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Paraná Cidadão oferece
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Final do Motovelocidade
vai tremer o Zilmar Beux
neste fim de semana
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Sem nenhum vestígio de onça, o Lago Municipal de
Cascavel volta à rotina normal, sem a restrição de horário
noturno adotada desde o fim do mês passado como
medida de precaução. Assim, as pistas de caminhada
ficarão abertas todos os dias até as 22h. l Pág. 7

Sede do Incra vai virar
Mercado Municipal
A área nobre onde está a sede do Incra pode virar o Mercado Municipal de Cascavel. O prefeito Leonaldo Paranhos negocia com a União o uso da área, que também deve dar espaço ao
Museu do Agricultor. A negociação envolve como contrapartida uma solução para as 11 famílias despejadas de uma propriedade em Jangadinha. “É uma tentativa de resolver essa questão de justiça social das famílias e ainda criarmos o Mercado Municipal”, disse o prefeito.
l Pág. 3
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oncorTodos nós necessitamos, de tempos em tempos, de um período
ela
de silêncio. Muitos, para se recolherem, decidem passear; outros
ação
fazem algum retiro; outros reservam para si um dia durante o qual se
s, com aprofundam, se concentram espiritualmente, sem precisar atender as
do dia a dia. Outros se recolhem no seu quarto, desligam
seleção exigências
o telefone para ninguém incomodar.
anhol
Cada um necessita de uma oportunidade para se recolher, para
o de
encontrar algum tipo de apoio interno, uma base firme que o sustente.
Monges antigos falavam desse recolhimento como a água que
arães
se acalma.
nan
Uma história de monges conta que três estudantes se tornaram
mados monges. Cada um propôs a si mesmo realizar uma boa obra. O priuimameiro escolheu o seguinte: desejava reconduzir a paz àqueles que
estavam brigando, orientando-se pelas palavras da Escritura: A bemde
-aventurança será dos que zelam pela paz. O segundo desejava visitar
hões.
enfermos. O terceiro foi ao deserto para lá viver em paz.
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Opinião

Todos precisamos de tempo

‘‘

“Vai ser
especial para
mim. Desde
a primeira vez foi
especial. Pode ser a
última, a gente não
sabe. Vou tentar
aproveitar,
me doar”.

‘‘
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‘‘

O duelo desta
quinta com o
Avaí é o último
do Flamengo no
Maracanã neste e
pode ser o último
de Gabriel à frente
do torcedor com a
camisa rubro-negra. O atacante
destacou que o
confronto pode ser
uma “despedida”.

O primeiro, que se empenhava por aqueles que estavam brigando,
não pôde curar a todos. Tomado pelo desalento, dirigiu-se ao segundo,
que servia aos enfermos, e percebeu que este também estava desanimado, pois também não conseguiu realizar plenamente o que planejara. Sendo assim, os dois concordaram em procurar pelo terceiro, que
havia ido ao deserto. Falaram de suas dificuldades para ele e pediram
que este lhes dissesse sinceramente se foi bem-sucedido. Ele ficou em
silêncio por um tempo, despejou um pouco de água em um recipiente
e pediu que olhassem para dentro dele. A água, no entanto, ainda se
maxagitada.
25 Após algum tempo, pediu que olhassem mais
encontrava muito
min “Observem
19
uma vez, e disse:
o quanto a água se tornou mais calma
agora”. Olharam para ela e viram seus rostos como em um espelho.
Em seguida, continuou: “assim se sente aquele que permanece entre
os homens; a agitação e a confusão não permitem que perceba os
seus pecados. Quem, no entanto, procura pela tranquilidade e, principalmente, pela solidão, logo reconhecerá os seus erros”.
Essa pequena história nos ajuda a perceber quão importante é
encontrarmos tempo para o silêncio e para a tranquilidade. Eu preciso
desse tempo,
você precisa desse tempo. Pensemos nisso!
max 25

Curitiba

‘‘
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Nublado com chuva

Fases da lua

Crescente

04/12 - 04h58

Nublado com
poucas nuvens
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Nublado com chuva

Minguante
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Nublado

Nova
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Incra dará espaço ao
Mercado Municipal

Uma área nobre da
cidade, pertinho do Centro,
no Bairro Neva, onde está
a sede do Incra (Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), é requerida pelo Executivo municipal para a sonhada construção do Mercado Municipal
de Cascavel. A estrutura
seria erguida em uma parte
da quadra inteira que pertence à União, onde chegou
a ser cogitada em gestões
anteriores a construção do
Hospital Municipal e hoje
está ocupada por casas de
madeira que parecem em
vias de desabar. O pátio
serve como depósito de veículos apreendidos. Em um
dos espaços ainda funciona
o escritório do Incra.
Em Brasília, ontem (4), o
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) e o vereador Rafael
Brungnerotto (PSB) estiveram reunidos com o deputado federal Pedro Lupion
(DEM) e o presidente do
Incra, Geraldo Filho, para
apresentar a proposta de
construção. Além da obra
requerida para ampliação
do potencial turístico - com
venda de alimentos, ar tesanato e restaurantes -, a
prefeitura pretende transformar a estrutura atual do
escritório do Incra no Museu
do Agricultor, um espaço
para exemplificar a vida no
campo, desde a chegada
dos colonizadores até os
dias de hoje, com exposição
de materiais e fotografias,
uma ação que contempla
a característica carimbada
pela atual gestão, que batizou Cascavel como a “Capital da Produção”. O espaço
também seria usado para
abrigar todo o acervo documental do Incra - documentos antigos que contam a
história de toda a região
oeste do Paraná.
A proposta é que a União

