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A readequação das poltronas no Teatro Municipal de Cascavel será realizada em
fevereiro. Com a aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros, agora a Secretaria
de Cultura ajusta o edital de licitação. Os valores ainda estão sendo definidos. Uma

coisa já é certa: dos 793 lugares, restarão 701.
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Teatro Municipal fechará
para reforma em fevereiro
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Transporte coletivo
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Ministro da Economia, Paulo

Guedes, ao se referir à situação dos

bancos públicos, Caixa, Banco do

Brasil e BNDES.

"A Caixa foi alvo de saques,

fraudes e assaltos ao dinheiro

público. Isso ficará óbvio mais à

frente, na medida em que essas

caixas-pretas forem analisadas.

(...) Houve transferência de

renda em falcatruas, para

alianças políticas, para ajudar

amigos do rei (...). "O povo

brasileiro cansou de assistir [a]

esse desvirtuamento, usando a

máquina de crédito do Estado."
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O cansaço faz pensar na vida
É comum chegarmos ao fim do ano cansados. O ritmo intenso da

vida, trabalhos, agendas, preocupações e exigências sobrecarre-
gam e então pensamos em férias e descanso.

O cansaço atinge pessoas de todas as idades. Crianças se
cansam de brincar o dia inteiro; adolescentes se sentem cansados à
noite, mas principalmente de manhã, na hora de levantar, e têm a
impressão de que precisam dormir um pouco mais; adultos se can-
sam depois de trabalhar muito e dormir pouco.

Não é apenas no fim do ano que o cansaço atinge muitas
pessoas. E tem uma fase da vida dos 50 aos 60 anos que as
pessoas se perguntam: mas, as coisas têm que ser realmente
assim? A vida profissional tem que manter esse ritmo sempre
crescente, sem parar, ou será que cheguei ao meu limite? O
que de fato conta na minha vida?

Essas perguntas não são feitas por todas as idades, mas é a
fase da maturidade que faz essas perguntas surgirem com mais
intensidade. A meia idade nos desafia a olhar de fora para dentro de
nós mesmos. Um grande psicólogo, chamado Gustav Jung, fala que
quando a curva biológica começa a descer, a curva espiritual come-
ça a subir. A idade convida a avançar sempre mais na maturidade e
no equilíbrio. Só que isso não é automático. Sem busca, sem autoco-
nhecimento, sem crescimento permanente em todas as dimensões
da vida, isso não acontecerá. A curva de crescimento espiritual faz
o ser humano se voltar para o seu interior. O externo não será mais
o principal. O que mais importa é o cultivo da interioridade, do sentido
de cada coisa, do equilíbrio, da ponderação.

Na faixa entre 50 e 60 anos existe uma mudança de tempe-
ramento. Isso acontece quando a pessoa já trabalhou muito a
personalidade. Ali, nessa idade, a pessoa adota a alimentação
mais saudável, procura se conhecer mais, meditar mais, expe-
rimenta formas de espiritualidade, busca leitura, viagens, mas
pode acontecer que a sensação de cansaço também aumente
e a pessoa diga: tentei tanta coisa, para que isso tudo? Serviu
de alguma forma? Estou realmente bem?

Pense nisso!

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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IPTU Progressivo vem aí
ESPECIAL VEREADORES

O último �incêndio�
do ano da Câmara de
Cascavel, a votação do
reajuste do IPTU, já ficou
no passado, garante Rô-
mulo Quintino (PSL), vere-
ador que assumiu a lide-
rança do Governo na Câ-
mara - após caçar onça
na Secretaria de Meio
Ambiente - com a missão

de apagar �incêndios�.
Rômulo adianta que,

para este ano, a adminis-
tração municipal prepara
a implantação do IPTU Pro-
gressivo, criado ainda em
2001 pelo Estatuto da Ci-
dade (Lei 10.257) e até
hoje na gaveta.

O Estatuto permite aos
municípios aplicarem o

nnnnn Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

imposto em duas frentes:
valor venal do imóvel levan-
do em conta localização e
uso e outra de progressi-
vidade de tempo, esta pe-
naliza os especuladores
que deixam terrenos deso-
cupados para fins de valo-
rização imobiliária.

Em outras ocasiões o
prefeito Leonaldo Para-

HojeNews -  Que

ações destaca no Legis-

lativo e enquanto secre-

tário de Meio Ambiente?

Romulo Quintino  -
Nossa principal ação do ano
foi a implantação da Patru-
lha Ambiental quando esti-
ve na Secretaria do Meio
Ambiente. Fiz um projeto
sobre a per turbação em
2014 e agora, com a im-
plantação da Patrulha, ele
pôde ser efetivado. Além
disso, a Patrulha Ambien-
tal atua de forma relevante
e muito for te em várias
outras frentes, como as
queimadas e a educação
ambiental. É um importan-
te instrumento para o com-
bate e a orientação.

HojeNews - Como foi

assumir o cargo de Lide-

rança do Governo?

Quintino - O cargo da
Liderança de Governo é
um posto muito impor tan-
te... Veja que são muitas
as realizações do governo
em Cascavel, especial-
mente nesses dois anos
que vêm pela frente, e de-
fender bons projetos no
Legislativo é algo que fa-
rei com muita tranquilida-
de e convicção, tendo em
vista a cer teza de que o

Governo Paranhos está dedi-
cado em realmente adminis-
trar para quem precisa.

HojeNews - As últimas

sessões na Câmara foram

bastante tumultuadas...

Quintino - Foram tumul-
tuadas por conta dos proje-
tos que geraram um pouco
mais de discussões... é nor-
mal... é do período. Mas essa

batalha no campo das ideias
é muito impor tante sempre.

HojeNews - Como foi

atuar dentro do Executivo,

como secretário?

