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Um perigo que ronda a casa de todos os cascavelenses, a venda de gás exige muito
mais cuidados que se imagina. Isso porque a cada revenda que obedece todas as
regras de segurança há pelo menos três ilegais, que atuam na clandestinidade.

Empresários do setor pedem que a fiscalização seja mais rigorosa e efetiva.
 Pág. 12

Perigo em casa: para cada
revenda legal há 3 ilegais

 AÍLTON SANTOS
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Procuradora do Trabalho
Cristiane Maria Sbalqueiro,

sobre as divisões de base do
futebol brasileiro que

desrespeitam direitos e
funcionam como garimpo.

 “Um garimpo cujo único
objetivo é encontrar a
pepita de ouro, e não

importa a destruição que
causou para encontrar

(...) No Brasil, a
estratégia é de garimpo

para exportação. Os
nossos atletas são
commodities. Isso

revela nossa cultura”.

Opinião
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Megasena
Concurso: 2126
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Concurso: 1903

06 16 20 25 27 401º sorteio
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
06/03 - 13h05
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José Luiz Tejon Megido é mestre em Educação Arte e História da
Cultura pelo Mackenzie, doutor em Educação pela UDE/Uruguai

e membro do CCAS (Conselho Científico Agrossustentável)

 Você gosta das abelhas? Elas são vitais para a vida na Terra. E
não apenas por causa do maravilhoso mel. As abelhas são as princi-
pais polinizadoras das plantas.

Dizem os pesquisadores que as abelhas fazem a relação sexual e
a procriação do mundo vegetal. Polinizam plantas. Logo, são sagradas
para a nossa flora e para os alimentos e tudo o que comemos.

Abelha é sinônimo de vida. E o que está acontecendo com elas no
mundo? Diminuindo.

Com o crescimento das cidades, da urbanização, dos efeitos das
mudanças climáticas e da agropecuária, quando não faz o uso correto
das práticas conservacionistas, diminuímos o habitat das abelhas.

E agora? O doutor pesquisador da Embrapa Soja de Londrina,
Decio Luiz Gazzoni dedica-se há cerca de cinco anos em um estudo
espetacular para o Brasil e o mundo.

E esse estudo está chegando ao fim. Ele descobriu mais de mil
plantas diferentes que são atrativas para as abelhas. Catalogou e está
preparando um livro.

O Brasil tem o Código Florestal e o CAR (Cadastro Ambiental Rural).
Em todas as propriedades rurais do País haverá necessidade de manu-
tenção ou reconstrução de um percentual da área com a mata nativa.

Então, precisamos das abelhas como polinizadoras essenciais do
reino vegetal; e temos uma lei que nos obriga a manter áreas nativas,
por que não plantar exatamente as plantas altamente atraentes pelas
quais as abelhas se apaixonam para a criação de um habitat natural
que recrie e preserve esse ser tão prodigioso?

Além de realizar a sagrada polinização, uma multiplicação dos
“pães” dentro da vegetação, significa uma cadeia produtiva de um
valor no mundo de mais de US$ 600 bilhões e aqui, no Brasil, um
segmento oculto.

O pesquisador é também do Conselho Científico da ONG Associa-
ção Brasileira de Estudos das Abelhas - ABELHA.

É hora de povoar as áreas de preservação das propriedades
rurais brasileiras, com essas cerca de mil plantas atrativas para as
abelhas; e com isso, proteger a polinização, fundamental para a sus-
tentabilidade integrada da produção brasileira.

ABELHAS: O AGRONEGÓCIO
PRECISA DE POLINIZADORAS

CNJ
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Alteração

Giro PolíticoGiro Político
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Caso Damasceno
O caso Damasceno Júnior
(PSDC) volta à cena nesta
sexta-feira. A partir das 9h
sete pessoas serão
interrogadas. A denunciante,
Edinéia dos Santos Silva, e
demais assessores e ex-
assessores: Daniel Eduardo
da Cruz, Talita de Menezes,
Reinaldo Matias da Silva,
Sandra de Lara Patene,
Pascoal Gomes dos Santos e
o gerente da revenda de
veículos Toni. “Todos foram
notificados. Ainda há muitas
dúvidas, por enquanto temos
apenas a denúncia e a
defesa. Todos os integrantes
da Comissão poderão
perguntar”, adianta o relator,
Misael Júnior.

Sincronismo?
Muda sistema, faz estudo,
contrata empresa, paga
caro... nada adianta: o
sincronismo em Cascavel é
bem fora de sincronia. Quem
usa a Avenida Brasil sabe
que a onda verde vai se
colorindo de amarelo e
vermelho pelo caminho. Na
Avenida Tancredo Neves,
agora cheia de semáforos,
não é diferente e agora ficou
“inviável andar”, lamenta o
vereador Pedro
Sampaio (PSDB). Reportagem: Josimar Bagatoli

Regularização de obras
Tramita nas comissões permanentes proposta dos vereadores
Romulo Quintino (PSL), Aldonir Cabral (PDT), Josué de Souza

(PTC) e Jaime Vasatta (Podemos) para que sejam regularizadas
construções novas em desacordo com o Código de Obras. Os

processos contemplados são aqueles que apresentam
condições mínimas de uso, salubridade e segurança

protocolados até seis meses a partir da publicação da lei. Uma
taxa será cobrada dos beneficiados.

 A nova sede do IPMC terá paisagismo e tudo que tem direito.

 Só os vasos comprados com dispensa de licitação da Aurora
Popenga Paisagismo custaram R$ 7,5 mil.

O presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, já
incluiu proposta de alteração do Regimento Interno: quer
autorização para que sejam realizadas duas sessões noturnas
por mês - a alteração depende de votação em plenário.