repasse o imóvel central na
condição de que o Município adquira uma área para
abrigar 11 famílias despejadas de uma propriedade
de Jangadinha, ação que
ocorreu por reintegração
de posse após 23 anos
de impasse na Justiça. A
área que será comprada
pelo poder público seria a
mesma onde investimentos
foram feitos pelas famílias
e que seria decretada de
interesse público para que
desse espaço a uma vila
rural. O custo da indenização da área seria de R$ 5
milhões. “É uma tentativa
de resolver essa questão de
justiça social das famílias e
ainda criarmos o Mercado
Municipal, que é de nosso
interesse, bem como o Museu
do Agricultor”, diz o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC).
FAMÍLIAS À ESPERA
Em maio houve a reintegração de posse da área
onde as famílias haviam
sido assentadas pelo
Incra. Até 2010, as negociações entre a União e o
antigo proprietário da área
não avançaram e a área foi
vendida a terceiros, que
ingressaram na Justiça e,
por isso, houve a retirada
com apoio da polícia.
A Câmara de Vereadores
iniciou o debate neste ano
em defesa das famílias,
acionou a Casa Civil do
Estado e agora está buscando medidas para resolver o impasse. “Sensibilizamos muitas pessoas,
pois são famílias que
foram assentadas, produzem e estão trabalhando.
Estamos lutando com todas
as forças para resolver
esse impasse. Levamos
todas as alternativas possíveis”, diz Brugnerotto.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Paranhos com a mala cheia

De volta de Brasília, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
retornou a Cascavel com bons resultados da viagem feita
à Capital Federal. Obteve R$ 2,5 milhões para que possa
reconstruir a Escola Municipal Professora Kelly Christina
Correa Trukane - até então, a prefeitura trabalhava com a
ideia de reformar a estrutura, mas, com a liberação de verbas,
poderá edificar um prédio novo para atender a demanda no
Bairro Morumbi. Os projetos estão prontos e a secretária de
Educação, Márcia Baldini, já está autorizada a encaminhar os
processos para que as obras sejam executadas em breve.

Mais dinheiro

Em Curitiba, Paranhos
passou por reuniões para
obter verbas para atender
demandas da saúde.
Uma das obras é uma ala
de transplantes para a
Uopeccan, considerada
de grande necessidade.
Na Secretaria de Estado
da Agricultura, Norberto
Ortigara confirmou R$
380 mil para o Programa
de Agricultura Urbana. Da
Secretaria de Infraestrutura
e Logística são mais R$ 6
milhões para revitalização
da Avenida Brasil (trecho
da Praça Itália até o Trevo
Cataratas que ficou fora do
Programa de Desenvolvimento
Integrado) e da Avenida
Rocha Pombo. A autorização
de liberação do recurso deve
ocorrer em 15 dias.

Educação em casa

Hoje, às 8h, a Comissão
de Educação da Câmara
de Vereadores realiza
audiência pública para
discutir o modelo de
educação domiciliar quando a criança deixa de
frequentar a sala de aula

e passa a ser educada em
casa. É que uma lei municipal
está sendo proposta para
regulamentar essa decisão
de famílias que se multiplica
em todo o País. A proposta
é do vereador Olavo Santos
(Podemos). Foram convidados
o juiz da Vara da Infância
e da Juventude, Fabricio
Priotto Mussi, o promotor
da Infância e da Juventude,
Luciano Machado de Souza,
e o procurador da República,
André Borges Uliano.

Sanepar na mira

O vereador Celso Dal Molin
protocolou no Ministério
Público a terceira denúncia
contra a Sanepar, cobrando
investigação para apurar de
crime por parte de agentes
públicos. Dal Molin aponta
que, de 2002 a 2004, a
Sanepar teria mantido as
operações mesmo não
havendo contrato vigente
com a prefeitura. A empresa
não teria remunerado
adequadamente o Município
e, pela falta de contrato,
deveria ter devolvido ao
Município a administração do
serviço, o que não ocorreu.

Apuração

Dal Molin apurou que, de 1º de outubro de 2002 a 16 de
novembro de 2004, a Sanepar operou sem contrato e sem
prorrogação formal. O contrato de concessão de 1972
estabelecia na cláusula 18 que, em caso de não prorrogação
do prazo de concessão, o acervo do sistema de água e
coleta de esgoto deveria ser incorporado ao patrimônio
público municipal. Consta na cláusula 19 que o Município
ficaria responsável pelas indenizações de bens.
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Jonatas Ricardo Ferreira
ª 02 de fevereiro de 1988
V 27 de novembro de 2019