Quintino - Foi uma ex-
periência muito impor tante
estar no Executivo por qua-
tro meses, como combina-
do anteriormente com o pre-
feito. Era um tempo, aca-

bei resolvendo algumas
pendências que existiam
e, sobretudo, aprendi e
compreendi sobre as li-
mitações e as possibili-
dades do Executivo.

HojeNews - Como se

dá a relação com o pre-

feito Paranhos?

Quintino - Minha re-
lação com o prefeito é
excelente, de respeito
mútuo, como disse: acre-
dito na genuína boa in-
tenção dele. Isso é fato!
Por isso continuaremos
próximos.

HojeNews: Já exis-

tem ações previstas

pelo Execut ivo para

melhorar as receitas?

Qual o plano assim que

forem retomadas as

sessões, em fevereiro?

Quintino - O governo
municipal não quer onerar
mais a população que já
paga vultosas quantias
em impostos. O que foi
feito através de reajuste
inflacionário é algo mini-
mamente responsável.
Agora, iremos caminhar
no IPTU Progressivo, pois
isso é necessário e jus-
to. Quem está especulan-
do, pode pagar mais!

nhos declarou que está
para governar pelo povo,
�sem receio das pres-

sões dos ricos�. Com

base nisso, o líder de
Governo no Legislativo
garante que vem bomba
pela frente!



LOCAL04
HOJE NEWS, 08 DE JANEIRO DE 2019

Obras no Teatro Municipal
ficam para o mês que vem
As obras de readequação das

poltronas no Teatro Municipal de
Cascavel ficaram para fevereiro.
Com a aprovação do projeto pelo
Corpo de Bombeiros, agora a Secre-
taria de Cultura ajusta o edital de
licitação para só depois atrair inte-
ressadas no certame. Os valores
ainda estão indefinidos e depen-
dem de outra etapa que está em
andamento - pesquisa para estabe-
lecer o custo médio.

Como serão alteradas apenas
as poltronas - sem mudanças no
palco -, o tempo de interdição do
local será inferior ao previsto ante-
riormente, trazendo impactos me-
nores aos eventos culturais. �Acre-
ditamos que em 45 dias as obras
sejam concluídas e não mais em
90�, explica o secretário de Cultu-
ra, Ricardo Bulgarelli.

O PROBLEMA

Quando construíram o espaço
da plateia, esqueceram de verificar
as normas técnicas do espaço ade-
quado entre as poltronas, por isso
a necessidade da reforma agora.

A distância entre uma fileira e
outra será de 103 centímetros - 28

Outras obras
na gaveta

Quando assumiu a secretaria,

ano passado, Ricardo Bulgarelli

havia anunciado as

intervenções necessárias.

Segundo ele, não dava mais

para �postergar os problemas�.

Embora as obras das poltronas

estejam encaminhadas, outras

deverão esperar um pouco

mais: sistema acústico, palco e

espaços vazios no teatro que

nem sequer receberam reboco

nas paredes.

centímetros a mais que da forma
que está. Com isso, o Teatro terá
redução de poltronas, passará de
793 para 701 lugares. �A distância
definida é um pouco maior que em
outros teatros, dando maior como-
didadade aos frequentadores�.

Terminal Leste
Por 26 anos, a estrutura do antigo Terminal Leste da Avenida Brasil fez

parte da paisagem e do cotidiano dos cascavelenses. Por ali, passavam

em média 10 mil pessoas por dia, indo e vindo, nos ônibus do transporte

público. A estrutura foi desativada em agosto do ano passado com a

inauguração do novo terminal, no Jardim Gramado. Desde então, a

estrutura com 2.860 metros quadrados estava vazia. Aos poucos, a Costa

Oeste Construções, de Cascavel, vai mudando o cenário. Parte já foi

demolida para abertura de rua e até abril o local deve virar espaço de

lazer, com pistas de caminhada e ciclovia. A cobertura será preservada,

assim como o piso e os pilares para futura utilização do espaço.

Pausa nos espetáculos: poltronas terão

mais espaço após reforma
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TRANSPORTE PÚBLICO

Paranhos diz que vai adiar
quantas vezes for preciso

Embora esteja com os cinco ter-
minais de transbordo prontos, a Pre-
feitura de Cascavel decidiu adiar no-
vamente a implantação do novo sis-
tema do transporte público.

Da previsão de meados de janei-
ro, agora o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) diz que os ônibus só
devem começar a operar na Aveni-
da Brasil no fim de fevereiro. E de-
clara: se precisar, postergará quan-
tas vezes for necessário.

A meta era iniciar a operação
ainda no ano passado.

A justificativa de Paranhos é a
preocupação com a segurança dos
passageiros. Além de os ônibus
voltarem à Avenida Brasil e terem
portas do lado esquerdo, o receio
é do risco de acidentes no início da
implantação.

O Município pretende improvisar
para tentar reduzir os riscos: a ideia
é implantar barreiras nos pontos de
ônibus maiores da avenida para que
os passageiros desembarquem e
evitem o acesso direto à pista. Para
isso, uma licitação está em anda-
mento. �Precisamos ter muita cal-
ma com essas alterações. São gran-
des mudanças que vão afetar não
somente os passageiros, mas o
trânsito como um todo. Precisamos
ter cautela com essa implantação
do novo sistema�, explica Paranhos.

