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O comércio cascavelense tem muitos motivos para comemorar.
Segundo o Sindilojas, as vendas já superam as registradas em
todo o período que antecede as festas de fim de ano dos últimos
quatro anos e o movimento tem tudo para ser o melhor desde
2011. A expectativa de
crescimento nas vendas,
que era de 7%, já saltou
para 10%.

Autorizado reajuste do pedágio
Após dez dias de negociação, foi autorizado ontem o reajuste das tarifas de pedágio
no Paraná. Nas praças da Ecocataratas, na BR-277, os valores subirão 7,66% e nas

da Viapar, na BR-369, até 17,60% a partir da meia-noite desta terça-feira.

O melhor Natal dos
últimos sete anos

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Despejo
de pneus

Dezenas de
pneus jogados
em uma valeta
cheia de água

foram
encontrados à
beira de uma
estrada rural
em Cascavel.
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Ao leitor
“Tínhamos 14 obras paradas

e já colocamos em
funcionamento obras para
saúde, escolas, a obra do

Cisop está em andamento, o
Centro de Iniciação

Esportiva vamos inaugurar
na próxima semana... Mas o

aeroporto é emblemático,
porque vem de uma

complicação de muito tempo
e estou entusiasmado. O

desafio agora é fazer a obra e
entregar para os usuários”.

 OS BONS EXEMPLOS DEVEM
SER ENALTECIDOS
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Sol Nublado

Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, ao
anunciar o sucesso da licitação do terminal de

passageiros do Aeroporto Municipal de Cascavel.

 AÍLTON SANTOS

Júlio César Cardoso é bacharel em Direito
e servidor federal aposentado

 Os bons exemplos devem ser enaltecidos mesmo que venham do
exterior. Pois bem, a Copa do Mundo de futebol, realizada na Rússia,
deixou principalmente para o Brasil a imagem positiva de uma mulher.

Trata-se de Kolinda Grabar-Kitarovic, presidente da Croácia. Uma
simpatia de mulher que se despiu do manto presidencial e foi se misturar
com os torcedores da equipe de seu país nos jogos das quartas de final
e da final do torneio.

Outro mundo. Outra mentalidade. Kolinda deixou eternizado um
exemplo de moralidade pública. A presidente da Croácia foi torcer por
sua Seleção pagando de seu próprio bolso a viagem e mandou que
fossem descontados de seu salário os dias em que esteve fora do local
de trabalho, coisa que jamais se viu no Brasil.

Aqui, no Brasil, a mal-humorada e antipática Dilma Rousseff, que
teve o mandato cassado e não conseguiu se eleger ao Senado por
Minas Gerais, age de maneira oposta à presidente da Croácia, pois, sem
cerimônia, decência republicana e escrúpulo, continua viajando e gas-
tando à nossa custa e se valendo do staff posto à sua disposição pelo não
menos também indecente Decreto 6.381/2008, que dispõe sobre medi-
das de segurança aos ex-presidentes da República.

Com efeito, não há como comparar o caráter de responsa-
bilidade para com o erário entre a ex-presidente cassada e a
presidente da Croácia.

Como escreveu o jornalista J.R Guzzo: “Quanto à soma entre Dilma,
Presidência da República e aviões, a comparação com Kolinda é outro
desastre. Nossa ex torrou sabe-se lá quantos milhões de dólares viajan-
do num ritmo alucinado para baixo e para cima por este mundo afora no
jato da Presidência da República com cada tostão pago integralmente
por você. Chegou a desviar rota do avião oficial numa viagem da Suíça
para Cuba porque queria jantar em Lisboa e passar uma noite no Hotel
Ritz, onde as diárias podem superar os 25.000 reais. Quer dizer: há
simplesmente um abismo entre uma mulher e outra”.

Sol Sol
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Empréstimo autorizado
Os vereadores aprovaram o empréstimo de R$ 3,5 milhões solicitado

pela prefeitura para que sejam elaborados o Plano Municipal de
Mobilidade Urbana e o Plano de Ação Imediata no Trânsito. Estão

previstos desenvolvimento de estudos, serviços técnicos
especializados, projetos conceituais e básicos para melhoria da

mobilidade urbana e segurança viária. Outro pedido de autorização
de empréstimo deve chegar em breve: o montante de R$ 35,485

milhões para execução de obras de infraestrutura urbana.

LEIS INÚTEIS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Foi nomeada para cargo comissionado de assessora de
gabinete na Secretaria de Assistência Social Lucia Lopes
Correia da Silva.