Um jovem missionário

Natural de Londrina, Jonatas Ricardo Ferreira percorreu
um longo caminho até chegar a
Cascavel. Viveu em Foz do Iguaçu
com os pais até completar 21
anos e foi viver então na bela
Florianópolis, onde trabalhava
como vendedor.
Em 2013, no auge dos seus 25
anos, Jonatas veio para Cascavel
em busca de novas oportunidades de trabalho. Aqui, trabalhou como vendedor, motorista
e entregador. “Um dia ele me
ligou e me disse que pararia de
trabalhar porque algo o tocou no
coração... Ele contou que precisava ser missionário. Sem dúvida
alguma, ele saiu do trabalho e
começou a viajar”, conta Walter
Ferreira, pai de Jonatas.
O jovem havia se engajado na
Igreja Assembleia de Deus.
O rapaz visitou cidades de
todo o País. Sua missão: falar
sobre Deus. “Ele gostava de dar
palestras para jovens... falava
sobre drogas e dava conselhos

para a juventude”, explica o pai.
Apesar de ainda ser bastante
jovem, as palestras de Jonatas
eram concorridas e sua vida ficou
extremamente agitada. Tanto que a
última vez que se encontrou com o
pai foi no dia 14 de novembro, pois
a agenda de viagens era extensa.
Sempre que podia, Jonatas
dedicava tempo para uma outra
paixão: ele cantava hinos religiosos para moradores de rua e lhes
oferecia comida.

JONATAS ao lado do pai, Walter Ferreira

A despedida

Jonatas Ricardo Ferreira morreu em um acidente na PR-444 em Mandaguari,
na região de Maringá, no dia 27 de novembro. O carro em que estava aquaplanou,
invadiu a pista contrária e atingiu uma carreta. O jovem chegou a ser socorrido, mas
faleceu no interior da ambulância. O motorista da carreta não se feriu.
De acordo com Walter Ferreira, o filho estava a caminho de Guarulhos (SP),
onde embarcaria para São Luís, no Maranhão, para fazer palestras. “Ele morreu
fazendo o que mais amava: cantando e pregando”, acrescenta o pai.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Virginia Correa Gouveia
ª 05 de abril de 1939
V 21 de novembro de 2019

Uma vida dedicada ao próximo
Virginia Correa Gouveia nasceu em Joaquim Távora (PR) e aos
19 anos se casou com Conceição
Ribeiro de Gouveia, quando
foram morar em Cruzeiro do
Oeste, também no Paraná.
Trinta anos depois, o casal
veio a Cascavel visitar uma das
filhas, a Dalva Maria Gouveia dos
Anjos, e o genro Jucelino Chalegre dos Anjos. A visita se tornou
permanente e logo toda a família
passou a residir na cidade.
Sempre envolvida com projetos de voluntariado nas igrejas que
frequentou, em Cascavel, Virginia

VIRIGINIA ao lado dos filhos

Persistente

Em meio à sua missão
voluntária e à dedicação
aos dez filhos, dez netos
e duas bisnetas, Virginia
Gouveia jamais desistiu
de um grande sonho
e, aos 70 anos, ela foi
alfabetizada e concluiu o
ensino fundamental.

não fez diferente. Ela começou a
atuar como ministra extraordinária da Eucaristia da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Bairro
Periollo, a convite do Padre Valdecir, que na época era pároco. “Não
tem como mensurar a espiritualidade da minha mãe, que se dedicava a levar a palavra e o corpo
de Cristo aos doentes e a dar uma
palavra de conforto a qualquer
irmão que demonstrava necessitar. Ela transpirava e inspirava
compaixão, sem fazer distinção
de pessoa alguma”, relata a filha
Rosângela Gouveia.

O diagnóstico

Virginia Correa Gouveia convivia com o diabetes e, em uma
consulta de rotina, descobriu
que tinha veias entupidas
e precisou ser internada.
Ela permaneceu na UTI do
Hospital Dr. Lima durante 63
dias, mas não resistiu aos
tratamentos e, no dia 21
de novembro, aos 80 anos,
sofreu um infarto fulminante.

LOCAL
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Três empresas habilitadas
para a reforma do Teatro
Foi aberta na tarde de ontem
(4) a licitação para contratar a
empresa que fará a reforma da
plateia do Teatro Municipal Sefrin
Filho, de Cascavel. Das cinco
empresas que manifestaram
interesse, três foram habilitadas
e duas não atenderam ao edital. Elas têm até o dia 12 para
apresentar recursos. Depois
será marcada a aber tura dos
envelopes com as propostas de
valores. O valor máximo da licitação é de R$ 271.583,96.
A reforma prevê a adequação
do espaço entre as poltronas da
nave-mãe, que, na par te debaixo,

Sábado tem
consulta gratuita
para identificar
câncer de pele

Neste sábado (7) o HU (Hospital
Universitário) de Cascavel fará
atendimentos gratuitos em prol do
Dezembro Laranja, que é a campanha nacional de prevenção ao
câncer de pele da SBD (Sociedade
Brasileira de Dermatologia).
Em 2019, o tema é #SinaisDoCâncerDePele e visa alertar sobre
os sinais do câncer de pele para
diagnóstico e tratamento precoces,
aumentando as chances de cura na
maioria dos casos.
O mutirão de atendimento é
nacional e será realizado em cerca
de 130 postos de saúde pelo Brasil.
Cerca de 4 mil médicos dermatologistas e voluntários do País prestarão atendimento gratuito para
diagnóstico da doença.
Em Cascavel, os atendimentos
serão realizados por dermatologistas e acadêmicos de Medicina no
ambulatório do HU, das 8h às 12h.

ficará com 420 lugares, totalizando 668 poltronas; a correção
da iluminação baixa (no piso entre
as poltronas) e a nova identificação nas fileiras, além do novo
piso da plateia.
O contrato terá vigência de 150
dias a partir da data da assinatura
da ordem de serviço, com prazo de
execução de 90 dias.