Mais vagas
Mas nada é tão ruim que não
possa piorar. Um grupo de
empresários da região
central quer mais vagas para
estacionar os carros. Já tem
até um movimento a favor de
que seja uma das vias de
tráfego da Rio Grande do Sul
e da Paraná virem
estacionamento.

Velocidade
O vereador Rafael Brugnerotto
(PSB) pediu à Cettrans que
analise a implantação das
“zonas calmas” na Avenida
Brasil, principalmente no
trecho do Calçadão. O modelo
de inspiração é Curitiba, onde
várias áreas têm limite
é 40 km/h.

Hospital
O vereador Jorge Bocasanta
(Pros) está usando as redes
sociais para mobilizar a
comunidade para cobrar
celeridade no Hospital
Municipal de Cascavel. Ele
abriu uma enquete para
saber se os internautas
apoiam o investimento:
“Temos a missão de
pressionar pela abertura do
hospital municipal e reduzir
as mortes nas UPAs”,
afirma o vereador.

DÍVIDAS ATIVAS
Com o Programa de Modernização na Gestão Tributária, o
secretário de Finanças, Renato Segalla, assegura que há
uma fiscalização monitorada que tende a elevar a
arrecadação de impostos. Com ele, a prefeitura conseguiu
abertura para negociar tributos atrasados dos
contribuintes. A arrecadação de dívida ativa, de R$ 14
milhões em 2016, passou para R$ 28 milhões em 2017 e o
montante se repetiu em 2018.

 Com os balanços pron-
tos para serem encaminha-
dos ao TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado), a Prefeitura
de Cascavel aponta um défi-
cit orçamentário de 14,45%
ano passado. A contabilida-
de só foi concluída agora,
com a tabulação de tributos
recolhidos em dezembro. Na
segunda-feira, às 14h30,
está prevista a prestação de
contas na Câmara.

A meta da administração
municipal era uma arrecada-
ção de R$ 1,169 bilhão, mas
não conseguiu passar de R$
1 bilhão, conforme o secre-
tário Renato Segalla infirmou
ao HojeNews: “Quando é
feita a estimativa de arreca-
dação, há um otimismo ne-
cessário - de emendas par-
lamentares, repasses fede-
rais e arrecadação de tribu-
tos. Porém, nem sempre
isso se concretiza”.

Mesmo sem certeza das
verbas, a prefeitura precisa
manter na LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias) proje-
tos de obras e implantação
de ações governamentais
para poder receber o dinhei-
ro, caso se confirme. “Se não
há essa previsão, corremos
o risco de perder o recurso”.

Mesmo sem atingir a
meta, a prefeitura assegura
que o orçamento teve um
crescimento de 6%.

Entre os fatores que influ-

Receita cai e fica
abaixo de R$ 1 bi

enciaram na frustração orça-
mentária estão os repasses
do Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da
Educação) de R$ 11 mi-
lhões, que tiveram que ser
retirados do caixa livre do
Município para arcar salários
dos professores.

O dinheiro da prefeitura
aplicado em contas bancári-
as rendeu abaixo do espera-
do. As taxas de juros caíram
de 9% para 6%, e o rendimen-
to foi R$ 5 milhões menor.

Foram verificadas redu-
ções em repasses da Assis-
tência Social pela União e da
Saúde pelo governo estadual.

Outras contas tiveram
acréscimo: IPVA, FPM, ITBI
e IPTU, mas, mesmo assim,
insuficientes para atingir a
estimativa feita pelo setor de
captação de recursos.

Apesar da crise econô-
mica e as dificuldades nas
mudanças administrativas
no governo estadual e na
União, Cascavel aumentou
a meta orçamentária neste
ano: espera arrecadar R$
1,345 bilhão, o que repre-
senta 30% a mais que o re-
alizado em 2018. A promes-
sa é a articulação de ações
fiscais, entre elas a Nota
Premiada Cascavel.
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 Uma grande festa marcou a
inauguração do CCI (Centro de Con-
vivência Intergeracional) Cascavel
Velho, na zona sul de Cascavel. Teve
apresentação de música, poesia,
lanche e o reconhecimento das
novas instalações do espaço volta-
do para o atendimento ao público
por meio do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos da
Secretaria de Assistência Social
nas diversas faixas etárias.

O prefeito Leonaldo Paranhos
destacou os investimentos que o
Município vem fazendo para propor-
cionar à população melhor qualida-
de de vida com serviços de referên-
cia nas áreas da saúde, educação,
assistência social e segurança.
“Essa é uma obra que simboliza a
fé, a esperança, o avanço e a trans-
parência de um governo que coloca
para a população aquilo que vamos
fazer. Estamos com a nossa cida-
de planejada, em alta velocidade
porque essa velocidade é a neces-
sidade da população. Essa é mais
uma obra que estamos colocando
à disposição dos nossos morado-
res e que estava parada. Ela é fru-

Comunidade da região
sul recebe novo CCI

to de um diálogo com a população,
que nos norteou a fazer aqui nes-
sa região algumas intervenções.
Priorizamos a saúde com a entrega
de uma unidade no Jardim Presi-
dente, que estava abandonada e
que hoje é uma unidade de atendi-
mento, uma farmácia básica, que
está em funcionamento há mais de
um ano. Colocamos mais duas
equipes do PSF, reformamos a UPA
e implantamos o sistema de aten-
dimento à pediatria”.

Investimento
O Centro de Convivência Intergeracional do
Bairro Cascavel Velho foi construído por meio
do PDI (Programa de Desenvolvimento
Integrado) e fica na Rua Comil, 1.118.
São 757,28 metros quadrados, que custou
R$ 1.697.590,69.
“Somada essa obra, investimos mais de R$ 4
milhões entre a obra física, os equipamentos e
os móveis. O CCI conta com uma equipe
comprometida com o trabalho e dedicada ao
zelo com esse espaço e com as pessoas que
aqui são atendidas. Esse é um equipamento
púbico que vai atender da criança ao idoso com
diversas atividades”, disse o secretário de
Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior.

