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 O advogado Lauri Silva - que chegou a ser anunciado para assumir a chefia de
Gabinete do Governo Paranhos mas não o fez - protocolou pedido de cassação do
mandato dos vereadores Fernando Hallberg e Pedro Sampaio por suas posturas

críticas à frente da Comissão de Justiça feitas contra o prefeito Leonaldo Paranhos.
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Jogo teste
Em preparação ao Paranaense de Futebol

2019, o FC Cascavel enfrentou ontem o atual

campeão da Série C do Brasileiro, Operário

de Ponta Grossa. A equipe local resistiu

bem e as redes balançaram só uma vez

com gol de Bruno Batata,

do time adversário.
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Presidente Michel Temer
disse que uma “trama”

impediu a aprovação da
Reforma da Previdência.

 “Isso só não foi
possível porque

houve uma
urdidura, uma
trama de tal

natureza que foi
depois desvendada,

ou seja, os meus
detratores, aqueles

que urdiram a
trama, acabaram

presos”.

Opinião
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SISTEMA S
 Há outra discussão relevante, sobre a natureza jurídica e a legali-

dade das IES (Instituições de Educação Superior) do Sistema “S”:
Sesi, Senac e Sesc. Essa discussão ficou complicada porque com-
provamos que eles funcionam como IES privadas, pois cobram men-
salidades a preços de mercado e possuem extensa rede nacional.
Mas vivem de subsídio público e não oferecem serviços apenas para
os trabalhadores de cada respectivo setor que contribui com parcela
de sua folha de salários. Admitem todo e qualquer estudante. Essas
IES do Sistema “S” são públicas ou privadas? Ou seriam semipúbli-
cas ou quase-privadas?

Se é público, não deveria cobrar mensalidades. Se é privado, não
deveria se valer do dinheiro retirado da folha dos trabalhadores para
montar as estruturas maravilhosas que têm.

O MEC não se deu conta de que o estatuto deles não continha a
possibilidade de abrirem faculdades e centros universitários, mas ofer-
ta de educação profissional. Na educação profissional eles também
cobravam e o MEC fez um acordo para o Sistema “S” dar gratuidade
até 2011. Houve um ajuste. Mas esqueceram do ensino superior.

Somos a favor de que o Sistema “S” possa oferecer educação
superior, mas a questão é quem vai pagar. Seria interessante que
pudessem oferecer educação gratuita. Essa discussão está em aber-
to e é muito relevante.

O tema mais importante agendado no CNE (Conselho Nacional
de Educação) é sobre credenciamento e recredenciamento de uni-
versidades. É um tema que está atrasado. O governo não providen-
ciou esse recredenciamento e as universidades federais nunca se
importaram se são credenciadas ou não. As universidades federais
são criadas por lei, mas a lei não as credencia. As novas universida-
des devem ser credenciadas e as antigas deverão ser recredencia-
das. Elas apresentaram as exigências burocráticas para o MEC,
mas isso não passa pelo escrutínio de uma reunião pública. Não
menos importante será a discussão sobre credenciamento e recre-
denciamento das universidades privadas.

Nelson Valente é professor universitário, jornalista e escritor

 ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Chuva
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Coleta irregular
A denúncia de suposta irregularidade na cobrança da Taxa de

Lixo para custear todo o serviço de limpeza pública em
Cascavel foi aceita pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado
do Paraná). Considera a denúncia feita por Fernando Hallberg

e Pedro Sampaio que houve apenas uma substituição da
nomenclatura “taxa de limpeza pública” para “taxa de coleta

de lixo” em uma tentativa de “maquiar a ilegalidade da
cobrança - ambas são para custear todo o serviço de limpeza
pública”. O conselheiro relator do TCE Artagão de Mattos Leão

deu prazo de 15 dias para manifestação da prefeitura em
relação ao assunto. A assinatura ocorreu dia 12 deste mês.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Negado
Os vereadores haviam pedido
ainda a suspensão imediata
da cobrança da taxa, mas o
pedido foi negado em razão
de o conselheiro entender
que não existe a
possibilidade de um “dano
irreparável” à população.

Volta do baixo clero
Longe dos holofotes, o ex-
vereador Vanderlei Augusto
da Silva assumiu a
presidência do Conselho
Municipal dos Direitos do
Idoso de Cascavel. Vanderlei,
que já esteve envolvido com
a Assistência Social e
também foi conselheiro
tutelar, agora está lotado no
Ceavel (Centro de
Aperfeiçoamento dos
Servidores Públicos). O cargo
no Conselho dos Direitos do
Idoso foi deixado por Emilio
Fernando Martini, diretor da
Secretaria de Assistência
Social. Ele renunciou à
presidência do conselho para

se dedicar a outras
ações públicas.

Destaque
Cascavel ganhou notório
reconhecimento como cidade
amiga do idoso e essas
políticas futuras devem trazer à
tona Vanderlei novamente. Ele
se intitulava do “baixo clero”
enquanto vereador
cascavelense devido à postura
em defesa dos interesses dos
mais pobres, ao lado do amigo
(in memorian) José Quevedo,
que chegou a presidir o
Conselho Municipal da Saúde.

Reajustes
Dois reajustes de aluguel
foram autorizados pela
prefeitura: do prédio da
Escola Professora Gladis
Tibola, em 9,9%, que passa
de R$ 12,1 mil para R$ 13,3
mil por mês, e do Centro
Municipal de Educação para
Jovens e Adultos Paulo Freire,
em 4,2%, de R$ 24,1 mil para
R$ 25,1 mil.