 O Programa Bike Legal agora terá coordenador: Cláudio
Amaral, agente comunitário de saúde, passa a ficar na
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, terá 40% de
gratificação de função mais 40% de gratificação de dedicação
exclusiva.

A Comissão Especial criada para verificar as leis municipais
de Cascavel pretende realizar nesta quinta-feira um encontro
para discutir as próximas ações. O grupo solicitou respostas à
prefeitura sobre dezenas de concessões de imóveis. O
levantamento é comandado pelo vereador Mauro Seibert (PP).

Aeroporto
Duas empresas que
apresentaram proposta para
execução do Terminal de
Passageiros do Aeroporto de
Cascavel foram consideradas
inabilitadas: Consórcio
Engedix Soluções de
Engenharia/Marcos José Klein
EPP e Gercindo Senhorin ME.
O resultado com a ganhadora
será anunciado esta semana.

Vai mudar
Anunciado ontem novo
afastamento do vereador
Jaime Vasatta (Podemos).
Com isso, volta Rafael
Brugnerotto por mais 30
dias, enquanto Vasatta se
recupera de uma cirurgia.

Pode?
Os vereadores fizeram uma
reunião ontem durante a
sessão ordinária para discutir
os vetos do Executivo sobre a
denominação de prédios

públicos - projetos que
partiram do Legislativo. O
Executivo alega
inconstitucionalidade, pois a
função seria da prefeitura. O
Jurídico da Câmara discorda.
Os vetos foram derrubados
pela totalidade dos votos.

Resposta
Tem reunião hoje, às 14h,
com o procurador Jurídico do
Município, Luciano Braga
Côrtes, para discutir se pode
ou não o Legislativo querer
dar nome a prédios públicos.

Fila de espera
E a lista de homenagens
póstumas é grande. Ontem
mesmo o presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR),
propôs nominar um prédio
público como Paulo Marques -
professor pioneiro de Cascavel
que faleceu no sábado.
Marques foi o primeiro
professor emérito de Cascavel,
deputado federal e vereador.

IPTU vai subir
4,56% em 2019

 Reportagem: Josimar Bagatoli

ANOS ANTERIORES
A proposta da prefeitura foi protocolada ontem na Câmara

de Vereadores para que seja votada ainda nesta terça-feira.

Se aprovada, em cinco anos Cascavel teve um reajuste

acumulado de 75 pontos percentuais no IPTU e na Taxa de

Lixo. Em 2018 o aumento foi de 8,5%; em 2017 de 9,62%,

em 2016 chegou a 25% e, em 2015, foi de 26%.

 Embora tenha cogita-
do um aumento de até
20% para o próximo ano,
ontem o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC) anun-
ciou que o IPTU e a Taxa
de Lixo para 2019 terão
apenas reajuste da infla-
ção: 4,56%, conforme o
acumulado nos últimos
12 meses no IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo). A decisão tomada
ainda na semana passa-
da foi tornada pública na
reunião em que o prefei-
to teve com os vereado-
res e os secretários nes-
sa segunda-feira.

A decisão do Executivo
municipal em evitar au-
mento real nos tributos
tem como justificativa a
crise econômica nacional.
O problema é o efeito cas-
cata que o reajuste tribu-
tário acarreta.

A arrecadação deve ser
até R$ 10 milhões inferi-
or ao previamente previs-
to, caso fosse aplicado
reajuste de 20%.

Neste ano, conforme a
Secretaria de Finanças, o
caixa da prefeitura deve
fechar com o recebimen-
to de R$ 49 milhões -
25% a menos do previs-
to, devido à inadimplên-
cia dos contribuintes e
sem programa de repar-
celamento de débitos.

Paranhos delegou aos
secretários que busquem
alternativas para “com-
pensar” a medida, que foi
vista como populista e
com críticas na sessão
de ontem na Câmara Mu-
nicipal manifestadas pelo
vereador Paulo Por to
(PCdoB), ao demonstrar
preocupação com as con-
tas da prefeitura.

Dentre as opções co-
gitadas está a verificação
da metragem dos imóveis
- muitos estão com as
plantas desatualizadas,
e, com isso, os contribu-
intes pagam menos im-
postos. O uso de drones
é apresentado como al-
ternativa para agilizar o
serviço - uma empresa
seria contratada para
efetivar o trabalho.