SECOM

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 DEMarina
PROCLAMAS
Esteves Santos – Titular
Faço
saber que pretendem
os
Jefferson
Esteves casar-se
Santose apresentaram
– Escr. Autorizado
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
doNascimento,
código Civil casamento,
Brasileiro, os
contraentes:
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:

Sem confirmação de onça,
Lago retoma rotina normal

A Secretaria do Meio Ambiente confirmou nessa quarta-feira (4) que o Lago
Municipal de Cascavel voltará à rotina normal, fechando a pista de caminhada
às 22h e reabrindo-a às 6h. O fechamento preventivo das 19h às 7h havia sido
determinando pela suspeita da presença de uma onça-parda na região do Lago
e do Zoológico Municipal, o que não foi confirmado pelas câmeras de monitoramento nem por evidências concretas da presença do felino.
O secretário Wagner Yonegura disse que o monitoramento é constante e que a
secretaria continua atenta: “Nossas câmeras de monitoramento com sensor de
movimento são checadas diariamente. Então, o trabalho não acontece somente
quando surge alguma suspeita. Agora retomamos a rotina normal e a vigilância
permanece”, completou.

01- DENER SOUZA DO NASCIMENTO E RAFAELA KEILA PRATES DE OLIVEIRA
02- JÚNIO RODRIGUES DOS SANTOS E ELIANA CARDOSO DE JESUS
03- EDSON BORGES DA SILVA E ERICA DOS SANTOS AMARAL
04- JUAN GUILHERME CORDEIRO MACHADO E ISABELA OLGA DALAZEM
05- JEVERSON DE ABREU E CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS
06- KELVIN ZUTTION E CLAUDIA FELICE BALDISSERA
07- RICARDO DA ROCHA E EMANUELLE BIANCHI DA SILVA
08- ISMAÉL ALCANTARA VAZ E ANA CLARA SOUZA NUNES
Sealguém
alguémsouber
souberde
dealgum
algumimpedimento,
impedimento,oponha-o
oponha-ona
naforma
formada
daleileino
noprazo
prazode
dequinze
quinzedias.
dias.
Se
O referido é verdade e dou fé.
O referido é verdade e dou fé.
CASCAVEL, 05 DE DEZEMBRO DE 2019
Marina Esteves Santos
Marina Esteves
TitularSantos
www.cartorioestevessantos.com.br
Titular
Rua Sãowww.cartorioestevessantos.com.br
Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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Paraná Cidadão: os
serviços vão até você
Cascavel recebe até esta sexta-feira
(6) a 23ª edição do Paraná Cidadão no Centro da Juventude, no Bairro Interlagos. Estão
sendo ofertados serviços gratuitos para toda
a população, como emissão do RG e do CPF,
que são os mais procurados.
Ontem o evento foi voltado para
crianças e adolescentes e quem aproveitou a oportunidade foi o instrutor
de autoescola Adir Fagundes, que mora
do Bairro Coqueiral e levou o filho de
três anos para fazer o RG. “É um evento
importante, principalmente agora, no fim
do ano, porque, se fossemos fazer no Instituto de Identificação, seria necessário
agendar um horário”.
De acordo com o coordenador operacional do Paraná Cidadão, Wagner Luís Alves, são
entregues 500 senhas por dia para a emissão
dos documentos.
Todo o processo, desde a retirada da
senha, leva cerca de 20 minutos. Após 30

dias é preciso ir ao Instituto de Identificação retirar o documento. Já o CPF fica
pronto na hora. Em Cascavel, o Instituto
fica na Rua Erechim, 1.646, ao lado da
Delegacia da Polícia Civil.
O atendimento diário é das 9h às 17h.

HOJE NEWS, 05 DE DEZEMBRO DE 2019
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Demais serviços

O Paraná Cidadão reúne uma série
de serviços e atividade de lazer num
mesmo local. Na saúde, por exemplo, é
possível fazer teste rápido de glicemia
e aferir a pressão.

Serviço

O que: Paraná Cidadão
Onde: Centro da Juventude, Rua
Travessa da Felicidade, Interlagos
Quando: De 4 a 6 de dezembro
Horário: das 9h às 17h
Valor: Gratuito

TODOS os serviços são gratuitos

Em busca de emprego

A Agência do Trabalhador também está presente no evento. De acordo com a gerente da
unidade em Cascavel, Marlene Crivelari, a equipe da Agência foi dividida para que os atendimentos na unidade não parem. “Nós estamos emitindo a carteira de trabalho para quem não
tem, dando entrada no seguro-desemprego e também encaminhando para vagas”, detalha.
É importante levar os documentos necessários.
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Pacheco desmente boatos e reafirma
sua pré-candidatura a prefeito
O deputado estadual Marcio
Pacheco (PDT) reafirmou nesta semana
ao HojeNews o compromisso de continuar com a pré-candidatura a prefeito de
Cascavel em 2020. O parlamentar citou
que tem buscado apoio e que vai permanecer como pré-candidato de oposição
ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).
“Sou pré-candidatíssimo a prefeito
de Cascavel no ano que vem. Não por
ganância pessoal de ser prefeito a qualquer custo, mas por um projeto em
favor da cidade”, afirma o parlamentar.
Ele diz que não vende a alma para
ganhar uma eleição. “Há um enorme
apelo de líderes e até mesmo da comunidade em torno de meu nome para
disputar as eleições municipais em
2020... É isso o que nos tem motivado
a unir forças e a discutir um projeto
novo para a cidade”, destaca Pacheco.
Único deputado eleito em 2018 que
aumentou a sua votação no Município,
Pacheco tem enfrentando uma onda de
boatos de que ele desistira de colocar
seu nome à disposição do partido para
concorrer à Prefeitura de Cascavel.
Dentre esses boatos seria um “acordo”
com o governador Ratinho Junior.