Cassação de mandatos
de Hallberg e Sampaio

 O advogado Lauri Silva,
que chegou a ser cotado para
assumir a função de chefe
de Gabinete no Governo Leo-
naldo Paranhos, protocolou
na Câmara de Cascavel um
pedido de cassação dos man-
datos dos vereadores Pedro
Sampaio e Fernando Hall-
berg. O motivo da represen-
tação é a postura adotada
dentro da Comissão de Jus-
tiça e Redação, que, segun-
do o advogado, vem crian-
do “um sofisma para dene-
grir a imagem do prefeito pe-
rante a opinião pública e,
em ato contínuo, para pro-
mover representação de
improbidade administrativa
junto ao Ministério Público”.

Alvos de frequentes crí-
ticas, Sampaio e Hallberg
estiveram à frente de uma
das mais cobiçadas comis-
sões permanentes do Le-
gislativo, que emite parece-
res sobre a constituciona-
lidade de projetos relevan-
tes no âmbito municipal.

No entanto, a postura crí-
tica tem sido interpretada
como influenciadora das de-
cisões dentro da Comissão
de Justiça - em plenário, fo-
ram dezenas de queixas fei-
tas pela base ao longo de
dois anos.

Lauri apresentou a docu-
mentação no apagar das lu-
zes, visto que nesta sexta-
feira (21) se encerram as ati-
vidades da Câmara e as
ações legislativa serão reto-
madas apenas em fevereiro.

O advogado argumenta
que os parlamentares emiti-
ram pareceres com propósi-
tos eleitoreiros para “barrar
projetos de interesse do Mu-
nicípio por mera oposição ao
chefe do Poder Executivo”.

O presidente da Câma-
ra, Gugu Bueno (PR), já en-
caminhou o caso para a
Comissão de Ética.

Neste ano, os embates
da Comissão de Justiça fo-
ram intensos. O grupo con-
testou, por exemplo, a com-
pra do antigo prédio do Ata-
cado Liderança, considera-
do a “menina dos olhos” de
Paranhos para a implanta-
ção de um centro de con-
venções. O caso mais re-
cente foi o reajuste do IPTU
e do Lixo, no qual os verea-
dores viram aumento real e
levaram o caso ao Ministé-
rio Público. Mesmo com os
pareceres contrários, o au-
mento foi aprovado esta se-
mana: 4,56% para lixo e
IPTU e 4,28% da Unidade
Fiscal do Município.

Na sessão de terça-feira,
Hallberg chegou a indagar a
Romulo Quintino, líder do
Governo, sobre “ameaça ve-
lada” feita em plenário. Isso
porque Romulo se queixou
de “linxamento nas redes
sociais” feito por “um vere-
ador” que publicou críticas
à base pelo encaminhamen-
to do projeto de aumento do
IPTU e finalizou dizendo que
“a roda vai girando e as coi-
sas vão acontecendo”.

Na representação, Lauri
Silva considera que “as ati-
tudes raivosas dos represen-
tados não condizem com a
postura de membros do Le-
gislativo, caracterizando fal-
ta de decoro parlamentar
que deverá resultar em cas-
sação do mandato, por ser
absolutamente incompatível
com os princípios da admi-
nistração pública”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 O prefeito Paranhos entregou o cargo ontem à noite para o
presidente da Câmara, Gugu Bueno, e vai cuidar da saúde.

 Nesta quinta-feira, às 9h, no gabinete, Gugu tem reunião de
trabalho com secretários e diretores.

DE VOLDE VOLDE VOLDE VOLDE VOLTTTTTAAAAA
Após passar mal em Curitiba devido a uma crise de ansiedade,
o prefeito Leonaldo Paranhos, 52 anos, retomou as atividades
ontem em Cascavel. Ele chegou cedo à prefeitura e iniciou o
dia despachando documentos. Por recomendação médica, deve
fazer novos exames. Quem segue os passos de Paranhos sabe
que é preciso fôlego para aguentar o ritmo. O prefeito de
Cascavel já teve outros momentos de sufoco, como durante a
votação do “tratoraço” em Curitiba, em dezembro de 2014, na
condição de deputado estadual.
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O prefeito Leonaldo Paranhos, a
pedido dos vereadores Sidney Ma-
zutti e Valdecir Alcântara, determi-
nou à Secretaria de Meio Ambiente
de Cascavel que fosse feita uma
vistoria na Sanga Amambay, no Jar-
dim Colmeia, local onde um adoles-
cente de 15 anos morreu afogado
no dia 11 de novembro,

O local foi vistoriado pelas equipes
de engenharia das Secretarias de
Meio Ambiente e de Serviços e Obras
Públicas, na busca de uma solução
para evitar que no local seja utilizado
para banhos. Isso porque ali há risco
comprovado de afogamento.

De acordo com a Secretaria de
Meio Ambiente, a área foi identifica-
da como sendo de “grande risco”,
devido à existência de poços fundos
na sanga. Para tentar alertar, foram
instaladas placas alertando sobre
a proibição de banho no local.

Prefeitura inicia ação para
evitar novos acidentes

PLACAS alertam para o risco de afogamento no local

SECOM

Na próxima semana a Secre-
taria de Obras vai providenciar a
instalação de pedras marroadas
que possuem grande diâmetro
acima do curso da água, impedin-

do a prática dos banhos de ve-
rão. Essas pedras não devem in-
terferir na vazão e no curso da
água e também não provocarão
o represamento.

Cettrans orienta sobre o uso da ciclovia
 A equipe de educação e agentes de

trânsito da Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transporte e Trânsito)

realizaram ontem uma ação educativa

em frente à Catedral Nossa Senhora

Aparecida, no Centro de Cascavel, com o
objetivo de conscientizar ciclistas e

pedestres quanto ao respeito ao espaço

de cada um na via pública.

