GOMES PEREIRA E EVELIN VAZ DE LIMA
13- BRAIAN RICARDO DE OLIVEIRA E ELICE GUAREZ
14- LUIZ PAULO LASTA MOÇO E BRUNA SEIBERT DA LUZ
15- LARISSA JULIANE BIANKI E KARINE DA SILVA
16- RAUL PATRICK ALVES DE LIMA E ELIANE DE SOUZA ALTMAYER
17- JHON TAYSONN FERNANDES SOARES E TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS
18- GILMAR BORGES DA SILVA E TAMIRES APARECIDA ROQUE
19- LEMOEL PEDRO MAIHACH JUNIOR E CÍNTHIA PAOLA ALBINO BUCHGRAEBER
20- FABIO PINHO DA SILVA E SABRINA DA ROSA SILVA
21- LUCAS DE MORAIS MESQUITA E SELINEI PEREIRA
22- BRUNO EDUARDO REPELEVICZ E BEATRIZ CABRAL BORGES
23- NILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO E GISELE APARECIDA DOSSENA
24- GEFFERSON PSZYENESZ RIBEIRO E MAYARA COLOMBO CORREA
25- PAULO ALBERTO MAFRA E THAINARA FERNANDA BETTEGA
26- GUILHERME AUGUSTO DE BONE RIVIERI E HELOIZA KNEBEL PEREIRA
27- ADEMAR BARBOSA DE CARVALHO E MARIA HELENA DE LIMA
28- MARCOS VINICIUS AVILA SOUZA E ANDRESSA DA LUZ FRANCO
29- LUCAS WILLIAN FERREIRA E IZABELA CRISTINA MACHADO MOTA
30- CARLOS EDUARDO PEXE E AMANDA CRISTINA FARIAS
31- WILSON DE ARAUJO E DÉBORA CRISTINA NUNES

Cascavel, 14 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
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Catarinense
Com transmissão ao vivo pela SporTV,
o Catarinense de Futsal 2018 será
definido neste domingo, dia no qual
o Tubarão recebe o Joaçaba às 14h,
para o segundo jogo da final. No
primeiro, as equipes empataram por 3
a 3, o que dá ao Tubarão a vantagem
do empate no tempo normal e na
prorrogação. Independentemente
do resultado final, será o último
jogo do técnico Cassiano Klein à
frente do Joaçaba. Ele comandará o
Cascavel Futsal em 2019 e deverá
vir à cidade ainda este ano para
encaminhar detalhes do
planejamento com a diretoria.

Cascavel futsal
Enquanto aguarda a chegada de
Cassiano Klein, o Cascavel Futsal
reforça o elenco para a próxima
temporada. Os últimos foram o fixo
Gustavo Saraiva, 30 anos, e o ala
Humberto, 25, que estavam na
Associação Parobeense de Futsal, no
Rio Grande do Sul. Com isso, a
Serpente Tricolor já tem 13 atletas
confirmados para 2019: os goleiros Alê
Falcone (retorno), Barack (Corinthians)
e Thiago (Barueri); os fixos Issamu
(renovação) e Gustavo Saraiva (APF);
os alas Adeirton (renovação), Madson
(renovação), Rabisco (Peñíscola
Rehabmedic/ESP), Pedala
(Uruguaiana), Deivão (Assoeva) e
Humberto (APF); e os pivôs Jorginho
(renovação) e Roni (APF).

Liga Futsal
Com a presença do Campo Mourão, o
que tornará o Paraná com mais
representantes na competição, a Liga
Nacional de Futsal divulgou a
tabela provisória de jogos para
2019. De acordo com ela, o Cascavel
fará nove jogos em casa e 10 como
visitante. Os compromissos diante
do torcedor serão contra: Pato,
Carlos Barbosa, Blumenau, Joaçaba,
Jaraguá, Tubarão, Marreco, Minas e
São José. Já as viagens serão para
enfrentar: Corinthians, Atlântico,
Joinville, Magnus, Marechal,
Assoeva, Foz Cataratas, Campo
Mourão, Intelli e Brasília.
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Mercado movimentado para 2019
Tão logo o calendário de jogos foi
encerrado nesta temporada, as equipes já começaram a movimentar o
mercado da bola em busca de reforços e também caixa para 2019. Ontem, duas movimentações chamaram
a atenção. O anúncio do Santos com
o técnico argentino Jorge Sampaoli
(foto) e a contratação do volante Ramiro, ex-Grêmio, pelo Corinthians.
Sem clube desde que deixou a
seleção da Argentina, em julho deste ano, Sampaoli receberá no Peixe cerca de R$ 644 mil por mês,
ou US$ 2 milhões (cerca de R$ 7,7
milhões) por ano.
Já a contratação do volante Ramiro, de 25 anos e que teve uma
importante trajetória nas conquistas gremistas nos últimos
anos, mostra que o

Corinthians não ficará apenas na intenção de investir para esquecer
logo 2018. Isso porque o Alvinegro
do Parque São Jorge já havia anunciado o retorno do técnico Fábio Carille, além do volante Richard (Fluminense) e dos jovens atacantes André Luís (Ponte Preta) e Gustavo Mosquito (Coritiba).
O mercado ainda está aberto e
as especulações e negociações
ainda são maiores do que as contratações efetivadas, mas pela movimentação das equipes já se pode
dizer que 2019 deve ser um ano de
disputas ainda mais acirradas no
futebol brasileiro.