ATENDIMENTO
O CCI funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h,

atendendo um público referenciado pelo Cras Cascavel Velho, pertencendo à
sua respectiva área de abrangência, que envolve os Bairros Cascavel Velho,

Universitário, Pacaembu e Região do Lago, onde residem 38.979 habitantes, o
que corresponde a 12.369 famílias.

A coordenadora do CCI, Patrícia Lesser, destacou a importância da obra para
diminuir a desigualdade social existente naquela região da cidade. “Vamos

atender aqui crianças, adolescentes, adultos e idosos e contamos com a ajuda
da comunidade para zelar desse espaço, que é de todos. Este equipamento

público fará a diferença na vida das pessoas”.
Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro Cascavel Velho, Nésio
Martins, a conclusão da obra é um orgulho aos moradores: “Quando o prefeito
Leonaldo Paranhos veio aqui, no início do mandato dele, e assinou compromisso

de entregar essa obra, eu não tive dúvida de que isso aconteceria; hoje
estamos aqui, juntos, recebendo esse prédio que vai atender nossa

comunidade. Temos orgulho de dizer que moramos no Cascavel Velho”.
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CENTRO vai atender pessoas de todas as idades, fortalecendo vínculos e convivência
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 Se os passageiros do sistema
de transporte público de Cascavel
tiveram contratempos com as mu-
danças nesta semana, imagine
quem opera o serviço. Além dos xin-
gamentos, os motoristas enfren-
tam uma sobrecarga de trabalho.
Alguns têm cumprido carga de mais
de 10 horas por dia, estendida pe-
los atrasos das linhas. E o pior: eles
não têm nem tempo para almoçar
nem para irem ao banheiro.

O presidente do Sindicado dos
Motoristas de Cascavel, Nelson Men-
des de Borba, acompanha de perto
e se assusta com a situação: “Os
atrasos são tão grandes, que há até
horários suprimidos. Os motoristas
estão trabalhando muito mais. Tem
quem chega no começo da manhã e
só vai para casa à noite”.

Nelson explica que a principal
razão de tanto atraso são os novos
ônibus, que vieram com apenas

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

Motoristas trabalham até 10
horas sem parar para almoço

Bomba na mão
Não bastasse a sobrecarga de trabalho, há
ainda a pressão emocional: “Quem
projetou e gerencia isso aqui [o sistema]
não está vendo o que nós vemos. Os
passageiros descontam tudo no motorista e,
além da pressão interna [por parte das
empresas], o psicológico fica afetado e,
somando tudo isso, mais o fato de não
conseguirem almoçar nem ir ao banheiro, a
situação dos trabalhadores está bem
complicada”, lamenta Nelson de Borba.

 Horas extras
A escala de trabalho ampliada deve
ser compensada com o pagamento
de horas extras. Contudo, como os
motoristas trabalham com escala
fechada de 7h20 por dia, são eles

quem devem comunicar a empresa
dessas horas a mais. “Muitas horas

serão perdidas. É que, com todas
essas questões, os motoristas

acabam se esquecendo de avisar e
muitos acabarão trabalhando a mais

de graça... Eles estão fazendo o
possível para o sistema rodar... Mas

é tanta coisa na cabeça, que essa
questão das horas acaba passando.

Vamos saber certinho só quando sair
a folha de pagamento”, explica
Nelson de Borba, presidente do

Sindicado dos Motoristas de
Cascavel.  Hoje há cerca de 150

motoristas operando o sistema de
transporte coletivo.

uma porta para embarque e desem-
barque. “Isso somado aos semáfo-
ros, que não funcionam, atrasa
muito os horários e os motoristas
têm que trabalhar a mais para fe-
char a escala”.

 NEGOCIAÇÕES SALARIAIS
Em meio às mudanças e à correria, os motoristas ainda não conseguiram acertar
o reajuste salarial. Na última segunda-feira, o Sindicato dos Motoristas reuniu os
trabalhadores para apresentar proposta das empresas sobre o reajuste salarial e

do vale-alimentação, mas a categoria rejeitou a proposta.
“Eles propuseram somente a inflação do período, de 4% sobre o salário e R$ 250 de
vale-alimentação, mantendo as cláusulas sociais, sendo que em outras empresas do

mesmo grupo eles pagam mais do que aqui, em Cascavel, como Foz do Iguaçu e
Medianeira”, reclama Nelson Borba. Segundo ele, em Foz e Medianeira o salário de
motorista é de R$ 2,5 mil, mais R$ 458 de vale-alimentação. Em Cascavel, o salário é

de R$ 2,2 mil e o vale-alimentação é de R$ 236. “Como que pode ser o mesmo
patrão, o mesmo grupo, e nós ganharmos menos?”

Nelson diz ainda que, juntas, Foz e Medianeira transportam menos passageiros
por dia que Cascavel. “São os mesmos patrões que assinam os acordos coletivos
tanto lá, quanto aqui. Por isso que a categoria rejeitou a proposta apresentada
em assembleia”. As empresas foram notificadas e esperam nova proposta até o

dia 25. “Sem acordo, faremos assembleia para discutirmos a possibilidade de
greve. Até porque esse é o momento mais oportuno para isso”, alerta.

MOTORISTAS são os mais exigidos nas
mudanças do sistema

Para o Sindicato dos Motoristas, o novo sistema foi mal plane-
jado, sem estudos suficientes. “Ninguém veio nos ouvir, por

exemplo. Nós, que trabalhamos com isso, nem os passageiros,
nem a sociedade para construir o novo sistema. O resultado é
isso o que estamos vemos... Esperamos que, com o tempo,
melhore para todos”, afirma o líder sindical Nelson Borba.