Eles foram abordados, orientados

verbalmente e ainda receberam um

folder educativo. “Recebemos diversas
reclamações sobre pedestres utilizando

a ciclovia, por isso resolvemos estimular

o hábito de cada um ocupar seu devido

espaço, e assim evitar acidentes”, explica

Luciane de Moura, coordenadora de

Educação de Trânsito.
O pedestre também foi instruído a

sinalizar com o braço a intenção de

AGENTES orientam pedestres e ciclistas sobre a

travessia na faixa de segurança

travessia, aguardar o veículo parar

totalmente e só assim cruzar a faixa
de pedestres.

Luciane explica que “a maior

dificuldade é a pressa, pois atrapalha

muito o trânsito, visto que tanto

pedestre quanto condutores querem

chegar logo e não aguardam a passagem
um do outro. Mas precisamos nos

conscientizar de que vivemos em

sociedade e todos têm o direito de ir e

vir com segurança. Por isso, faremos

mais atividades com esse objetivo”.

Nesta quinta-feira (20) a equipe de
educação estará novamente em frente

à Catedral orientando sobre a

importância de não conduzir veículo após

a ingestão de bebida alcoólica. Durante

a atividade haverá a distribuição de

bafômetros descartáveis

 SECOM
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Olhos atentos, curiosos, ansio-
sos e impacientes. O portão da co-
zinha Comunitária do Interlagos
parecia não abrir nunca, tamanha
a vontade das crianças de ver o que
havia do outro lado, onde estava
sendo preparado o almoço de con-
fraternização organizado pelo Pro-
vopar de Cascavel.

Na cozinha, as mulheres pre-
paravam com muito carinho 1,2
mil cachorros-quentes, tortas fri-
as já estavam prontas, assim
como bolos de chocolate e de ce-
noura, panetones, bolachas pin-
tadas. Para finalizar, uma farta
mesa de frutas. A decoração do
espaço foi cuidadosamente pre-
parada para a “ceia de Natal”,
desta vez servida como almoço.

As funcionárias e as voluntárias
que trabalharam no preparo do al-
moço especial capricharam em to-
dos os detalhes. Afinal, eram espe-
radas 450 pessoas entre crianças,
jovens, adultos e idosos. E todos
compareceram.

Cozinhas do Provopar
servem mais que alimentos

DIVERSÃO
Antes do almoço, as crianças se divertiram na cama elástica, com a

pintura de face e com as oficinas ofertadas.
Já os adultos aproveitaram a boa música da cantora Vânia Matos.
Estava tudo muito bom, mas a ansiedade mesmo era para a chega-
da do Papai Noel. Para surpresa de todos, o Bom Velhinho chegou
em uma limusine acompanhado de super-heróis, personagens de

desenhos animados e até da boneca Emília, interpretada pela
presidente de honra do Provopar, Fabiola Paranhos.

“Nós fizemos tudo com muito amor. Aqui a gente não apenas ali-
menta as pessoas. Oferecemos refeições neste período difícil da
vida, mas oferecemos também a oportunidade de trabalho a elas,
com as muitas oficinas que disponibilizamos no Provopar. Quere-
mos que esta seja uma fase passageira. Trabalhamos para que

essas famílias consigam obter com seu trabalho a renda necessá-
ria para seu próprio sustento”, disse Fabíola.

PRESENTES
Para fechar com chave de

ouro as comemorações do Na-
tal, o Provopar ainda conseguiu
arrecadar mais de 300 brinque-
dos com os parceiros do progra-
ma, que fizeram as doações, e
as crianças levaram para casa
lindos presentes.

PAUSA
Neste fim de ano, as Cozi-

nhas Comunitárias dos Bairros
Interlagos e Cascavel Belho só
ficarão fechadas dias 24 e 25
de dezembro e 31 de dezembro
e 1º de janeiro. Nos demais
dias o atendimento será manti-
do normalmente.

As cozinhas funcionam de se-
gunda a sexta-feira e servem em
média 12 mil refeições por mês.

Uma mesa farta e os
corações cheios de amor

marcaram as
comemorações natalinas

SECOM
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 Quem não está muito a fim de
ir para o fogão neste Natal tem uma
opção fácil: encomendar as ceias
prontas. Uma panificadora do Bair-
ro Parque Verde, em Cascavel, co-
mercializa jantares para até 12 con-
vidados com preços variando de R$
600 a R$ 700. A ceia vem decora-
da, pronta para servir, e tem duas
carnes, uma ave natalina ou peru,
mais peças de porco ou boi, com-
plementos e sobremesa.

“O pessoal tem aceitado mui-
to bem a ceia pronta em Casca-
vel. Fazer em casa exige muitas
horas de trabalho, é cansativo.
Assim, no tempo que sobra, a
pessoa pode fazer várias outras
coisas, como ir ao salão de bele-
za, pois terá a certeza de que às
20h pega a ceia pronta para ser-
vir”, explica a proprietária da pa-
nificadora, Sirlei Fabris Kleinibing.

A funcionária pública Carla Car-
rera prefere a ceia assim por mui-
tos motivos: “Eu não tenho tempo
nem habilidades na cozinha para
preparar a ceia. Sempre compro
pronta ou encomendo partes como

Vendas dobram
em 25 anos
A empresária Sirlei Fabris
Kleinibing prepara ceias de Natal
há 25 anos. Nesse período, viu as
encomendas crescerem 125%. Hoje,
ela espera entregar 60 ceias, que
vão servir 720 pessoas.
Há quatro anos, a cozinheira e
confeiteira autônoma Mayara Trattel
vendia ceia apenas para seus
familiares. Hoje, sua agenda está
lotada. “O pessoal não sabia desses
serviços. Vi mudar bastante desde
que entrei e hoje estamos lotados de
pedidos, são 25 ceias para entregar”.
O cardápio preparado por Mayara
não tem carnes, apenas
complementos como arroz, rabanada,
farofa, salpicão e saladas. A ceia
para 12 convidados custa R$ 250.

aves, carne assada... Na véspera
de Natal a gente tem tanta coisa
para fazer, é muito corrido. Claro que
não fica tudo ao meu gosto, mas é
uma opção boa e o custo-benefício
é bom, compensa muito”. Ela pre-
tende gastar até R$ 300 em uma
ceia para seis pessoas.