“Nunca houve uma conversa minha com
o governador a respeito das eleições em
Cascavel. O apoio de um governador é
importante numa disputa e tenho a certeza de que o governador respeitará a
nossa postura. Se o atual prefeito tem
uma aproximação com o governador, nós
também temos uma relação de proximidade com o governo na Assembleia Legislativa. Além disso, o perfil dele [Ratinho] é
de respeito. Ele nunca me ligou para pedir
voto na Assembleia. Por isso, eu acredito
que ele respeita a nossa postura e nós
respeitamos a dele”, frisa o deputado.
Para Pacheco, esses boatos que circulam nos meios políticos visam desestabilizar sua pré-candidatura a prefeito: “Estou
muito tranquilo em relação à minha postura. Essa conversa fiada que espalham
por aí é uma conversa para boi dormir.
Há uma intenção bem clara para manipular a opinião pública e dizer para o povo
que não sou pré-candidato. Se depender
de mim, o meu nome estará à disposição
para participar da eleição em 2020. Por
isso, deixo nas mãos de Deus a participação na eleição e também no resultado.
A população sabe o que é melhor para
Cascavel”, acrescenta Pacheco.
Em relação à formação de seu
grupo político, o deputado diz que vai
em busca de líderes e de pessoas
com visão de gestão planejada. “O
que nós temos visto hoje é o improviso na gestão pública em geral.
Vamos buscar o apoio de quem
tem interesse no crescimento e no
desenvolvimento da cidade. Quem
tiver interesses alheios à vontade
da população, nem se aproxime do
nosso grupo”, avisa o parlamentar.
De acordo com ele, o PDT está
aberto ao diálogo com os partidos visando a futuras alianças, Ele,
porém, descarta o apoio do PT, do
PCdoB e do PSDB.
Nas eleições de 2018, Pacheco foi
o deputado mais votado em Cascavel,
com 24.044 votos. Pacheco se reelegeu
para o segundo mandato na Assembleia Legislativa com 39.323 votos.
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Libra

Escorpião
Capricórnio

Aposte na estabilidade e na confiança hoje - seja franco para consolidar as coisas com as pessoas
mais próximas de você. Você vai
estar em excelente forma, mas
modere a sua ingestão de açúcar
para melhorar a sua energia.

Aquário

Sagitário

Licença
para
trabalhar
por conta
própria

Vogais
de "caso"

Santo (?),
cidade
Encarcerada
Prorroga
(a data)
Eliseo Visconti, pintor

Parte do
traje de
executivos (pl.)

De diversos tipos
Consoantes
de "aceso"
Pequena
lança

Formato
do corpo
da
tartaruga

Proteção
externa
de livros
Cheia;
repleta
Pouco
comum

Marte está trabalhando com você
e lhe promete momentos inesquecíveis com as pessoas próximas.
A felicidade está ao seu alcance.
Você estará esgotado até o final do
dia e seria uma boa ideia descansar
e tomar um pouco de ar fresco.

Peixes

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Não hesite em pedir ajuda para
superar seus dissabores e preocupações. Levee os sinais para
se desprender das coisas a sério.
Seu sistema ósseo precisa de
reforço.

Da mesma
maneira
Formato
da roda

Imitar a
"voz" do
lobo

Verifique as fontes de informação
e você definitivamente vai poupar
um tempo considerável! Você precisa modificar seus movimentos e
impulsos. Você deve evitar fazer
muitas coisas ao mesmo tempo,
isso pode fazer mal a sua saúde.

Remexer;
revolver
Está
(red.)

O número
como o 8
Sinal da
vitória

Amigo do
Zé Colmeia (HQ)
Acha graça

Partida de
futebol em
andamento (gír.)

BANCO

"(?) Vingadores",
filme

Vias
fluviais
11

Solução
G
E H O R A
X
M A P
A L A D O
M
D
S
I
E M
N
M I A
A
A R O
R
S A
C
V
A D A
R A R
R I
N D O
I O S

Não se force a adotar um papel
que é errado para você. Sua
autenticidade é o seu melhor
trunfo. Você economiza a sua
energia para um bom efeito e seria
uma boa ideia se livrar do estresse
fazendo exercício físico.

Alça de
(?), acessório de
fuzis

D
O
M
E
S
T
I
C
A
R

Você poderá contar com o seu
senso de harmonia para resolver
suas relações com os amigos.
Hoje é um dia para entorses de
todos os tipos, então seja cuidadoso quando for se mover.

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, mas você precisa relaxar - se afaste um pouco.
Hoje você vai ter paz interior e vai
acalmar seus nervos.