No entanto, outras
ações estão prestes a sair
da gaveta, como o Progra-
ma Nota 10 Premiada Cas-
cavel, que pretende dar prê-
mios aos cascavelenses
que exigirem notas fiscais
de empresas prestadoras
de serviços. A meta do
Município é aumentar o re-
colhimento de ISSQN (Im-
posto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), um
dos mais importantes tri-
butos na cidade.
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 Os vereadores aprovaram por
unanimidade nessa segunda-feira
(10) o Projeto 135/2018, que tra-
ta da instituição do Programa Mu-
nicipal de Aquisição de Alimentos
Direto do Agricultor Familiar. Com
ele, a prefeitura garante a com-
pra de alimentos produzidos
pela agricultura familiar com dis-
pensa de licitação destinados às
pessoas em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional e
àquelas atendidas pela rede soci-
oassistencial e pela rede pública e
filantrópica de educação.

Como política pública, o progra-
ma é bastante completo. Ao mes-
mo tempo em que incentiva a agri-
cultura familiar, promovendo a in-

Aquisição direto da horta
vira programa municipal

clusão econômica e social, com fo-
mento à produção com sustentabi-
lidade, ao processamento de ali-
mentos e industrialização e à gera-
ção de renda; também incentiva o
consumo e a valorização dos ali-
mentos produzidos pela agricultu-
ra familiar, promove o acesso à
alimentação em quantidade, qua-
lidade e regularidade necessári-
as das pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutrici-
onal, promove o abastecimento
alimentar, que compreende as
compras governamentais de ali-
mentos pelo Município, incluídos
a alimentação escolar da rede pú-
blica e filantrópica de ensino e
as redes de assistência social.

Quem pode participar
Podem fornecer produtos ao

programa os agricultores

familiares cuja propriedade esteja

em Cascavel e inscritos no Pronaf
(Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura

Familiar) nos moldes do PAA

(Programa de Aquisição de

Alimentos) do governo federal.

O programa será coordenado pela
Secretaria de Agricultura, porém a

Secretaria de Planejamento e

Gestão administrará as compras e

as Secretarias de Educação,

Saúde, Assistência Social e Cultura

e Esporte receberão os produtos,
dentro das necessidades de cada

grupo atendido pelas pastas.
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02 de junho de 1950

05 de dezembro de 2018

Vilde Silvio Marques
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Espírito empreendedor

O enterro de Vilde ocorreu na

última quinta-feira (6) no Cemité-

rio Central de Cascavel. Ele

deixou a esposa Maria Jandira,

os dois filhos e três netos.

 Vilde Silvio Marques nasceu em
Bela Vista do Paraíso, na região de
Londrina, norte do Paraná, em 2 de
julho de 1950. Na década de 1970,
no auge dos seus 20 anos, mudou-
se para Cascavel, onde construiu
sua vida e teve importante papel
no crescimento da cidade.

Ele e o pai, Antônio, fundaram uma
das mais antigas livrarias de Casca-
vel, a Nacional, vendida em 1985.

Pouco tempo depois, Vilde se
embrenhava em outra área total-
mente diferente: “Em 1993 ele
inaugurou uma lanchonete. Foram

26 anos de dedicação, até a sua
venda agora, em 2018. Ele sempre
trabalhou muito”, conta o filho Mar-
cos Paulo Marques.

Com alma de empresário, tam-
bém fundou em 1975 uma distribui-
dora da Editora Abril para Cascavel
e região. “Ele se instalou em diver-
sas áreas, sempre foi um empreen-
dedor”, diz Marcos.

Em 1988 Vilde oficializou sua
união com Maria Jandira, com quem
viveu até que a morte lhes separou.
Dessa união, nasceram os filhos
Vanessa e Marcos.

Vilde Silvio Marques faleceu em 5 de
dezembro devido a um traumatismo

craniano encefálico. Amigos e familiares
se reuniram na Capela Master da Acesc

para as últimas homenagens.
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 Generosidade
Vilde Marques é lem-

brado pelo filho Marcos
como um homem que

gostava de ajudar o próxi-
mo. “Se tinha alguma

característica que marcou
a vida dele, foi a generosi-

dade”, lembra. Segundo
Marcos, o pai fazia tudo o

que estivesse ao seu
alcance para levar auxílio

a todos que precisassem.
Solidário com os outros

e dedicado com a família.
“Ele foi um ótimo pai,

sempre presente em todos
os momentos. Muito

carinhoso, engraçado, era
excepcional”, conta.

Despedida
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 Prejudicado por perdas na agri-
cultura nos anos de 2012 e 2013,
depois pelas obras de revitalização
no Calçadão da Avenida Brasil e fi-
nalmente pela crise devastadora
que assolou o País, o comércio cas-
cavelense começa a respirar mais
aliviado e deverá registrar o melhor
Natal dos últimos sete anos.