Ceia pronta é uma
opção para o Natal

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Reprodução

CEIA pronta vai ganhando cada vez mais

espaço na mesa do cascavelense

 Os recessos de fim de ano modificam os
horários de atendimento, especialmente do
setor público. Na Prefeitura de Cascavel,
por exemplo, de 24 dezembro a 1º de
janeiro haverá ponto facultativo, com o
Paço Municipal e as demais secretarias
retomando o atendimento ao público
apenas dia 2 de janeiro.
Serviços essenciais vão funcionar normalmente.
Nas escolas e nos Cmeis, as crianças já estão
de férias. A Secretaria de Educação e o Cadun
(Cadastro Único para Vagas em Cmeis)

atendem até esta sexta-feira e retomam o
atendimento ao público dia 10 de janeiro.
Dias 24 e 25 de dezembro o plantão das
farmácias básicas será assim: Unidades I e
III vão atender das 13h às 19h, e a
farmácia I das 7h às 13h. Todas as
unidades básicas e especializadas estarão
fechadas nesses dois dias. O atendimento
será todo concentrado nas UPAs.
O transporte coletivo funcionará com escala de
fim de semana e feriados.
No aeroporto, o setor administrativo ficará

fechado no dia 25, retornando às atividades
normais na quarta-feira (26). Os serviços
essenciais (voos, lanchonetes, raio-X)
funcionam normalmente nos feriados.
A coleta de lixo funcionará normalmente.
O Zoológico estará aberto para visitação das
8h às 18h nos feriados e nos fins de semana.
Somente na segunda-feira fica fechado para
manutenção, como já acontece tradicionalmente.
Para saber mais sobre atendimento do
comércio e dos mercados veja reportagem
na página 8 desta edição.

Confira o que abre e fecha
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Compras: Mercados até as
23h, loja até a meia-noite

 Para dar conta de atender todos
os consumidores, inclusive os mais
ocupados e aqueles que gostam de
deixar tudo para a última hora, al-
gumas redes vão estender um pou-
co mais o horário em Cascavel.

Os mercados Muffato estarão
com as portas abertas das 8h às
23h nesta sexta-feira, no sábado e
no domingo.

As Lojas Havan vão atender até
a meia-noite sábado e domingo,
antevéspera de Natal.

De modo geral, o comércio man-

tém atendimento até as 22h hoje e
sexta-feira, no sábado vai atender
das 9h às 19h, e no domingo, das
9h às 17h. Na segunda-feira, vés-
pera de Natal, as lojas abrirão das
9h às 18h.

Já os mercados atenderão no
dia 24 até as 20h.

Já no dia de Natal comércio,
shoppings e mercados estarão com
as portas fechadas.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

COMÉRCIO atende em horário

especial e sem muita folga
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Balada country
O Botequim da Esquina

programou para a noite
desta quinta-feira a banda
West Valmets, que promete

agitar no bom estilo
country. O Botequim fica na

Rua Osvaldo Cruz, 2.479,
esquina com a Paraná.

Sonho de Natal
A Nova Igreja Batista

traz mais um espetáculo
para você se emocionar e
se encantar. Neste ano, a
peça é Shrek no Sonho de
Natal. As apresentações
seguem só até hoje, às

20h. A igreja fica na Rua
Carlos de Carvalho, 3.289,

Centro de Cascavel.
Entrada franca!

Biblioteca Pública
Lugar onde a imaginação não tem limites, onde as horas
passam sem perceber e é possível viajar no tempo! É a
Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, que

acaba de adquirir mais de 100 novos exemplares. É muita
opção boa para estas férias. Mas atenção: a Biblioteca

também vai tirar uns dias de férias. Ela encerra suas
atividades do ano nesta sexta e volta dia 2 de janeiro.

Natal Premiado
Olha só: a campanha Natal Premiado, realizado pelo

Núcleo Multissetorial da Acic da Região Norte, vai sortear
R$ 60 mil em prêmios, inclusive um carro novinho em folha.
O sorteio será às 15h do dia 27 de dezembro na quadra de

esportes do Bairro Floresta.

ARQUIVO PESSOAL

Aquele casal que

esbanja simpatia,

Nadir Lovera e

Jadir de Mattos

Felicidades!

Nadir Soares, Juliana
Damian Rosetti, Clarice
Figurski, Leandro Lima
Machado, Edine Garcia,
Marcos Vinicius Pires de
Souza, e Jomar Marcelo.

Capa do

Viver desta

semana,

Thaiana

Polom

SÉRGIO MACACARI

Bebo     para tornar as

outras pessoas

interessantes.
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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

 � RECORD

Em “O tempo não para”, Lúcio
garante a Betina e a Mariacarla
que a família Sabino Machado
pagará caro pelo que fez com
Emílio. Livaldo avisa a Lúcio que
Eliseu se recusou a vender as
ações para ele. Samuca concorda
em morar um tempo com Marocas
na mansão de Agustina.
Mariacarla avisa a Lalá que ele
terá que roubar as joias que eram
de Cesária. Agustina se recusa a
ser examinada por Helen. Carmen
se incomoda ao ver Dom Sabino
apoiar Agustina. Carmen dá um
ultimato em Dom Sabino.