Entraves
Os sucessivos atrasos foram causados pela construção dos terminais, feita em
etapas conforme a disposição financeira; pavimentação dos corredores
exclusivos; instalação dos tachões nos corredores das Avenidas Brasil, Barão do
Rio Branco e Tancredo Neves.
Mas um dos maiores problemas têm sido as obras da Avenida Tancredo Neves.
Recentemente foi aprovado aditivo de prazo e de valor. A obra passou de R$
12.872.268,92 para R$ 13.481.881,15.
O contrato com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) tinha prazo
de cinco anos de execução, que terminava em dezembro passado. Diante dos
imprevistos, a prefeitura conseguiu mais prazo.
O contrato total prevê empréstimo de US$ 27 milhões, com igual
contrapartida do Município.

Sistema temporal indefinido
Uma das promessas antigas da bilhetagem eletrônica, o sistema temporal (que
permite a troca de ônibus durante o trajeto sem nova tarifa) ainda é uma
incógnita. Agora, a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) disse que precisou fazer um estudo para verem como será adotado.
Os 41 novos coletivos já estão nas garagens, as planilhas de horários e
itinerários estão fechadas, mas não haverá sistema novo por enquanto.

Passagem a R$ 3,80
Segue a incógnita sobre o reajuste da passagem do transporte público, que sempre ocorre na primeira semana do
ano. Conforme Cettrans, as empresas não teriam entregado as planilhas com índice.
“Devido a um desacordo entre o sindicato dos motoristas e as empresas sobre o reajuste salarial dos motoristas, as
concessionárias não conseguiram fechar os cálculos. Mas, por exemplo, em Toledo a passagem também era de R$
3,65 e foi para R$ 3,80, valor que talvez possa ser a nova tarifa daqui, se for levarmos em conta a inflação. Mas
depende muito dos nossos cálculos e os das empresas”, adianta o presidente Alsir Pelissaro.

Novo transporte não tem mais previsão de começar e ônibus continuam parados
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21 de agosto de 1928

1º de janeiro de 2019V

Sebastiana Ribeiro dos Santos

Matriarca de quatro gerações

Sebastiana Ribeiro dos Santos faleceu dia 1º de janeiro, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral),

que lhe deixou dez meses de cama, em estado vegetativo.

O velório aconteceu na Acesc e o corpo foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, Bairro Guarujá.

Entre filhos, netos, bisnetos e tataranetos, Sebastiana deixou mais de 120 pessoas da mesma família.

Agora ela descansa junto dos três filhos e do marido, Avelino.
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Legado
Maria Rodrigues disse

que o que ela e sua
família aprenderam

com Sebastiana Ribeiro
não tem preço. �Ela nos

contava tantas
histórias. Uma mulher

tão sábia, que entendia
muito bem a vida.

Foram tantas lições,
ensinamentos que ela

nos deixou. É até difícil
dizer. Esse é um grande

legado que ela deixou
para toda a família�.

Aos seus 90 anos,
Sebastiana ainda se

mantinha muito
religiosa. Ela fazia parte

da Igreja Evangélica
Congregação Cristã. �A

mãe era a primeira a
chegar à igreja para o

culto. Sempre teve muita
fé em Deus. Minha mãe

frequentava a igreja
havia mais de 45 anos�,

lembra a filha.
Com os filhos já
crescidos, Dona

Sebastiana, como era
conhecida, dedicava-se

agora aos netos e
bisnetos: �Ela pintava,
brincava, conversava

de tudo com todo o
mundo. Uma senhora

bem ativa e
participativa na vida de

todos�, resume a filha.

Despedida

Sebastiana Ribeiro dos Santos nas-
ceu em 21 de agosto de 1928 no interi-
or de Minas Gerais. Em 1944 se casou
com Avelino de Souza e veio morar em
Nova Aurora, oeste do Paraná. O casal
teve 14 filhos.

Em Nova Aurora, ela e o marido traba-
lhavam como agricultores e eram muito co-
nhecidos na pequena cidade. No fim da
década de 1970, ela e a família viram para
Cascavel, onde se instalaram no Bairro
Morumbi e ali viveram desde então.

A caçula Maria Nadira Rodrigues con-

ta que a mãe era muito dedicada à famí-
lia. �É inexplicável o amor que sinto por
ela. Mulher batalhadora, sempre esteve
presente na vida dos filhos, da família toda.
Um verdadeiro exemplo para as quatro ge-
rações com que ela conviveu�.

Ao longo das suas nove décadas de
vida, Sebastiana passou por muitas perdas.
Seu marido faleceu aos 69 anos, e três dos
seus filhos se foram precocemente.

Mas também teve muitos presentes. Era
avó de mais de 80 netos, já tinha bisnetos
e tataranetos.
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De mutirões e blitze, vale tudo
para divulgar o Show Rural

Devido à sua importância e re-
percussão, o Show Rural Coopavel
há anos passou a ser um evento
de toda a comunidade do oeste do
Paraná. Neste ano, para fortalecer
e valorizar ainda mais a mostra, ci-
dades nas quais a cooperativa está
presente farão ações especiais ao
longo deste mês para divulgar e
convidar agricultores, autoridades
e moradores para prestigiar a edi-
ção de número 31, agendada para
4 a 8 de fevereiro de 2019, das 8h
às 18h, em Cascavel - BR-277, KM
577, na saída para Curitiba.

As cidades adotarão diversas for-
mas de divulgação do evento, como
mutirões de entrega de folders no
comércio, blitze com a distribuição
de convites a motoristas e a passa-
geiros e convites boca a boca, res-
saltando a importância de participar
desse que é um dos maiores even-
tos de disseminação de novas tec-
nologias para o campo do mundo.
�Todos da Coopavel, empresas par-
ceiras, expositores e pessoas que,
de uma forma ou outra fazem o even-
to acontecer, sentimo-nos honrados
com a colaboração das cidades da
região em também ajudar a divulgar
o evento�, diz o presidente da Coo-
pavel, Dilvo Grolli.