A avaliação do Sindilojas (Sindica-
to dos Lojistas e do Comercio Vare-
jista de Cascavel e região Oeste do
Paraná) e tem como base o aumento
no movimento já observado em no-
vembro e neste início de dezembro,
especialmente após o pagamento da
primeira parcela do 13º salário.

O melhor Natal em 7 anos

 VENDAS aquecidas já superaram o Natal dos últimos quatro anos Previsão revista
A animação é tanta que até as

projeções otimistas já estão sendo

revistas. A previsão inicial era de

incremento de 7% nas

comercializações neste fim de ano se
comparado com 2017. Neste

momento, essa projeção já subiu para

10% e com possibilidade de aumentar

mais. “Ainda temos mais uma parcela

do 13º salário que será paga no dia 20

de dezembro e, além dos presentes,
quem deve ter um Natal ainda

melhor será o setor supermercadista,

por lá a previsão de aumento

também é bem maior que nos anos

anteriores. O Natal será mais gordo

para todos”, comemora o presidente
do Sindilojas, Leopoldo Furlan.

Decoração especial
A decoração natalina na área

central tem atraído consumidores

para as ruas. Além de visitar a Casa

do Papai e da Mamãe Noel, no

Calçadão da Avenida Brasil, os

lojistas têm observado que o

movimento nos estabelecimentos
comerciais também é maior.

 O horário estendido do comércio segue até o dia 24, véspera de Natal.
Nesta semana, até sexta-feira (14), o comércio atende das 9h às 22h. No

sábado (15) será das 9h às 19h. De segunda a sexta-feira da próxima

semana (17 a 21) o funcionamento volta das 9h às 22h. No sábado (22), das

9h às 20h. Domingo (23) também abre, das 9h às 17h, e, na segunda-feira,

véspera de Natal, o atendimento será das 9h às 18h.

O presidente do Sindilojas, Leo-
poldo Furlan, afirma que o entra-e-
sai nos estabelecimentos tem ani-
mado lojistas, sinal de que o con-
sumidor está mais encorajado em
sair para as compras. “Estamos
sentindo o comerciante mais confi-
ante e a população mais otimista
com o cenário que se apresenta.
As pessoas estão fazendo suas
compras de fim de ano e, mesmo
que boa parte da primeira parce-
la do 13º tenha sido destinada
para pagar contas em atraso ou
sair do SPC, as vendas neste
momento, ainda faltando duas
semanas para o Natal, já podem
ser consideradas as melhores dos
últimos quatro anos”, cita.

Horário estendido

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos
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 Por meio de denúncia de popu-
lares, o HojeNews localizou um
depósito de pneus na beira da es-
trada rural Linha Rebelatto, na re-
gião do Cemitério Jardins, perto do
Bairro Santos Dumont, na zona oes-
te de Cascavel.

No local há dezenas de pneus
jogados em uma cratera cheia de
água, ao lado de uma plantação de
soja. Um verdadeiro lar para os
mosquitos, especialmente o temi-
do Aedes aegypti.

O chefe do Departamento de Fis-
calização da Secretaria de Meio
Ambiente, Jair Soares, informou as
providências que serão tomadas:
“Vamos identificar primeiramente
se o lote é público ou privado, ten-
tar identificar os autores e recolher

Um lar aos mosquitos
os pneus. Caso o lote seja privado,
o proprietário terá de pagar uma
multa e mais a retirada dos obje-
tos”, detalha.

Ele garantiu que uma equipe irá ao
local o mais rapidamente possível.

DENUNCIE!
Casos como estes podem ser

denunciados pelo telefone 156,
que é a Ouvidoria do Município, e

pelo: (45) 3223-6635, na
Secretaria de Meio Ambiente, e

pedir para falar com o
Departamento de Fiscalização. Você

também pode mandar mensagem
para o WhatsApp do HojeNews:

(45) 99975-1047.
PNEUS descartados em cratera às margens de

estrada rural

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Silvio Matos
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Sempre

elegantes,

Carla Lima

e Rosalvo

Tavares

da Silva

ARIVONIL POLICARPO

Suelen e Fernando

Forlane em um

belíssimo ensaio

produzido por Vera

e Grasi Fotografias

Natal para Todos
O comércio de Cascavel já está

atendendo em horário especial e, para
entrar de vez no clima natalino, que tal

curtir a programação do Natal para
Todos? As apresentações são sempre ao
lado da Casinha do Papai Noel a partir
das 20h. Nesta terça-feira tem Coral

Municipal e Coral Copel.

 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 começam nesta
terça-feira e seguem até o dia 20 de

dezembro. A igreja fica na Rua Carlos de
Carvalho, 3.289, Centro de Cascavel. Entrada
franca! De Durante a semana as apresentações

são às 20h, e sábado e domingo tem duas
apresentações: às 17h e às 20h.