Mudo;
silencioso
Dose de
colírio
Amansar;
domar

Programação do
turista

Advérbio
de tempo
(Gram.)

Mapa,
em inglês

O
V
A
L

Você vai se concentrar em suas
estratégias e ações para atingir
seus objetivos. É hora de voltar
à pista. Você vai ficar em excelente forma se passar mais tempo
falando com as pessoas próximas
a você, sem ser evasivo.

Se você está procurando mudar seu
estilo de vida, as portas estão se
abrindo na direção certa. A melhor
maneira de se sentir mais à vontade
consigo mesmo é fazendo alguma
atividade física, então comece a
fazer algum exercício.

Inoportuno
Versão
dançante
de uma música (ing.)
Ricardo
Tozzi, ator

Chiclete
Radiano
(símbolo)

P
NI
R A D
E M I
T
C
A G E
O
U T O
I A
V
P
A P A
R
L
R E
T A T
A R O
O S

Você poderá esclarecer uma
questão importante com alguém.
É hora de fazer isso! Você está
em boa forma e sabe exatamente
como mantê-la. A coisa mais
importante será saber parar antes
da fadiga total.

Sua energia vai permitir que você
tenha um dia muito agradável. Sua
necessidade de se movimentar está
aumentando e você definitivamente
não consegue ficar quieto, mas o
esgotamento nervoso está ameaçando aparecer, então desacelere.

© Revistas COQUETEL

Relação de capítulos
de um livro
Analisar
A letra
com atenção muda

A cor que
simboliza
o luto
(BR)

Disputa
travada
no hipódromo

C
F O
R
R
V I
D
A
A D
E
C
P A
V
U A
B OL
S

Você está se sentindo melhor com
você mesmo, o que faz com que se
sinta mais seguro. No que diz respeito à aptidão, você está se esforçando para o equilíbrio e estará em
maior contato com as necessidades
do seu corpo. Ouça o seu corpo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/map. 5/remix. 6/índice — viagem. 10/fora de hora. 11/bola rolando.

Áries

horóscopo
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POLÍCIA

Líder de quadrilha morre
em confronto com a PM

CONFRONTO aconteceu durante tentativa de abordagem
Dois homens morreram em um
confronto com policiais militares da
Rotam do 19º BPM (Batalhão da Polícia Militar). A situação aconteceu na
tarde de ontem (4) em uma estrada
rural que liga a PR-182 ao Distrito de
Boa Vista, em Toledo.
Segundo a PM, o confronto
aconteceu durante uma tentativa
de abordagem em um local no qual

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04
29
02
03
34

POLICIAL WEB

possivelmente estariam dois indivíduos atuando no tráfico de drogas.
Eles reagiram e a equipe revidou, culminando com a morte dos dois suspeitos, que tinham uma glock 9mm com
seletor de rajada e um revólver.
Socorristas do Siate e do Samu
foram chamados, mas eles morreram no local.
Apesar de a identificação oficial
dos dois não ter sido divulgada, um
deles seria um dos líderes de uma quadrilha especializada em furto e roubo
de caminhonetes que tem atuado na
região, inclusive em Cascavel. A situação deve ser investigada pela Polícia
Civil e pela Polícia Militar.
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Depen não foi
notificado de greve
A coordenação regional do Depen
(Departamento Penitenciário) ainda
não havia sido notificada até a noite
dessa quarta-feira (4) sobre a greve dos
agentes penitenciários anunciada pelo
Sindarspen (Sindicato dos Agentes da
Polícia Penal do Paraná) para começar
nesta sexta-feira (6).
A mobilização ocorre em protesto à
proposta de reforma da Previdência
apresentada pelo governador e deve
acontecer por tempo indeterminado.
Conforme o Sindarspen, durante o
período de greve estarão suspensas
as movimentações de presos dentro
das unidades penais. Atividades
como a entrega de mantimentos das
famílias, visita, banho de sol e atendimentos jurídico, social e educacional
não serão realizadas nesse período.
Será garantido apenas essencial,
como alimentação, emergências
médicas e cumprimento de alvarás.
A assembleia também deliberou que,
caso o governo do Estado questione
na Justiça o direito dos agentes de
realizar greve, a categoria entrará
em modo de operação-padrão, ou
seja, cumprirá rigorosamente as
determinações previstas no Caderno
de Segurança do Departamento Penitenciário do Paraná.
EQUIPE MÍNIMA
De acordo com o Depen, deve ser
mantida uma quantidade mínima de
agentes previsto por lei, que farão a
segurança e o cumprimento de tarefas básicas nos presídios. Assim que
for notificado, o Depen deve fazer a
divisão e a organização das equipes
de cada escala de trabalho.
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Aberta no último fim de semana, a Copa
União de Futebol Amador, disputada
na categoria Livre e realizada pela Liga
de Futebol Paranaense, terá três partidas
no Reassentamento São Francisco neste
domingo (8), válidas pela 2ª rodada. A
programação será aberta às 9h, com São
Francisco FC x Kaizinho/São Cristóvão.
Os outros jogos serão à tarde, com
Brasmadeira x CTOP às 14h, e Real x
Cetacs às 16h.