Em números
O Show Rural Coopavel terá, em sua 31ª edição, 520 expositores e

expectativa de movimentação financeira entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.
Apenas no comércio de Cascavel e cidades vizinhas, o evento vai

injetar R$ 60 milhões, uma soma considerável principalmente pelo fato
de o evento durar apenas cinco dias, observa o coordenador-geral, o
agrônomo Rogério Rizzardi. �O oeste do Paraná é essencialmente
agrícola e historicamente o Show Rural dá contribuições para fortalecer
e ampliar as produtividades de várias culturas, gerando mais renda
para as cidades, aos agricultores e a vários segmentos da cadeia do
agronegócio na região�.
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Parque Tecnológico

reunirá 520 expositores

ATENÇÃO: PODE FALTAR ÁGUA EM BOA PARTE DA CIDADE
A Sanepar informa que serão exe-

cutados serviços de limpeza e manu-
tenção em um dos reservatórios do
Centro de Reservação do Bairro Es-
meralda, em Cascavel, nesta quarta-
feira (9). Os trabalhos começam às
16h e devem se estender até as 18h,
na Rua Rubi. Por conta disso, pode
ocorrer falta temporária de água nas
seguintes regiões: Santa Cruz, Santo
Onofre, Paulo Godoy, Parque dos Ipês,
Treviso, Tio Zaca, Bom Jesus, Esme-

ralda, Terra Nova, FAG, Santo Antônio,
Angra dos Reis, Florença e Felicita.

A previsão é de que o abastecimen-
to volte à normalidade a partir das 20h
e ocorrerá de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cance-
lados em caso de muita chuva, im-
possibilidade de execução com
segurança, fatores externos que
impeçam a realização dos serviços
no prazo programado, problemas
operacionais que impactem de for-

ma crítica o sistema de abasteci-
mento ou força maior.

CAIXA DE ÁGUA
Quem tiver caixa de água de pelo me-

nos 500 litros não deve sentir a falta de
abastecimento. A orientação é evitar des-
perdícios. O Serviço de Atendimento ao
Cliente Sanepar é feito pelo telefone
0800 200-0115, que funciona 24 ho-
ras. Ao ligar, tenha em mãos a conta de
água ou o número de sua matrícula.
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Shopping combina com cinema
e pipoca. Por isso, uma das gran-
des atrações do Catuaí Shopping
Cascavel será o complexo da Rede
Cinemark. Com 34 anos de atuação
no mercado e 1.351 salas em fun-
cionamento em mais de 16 países,
a Rede é considerada uma das
maiores do mundo.

O novo empreendimento prevê
cinco salas no shopping, que será
construído na cabeceira do Lago
Municipal de Cascavel.

A Rede Cinemark está presente
em diferentes Estados do Brasil.
Entre seus serviços está o siste-
ma Extreme Digital Cinemark - XD,
com tecnologia 2D e 3D, em que
as telas são maiores que as con-
vencionais e a sonorização é poten-
te. Nas salas com tecnologia Real
D 3D, a fusão das imagens preser-
va ainda mais a noção de realida-
de e garante aos espectadores vi-

Cinemark terá cinco salas
com telonas no Catuaí

 Sobre o shopping
A área do Shopping Catuaí é de aproximadamente 80 mil metros quadrados,

sendo 30 mil metros quadrados destinados às lojas. Serão 182 operações,

incluindo praça de alimentação, cinema, alameda gourmet e área de lazer,

além de estacionamento com 1.550 vagas. Quando estiver em

funcionamento, a estimativa é de que o shopping gere 2 mil empregos.

A brMalls, administradora do shopping, anuncia a presença de grandes

marcas como Marisa, Lojas Americanas, Ri Happy, Magic Games, Riachuelo,
Polo Wear e Renner.

Contudo, ainda não há previsão para a retomada das obras, paradas desde

2013 e, após intensa disputa judicial, há dois anos e meio a Justiça liberou a

retomada dos trabalhos, o que ainda não aconteceu.

A administradora informou ontem que as obras retornam assim que a

comercialização atingir 80% da estrutura (de 30 mil metros quadrados). Por
enquanto, está em cerca de dois terços da área bruta locável.

ver a experiência tridimensional
com muito mais emoção.

As poltronas no estilo love seat

proporcionam boa visualização da tela
de todos os lugares da sala. Com ter-
minais de autoatendimento, os com-
plexos trazem conforto e comodidade

na hora da compra dos ingressos.
Além disso, a Rede Cinemark

oferece o serviço do snack bar para
a compra da tradicional pipoca, de
refrigerantes, doces e outros itens
que acompanham a experiência de
assistir a um bom filme.

Obras estão paradas desde 2013; há dois anos é meio a Justiça liberou a retomada
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

Em �Malhação�, Alex afirma a Jaqueline que precisa

se afastar para reconquistar Maria Alice. As férias

chegam ao fim. Antônio dá as boas-vindas aos alunos

do Sapiência. Alex garante a Flora que provará a

Maria Alice que ele não a traiu. Jade, Michael e

Pérola provocam Bárbara. Fabiana se anima ao ver

Gui. Amanda confidencia a Talíssia e Verena que sua

menstruação está atrasada. Um vídeo de Jaqueline

dançando na festa de Alex é projetado no telão do

Sapiência e os alunos implicam com Fabiana.

Gabriela apoia Fabiana, que sofre com a rejeição de

todos. Marcelo afirma que descobrirá quem sabotou

o vídeo institucional do colégio. Santiago aconselha

Fabiana. Gabriela exige ter uma conversa com Alex.

Fabiana jura vingança contra os alunos do Sapiência.