Sistema mal planejado



REUNIÃO com passageiros da linha Vila
Dione foi realizada na Cettrans

LOCAL 07CASCAVEL, 21 DE FEVEREIRO DE 2019

 No quarto dia útil do novo siste-
ma de transporte público, as filas já
eram menores nos terminais e as
queixas também. Contudo, um es-
trangulamento continua evidente: os
novos ônibus com apenas uma por-
ta para embarque e desembarque,
que teria sido responsável por 70%
dos problemas. A constatação é da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).

Por conta disso, a companhia já
notificou as empresas para “refor-
marem” os ônibus e “abrirem” mais
uma porta lateral. A princípio, as
empresas teriam pedido 90 dias
para resolver essa questão.

Na reunião de avaliação de on-
tem, foi identificada a necessida-
de de criar mais duas linhas para
dar conta da demanda: “As linhas
Sul/Oeste e Leste/Sul [ligação en-
tre terminais] provavelmente vão
voltar. Ainda não temos data, nem
se será expressa ou paradora, mas
esses itinerários são essenciais
pelo que identificamos nesse quin-
to dia de funcionamento do siste-
ma”, disse a assessora da presi-

Porta única representa
70% dos problemas

dência, Rosa Barbosa.
Outro problema identificado para

a sobrecarga do sistema, no caso
do Terminal Oeste, é a falta de infor-
mação das pessoas quanto às li-
nhas. “Os passageiros podiam pe-
gar Santo Onofre sentido ao Termi-
nal Sudoeste e de lá ir para o Cen-
tro, sem passar pelo terminal Oes-
te, mas isso não está acontecendo,
o que sobrecarrega o terminal e a
linha Leste/Oeste. Vamos intensifi-
car essa orientação”, explica Rosa.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 ÔNIBUS mal projetado é o “culpado” pelos tumultos

Mais tranquilo
A Cettrans avaliou o dia de ontem
de forma positiva e o passageiro
nota a diferença: “Notei que o fluxo
está melhor e que o sistema está
melhorando. Ainda tem algumas
coisas para acertarem, mas para
mim mudou bastante quando
comparo com a segunda-feira”,
disse o editor de vídeo William
Keiji Okawa.

Cadeirantes
Bastante prejudicados com a
mudança, os cadeirantes também
estão na lista de preocupações e
busca de soluções. Rosa Barbosa
disse que as empresas reconhecem
a falta de agilidade no embarque e
pensaram em uma solução: “Foram
colocados nos terminais
funcionários das empresas para
ajudar o cadeirante e esse serviço
deve continuar pelos próximos 30
dias. São casos especiais e que
precisam de todo o nosso cuidado”.

Prefeito visita
terminais
Passado o maior tumulto, ontem o
prefeito Leonaldo Paranhos
percorreu terminais e algumas
estações centrais. Ele conversou
com passageiros e encontrou
poucas filas e passageiros mais
afinados com as mudanças.

Moradores protestam
 Mas se em alguns locais o fluxo já

estava mais tranquilo, em outros os
passageiros perderam a paciência.
No Bairro Pioneiros Catarinenses,

um grupo de pessoas impediu que o
ônibus que faz a linha Vida Dione
seguisse viagem. Eles querem que
seja retomado o traçado antigo.

Em reunião ontem à tarde, a
Cettrans recebeu ultimato. Maria
Alice de Palma, uma das líderes da
manifestação, disse que, “se até segunda-feira a Cettrans não nos atender,
vamos parar o ônibus de novo. Não tem como ficar assim. A gente precisa ir

para o Terminal Oeste, não para o Sudoeste, é fora de mão para
praticamente todos os moradores”. A assessora da presidência da Cettrans,
Rosa Barbosa, disse que serão avaliadas as possibilidades e que técnicos vão

estudar a linha para buscar uma solução o quanto antes.
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40 anos
A Guarda Mirim de Cascavel comemora 40 anos neste

mês de fevereiro. E, para marcar este momento
histórico, irá promover um jantar comemorativo nesta
sexta-feira (22). O jantar, a partir das 19h30 no Dal

Bosco Eventos, é voltado para representantes das mais
de 80 empresas parceiras da instituição.

Mulher Empresária
A Acic, por meio da Vice-Presidência
de Assuntos da Mulher Empresária,

promove um evento especial dia 7 de
março, às 19h30, no novo auditório da
associação comercial. É o 5º Encontro

da Mulher Empresária, destinado
gratuitamente às empresas filiadas à

entidade - para não associadas, o valor
é de R$ 50 por participante.

Felicidades!
Juarez Luiz Berté,

Dalva Bonfanti, Ilka
Bianchin Viana, Muriel

Carbonera, Noberto
Albrecht, Ari Meira e

Carlos Zantut.

Finjo concordar     com
pessoas chatas     só para

elas calarem a boca.

Divando,
Andressa
Oliveira, em
produção e
makeup da
maga Noeli
Viesseli
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Suelen Gaiote, em lindo
ensaio produzido por
Vera e Grasi Fotografias

A bela Gabriela Varali

ARIVONIL POLICARPO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito e Garoto encontram Alex, desacordado
Em “Malhação”, Tito e Garoto encontram Alex, desacordado.

Gabriela aciona a polícia sobre o desaparecimento de Verena.
Hugo e Dandara se beijam. Álvaro encontra Verena. Alex chora

com Tito e Garoto. Breno ameaça Verena com uma faca.
Rafael aceita sair com Solange. Tito conta a Alex sobre o
acidente que tirou a vida de sua família. Álvaro e Breno se

enfrentam. Rafael afirma a Solange que não quer mais vê-la.