Apresentação
do FC Cascavel
Falta pouco para os torcedores
do FC Cascavel conhecerem os
novos jogadores que defenderão a
Serpente Aurinegra na temporada
2020. A apresentação oficial do
elenco será na próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. Ao todo
são 29 atletas que vão disputar o
Campeonato Paranaense e a Série
D do Brasileiro.
O evento será às 19h na Associação da Plantar. Além dos jogadores, que iniciaram a pré-temporada

no dia 1º de novembro, a diretoria
da equipe também fará o lançamento do novo uniforme e do plano
Sócio-Torcedor.
Quem também fará par te do
evento é o ex-atacante Alcindo Sartori, que dentre outros atuou pelo
Grêmio, e o ex-lateral Denilson,
que teve passagem por Cascavel
e Internacional. A animação ficará
por conta do humorista Chico, “O
vendedor raiz”, que faz sucesso
nas redes sociais.
ID/DIVULGAÇÃO

Judô

Será neste sábado (7) o Festival de
Judô 2019. O evento, organizado pela
Associação Esportiva Juventus, reunirá
judocas de 7 a 17 anos de idade na
academia da associação, na Rua Pedro
Ivo, 1452, no Centro. As disputas irão
das 10h às 18h e todos os atletas serão
premiados com medalhas.

Futsal

O campeão da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019 começará a ser
definido neste sábado (7), em Dois
Vizinhos. Equipe sensação do Estado na
temporada, o Galo, atual vice-campeão
da Série Prata, recebe o Foz Cataratas,
atual campeão da Ouro, às 20h30, no
Teodorico Guimarães, pelo jogo de
ida da final. A volta será no sábado
seguinte, dia 14, em Foz do Iguaçu. O
Dois Vizinhos foi o algoz do Cascavel
nas quartas de final da Liga Futsal
Paraná, competição que se despediu
na noite de terça-feira (3) na semifinal,
diante do Marreco, algoz cascavelense
nas quartas da Série Ouro. A Liga Futsal
Paraná, aliás, também começará a definir
o campeão neste fim de semana, com o
jogo de ida entre Campo Mourão e Marreco, às 14h30, em Campo Mourão.

Caratê

Três atletas da academia Dojo de
Karatê Shotokan Tradicional de
Cascavel, alunos do professor Volmir
Maziero, conquistaram a faixa preta
da modalidade no último fim de
semana, em Curitiba. Abenor Moreira
Minare Filho, de 44 anos, Adelino Luiz
Bráz Júnior, 36, e Wesley Maziero, 15,
conquistaram seu 1º Dan da faixa preta
e agora integram o grupo de seis faixas
pretas da academia cascavelense.

Cascavel CR

O Autódromo Zilmar Beux receberá as motos mais rápidas do Estado neste fim de semana, pela etapa final
do Campeonato Paranaense de Motovelocidade 2019. O público poderá acompanhar de perto as acirradas
disputas mediante a doação de um quilo de alimento não perecível na portaria do evento. A programação terá
início às 9h de sábado (7), com treinos livres, e seguirá durante o domingo (8), com warm up às 8h30 e as
baterias a partir das 9h15. Serão cerca de 80 pilotos e motos de 300cc a 1000cc de diversas regiões do
Estado, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Goiás e do Paraguai.

No embalo dos gringos Jorge Jesus e Jorge
Sampaoli, que comandam Flamengo e
Santos nas duas primeiras posições do
Brasileirão, o Cascavel CR apostará num
tem técnico gringo para as disputas do
Campeonato Paranaense 2020. Trata-se do
português Luís Miguel Gouveia de Oliveira,
que no Brasil fez carreira no futebol maranhense. Seu último trabalho foi no Timon,
da segunda divisão do Maranhão. No Brasil
desde 2006, o treinador de 47 anos também dirigiu no Estado o Pinheiros, o Moto
Club, o São José, o Maranhão e o Imperatriz, além de ter comandado times do Rio
Grande do Norte, do Piauí e de Pernambuco. No Cascavel CR, ele terá o mexicano
Roberto Chaves como auxiliar.

ESPORTE

CASCAVEL, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

15

Despedida de Gabigol?
A 37ª e penúltima rodada do Brasileirão será encerrada nesta quinta-feira (5) com Flamengo x Avaí, às
20h, no Maracanã. Jogo poderá ser
a despedida do atacante Gabigol
diante da torcida rubro-negra.
“Vai ser especial para mim.
Desde a primeira vez que eu entrei
no Maracanã, foi especial. Sempre
foi um sonho jogar no Flamengo.
Pode ser a última [vez], a gente
não sabe. Vou tentar aproveitar da
melhor maneira, me doar, como
sempre fiz”, disse ontem o atacante.
Gabigol está emprestado pela
Inter de Milão ao Flamengo até o fim
de 2019, e pode fazer sua última
partida no País no domingo (8), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela

Mundial de Clubes

Apesar da proximidade do fim do contrato, Gabigol disse que tem tentado evitar
pensar nisso. O Flamengo já anunciou que chegou a um acerto com a Inter de Milão
para adquirir o atacante, mas ainda o desfecho da negociação. Segundo informações da imprensa italiana, o acerto verbal entre Flamengo e Inter se deu na casa
dos 22 milhões de euros (pouco mais de R$ 100 milhões), mas após a Libertadores
e a indefinição para a conclusão do negócio, o clube de Milão agora quer entre 35
e 40 milhões de euros (R$ 162 milhões e R$ 185 milhões). Depois do Brasileirão, o
Flamengo ainda disputará o Mundial de Clubes da Fifa, no Catar. A competição terá
início na próxima quarta-feira (11), mas a estreia rubro-negra será no dia 17, contra
o vencedor de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance Tunis, da Tunísia.