Fabiana jura vingança contra os

alunos do Sapiência

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Espelho da vida
Danilo implora para Cris/Julia acreditar

nele. Edméia/ Grace fica perturbada ao ver
uma sombra na foto ao lado de Priscila. Vi-
cente diz a Felipe que Alain não tem culpa
por sua morte. Cris/Julia promete a Eugê-
nio nunca mais ver Danilo. Eugênio se sur-
preende quando Cris/Julia afirma que Dani-
lo tem um filho com Maristela. Bendita diz a
Danilo que não pode contar a verdade so-
bre Maristela a Cris/Julia por medo de Eu-
gênio. Eugênio vai até a casa de Maristela.

O tempo não para
Livaldo segue para o duelo com Januza.

Lalá conta a Vera Lúcia como conseguiu dinhei-
ro. Bento lê as regras do duelo para os oponen-
tes. Paulina consegue avisar a Marocas que
as balas da pistola de Dom Sabino foram adul-
teradas. No momento em que os dois atiram,
Samuca e Marocas caem sobre seus pais.
Marocas desfalece e todos percebem que ela
foi atingida.

O sétimo guardião
O Encapuzado conversa com Gabriel.

Judith revela aos guardiães que viu a forma

humana de Léon. Robério vai à casa de Valen-
tina, e Sampaio se irrita. Sóstenes se preocupa
com o comportamento de Luz. Gabriel questio-
na Eurico sobre a desapropriação do casarão.
Gabriel abandona Luz e se muda para o casa-
rão. Fabim observa Marilda e Eurico. Sóste-
nes tenta confortar Luz. Gabriel sonha com
Egídio. Sóstenes pede que Elisa converse com
Luz. Socorro se preocupa com Lourdes Ma-
ria. Elisa aconselha Luz. Feliciano procura Ga-
briel para falar sobre a cerimônia de posse.
Louise entrega uma quentinha para Feliciano,
que repassa para Feijão. Leonardo pede que
Guilherme guarde sua câmera. Mirtes se irrita
com a eficiência de Stella. Stefânia pede que
João Inácio convença Guilherme a voltar para
casa. Machado aceita que Rita de Cássia par-
ticipe do filme de Leonardo. Júnior procura Luz.
Eurico e Marilda ficam arrasados com a deci-
são da juíza sobre a desapropriação do casa-
rão. Robério revela a Valentina que Gabriel se
mudou para o casarão, e Laura comemora.

As aventuras de Poliana
A diretoria da escola fica em dúvida sobre

esperar Bento aparecer ou chamar outro alu-
no. Durval vai até a escola confrontar Éric sobre
o besouro de Lorena. Nanci fala para Antônio
que está apaixonada por Iuri. Ao ver Kessya

triste, Poliana conversa com ela para tentar des-
cobrir o que houve e ajudá-la. Durval procura
Ruth e pede para que Éric seja punido. Gabriela
(Graciely Junqueira) convida Brenda (Flavia
Pavanelli) e Luca Tuber (João Guilherme) para
fazerem parte da chapa dela. Waldisney dá em
cima de Joana no trabalho e Sérgio se altera.
Ruth fala com Éric e se mostra decepcionada
com ele, exigindo que ele se desculpe com
Lorena. O menino, em vez de pedir desculpas,
briga com Lorena por ela ter contado a história a
Durval. A festinha de aniversário de Gael e Be-
nício acontece. Lorena fica muito triste e desa-
bafa com Luigi (Enzo Krieger) sobre Éric.

RECORD
Os apóstolos se emocionam ao ouvirem

uma canção. Madalena devolve o anel a Pe-
tronius. Alguns dias se passam e Jesus, com
um capuz, chega à Jerusalém em meio à
multidão. Pedro diz estar preocupado com o
Mestre. Longinus avisa a Petronius sobre o
paradeiro de Noemi. Judas Iscariotes diz ter
algo a dizer para Madalena. Simão Fariseu
procura pela esposa. Laila termina de se vestir
e se despede de Jairo. Ela se depara com
Pedro na hospedaria e diz que não pode sair.
Petronius tenta localizar Noemi. Tiago Justo
se recusa a sentar com os apóstolos. Pedro
o enfrenta.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

É tempo de se aprofundar nos assuntos do seu
interesse. Não tenha receio de contar com o favo-
recimento de autoridade neste dia. Poderá assu-
mir um cargo de chefia ou liderança.

To
ur

o

As atividades em grupo e tudo o que envolva o
público deve fluir com facilidade. O dia é promis-
sor para quem faz divulgação e deseja ampliar a
sua área de trabalho.

G
êm

os

Você estará com uma consciência mais crítica acer-
ca das coisas que estão em sua vida. Tenderá a
buscar o sentido mais profundo das situações,
incluindo a sua dedicação ao trabalho de rotina.

C
ân

ce
r Você saberá como agradar à sua clientela. Quem

trabalha com diversão, prazer e entretenimento
não pode se queixar da sorte. Trabalho que pos-
sa ser feito em equipe conta com ótimas vibrações.

Le
ão

O dia de hoje pode ser especialmente produtivo
para quem trabalha em casa ou por conta própria.
Não perca a chance de colocar as experiências
adquiridas no passado em prática.

V
ir

ge
m

Não faltará criatividade para expressar o que
pensa ou o que quer. Quem trabalha com vendas,
publicidade, marketing ou divulgação terá um dia
altamente produtivo.

Li
br

a

O dia pode ser produtivo para quem trabalha em
casa, como autônomo ou profissional liberal. Ne-
gócios imobiliários serão favorecidos, bem como
tudo que envolva construção e propriedade.

E
sc

or
pi

ão Sua relação com pessoas de autoridade recebe
boas vibrações, podendo contar com o favoreci-
mento ou a simpatia dos seus superiores.