 • SBT

Espelho da vida
Danilo afirma ao Inspetor que não rou-

bou as joias de Julia. Gustavo encontra
Cris/Julia e informa sobre o ocorrido com
Danilo. Eugênio expulsa a filha de casa.
Alain é entrevistado sobre a mudança de
protagonistas em seu filme, e se enfurece
com Isabel. Michele se revolta contra Pat,
que revela a Vitor sobre a viagem da ami-
ga. Otávio impede que Gustavo atire con-
tra Danilo. Abigail e Zezé descobrem que
foram enganadas por Aristides. Cris/Julia
visita Danilo na prisão e desmaia.

Verão 90
Vanessa diz à polícia que foi João

quem empurrou a VJ. João é preso pelo
suposto assassinato de Nicole, sem sa-
ber que foi uma armação de Jerônimo.
Quinzinho se impressiona com a frieza
de Jerônimo diante da prisão do irmão.
Manu confessa a Lidiane seu medo de
descobrir que João não é quem ela pen-
sava. João afirma ao delegado que não
matou Nicole. Janaína exige que o de-
legado a deixe falar com João. Jerôni-
mo avisa a Vanessa que ninguém pode
saber que os dois estão juntos. Raimun-
do se dispõe a falar com Pavão para
ajudar Janaína. O delegado aguarda o
depoimento de Jerônimo.

O sétimo guardião
Gabriel se entristece ao ver Luz e Júni-

or juntos. Marilda prepara um banho para
Eurico com a água da fonte. Neide vê
Murilo no restaurante e desmaia. Luz pede
um tempo a Júnior para pensar sobre seus
sentimentos. Eurico percebe que está
curado. Mirtes instrui Lucilene para o al-
moço, e Stella critica a sogra. Aranha re-
preende a mãe por insultar João Inácio e
Stefânia. Stella manda Lucilene servir um
suco para Mirtes. Murilo decide conver-
sar com Sóstenes.

Teresa
Nico segue ameaçando Jonhy, dizen-

do que fará Paty sofrer um acidente caso

não continue trabalhando para ele. Hei-
tor diz a Joana que deveria partir de Va-
nessa a decisão de deixar sua casa, Jo-
ana diz que se dependesse apenas de
Vanessa, ela mesma a enfrentaria, mas
o caso envolve Aurora, e ela é tão boa
que não quer vê-la sofrer. Arthur diz a Te-
resa que está prestes a perder uma cau-
sa e que isso o faria perder muito dinhei-
ro. Teresa finge preocupação, mas diz
que ele é um ótimo advogado e conse-
guirá vencer essa causa.

As aventuras de Poliana
Gabriela se aproxima muito de Vini

para ajudá-lo a estudar, e ele fica sem
jeito. Mirela interrompe os dois, brava.
Brenda e Luca vão à padaria, e o meni-
no tenta humilhar Guilherme. O clubi-
nho MaGaBeLo faz um lanche na casa
de Olavo Mosquito e ele aproveita para
lhes apresentar seu tímido filhinho, o
Olavinho. Ruth fica chocada com o con-

curso de outfit e convoca uma reunião
de urgência com os pais dos alunos.
Guilherme e Luca quase brigam na pa-
daria. Durval chega e acredita em Gui-
lherme. Marcelo vai buscar João e en-
contra Luísa observando a tela, ficando
feliz. Afonso chega e interrompe.

Jesus
Jesus cura um cego. Almáquio des-

cobre que Dimas está com joias rouba-
das e chama os guardas. Anás tenta im-
pedir a fuga de Judite, mas ela golpeia o
próprio pai. Ela se encontra com Dimas e
Gestas e se esconde na carroça. Eles são
surpreendidos com a chegada de solda-
dos romanos, que dão voz de prisão aos
irmãos. Judite é descoberta na carroça e
finge estar sendo sequestrada. Caifás des-
cobre que Judite iria fugir e avisa que ela
morrerá apedrejada.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Você corre o risco de parecer muito envolvido nas
suas próprias preocupações e precisa relaxar. Você
está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir a
velocidade vai parecer mais difícil do que continuar
como você é. Tente encontrar um equilíbrio.

To
ur

o

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe
decepcionar, apenas se faça as perguntas cer-
tas. Você poderia fazer algumas mudanças nos
seus hábitos alimentares para ter equilíbrio. É o
momento ideal para começar uma dieta e comer
mais produtos frescos.

G
êm

eo
s Você vai precisar pedir ajuda para acabar mais

rapidamente com o que tem sido preocupante e
perturbador. Você já notou que se deixa levar.
Leve isso a sério e trabalhe no fortalecimento de
seu corpo.

C
ân

ce
r Seu senso de humor o torna mais popular do que

nunca e será muito bom para os relacionamentos.
Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a
calma que você precisa para as reorganizações
que está fazendo.

Le
ão

O dia vai começar em ritmo forte. Tire um tempo
para pensar antes de agir e não se queixe! Des-
prenda-se de pensamentos negativos para po-
der recarregar as baterias e se concentrar naqui-
lo que gosta em geral.

V
ir

ge
m Você terá a oportunidade de mudança e de man-

ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado.
Você precisa ficar sozinho na calma completa para
recarregar suas baterias. Seus processos men-
tais exigem descanso.

Li
br

a

As discussões com a família são mais fáceis. Você terá
mais satisfação se não ficar isolado. Você terá energia
básica para completar suas tarefas com sucesso. Ao
mesmo tempo, você vai precisar desacelerar antes de
levar as coisas longe demais. Vá com calma.