Museu e arquelogia
Gosta de museu e

arqueologia? Então esta é para
você. Começa hoje e segue até
o dia 15 Capacitação Técnica
em Museologia e Museografia

no Museu Histórico Celso
Formigheiri Sperança. E, de 17
a 21, tem Curso de Arqueologia

no Museu Histórico Celso
Formigheiri Sperança.

Informações: (45) 3902-1370.

Delícias
A Comissão Pró-Mosteiro montou, pelo quarto ano consecutivo,
uma barraca ao lado da Catedral Nossa Senhora Aparecida para
vender espetinhos, Pão de Santa Clara, bebida, maçã do amor,

crepes, caldo de cana, pastel, espetinho doce e docinhos
recheados. Abre sempre às 16h. O lucro será revertido à

manutenção do Mosteiro Mãe da Providência, das Irmãs Clarissas.

Parabéns!
Patrícia Maffizzoni, Alex Quadros,

Inez Marcio e José Nilton Rodrigues.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O machado era de Assis. A rosa, do Guimarães. A bandeira,

do Manuel. Mas feliz mesmo era o Jorge, que era amado.
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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

Em “Malhação” Júnior deixa a ONG
sem ser visto. Jade anuncia que
decidiu fazer cirurgia plástica. Marli e
Paulo apreciam o ensaio de Mel e
Getúlio. Começa o show de talentos do
Sapiência. Vagner e Flora conversam e
a menina apoia as novas escolhas do
rapaz. Júnior ameaça Soninha. Fabiana
se apresenta e fica surpresa com o
incentivo de Dandara. Soninha revela a
Vagner que Júnior descobriu sobre o
relacionamento dos dois.

Júnior
ameaça
Soninha
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 Espelho da vida
Marcelo é hostil com Isabel e Alain. Cris

afirma a Edméia/Grace que não tem ciúmes de
Alain com Isabel. Tavares encontra as roupas
de Emiliano. Isabel termina seu romance com
Marcelo. Débora alerta Cris sobre a fofoca
que se espalhou sobre ela. Alain é rude com
Cris. Priscila conta para Edméia/Grace que
Felipe apareceu para ela na gruta. Marina e
Gerson recebem as réplicas dos quadros de
Hildegard. Margot se surpreende ao ver pin-
tura no quadro entre as obras que vieram do
antiquário.

O tempo não para
Samuca deduz que Agnese possa ter se en-

venenado. Marino aceita a proposta de Dom
Sabino no projeto de despoluição do Rio Tietê.
Betina pede a Mariacarla que a mantenha infor-
mada sobre os passos de Livaldo. Lúcio visita
Agnese no hospital e a ameaça. Betina deduz
que Agnese se envenenou para escapar da ca-
deia. Betina afirma a Igor que eles devem man-
dar Agnese para fora do Brasil com documentos
falsos. Agustina avisa a Carmen que não irá ao
casamento de Marocas se ela estiver presente.
Samuca mostra a Marocas o apartamento em
que pretende morar com ela depois de casados.

O sétimo guardião
Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde decide fa-

lar com Valentina sobre a prisão de Luz. Lourdes
Maria procura por Olavo. Gabriel ameaça Valen-

tina. Machado mostra a Rita de Cássia a calcinha-
que roubou. Júnior vê o homem misterioso que o
atacou na delegacia. Fabim observa Marilda.
Gabriel visita Luz. Júnior propõe uma trégua a
Gabriel. Machado manda Leonardo comparecer
à delegacia. Mirtes ofende Stella. Marilda chega à
casa de Valentina. João Inácio pede para conver-
sar com Guilherme. Sóstenes se preocupa com a
ida de Gabriel e Júnior a Greenville. Valentina
manda Louise chamar Marcos Paulo.

SBT

Teresa
Aída, furiosa, culpa Teresa pela morte de Pau-

lo. Mariano atende Teresa e Arthur tem uma crise
de ciúmes. Mariano diz que ama Teresa e afirma
que ela também o ama. Aurora, fora de si, pede a
Mariano que se esqueça de uma vez de Teresa,
pois ela está feliz com Arthur. Genoveva não acre-
dita que seu filho está morto por causa das drogas
e, Teresa, hipócrita, diz que tentou prevenir esse
acontecimento. Aída, enlouquecida pela dor, anda
pelas ruas e pensa em se jogar de uma ponte,
mas Mariano chega e a salva. Esperança se sur-
preende ao ver Genoveva com Mayra e diz ao
Dr. que Rubens é um sem-vergonha, pois enga-
na sua mulher com a própria amiga. Teresa se
surpreende ao ver Tito na casa de Arthur. Ele a
chantageia, pede dinheiro para fugir e ameaça
denunciá-la caso lhe negue ajuda.