última rodada do Brasileirão.
“Estou muito animado para o
jogo desta quinta-feira, espero que
esteja com a casa lotada, como
sempre. Entrar no Maracanã com
a camisa do Flamengo é algo indescritível, nunca vou esquecer. Se eu
voltar a jogar, vou ficar muito feliz
também”, complementou.
FRANCE FOOTBALL

SÉRIE A
Pos. Time

PG J

V

E D GP GC SG

1ºFlamengo
2ºSantos
3ºPalmeiras
4ºAthletico-PR
5ºGrêmio
6ºSão Paulo
7ºCorinthians
8ºInternacional
9ºFortaleza
10º Goiás
11º Atlético-MG
12º Bahia
13º Vasco
14º Fluminense
15º Botafogo
16º Ceará
17º Cruzeiro
18º CSA
19º Chapecoense
20º Avaí

87
71
68
63
62
60
56
54
50
49
48
48
47
43
42
38
36
32
31
19

27
21
19
18
18
16
14
15
14
14
13
12
12
11
13
10
7
8
7
3

6
8
11
9
8
12
14
9
8
7
9
12
11
10
3
8
15
8
10
10

36
37
36
37
36
37
37
37
37
36
37
36
36
37
37
37
36
37
37
36

3
8
6
10
10
9
9
13
15
15
15
12
13
16
21
19
14
21
20
23

80
56
54
51
60
37
41
42
48
42
44
42
37
36
30
35
27
23
30
17

32
33
31
32
36
29
32
38
48
57
47
40
43
45
44
40
42
56
51
56

37ª RODADA
O craque argentino Lionel Messi, que aos 32 anos acaba de conquistar a Bola de Ouro pela sexta vez, isolando-se como maior
vencedor do prêmio, afirmou em uma entrevista para a revista francesa “France Football” - que entrega o tradicional prêmio - que
atravessa um grande momento profissional e pessoal. “Estou no auge da minha carreira e da minha vida com meus três filhos”,
garantiu o astro do Barcelona. Explicou que “ganhar o prêmio dez anos depois do primeiro coloca em perspectiva a longevidade
de minha carreira e seu caráter incrível. É difícil ser competitivo durante uma década”. Disse ainda que “que doeu um pouco” ver
Cristiano Ronaldo empatar com ele com cinco Bolas de Ouro, mas que entendeu que o português atravessava melhor fase por
conta também dos resultados do Real Madrid. No auge da carreira, Messi ainda não tem um título com a seleção argentina, o
que pode mudar em 2020, quando a Argentina será uma das sedes da Copa América. Os Hermanos atuarão em casa contra
Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Austrália, e também nas quartas de final e semifinal, caso avencem. Já a final será na Colômbia,
que abrigará os jogos de Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Catar. A competição irá de 12 de junho a 12 de julho.

19h15
19h15
19h15
20h

Pelo G4 e contra
o Z4
terminar o campeonato na quarta posi-

Em situações opostas, Grêmio e Cruzeiro protagonizam o principal jogo da
penúltima rodada do Brasileirão nesta
quinta-feira (5), às 19h15, em Porto Alegre.
Ambos já terão conhecido os resultados dos principais rivais no campeonato quando entrarem em campo. Ainda
assim, apenas a vitória interessa aos dois.
O Imortal gaúcho, que tem o segundo
elenco mais caro do País, joga para

ção, enquanto a Raposa mineira luta
desesperadamente para não ser rebaixada pela primeira vez em sua história.
Será a despedida em casa para os gremistas, que no fim de semana visitarão
o Goiás. Já os cruzeirenses terão outra
decisão na última rodada, mas em casa,
diante do Palmeiras. Todos os jogos da
38ª rodada serão às 16h de domingo (8).

ONTEM
Athletico-PR 1x0 Santos
Atlético-MG 2x0 Botafogo
Ceará 0x1 Corinthians
Chapecoense 3x0 CSA
São Paulo 2x1 Internacional
Fluminense 0x0 Fortaleza
HOJE
Grêmio x Cruzeiro
Palmeiras x Goiás
Bahia x Vasco
Flamengo x Avaí

38ª RODADA (última)
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h

DOMINGO (8)
Internacional x Atlético-MG
Cruzeiro x Palmeiras
Fortaleza x Bahia
Corinthians x Fluminense
Santos x Flamengo
Vasco x Chapecoense
Botafogo x Ceará
Avaí x Athletico-PR
Goiás x Grêmio
CSA x São Paulo

48
23
23
19
24
8
9
4
0
-15
-3
2
-6
-9
-14
-5
-15
-33
-21
-39
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O PARANÁ VAI
MUDAR DE FASE.

MAIS ENERGIA NO CAMPO JÁ EM 2020.
A Copel está lançando o Paraná Trifásico. São 25 mil
quilômetros de redes trifásicas interligadas em todas as regiões
do estado. Investimentos de R$ 2,1 bilhões que vão possibilitar
ao nosso agronegócio um novo salto de produtividade, do
pequeno produtor às grandes cooperativas.
Paraná Trifásico. O maior programa de energia rural do Brasil.
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