E
sc

or
pi

ão Hoje o dia será muito animado. Os encontros se-
rão agradáveis e reforçarão sua confiança. Você
precisa encontrar um equilíbrio entre a reflexão e
a ação, entre a atividade física e o relaxamento.
Ouça o seu corpo.

Sa
gi

tá
ri

o Você não sabe por onde começar, isto faz com
que você se sinta nervoso e hesitante. Espere
tensões, isso consumirá sua energia nervosa. Re-
carregue as suas baterias através do contato com
a água para se livrar do estresse.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você vai descobrir os lados inesperados das pes-

soas próximas a você. É um dia para surpresas.
Você está pensando em muitas coisas ao mesmo
tempo e a sua mente está cheia de novas ideias.
Planeje suas atividades em longo prazo, mas sem
entrar em pânico.

A
qu

ár
io Seus pensamentos estão conduzindo você à dis-

tração. Não embarque em tarefas difíceis. Você
pode sentir sua resistência melhorar e seria uma
boa ideia continuar por esse caminho para me-
lhorar seu estilo de vida.

 P
ei

xe
s Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-

cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém.
Você está em sintonia com seu ambiente e não há
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.
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Autoridades policiais e jurídicas,
empresários e representantes do
Sinegás (Sindicato das Empresas
de Atacado e Varejo de Gás Lique-
feito de Petróleo) se reuniram na
Câmara de Cascavel com as Comis-
sões de Segurança Pública e Trân-
sito e de Defesa do Consumidor, na
manhã de ontem (20), para discu-
tir a fiscalização de revenda de gás
de cozinha em Cascavel.

E a preocupação é séria: a
cada uma revenda que atua den-
tro da lei, há três clandestinas,
colocando em risco todas as fa-
mílias cascavelenses.

Depois de um ano de planeja-
mento e indo atrás da documen-
tação para a empresa, Antônio
Fernando Simões ingressou no
mercado do gás, e em menos de
seis meses percebeu o quanto a
fiscalização é precária. Por isso,
recorreu às autoridades para que
deem mais amparo a quem traba-
lha de forma regularizada. “O que
eu vi na prática é que não existe
fiscalização. Poucos fiscalizaram
de fato... a maioria que ia lá pra
fiscalizar, chegava, batia papo e
saía. Por isso, peço: o setor pre-
cisa ser acompanhado, precisa
ser discutido. Nós somos obriga-
dos a fazer vários documentos, a
ter até brigada de incêndio, mas
o que vemos é que, por causa de
um real de desconto, a pessoa
compra de quem não está regula-
rizado”, reclama o empresário.

Segundo o Sinegás, Cascavel
tem 101 revendas de gás de cozi-
nha autorizadas e a estimativa é

Clandestinos são o
triplo do mercado legal

de que para cada empresário re-
gular existam outros três traba-
lhando de forma ilegal.

Além de prejudicar a concorrên-
cia, colocam em risco a vida das
pessoas, já que operam com arma-
zenamento precário e cometem
outras irregularidades. “Padarias,
pequenos comércios vendem para
o conhecido, para o vizinho; o cara
que está desempregado coloca uns

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

SEM padrões de segurança, botijões podem
apresentar vazamentos e até risco de explosão

PERIGO NA COZINHA

 Mercado do crime
O mercado clandestino de gás
pode sustentar o mercado do
crime. De acordo com a polícia,
existe um número muito grande
de furto de botijões e cilindros na
cidade e há uma grande
possibilidade de que esse produto
furtado seja repassado para
revendedores ilegais. “A revenda
irregular é um crime que
fomenta vários outros. O furto de
botijão ocorre porque há alguém
que se beneficia disso, há um
receptador”, explica o tenente
Welington Miqueias Bastos, da
Polícia Militar.

 Poder de polícia
Desde janeiro, o Corpo de Bombeiros tem poder de polícia. Até então, mesmo
que comprovasse o risco à vida ou outra irregularidade, era preciso acionar o

Ministério Público. Agora, os bombeiros podem atuar imediatamente.
A promotora titular da 12ª Promotoria de Cascavel, Larissa Haick Vitorassi

Batistin, disse que esse é um grande passo em rumo à desburocratização de
processos. “Com a nova legislação, o Corpo de Bombeiros tem mais autonomia

para isso, então vai acabar com aquele negócio de ter o fiscal do fiscal do
fiscal... O Corpo de Bombeiros vai até o local, fiscaliza e já pode impor sanção a
quem estiver funcionando irregularmente. Foi uma mudança muito positiva”.

botijões em uma camioneta e sai
vendendo; mercadinhos de bairro
têm botijão do lado dos alimen-
tos... realmente não tem fiscaliza-
ção. As autoridades não têm con-
tingente suficiente para dar conta
de fiscalizar. O que a gente espera
é que os regulares nos ajudem de-
nunciando, para que a fiscalização
seja pontual”, disse a presidente
da Sinegás, Sandra Ruiz.
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 Uma briga de andarilhos deixou
um deles gravemente ferido na tar-
de dessa quarta-feira (20). A confu-
são aconteceu em frente ao Cemi-
tério Central, no Bairro Maria Luí-
za, em Cascavel. Testemunhas re-
lataram que os dois estavam con-
sumindo bebidas alcoólicas quan-
do tiveram um desentendimento e
um deles começou a agredir o ou-
tro com uma enxada.