As aventuras de Poliana
Mirela fica chateada por Luca Tuber con-

vidar Gabriela para o concurso. Poliana con-
vida Sr. Pendleton para assistir sua apresen-
tação na escola. Vinícius percebe algo errado
e tenta convencer Jeferson a se abrir com ele.
Jeferson dá uma pulseira roubada de presen-
te para Brenda. Glória tenta convencer Mar-
celo a não dar um passo maior na relação com
Débora. Poliana e João ensaiam na casa de
Marcelo e Débora. Raquel tenta convencer
Mirela a dar uma chance para Vinícius. Durval
se alegra com a presença de Luísa na pada-
ria. Nanci conversa com Mirela sobre sentir
muita falta do emprego. Raquel tem uma nova
ideia para seu projeto. Durval conversa com
Lorena e a consola.

RECORD
Jesus

Jesus chama apenas Pedro, Tiago Maior e
João. Tiago Justo sente ciúmes ao ver Abel ao
lado de Deborah. Herodíade e Caius se beijam às
escondidas. Diana manda Barrabás deixar Adela
em paz. Helena critica Abel. Adela questiona Bar-
rabás. Pilatos avisa a Caifás que devolverá o cor-
bã aos judeus. Gabriela se preocupa com João.
Deborah questiona a atitude de Tiago Justo. Sula
fala sobre a aproximação entre Sara e Cornélius.
Jairo olha para Laila com malícia. Longinus e Sa-
lomé se encontram na cozinha do palácio. Herodí-
ade pede para Caius ajudá-la a afastar sua filha
do soldado. Longinus confessa que é judeu e
Salomé o menospreza. Alguns dias se passam e
Jesus chama Pedro, João e Tiago Maior para
subirem o Monte Hermon.

 � SBT

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Vai precisar tomar cuidado para não misturar as-
suntos profissionais e pessoais. Fuja de confu-
sões. Curiosidade e capacidade de aprendizado
em alta. Novo amor pode surgir para quem está
só. Palpites: 08, 35 e 89. Cor: verde-escuro.

To
ur

o Os astros acentuam sua impaciência no trabalho,
mas é melhor controlar a ansiedade. A paixão
marca os momentos ao lado de quem ama. Colega
de trabalho pode se interessar por você! Palpites:
36, 72 e 99. Cor: vermelho.

G
êm

eo
s Na profissão, a dica é se aproximar de colegas

que pensam como você e agir em equipe. Astral
favorável para investir em uma parceria ou socie-
dade. Pode curtir momentos inesquecíveis a dois!
Palpites: 55, 01 e 73. Cor: laranja.

C
ân

ce
r Há chance de ter algum tipo de problema com

parcerias hoje: fique alerta. Se quer ganhar mais,
invista em cursos e especializações. Assuntos fa-
miliares podem interferir na vida a dois. Palpites:
65, 56 e 74. Cor: creme.

Le
ão

Ótimo dia para solucionar questões complicadas
no trabalho. Mas tenha cautela com conversas fora
de hora. Cuide bem do seu dinheiro. Se está só,
há chance de rolar paixão à primeira vista! Palpi-
tes: 75, 30 e 66. Cor: azul vivo.

V
ir

ge
m Aproveite as boas energias astrais para colocar

as contas em dia, ganhar um dinheiro extra e até
correr atrás do sonho da casa própria. Só não
exagere, ok? Ciúme pode atrapalhar a paquera.
Palpites: 40, 58 e 04. Cor: bege.

Li
br

a Pode ter que lidar com confusões no ambiente
familiar, ainda mais se quiser que tudo seja feito
do seu jeito. No trabalho, a troca de ideias será
produtiva. A paquera está favorecida. Palpites: 32,
59 e 86. Cor: azul-marinho.

E
sc

or
pi

ão Não permita que fatores externos atrapalhem o
seu serviço. Cuidado para não perder informa-
ção importante ou passar dados errados. Há sinal
de momentos tensos na vida amorosa: vá com
calma. Palpites: 33, 87 e 15. Cor: verde.

S
ag

it
ár

io Melhor ficar de olho na sua grana e nas suas eco-
nomias. No serviço, o astral é positivo para reuni-
ões e trabalhos em equipe. Pense mais no seu
futuro, inclusive ao lado da pessoa amada. Palpi-
tes: 79, 52 e 70. Cor: verde-claro.