Lúcio diz que
família Sabino
pagará caro pela
morte de Emílio

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Todos comemoram as notícias sobre o es-

tado de saúde de Amanda e Leandro. Tobias
decide assaltar o apartamento de Gabriela, onde
Mel aguarda Getúlio, sozinha. As luzes do apar-
tamento se apagam e Mel imagina que é protegi-
da por sua boneca. Úrsula conta para Flora que
se mudará para Portugal. Tobias entra no aparta-
mento de Gabriela. Cláudio ateia fogo à sala dos
professores e Tito vê. Tito leva Gabriela à sala
dos professores e Santiago apaga o fogo. Cláu-
dio tranca Gabriela e os alunos na sala.

Espelho da vida
Dora se enfurece com o desprezo de Gus-

tavo. Alain pensa no que Cris lhe disse sobre
viajar no tempo. Cris retorna ao presente e ques-
tiona a Guardiã sobre Maristela. Neusa lamen-
ta com Tavares e Michele a sabotagem de
Solange à sua estreia no cinema. Cris revela a
Margot suas novas descobertas sobre o pas-
sado, e diz que sonhou com Vicente. Cris dis-
cute com Alain. André procura Alain.

O sétimo guardião
Gabriel se emociona ao confirmar que é

filho de Egídio. Milu, Ondina e Feliciano pressi-
onam Aranha para contar a Gabriel sobre os
guardiães, mas o médico insiste em falar com
Machado. Afrodite acerta com Atalla o retorno
de Diana para a equipe de caratê. Rita de Cás-
sia descobre que Machado ameaçou Leonar-
do. Laura revela suas descobertas sobre Luz
para Lourdes Maria. Sampaio percebe que
perdeu sua arma ao lutar com o homem enca-
puzado. Machado diz a Eurico que os guardi-
ães estão desconfiando de sua lealdade.

Teresa
Rubens diz que sim e Arthur recrimina

Teresa por ter sido capaz de desfazer um
casamento por meio de suas intrigas. Tere-
sa nega ser a culpada e diz que talvez tenha
sido Esperança. Teresa fica transtornada com
Arthur, ele percebe que se excedeu e pede
perdão por ter duvidado dela. Regina diz a
Armando que Arthur é um bom homem e
que, se for ao casamento dele com Teresa,
será apenas por ele, e que torce para que
Teresa realmente esteja sendo verdadeira
quando diz amar Arthur, pois ela é capaz de
tudo. Aída vai à festa com Mariano e Teresa
tenta disfarçar seu ciúme.

As aventuras de Poliana
Ruth conversa com o Comitê do Laço Pink

sobre o mau comportamento de João. Marcelo
tem uma conversa séria com João. Poliana cho-
ra pede para Luísa colocá-la em uma escola
pública. Kessya e Éric vão até a casa de Luísa
para visitar Poliana. O Comitê do Laço Pink con-
versa com Débora e João. Roger chama Gui-
lherme e Filipa na O11O para falar sobre as no-
tas da escola. Filipa diz para Roger que não quer
mais que o vídeo do “Jogo do Demente” volte
para o ar. Waldisney é humilhado por Filipa na
O11O. Durval e Lorena também vão visitar Poli-
ana. O gato chuvisco não deixa Afonso e Durval
entrarem no quarto da menina.

Jesus
Gabriela fica feliz ao descobrir que Sara foi

pedida em casamento por Cornélius. Para pa-
gar os impostos, Jesus manda Pedro pescar
que ele encontrará uma moeda de prata. Pilatos
se recusa a libertar o Hidrópico. Maria Madalena
evita Judas Iscariotes ao perceber suas inten-
ções. Longinus pede para participar do torneio.
Pedro segue para pescar a moeda. Marta recla-
ma por Malco servir a Caifás. Os apóstolos ten-
tam entender Jesus.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Novas responsabilidades e mais seriedade mar-
cam o ambiente profissional. Sua ambição, que já
não é pouca, acaba de ganhar uma força extra
dos astros. Alguém importante ajudará na paque-
ra. Palpites: 88, 43 e 70. Cor: lilás.

To
ur

o

Sua sabedoria e seu lado prático ganham um re-
forço das estrelas. Confie em sua intuição, que
estará mais afiada. Bom instinto para lidar com
grana. Vida amorosa passa por momentos inten-
sos. Palpites: 98, 26 e 71. Cor: marrom.

G
êm

os

Tenha cuidado ao lidar com grana de outras pes-
soas. Várias mudanças podem rolar hoje: em seus
planos, nas amizades e na vida social. Populari-
dade em alta ajuda nas novas conquistas. Palpi-
tes: 45, 99 e 81. Cor: vinho.

C
ân

ce
r Aprenda a cooperar: no trabalho, na escola, nas

amizades e até na vida amorosa. Deixe as críticas
de lado e concentre-se nos seus planos para a
carreira. Divergências amorosas podem vir à tona.
Palpites: 64, 19 e 55. Cor: vinho.

Le
ão

Boa hora para se organizar, seja em casa ou
mesmo no trabalho. Novos cursos e estudos su-
periores podem melhorar até sua situação finan-
ceira. Amor e sexo vão te deixar nas nuvens! Pal-
pites: 47, 92 e 20. Cor: prata.

V
ir

ge
m Criatividade e capacidade de se expressar estão

em alta, mas talvez não seja tão fácil convencer as
pessoas. Acredite mais na sua intuição. Já no amor,
o clima é de intimidade e prazer. Palpites: 30, 21 e
93. Cor: dourado.

Li
br

a

Hoje, a família pode ser o centro das suas aten-
ções. Talvez precise dedicar mais tempo para dar
conta das tarefas domésticas. A Lua entra em seu
paraíso astral à noite, favorecendo a conquista.
Palpites: 40, 31 e 76. Cor: cinza.