S
ag

it
ár

io Terá ganho com atividades que envolvam pesqui-
sa, sigilo ou um certo mistério. Quanto mais discre-
ta for a sua atuação profissional, maior será o seu
valor e seu desempenho.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, você vai exercer um grande domínio sobre

as pessoas com as quais convive. Quem exerce
um cargo de chefia ou liderança conta com ajuda
especial das estrelas.

A
qu

ár
io

Este é um bom dia para contar com a sua intuição
no campo profissional. Assuntos que envolvam
sigilo, privacidade, observação e planejamento
têm a ajuda especial das estrelas.

 P
ei

xe
s Boa fase para alargar os seus horizontes no tra-

balho. Este é um bom momento para quem deseja
ampliar a divulgação do seu produto. O Sol indica
que você conseguirá o apoio de pessoas de au-
toridade.
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Homens:

Parabéns!

Enedir Mendes da Silva,
Jaime Antônio Gonçalves,
João Batista dos Santos,
Karin Pedron, André Luiz

Castilho, Roberto
Guimarães, Ricardo Deiwid
Machado, Eder Bublitz e

Alyne Bilibio.

Badauí
Neste sábado (12),

Badauí, vocalista da banda
CPM22, fará show com a

banda Enigma 77 no
Hooligans Pub, em Cascavel.

Tributo a Tim Maia
Põe na agenda: Tributo ao
mestre Tim Maia, com o

cantor Bel Irineu, no Jaydin
do Édenn, em Cascavel, dia

19 de janeiro.

Café com gatos
Dia 20 de janeiro tem a quarta edição do Café com

Gatos na Elegância Eventos & Produções, na Rua Itália,
691, em Cascavel. O evento é beneficente e começa às

16h30. Ingressos a R$ 25 e a arrecadação será revertida
para castração de gatos de rua. No evento terá bingo e

sorteio de prêmios.

Feira de Teatro
Estão abertas até dia 25

inscrições para participar da
Feira do Teatro, que ocorre

todos os domingos no
estacionamento do Teatro

Municipal de Cascavel. Estão
autorizadas 24 vagas com

diferentes opções.
Informações: (45) 3902-

1358, com Ana Lúcia.

Em superprodução de

Arivonil Policarpo, a

estonteante Val Minatti

Jurandir Parzianello e Marieli, com sua princesinha Manoela

Ao discutirem com uma mulher,
jamais se esqueçam: ou ela está
certa ou vocês estão errados.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homicídios 00
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 00

Guarda pede exoneração,
mas prefeitura nega

Um dos três guardas municipais
denunciados de agredirem um ra-
paz dia 22 de dezembro na região
central de Cascavel pediu exonera-
ção do cargo depois de o caso vir a
público com grande repercussão,
inclusive com a divulgação das ima-
gens. Contudo, no fim da tarde de

Guarda é investigado se cometeu abuso de autoridade em abordagem a rapaz

ontem a prefeitura informou que o
pedido dele foi negado.

Foi divulgada a seguinte nota: �A
Secretaria Municipal de Política So-
bre Drogas e Proteção à Comuni-
dade esclarece que o pedido de exo-
neração feito por um dos guardas
municipais acusados de agressão
contra um cidadão, já amplamente
divulgado pela imprensa, ficou pre-
judicado pela instauração do proces-

Crimes contra
o patrimônio

A Polícia Científica confirmou a
orientação de imagens apenas

no caso de crimes contra o

patrimônio público, a exemplo

de vandalismo. �Nós realizamos

um curso com a GM (...) sobre a
preservação do local de crime e

foi orientado fotografar para

dar subsídio ao perito, para que

essas fotos pudessem

consubstanciar como provas

para o delegado instaurar um
inquérito, porque muitas vezes

a cena do crime se perde até a

chegada do perito�.

Contudo, o caso das

adolescentes nada tem a ver

com esse tipo de crime, mas a
reportagem não conseguiu

encontrar responsáveis pelo

atendimento a adolescentes

para falar sobre o assunto.

Já a direção da GM afirma que o

trabalho é suporte à Delegacia
da Mulher em atendimentos à

Lei Maria da Penha.

Adolescentes denunciam guardas por assédio

Os dias têm sido agitados para a administração da Guarda Municipal de
Cascavel. Além das denúncias de agressão divulgadas semana passada, agora a
GM tem nas mãos o caso de duas adolescentes que dizem ter sido assediadas
por um servidor da Guarda Patrimonial.
As garotas teriam pedido ajuda após terem sido vítimas de uma tentativa de
estupro. Só que, no atendimento feito por guardas patrimoniais, eles teriam
feito fotos das duas. O caso aconteceu domingo (6), no Bairro Morumbi.
O diretor da GM, coronel Avelino Novakoski, classificou o caso como boato,
porque não houve denúncia formal para que se abra uma investigação.
Ele explicou que os guardas estavam realizando seu trabalho, conforme foram
orientados. “O registro de fotos é comum, e até orientação da Polícia
Científica no sentido de caracterizar e fazer provas, inclusive de filmagens,
para ilustrar os laudos policiais depois. Pelo simples fato da foto, não
podemos dizer que houve assédio, a não ser que exista uma conversação,
exista um comportamento e uma conduta. Por isso nós precisamos que seja
formalizada a denúncia”

REPRODUÇÃO

so administrativo, anterior à solici-
tação do servidor. Assim, o pedido
foi negado e o servidor terá que
aguardar a conclusão do processo�.