Fernando Fabio Teixeira dos San-
tos, de 42 anos, levou golpes na re-
gião da cabeça e do tórax. Ele teve
corte profundo com fratura no crânio,
uma fratura no antebraço esquerdo e
contusões pelo corpo. Ele foi encami-

Homem é agredido com
enxadada na cabeça

nhado para o Hospital Universitário.
A Polícia Militar foi acionada

para registrar a ocorrência de

Um motorista ficou ferido em um
acidente na esquina da Rua Salgado
Filho com a Rua Maranhão, no Centro
de Cascavel, na manhã dessa quarta-
feira (20). Com o impacto da
batida, um dos carros atingiu um muro
e o motorista ficou encarcerado no
veículo. Alan Dombloski, de 26
anos, teve escoriações pelo corpo e
contusão na região cervical. Após os
primeiros socorros, ele foi
encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Tancredo.
A motorista do outro veículo foi
socorrida por populares antes da
chegada do Siate.

agressão e realizou diligências à
procura do agressor, que fugiu do
local levando a enxada.
FÁBIO DONEGÁ
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 Esporte que desde a Rio 2016
passou a fazer parte do programa
olímpico, o rúgbi tem ganhado cada
vez mais adeptos. Em Cascavel,
a modalidade inicia 2019 com ex-
pectativa elevada. Neste domin-
go, das 9h30 às 17h30, o Com-
plexo Esportivo Ciro Nardi será
sede da inédita Copa Cascavel de
Rugby Seven, que será realizada
nas categorias juvenil e adulta
com a presença de oito equipes,
sendo duas do Paraguai.

Anfitrião, o Cascavel Rugby Clu-
be participará da competição com
duas equipes adultas e uma juve-
nil. Será a estreia do técnico cario-
ca Pedro Oliveira, que assumiu os
treinos do grupo principal cascave-
lense há um mês. O treinador che-
ga com a experiência de já ter atua-
do pela seleção brasileira como jo-
gador, no início dos anos 2000.

A Copa Cascavel servirá de prepa-
ração para a estreia no Campeonato
Paranaense de Rugby Union 2019,
pelo qual o time cascavelense rece-

Pedal da Integração
Ciclistas de todas as idades, regiões da
cidade e “experiência” no pedal estão
convidados para participar neste domingo do
Pedal da Integração – Convivendo bem no
trânsito, evento da Associação de Ciclismo
de Cascavel com apoio de Cettrans, Polícia
Militar e Município, pela Fundação de
Esporte e Cultura de Cascavel. Não há custo
para participação no evento que tem como
objetivo conscientizar o ciclista a sinalizar suas
ações no trânsito e utilizar equipamentos de
segurança e a ciclovia onde houver este
espaço próprio para os usuários da bicicleta
como meio de transporte ou pode lazer ou
esporte. A concentração para o Pedal será
em frente a Feira do Teatro, na Rua Duque de
Caxias, às 8h30. A saída está marcada para
as 9h. Haverá pontos de hidratação, frutas e
sorteio de brindes.

Treino Feira do Teatro
Já para a próxima semana, no domingo (3),
a novidade será o Treino Feira do Teatro, que
terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km de
corrida e 3 km de caminhada, com saída
(8h) e chegada (com frutas e água) no em
frente a Feira do Teatro, na Rua Duque de
Caxias. A inscrição é a doação de ração
para cães ou material de limpeza, que serão
doados para o abrigo de animais São
Francisco de Assis. O Treino é uma atividade
comemorativa ao aniversário de um ano
da Feira do Teatro.

Rúgbi em alta no Ciro Nardi

 O rúgbi é um daqueles “esportes democráticos”, que têm posição e
função para todos os biótipos de jogadores, desde os mais baixos até
os mais altos e dos mais lentos aos mais velozes. Em Cascavel, o time
local realiza seus treinos aos sábados à tarde, no campo do Complexo

Esportivo Ciro Nardi, e está aberto a novos adeptos.

LUCAS MATOS/JAPS

berá o Lobo Bravo/Guarapuava na 1ª
rodada, no dia 16 de março.

Neste domingo, a competição no
Ciro Nardi contará com a presença
também dos jogadores de Foz do
Iguaçu Rugby, Capanema Lions Clu-
be, Toledo Rugby, Apucarana Rugby,
Umuarama Rugby e dos paraguaios
Presidente Franco e Área 1.

 Esporte democrático
CASCAVEL RUGBY CLUBE
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elton Andre de Moura e Cristina Pereira de Souza
2- Valter Luis Valoria da Silva e Marelise Fatima de Andrade Kindler
3- Amarildo Lemos Meira e Talita dos Anjos
4- Fabio Junior Walter e Ariane Rocha de Lima
5- Paulo Sérgio da Silva e Tatiane Ferreira Lisbôa
6- Rodrigo Francisco Favero e Claudineia Padilha
7- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
8- Nelson de Lima Ferreira e Angelina Menezes Baptista
9- John Ross Perin e Elisângela Bortoluzzi Teixeira
10- Mauricio Lopes Proença e Maria Iracema Gimenez Sequeira
11- Thiago Alberto Monteiro e Andressa Schroder
12- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
13- Caue Dias Munhoz e Vitoria Aparecida Ceresoli
14- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

 A seleção paranaense de nata-
ção que representará o Estado no
Campeonato Brasileiro Escolar de
Natação foi definida no último fim
de semana com a presença dos 12
melhores nadadores do Paraná com
idade de 15 a 18 anos, sendo seis
no feminino e seis no masculino.
Dentre eles, estão dois cascavelen-
ses da equipe da Associação Atlé-
tica Comercial: Tauana Eduarda de
Moraes Lopes, aluna do Colégio
Expressão, e Hiuri Selzler da Silva,
aluno do Colégio Estadual Victório
Emanuel Abrozino.

A seletiva para a seleção para-
naense foi realizada no último fim
de semana em Curitiba. Tauana foi
prata nos 100m peito (1min21s88)
e bronze nos 50m borboleta
(31s62) e nos 50m peito (36s66).
Já Hiuri foi prata nos 200m livre
(2min00s21) e bronze nos 200m
medley (2min17s50). Irmão gêmeo
de Hiuri, Higor subiu ao pódio duas
vezes no terceiro lugar, nas provas

Na seleção estadual de natação

PROFESSOR Rui com os nadadores Tauana e Hiuri Selzler
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dos 50m costas e dos 100m cos-
tas, sendo reserva da seleção.