C
ap

ric
ór

ni
o

A tendência é que queira controlar seu próprio
destino, mas vale a pena relaxar e deixar que as
coisas aconteçam naturalmente. Atração por pes-
soa mais velha anima a paquera. Palpites: 44, 71
e 98. Cor: preto.

A
qu

ár
io No trabalho, pode ser complicado dar conta de

tarefas que dependem também de outras pesso-
as. Faça a sua parte e se una a quem merece sua
confiança. Podem surgir novidades na vida a dois.
Palpites: 99, 72 e 90. Cor: pink.

 P
ei

xe
s Nas amizades, certa tensão pode trazer proble-

mas: cuidado. Profissionalmente, é um ótimo mo-
mento para traçar metas futuras. Nova paixão pode
começar baseada em forte atração física. Palpites:
55, 10 e 46. Cor: amarelo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 46

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 42

 Mais de um mês depois do as-
sassinato de Gabriel Batista da
Silva, de 21 anos, a Delegacia de
Homicídios de Cascavel ainda não
tem pistas do autor do crime. Já
foram interrogadas dez pessoas e
a hipótese de homofobia perdeu
força diante de novos indícios que
sugerem crime passional.

A Delegacia de Homicídios não
revela detalhes das investigações,
mas informou que não descarta
possibilidade alguma até o momen-
to. “A cidade de Cascavel nunca
teve uma cultura de crimes de ódio,
então essa não é nossa a principal
linha de investigação. Qualquer hi-
pótese só será descartada quan-
do soubermos de fato o que ocor-
reu”, disse a responsável pela De-
legacia de Homicídios de Cascavel,
Mariana Vieira.

Segundo ela, foram solicitados
exames ao Instituto de Criminalís-
tica de Francisco Beltrão e Curitiba
e a polícia aguarda esses resulta-

Crime pode ter
sido passional

dos que podem ajudar a identificar
o assassino.

Gabriel foi morto com uma fa-
cada no peito no dia 1º de novem-
bro na região nor te de Cascavel
e chegou a ser socorrido por po-
pulares, mas não resistiu ao fe-
rimento e morreu antes de o so-
corro médico chegar.

Disputa por tráfico
A morte de Cleverton de Oliveira, de
26 anos, no Bairro Santa Cruz, no
domingo (9), pode ter sido motivada
por rivalidade ou disputa por tráfico de
drogas, segundo suspeitas da Polícia
Civil. De acordo com a responsável pela
Delegacia de Homicídios de Cascavel,
delegada Mariana Vieira, essa é uma
das hipóteses que a polícia segue. “O
motivo verificado é a existência de
desentendimentos. É precoce fazer
essa afirmação, mas pode ser uma
motivação relacionada com
atividades ilícitas.”
Segundo a polícia, todos os
envolvidos já têm passagem pela
polícia, inclusive Jonatan de Oliveira,
de 22 anos, que sobreviveu ao
ataque, usa tornozeleira eletrônica.
O atirador também já foi
identificado pela polícia e está
sendo procurado, mas sua
identidade não foi divulgada.
Segundo fatos apurados pela polícia,
o atirador entrou na residência já
atirando contra os dois irmãos. Eles
tentaram fugir e foram perseguidos
até os fundos da residência.
Cleverton morreu antes de ser
socorrido e Jonatan permanecia em
estado grave no Hospital
Universitário aguardando vaga na
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
“Em uma análise preliminar feita no
Instituo de Criminalística, apuramos
que um resultado pior só não ocorreu
por causa de uma falha na arma do
atirador”, revela a delegada.

 A polícia já sabe a quem pertence
a tornozeleira eletrônica encontrada
em uma lixeira na Rodoviária de
Cascavel na semana passada.
Trata-se de Rita Rodrigues, de 34
anos, moradora de Santa Tereza do
Oeste. Rita responde por
homicídio qualificado como
coautora da morte de Willian Avila
Vieira, crime ocorrido dia 28 de
setembro em Santa Tereza do
Oeste. Ela obteve direito ao
monitoramento eletrônico no dia
24 de outubro. O equipamento foi
encontrado na lixeira de um dos banheiros do terminal rodoviário por uma das
zeladoras. Segundo a Polícia Civil, a mulher está foragida.