E
sc

or
pi

ão Pode enfrentar problemas de comunicação e
concentração nos estudos e no trabalho. Não
se estresse. Vida amorosa e sexual também
precisa de cuidados sempre! Palpites: 14, 05
e 68. Cor: amarelo.

S
ag

it
ár

io Dinheiro extra pode entrar através de herança
ou pensão. Há risco de exagerar nas compras: vá
com calma! Seu poder de sedução está em alta,
favorecendo a relação amorosa e o sexo. Palpi-
tes: 87, 60 e 42. Cor: rosa.

C
ap

ric
ór

ni
o Apesar de o clima estar mais para timidez e intro-

versão, vai ter paciência para trabalhar e vencer.
Pode demorar um pouco, mas vai realizar seus
sonhos. Seja mais tolerante na paquera. Palpites:
07, 70 e 25. Cor: branco.

A
qu

ár
io

Afaste o temor de assumir novas responsabili-
dades. Se for preciso liderar no trabalho, es-
force-se e vai conseguir. Não sofra por ante-
cedência. Amor e sexo em alta. Palpites: 17,
89 e 26. Cor: verde-escuro.

 P
ei

xe
s Continue trabalhando para alcançar suas metas.

Melhor manter os pés no chão e não investir de-
mais em um negócio arriscado. Não rejeite convi-
tes de amigos para sair: nova paixão pode surgir!
Palpites: 27, 99 e 18. Cor: vermelho.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 48

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 42

 Neste Natal nenhum detento
das penitenciárias de Cascavel (PIC
e PEC) vão passar as festas em
casa. Isso porque a Justiça consi-
derou que nenhum deles se encai-
xa nas regras estabelecidas para
receber o benefício. No Paraná, 1,9
mil presos conseguiram o benefício.

Desde ontem detentos do De-
pen (Departamento Penitenciário)
começaram a ser liberados para
passar as festas de Natal e Ano-
Novo com a família.

Foram beneficiados presos de
quatro unidades. A Colônia Penal
Agroindustrial do Paraná, em Pira-
quara, na Região Metropolitana de
Curitiba, é a unidade de regime se-
miaberto que terá o maior número

Sem benefícios de Natal

PRESOS de Cascavel não se encaixam em

requisitos para benefício

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

A Polícia Militar apreendeu
cinco submetralhadoras ar tesa-
nais na noite de terça-feira (18)
no Bairro Santa Felicidade, zona
sul de Cascavel. Na mesma casa
também foram encontrados um
simulacro de pistola, celulares,
maconha, munições de calibre
380, 22 e .40 e acessórios para
fabricação de armas.

A PM chegou até o local por meio
de uma denúncia anônima. Quatro
pessoas foram presas, das quais
três por envolvimento direto na fa-
bricação das armas e uma por de-
sobediência.

Conforme a polícia, as armas
artesanais aparentam ser fabri-
cadas para munições 9 mm. Se-
gundo a PM, apesar de ser um tra-
balho ar tesanal, as armas têm

de beneficiados, com 1.342 saí-
das. O número é alto porque alguns
presos poderão sair mais de uma
vez, ou seja, nas duas datas.

A outras unidades do Paraná
são: 288 beneficiados do Centro de
Reintegração Social de Londrina;
236 da Colônia Penal Industrial de
Maringá, e 96 do Centro de Regime
Semiaberto de Ponta Grossa.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Polícia Militar

POLÍCIA INVESTIGA
FABRICAÇÃO
DE ARMAS
ARTESANAIS

qualidade. “Pelo que a gente per-
cebe da fabricação desses mate-
riais, eles são feitos em uma tor-
nearia. Não é uma fabricação de
qualidade tão baixa, é artesanal,
mas feito dentro de uma tornea-
ria”, explicou o tenente Gustavo
Cardoso, da PM.

Quatro dias atrás a PM apreen-
deu uma metralhadora com as mes-

mas características no Bairro Ca-
taratas e, segundo a Polícia Civil,
não se descarta a ligação entre os
dois casos.

A investigação sobre a produ-
ção de armas em Cascavel se-
gue em sigilo.

ARMAS de fabricação artesanal se parecem com metralhadoras
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COLISÃO
ENTRE MOTOS

Um acidente envolvendo
duas motos na manhã dessa
quarta-feira (19) resultou em
duas pessoas feridas no
Bairro Periolo, zona norte de
Cascavel. Testemunhas
relataram que a batida acon-
teceu no cruzamento das
Ruas Panamá e Rua Romeu
Caponi. Passageira de uma
das motos, Gisele Cristina
Schmitz, de 29 anos, sofreu
escoriações na pélvis e na
lombar e havia suspeita de ter
fraturado o joelho. O condutor
da outra motocicleta, de 26
anos, sofreu escoriações nos
braços e uma contusão na
perna esquerda. Os dois
feridos foram atendidos pelo
Siate e encaminhados para a
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo.

 Um homem ficou ferido após uma perseguição policial que
resultou em um acidente na tarde de ontem. Segundo a PRF

(Polícia Rodoviária Federal), o homem trafegava em uma moto
quando a polícia ordenou sua parada. O motociclista desobede-

ceu e fugiu, dando início à perseguição pela marginal da BR-
277, até que ele perdeu o controle da direção e caiu em uma

valeta perto da entrada do Bairro XIV de Novembro. Na aborda-
gem, a polícia constatou que ele é detento do regime semiaber-
to. Com ele foram encontrados um revólver calibre 32 e muni-

ções. O homem teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado
para a UPA Tancredo.

 Um dia de fúria
Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar de Cascavel na

manhã dessa quarta-feira (18). A prisão aconteceu por causa de uma
briga no Bairro São Cristóvão, zona leste. Ele discutia com uma mulher

quando os policiais chegaram. Ao fazerem a abordagem, o homem
desobedeceu a ordem dos policiais e ainda reagiu violentamente.