O Brasileiro Escolar de Natação
será realizado de 21 a 24 de mar-

ço no Rio de Janeiro e servirá de
seletiva nacional para o Mundial
Escolar, que será em maio também
na Cidade Maravilhosa.

Seis atletas e
26 medalhas
As sete medalhas conquistadas
apenas por Tauana e os irmãos
Hiuri e Higor na seletiva estadual
escolar fizeram os nadadores
encerrar a participação com
média superior a dois pódios cada
na competição. Já a média da
equipe da Associação Atlética
Comercial foi ainda superior no
Campeonato Regional, realizado
em paralelo à seletiva em
Curitiba, no fim de semana. Foram
26 medalhas conquistadas por seis
atletas, média de 4,3 para cada
um. O destaque foi Tauana, que
conquistou cinco medalhas de ouro.
Já Hiuri conquistou cinco ouros e
uma prata, enquanto Beatriz
Garute obteve quatro ouros e duas
pratas; Higor três ouros e uma
prata; e João Paulo Zanella Janke
dois ouros e três pratas.
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O Brasil inicia na madrugada des-
ta quinta-feira a sua participação na
Copa do Mundo de Ginástica Artís-
tica, em Melbourne (AUS). A etapa
que é disputada pela primeira vez
no calendário da Federação Interna-
cional de Ginástica contará pontos
para o ranking individual que ajuda-
rá na classificação para os Jogos
Olímpicos Tóquio 2020.

A ginástica brasileira será repre-
sentada no evento por Arthur Za-
netti (foto), campeão olímpico em
Londres 2012 e medalha de prata
na Rio 2016, na prova das argolas.

Zanetti está inscrito para com-
petir em três aparelhos. Na madru-
gada desta quinta-feira, a partir das
4h (de Brasília), ele disputará o qua-
lificatório do solo e das argolas (sua
especialidade). Na madrugada de

Greve no Flu 52 jogos sem TV R$ 1,4 mi mais rico
Os jogadores do Fluminense voltaram a treinar
nessa quarta-feira depois da paralisação do dia
anterior. O grupo revelou os motivos da “greve”:
irritação com o presidente Pedro Abad e
descontentamento pelas recentes contratações -
mesmo sem pagamento por direitos econômicos -
ocorrerem antes de os salários atrasados serem pagos.
É que o elenco do Flu está com os salários de janeiro
atrasados, além de outros encargos. A dívida é de
cerca de R$ 11 milhões e engloba CLT (13º e férias
de 2018 e salário de janeiro de 2019), direitos de
imagem (novembro, dezembro e janeiro) e duas
premiações (Brasileiro e Copa do Brasil).

O Brasileirão 2019 deverá ser um marco
na história das transmissões televisivas da
competição. Com o fim do direito da TV
Globo e sem as renovações de Atlhetico
e Palmeiras para a TV aberta, e assinados
com a Turner para a TV fechada, a Série
A terá um total de 52 jogos sem
transmissão alguma (sinal aberto, fechado
ou pay-per-view), ou 14% de todo o
campeonato. É que a legislação só
permite a transmissão de um jogo no qual
as duas equipes tenham fechado com
a mesma empresa.

A vitória do Londrina sobre o Paraná Clube
fez a alegria do torcedor, que viu o Tubarão
empatar (1 a 1) o jogo aos 48min do 2º
tempo e depois vencer nos pênaltis mesmo
após ficar duas vezes a um gol da derrota, e
também dos dirigentes do time alviceleste, que
por avançar à 3ª fase da Copa do Brasil
faturou R$ 1,4 milhão em premiação. A esse
valor se soma os R$ 500 pela participação
na 1ª fase e aos R$ 615 mil pela presença
na 2ª fase. Agora, o Tubarão vai enfrentar o
Tombense ou Botafogo-PB em busca de mais
R$ 1,9 milhão, na 3ª fase.

Brasil na Copa do Mundo de GA

     COPA LIBERTADORES
21h30 Libertad x At. Nacional

   COPA DO BRASIL
19h15 Criciúma x Oeste
21h30 Goiás x CRB

     COPA SUL-AMERICANA
19h15 Liverpool x Bahia
21h30 Once Caldas x D. Santaní

      CEARENSE
20h Fortaleza x Ferroviário

JOGAM HOJE

sexta-feira, no mesmo horário, par-
ticipará da qualificação do salto.

Caso avance às finais, Arthur Zanet-
ti estará em ação no sábado, a partir
das 4h, brigando por medalhas no solo
e nas argolas. No domingo, à 1h, será
realizada a final masculina do salto. O
canal SporTV2 promete transmitir ao
vivo as finais do sábado.

 Tragédia no Fla
Oito das famílias vítimas da
tragédia no Flamengo estiveram
reunidas, ontem, com a
Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro. O motivo do
encontro foi explicar como foi a
negociação dos órgãos públicos
com o clube, que não terminou
em acordo, e dar orientações
agora para caminhos jurídicos
caso elas queiram recorrer
individualmente ou em grupos. A
proposta oscilou conforme
número de familiares envolvidos,
na soma do Flamengo ficava em
torno de R$ 300 a R$ 400 mil. A
intenção do clube era de
indenizar por no máximo 10 anos
com um salário mínimo
(atualmente de R$ 998,00) por
mês. A proposta da Câmara de
Conciliação era de R$ 2 milhões e
R$ 10 mil mensais até 45 anos.

CBG
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