Os três servidores estão afastados
dos trabalhos na rua desde a quinta-
feira (3) por determinação do prefei-
to Leonaldo Paranhos e devem per-
manecer afastados até a conclusão
do processo administrativo e do in-
quérito da Polícia Civil.

nnnnn Reportagem: Bethania Davies
Foto: Fábio Donegá
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Giro da
Violência
Abelhas
Segue internada em estado grave a
mulher picada por cerca de mil abelhas
na manhã de sábado (5), dentro de
casa. Diciula das Graças do Nascimento
está recebendo acompanhamento
intensivo e respira com a ajuda de
aparelhos. A vítima foi atacada em
casa, no Parque Residencial Clarito,
região norte de Cascavel, por um
enxame de abelhas. As picadas se
concentraram mais na região da
barriga, no tórax e na cabeça. Ela foi
encaminhada primeiro à UPA Brasília,
mas, devido à gravidade do caso,
precisou ser levada ao HU.

Furto
Uma câmera de segurança registrou
furto na madrugada de sábado (5)
em uma loja no Centro de Cascavel.
Dois homens entraram diversas
vezes na loja até “limparem” as
prateleiras. A ação aconteceu da
1h às 5h. Entre roupas e
equipamentos, os ladrões levaram
aproximadamente 100 peças, que
somam cerca de R$ 20 mil. A
Polícia Militar foi acionada e
realizou diligências, mas os
suspeitos ainda não foram
localizados. Qualquer denúncia
pode ser repassada à polícia pelo
telefone 190.

Foragidos
O Depen (Departamento
Penitenciário do Paraná) divulgou
no fim da tarde de ontem que 121
dos 1.952 detentos liberados pela
Justiça para passar as festividades
de fim de ano com a família não
retornaram para o sistema prisional.
Eles precisavam ter voltado até o fim
de semana e, como não apareceram,
são considerados foragidos da
Justiça. O número representa uma
evasão 6,2%, acima do registrado
ano passado, de 4,3%.

Paz reina nas
ruas de Cascavel

Após cravar na história o ano
menos violento da história, Casca-
vel inicia 2019 em clima de paz. Até
agora não houve registro de homi-
cídios. No mesmo período de
2018, a polícia já tinha dois casos
em mãos para elucidar.

As ruas da cidade também es-
tão mais tranquilas. Conforme o
Corpo de Bombeiros, nos primei-
ros sete dias do ano foram aten-
didos 38 acidentes, contra 42 re-

gistrados no mesmo período do
ano passado. Desses, dois fo-
ram capotamentos.

Quase metade das colisões (11)
envolveu carro e moto, tipo de aci-
dente que costuma deixar feridos.

A calmaria quebrou a correria
que foi o fim do ano. Em dez dias
de 2018, foram atendidos 65 aci-
dentes, uma média de seis por dia.
Duas pessoas morreram na última
semana do ano e 46 pessoas fica-
ram feridas, das quais seis em es-
tado considerado grave.

nnnnn Reportagem: Bethania Davies

PRF divulga balanço
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulga nesta terça-feira (8) o
balanço das apreensões de 2018 no Paraná.
Os números têm aumentado a cada ano e somente no primeiro semestre
de 2018 a PRF apreendeu 23,3 toneladas de maconha, cerca de 38% a
mais do que o primeiro semestre de 2017, quando haviam sido
apreendidos 16,8 toneladas da droga.
Também foram apreendidos no primeiro semestre 294,5 quilos de crack,
8,3 milhões de carteiras de cigarro e 84 armas de fogo.
O aumento se deu ainda nas apreensões de cocaína, que apenas no
primeiro semestre do ano somou 3.024 quilos tirados de circulação,
aumento de 384% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O balanço total será divulgado às 9h30 de hoje.

PRF
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Futebol Clube Cascavel abre
penúltima semana de treinos

De volta de Ponta Grossa,

onde encerrou, no último sába-

do, a série de amistosos prepa-

ratórios para o Paranaense

2019, o Futebol Clube Cascavel

abriu, ontem, sua penúltima se-

mana de pré-temporada. As ati-

vidades foram na academia, pela

manhã, e no gramado do CT, com

treino técnico durante a tarde.

Nesta terça e também na

quinta-feira os trabalhos serão

novamente em dois períodos,

às 9h30 e às 16h30. Já ama-

nhã, sexta e sábado serão ape-

nas em meio período, enquanto

o domingo (13) será todo de re-

cuperação aos jogadores.

A mesma programação deve-

rá se repetir na próxima sema-

na, a que marcará a estreia da

equipe no Estadual. O adversá-

rio da primeira rodada será o To-

ledo, em partida marcada para

domingo (dia 20), no Estádio

Olímpico Regional.

No último sábado, o teste di-

ante do Operário foi avaliado

como positivo pelo técnico Pau-

lo Foiani: “Foi um bom jogo, uma

boa preparação nesta reta final

de treinos, contra uma equipe

que com cer teza vai brigar pelo

título. Foi um jogo truncado e no

qual tivemos dificuldades de

buscar infiltrações devido à for-

te marcação, além de eles com-

pactarem rápido e possuir joga-

dores de força. No geral, foi um

grande teste, não sofremos tan-

to e eles chegaram poucas ve-

zes com perigo”.

Treinador do Operário no período vitorioso da equipe a partir de 2016
(campeão da Taça FPF 2016, Série D do Brasileiro 2017, Série C do
Brasileiro 2018 e Segundona do Paranaense 2018), Gerson Gusmão
acredita que a Serpente Tricolor dará trabalho aos adversários no
Paranaense 2019: “O FC Cascavel é uma boa equipe. A gente já esperava
essa dificuldade, e vamos enfrentar outras boas equipes na competição.
Foi importante ter um jogo assim, contra uma equipe competitiva, que
disputa cada bola, e muito próxima do que vamos enfrentar na
competição”. O Fantasma de Ponta Grossa estreará no Estadual contra o
Paraná Clube, no dia 20, na Vila Capanema.