Durante a luta corporal entre policiais e agressor, a porta da viatura foi
amassada e os policiais sofreram escoriações nos braços. A mulher
de 21 anos que brigava com ele registrou um boletim de ocorrência
por agressão. O homem foi levado para a 15ª Subdivisão Policial.

Perseguição e acidente
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 Equipe que tirou Cassiano
Klein do Joaçaba (SC) para ter um
novo técnico após 22 anos da era
Nei Victor, o Cascavel Futsal confir-
mou, ontem, mais um reforço vin-
da da equipe catarinense, vice-cam-
peã estadual no último fim de se-
mana. Trata-se do ala Edimar.

O jogador, canhoto e de 28 anos,
é natural de São Paulo e também
já atuou pelo paulista Grêmio Mo-

Cascavel Futsal traz
mais um do Joaçaba

giano, pelo gaúcho Alaf/Lajeado,
pelo paranaense Keima/Ponta
Grossa e pelos catarinenses Sea-
ra, Pinhalzinho e Xaxiense.

Edimar tem como principal con-
quista no currículo os títulos da
Copa Lupicínio Rodrigues (Gau-
chão) e da Liga Sul, ambas em
2014, além da Copa dos Vales e
de um Paulista Sub-20, pelas cate-
gorias de base.

Elenco quase lá
Com a contratação de mais esse
reforço, o elenco do Cascavel Futsal
está praticamente definido para
2019. Além do técnico Cassiano
Klein, que deve chegar hoje à cidade,
a diretoria da Serpente Tricolor já
anunciou 16 nomes para o grupo de
jogadores: os goleiros Alê Falcone
(retorno), Barack (Corinthians) e
Thiago (Barueri); os fixos Issamu
(renovação), Gustavo Saraiva (APF) e
Wilsinho (Atlântico); os alas
Adeirton (renovação), Madson
(renovação), Rabisco (Peñíscola
Rehabmedic/ESP), Pedala
(Uruguaiana), Deivão (Assoeva),
Humberto (APF), Parrel (Marechal) e
Edimar (Joaçaba); e os pivôs
Jorginho (renovação) e Roni (APF).

 Instituição criada no fim de 2017
com “mãos atadas” que só foram “li-
beradas” no mês agosto deste ano,
com uma nova Lei alterando algumas
de suas atribuições, a FMEC (Funda-
ção Municipal de Esporte e Cultura)
tem trabalhado desde então com um
protocolo de intenções, com o qual
tenta atrair parceiros para colocar pro-
jetos em prática já em 2019.

“Estamos apresentando esse
protocolo de intenções às grandes
empresas, estatais e privadas, e a
segmentos da sociedade, como o
Exército Brasileiro”, disse o presi-

CASCAVEL CR
Em meio à preparação para o
Paranaense de Futebol 2019,
os jogadores do Cascavel
Clube Recreativo trocaram a
folga da manhã desta quinta-
feira por um gesto de
solidariedade. Eles
aproveitarão a pausa nas
atividades para doar sangue. A
ação está marcada para as
8h30, no Hemocentro, e visa
contribuir para o aumento do
estoque que costuma baixar
no fim de ano. À tarde, todos
estarão em campo novamente
para treinar, às 16h.

dente da Fundação, Léo Mion, que
ontem, acompanhado do diretor de
Esportes e Lazer, Daniel Scalco,
esteve reunido com o subcomandan-
te do 15º Batalhão Logístico, o Te-
nente-Coronel Cavalcanti. “Temos
algumas ações futuras, que busca-
mos para 2019, bem como alguns
eventos de grande porte, que vamos
precisar da estrutura como a do Exér-
cito e também de entidades parti-
culares”, explica Léo.

Em suas visitas, a diretoria da
Fundação de Esporte e Cultura tem
feito a apresentação de seu proto-

 FÁBIO DONEGÁ

colo de intenções para buscar pa-
trocinadores para captação de re-
cursos para a implantação de pro-
jetos e a realizações de eventos.

“Cascavel tem condições de re-
ceber eventos nacionais e carece
e não tem oportunidade. Então es-
tamos em busca de unir o útil ao
agradável, que seria ‘pegar’ uma
estrutura que às vezes está ocio-
sa, ou um patrocinador com proje-
to bom, seja ele local ou pela Lei
de Incentivo ao Esporte ou à cultu-
ra, para colocar esses eventos em
prática”, disse Mion.

FMEC visita Exército em busca de parcerias

Diante de um público que
mesmo com chuva e num dia
de semana à tarde compareceu
ontem ao Estádio Olímpico
Regional, numa mostra da
expectativa pelo início do
Paranaense de Futebol 2019,
o FC Cascavel não conseguiu
vencer o atual campeão da
Série C do Brasileiro e acabou
derrotado por 1 a 0, pelo
Operário de Ponta Grosa com
um gol marcado por Bruno
Batata no início do jogo, numa
saída de bola errada da defesa
cascavelense. No sábado, a
Serpente Aurinegra voltará a
campo, mas em Cianorte, para
amistoso com a equipe local.
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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, 20 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Padilha e Raquel Cristina de Souza Silva

2- Silvio Aparecido Teixeira e Maria Daniela Oliveira Martins

3- Vilmar Antônio Krakhecke e Ana Paula Ferreira da Luz

4- Wiliam Jeremias dos Santos e Rosenilda Quilimascimo de Abrão

5- Joaquim Pereira Leitão Neto e Maria Madalena de Moura

6- Paulo Henrique Pessoni Campos e Lucymara Moreira

7- Charles Vilmar Harthopf e Poliana Farias de Oliveira

8- Edivanildo Belarmino de Sousa e Leticia Nunes Vieira

9- Réjis Vinicius da Silva Ribeiro da Paz e Danielly Eduarda Barbosa

10- José Simão Pereira da Silva e Tamyles Monteiro da Silva

11- Osmar Copi e Neuza Terezinha dos Santos

Últimos campeões da AABB

 A AABB Cascavel definiu seus

últimos campeões de 2018 no do-

mingo, na rodada final de seu cam-

peonato interno de futebol suíço.

Na ocasião, foram conhecidos os

vencedores das categorias Livre,

Sênior (acima de 35 anos) e Mas-

ter (acima de 48 anos).

Na Livre, que contou com a par-

ticipação de 12 equipes, o título fi-

cou com a equipe do Cartório Este-

ves Santos, que venceu o time do

Posto Pegoraro nos pênaltis, por 4

a 2, depois de empate por 2 a 2 no

tempo normal. O time campeão ain-

da teve o goleiro Toco como menos

vazado. Já a artilharia foi dividida

por Paulo Campana, Fernando Por-

tela e Jean Carlo.

Na categoria Sênior, que tam-

bém contou com 12 times, o título

ficou com o Brasil Flex/Nova Fórmu-

la, que na final venceu por 3 a 1 a

equipe do Aladinho 9. O time cam-

peão ainda teve o artilheiro Marce-

lo Preisner e o goleiro menos vaza-

do: Vandoir Baron.

Já na categoria Master, que con-

tou com oito equipes, a Cleardet foi

campeã ao vencer os Peladeiros por

4 a 1. O goleador máximo foi Aldeli-

ce, enquanto o goleiro menos vaza-

do foi Anderson Fernandes.

No total, o campeonato movi-

mentou cerca de 450 jogadores

durante quatro meses, com a reali-

zação de 189 jogos.

Cleardet (acima, à

esq.), Brasil Flex

(acima, à dir.) e

Cartório Esteves

Santos (ao lado)
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O São Paulo acertou a chega-
da de mais um reforço para 2019.
O Tricolor vai contar com o atacan-
te Pablo, destaque do Atlético-PR
na campanha do título da Copa
Sul-Americana. Para chegar ao
acordo, o clube do Morumbi vai
desembolsar 6 milhões de euros
(R$ 26,5 milhões). A equipe pau-
lista poderá ter de gastar mais 1
milhão de euros, caso algumas
metas sejam atingidas.

O atacante, 26 anos, terá víncu-
lo com o São Paulo por quatro anos
e vai se apresentar oficialmente
juntamente com o restante do time,
em 3 de janeiro, no CT da Barra
Funda. No dia seguinte, ele integra-
rá a delegação que viajará para os
Estados Unidos, onde será realiza-
da a Florida Cup.

Pablo por R$ 26,5 milhões

PLACAR DE ONTEM

MUNDIAL DE CLUBES

Kas. Antlers 1 x 3 Real Madrid*

* Na final

Uma verdadeira celebração do passado, para inspirar o presente e motivar
novas conquistas no futuro. Assim pôde ser definida a 20ª edição do Prêmio
Brasil Olímpico, realizada na noite de terça-feira no Rio de Janeiro. A festa de
gala organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil coroou a nadadora Ana
Marcela Cunha, tetracampeã do Circuito Mundial, e o canoísta Isaquias
Queiroz, campeão mundial nas provas C1-500m e C2-500m como os
Melhores Atletas do Ano em 2018.

NOVO HORÁRIO
A TV Globo oficializou o

novo horário das transmis-
sões de futebol nas rodadas
de quarta-feira da próxima
temporada. A partir de
fevereiro, as partidas terão
início às 21h30, 15 minutos
mais cedo comparando com
o horário atual – assim, as
partidas em 2019 não
passarão das 23h30. De
acordo com a emissora, as
transmissões esportivas da
próxima temporada vão
começar no dia 20 de janeiro,
um domingo, data que marca
o retorno dos principais
campeonatos estaduais do
Brasil. Porém, apenas em 6
de fevereiro o novo horário
entrará em prática.

“O São Paulo sempre foi minha
primeira opção pelo projeto que me
foi apresentado, pela história do
clube. Depois que acabou a Sul-
Americana, conversei com o meu
pai e com o pessoal que trabalha

comigo, eles me perguntaram o que
eu queria e eu falei que queria o
São Paulo. É uma alegria enorme,
pela história, por tudo o que o clu-
be representa”, disse Pablo ao site
oficial do São Paulo.

 Mais precavido depois de o River

Plate ter sido eliminado pelo Al Ain na
semifinal do Mundial de Clubes, no dia

anterior, o Real Madrid não deu

chance para nova zebra na

competição e venceu com

tranquilidade o Kashima Antlers,

ontem, pelo placar de 3 a 1, em Abu
Dhabi, e avançou à decisão. Gareth

Bale, autor dos três gols, terminou

como o destaque do jogo; Doi

diminuiu para o campeão asiático.

Fora dois sustos sofridos antes dos

cinco minutos, o Real Madrid se impôs
diante dos japoneses. Mesmo longe

COB

de viver um ótimo momento, o time

espanhol confirmou o favoritismo
para enfrentar o Al Ain na decisão do

Mundial promovido pela Fifa.

O Real Madrid terá a chance de levar

o tricampeonato consecutivo no

sábado, a partir das 14h30 (de

Brasília), novamente em partida a ser
realizada em Abu Dhabi. Depois de

superar Kashima Antlers (2016) e

Grêmio (2017), agora o time

comandado por Santiago Solari

encara o representante do país sede

em busca de se tornar o primeiro
tricampeão seguido da competição.

Real Madrid espanta zebra
e está na final do Mundial