Avaliação do rival
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A formação
Para esse último amistoso antes do início do Estadual, o técnico Paulo Foiani
mudou a formação em relação ao teste anterior, frente ao Cianorte. Desta vez, o
11 inicial contou com Fernando; Everton, Ítalo, Nilson Jr e Willian Simões;
Duda, Oberdan, Bahia e Raí; Diego Torres e Rafael Gomes. No jogo do fim de
semana anterior, Hítalo Rogério atuou no lugar de Nilson Jr na zaga; e Welton
(Raí), Chininha (Diego Torres) e Libano (Rafael Gomes) foram os escolhidos para
iniciar o amistoso com o Cianorte. Desta forma, Paulo Foiani manteve o rodízio
na equipe titular, como fez em todos os oito testes na pré-temporada (vitórias
sobre as equipes amadoras de Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão, o
time sub-20 da Chapecoense e o Cianorte; empate com o também amador
D’Napolli/Cascavel, com o Cianorte e o Operário; e derrota para o Operário).
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 04  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Anderson Costa e Wania Cristiane Beloni

2- Adevilson Valerio da Silva e Patricia Cosmo Cordeiro

3- Marcel Carneiro Rodrigues e Larissa Eugenia Zanini

4- Rafael Aparecido Rossi e Letícia dos Santos Dias

5- Ronaldo Almeida de Argolo e Eni Voos

6- Lucas Martini Tiscoski e Sueleen de Biazi

7- Aldevino Alves Barbosa e Luzineide Rodrigues dos Santos

8- Douglas Müller e Flávia Carina Batista Schmidt

9- Marcelo de Araujo e Maysa Rodrigues da Silva

Cascavel CR vai virar
a página em dois dias

A menos de 15 dias para início

do Paranaense de Futebol 2019, o

Cascavel Clube Recreativo iniciou

a penúltima semana de treinos,

ontem, concentrado em resolver a

pendência extracampo que na últi-

ma semana chegou a fazer com que

o presidente Tony Di Almeida cogi-

tasse a possibilidade de o time

abandonar a competição. O dirigen-

te garante que em dois dias o CCR

vai �virar a página�.

�Quero deixar claro que o torce-

dor pode confiar que estamos tra-

balhando para resolver isso, e nas

próximas 48 horas deveremos che-

gar a um acordo, para então virar-

mos a página e pensarmos exclusi-

vamente no futebol�, diz Tony, que

também na última semana perdeu

o técnico Allan Aal, que pediu dis-

pensa para assumir o Nacional na

Série A2 do Paulista.

Por enquanto, os trabalhos se-

guem sob o preparador físico Gui-

lherme Melhardo à frente, mas a

novidade no comando técnico pode

sair nos próximos dias.

�Já iniciamos conversas com al-

guns treinadores, mas ainda não

conseguimos nos reunir pessoal-

mente com nenhum, o que espero

que aconteça logo que resolvermos

essa pendência na Justiça�, conti-

nua Tony, sobre a ação judicial, fora

esfera desportiva, que passou de

cerca de R$ 22 mil em 2009 para

R$ 160 mil este ano e que ameaça

o bloqueio de receitas ainda nem

recebidas pelo time cascavelense.
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Início do fim da Copinha
A edição 2019 da Copa São Paulo

de Futebol Júnior, que nesta tempo-
rada chega à marca de 50 anos, co-
meça a chegar ao fim nesta terça-fei-
ra. É que hoje terá início a terceira e
última rodada da fase de grupos. Des-
taque para a presença de três equi-
pes tradicionais do futebol brasileiro
que vão estar em ação.

Às 17h30, o Cruzeiro encara o time
dono da casa, o Marília, pelo Grupo 3.
O momento dos mineiros é positivo,
na vice-liderança da chave com qua-
tro pontos, dois a menos que o próxi-
mo adversário, tendo vencido o Ba-
baçu-MA (3 a 0) e empatado com a
Linense-SP (1 a 1). Para confirmar a
classificação à segunda fase, o time azul
necessita apenas de uma nova igual-
dade no placar. Até mesmo uma der-
rota serve, porém, é preciso que a Li-
nense não leve a melhor sobre o lan-
terna Babaçu. O Marília é o líder após
duas vitórias em dois jogos.

Às 19h15, será a vez de o Botafo-
go mostrar serviço. De todos os ti-
mes considerados de grandes inves-
timentos do futebol nacional, o Glori-
oso é o que se encontra na situação
mais delicada na Copinha. O time da

    COPA SÃO PAULO

13h45 Porto-PE x Red Bull

14h45 Babaçu x Linense

16h Paulista x Vila Nova

17h Horizonte x Cuiabá

17h Marília x Cruzeiro

17h45 Atlântico x Criciúma

19h15 Francana x Botafogo

19h15 Capital-TO x Sinop

20h São Carlos x América-MG

21h30 Ituano x Corinthians

COPA DA LIGA INGLESA

18h Tottenham x Chelsea

COPA DO REI

18h30 S. Gijón x Rayo Vallecano

JOGAM HOJEestrela solitária é apenas o terceiro
colocado no Grupo 9, fora da zona
de classificação, com 1 ponto. Até
aqui, os cariocas empataram (1 a 1)
com o Horizonte-CE e foram supera-
dos (1 a 0) pelo Cuiabá. O adversário
desta vez é o Francana, dono da casa
e vice-líder da chave com 4 pontos.

Mais tarde, às 21h30, será a vez
de Ituano x Corinthians ganhar a
atenção na Copinha. O jogo será em
Itu e opõe as duas equipes já classifi-
cadas pelo Grupo 17 e com 100%
de aproveitamento, mas com o time
da capital na liderança pelo número
de gols marcados: 7 a 4.

CORINTHIANS