 HOMENAGEM
Familiares e amigos de Gabriel
Batista estiveram reunidos na

Unesc (Universidade do Extremo
Sul Catarinense) de Criciúma,

semana passada, em uma
solenidade de homenagem ao

jovem. A faculdade inaugurou o
Laboratório de Bacharelado em

Teatro Gabriel Batista da Silva e a
ideia de dar à sala o nome do

estudante foi uma iniciativa dos
colegas e da coordenação do

curso de Teatro.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Assessoria Unesc

SALA passa a ter o nome de Gabriel Batista

ALINE CRISTINA
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Giro da
Violência

Mandado cumprido
O GDE (Grupo de Diligências Especiais)
de Cascavel prendeu Giovani Camargo
Dias, de 34 anos de idade, na tarde
dessa segunda-feira (10) no Bairro
Santa Felicidade. Contra ele havia um
mandado de prisão em aberto
expedido pela Vara Plenário do
Tribunal de Júri de Francisco Beltrão
por homicídio qualificado e lesão
corporal qualificada. A pena estipulada
pela Justiça foi de 14 anos e 11 meses
de prisão. Giovani, que já tem
passagem na polícia por embriaguez
ao volante e violência doméstica, foi
encontrado em uma residência. Ele foi
preso, conduzido para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) e recolhido no
Setor de Carceragem do Depen onde
permanece à disposição da Justiça.

Choque triplo
Um acidente entre três camionetes
deixou uma pessoa ferida no
cruzamento da Avenida Brasil com a
Rua Vicente Machado, na manhã dessa
segunda-feira (10), Centro de
Cascavel. Segundo lojistas que
presenciaram o acidente, o condutor
da Hilux perdeu o controle da direção
e atingiu outra camionete, uma Nissan
Frontier, que, com o impacto, colidiu
contra o terceiro veículo. Uma mulher
de 34 anos sofreu contusões nas
pernas e cortes nos lábios. Rosana
Maria Salvati foi atendida pelo Siate e
encaminhada a um hospital particular.

Bateu e fugiu
Uma mulher ficou ferida em um
acidente de trânsito registrado no
cruzamento das Ruas Souza Naves e
Virgílio Formighieri, na tarde dessa
segunda-feira (10). Testemunhas
disseram que o motorista que causou a
batida conduzia um I30 de cor preta e
teria avançado a preferencial e fugido
do local sem prestar socorro. A vítima
conduzia um corsa e sofreu uma
contusão na cabeça. Gisele da Silva,
de 36 anos, foi atendida pelo Siate e
encaminhada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

 O motorista suspeito pela mor-
te de um ciclista durante uma per-
seguição envolvendo outro veículo,
na tarde de sábado (8), deve se apre-
sentar esta semana, segundo infor-
mações repassadas à Polícia Civil.

Crezio Marcio Maia, de 46 anos,
foi morto na marginal da BR-277
quando retornava do trabalho e foi
atropelado pelo condutor do veícu-
lo Peugeot quando este perdeu o
controle da direção por estar sen-
do perseguido e alvejado por dispa-
ros de uma arma de fogo vindos de
outro veículo. O carro foi atingido
por dois disparos de arma de fogo.

Duas pessoas suspeitas de

Motorista deve se
apresentar à polícia

estarem no carro que realizava a
perseguição foram presas logo
após o acidente e tiveram suas
identidades divulgadas nessa se-
gunda-feira (10): Arlei Melo, de 35
anos, que conduzia o veículo e We-
lligton Correia Ramos, de 26, tam-
bém estava no carro. O atirador,
identificado pela Polícia Civil como
Ander Luiz de Almeida, de 25 anos,
continua foragido.

A polícia não divulgou os moti-
vos da perseguição.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

CARRO que atropelou ciclista estava fugindo de perseguição a tiros

As ruas de Cascavel registraram sete acidentes em
apenas quatro horas na segunda-feira (10), entre as
10h40 e as 14h40. As colisões envolveram
carros, motos, caminhões e até ciclistas. Oito
pessoas ficaram feridas.  O caso mais grave foi de
um adolescente que se envolveu em uma colisão
entre uma moto e uma bicicleta na Avenida
Tancredo Neves. Ele teve convulsões devido a um
traumatismo craniano encefálico causado pelo
impacto. Outro acidente que chamou atenção foi
um capotamento no Bairro Alto Alegre, em que o
motorista de um Peugeot colidiu contra uma
camionete Fiorino e capotou no meio da via. Apesar
da força do impacto ninguém se feriu. À tarde teve
outra sequência de batidas: foram três colisões das
15h às 17h, com mais uma pessoa ferida.

ACIDENTES EM SÉRIE
AÍLTON SANTOS
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Equipe dentre as que primeiro
iniciaram a preparação para o Pa-
ranaense de Futebol 2019, o FC
Cascavel deu início, ontem, à sua
sétima semana de pré-temporada.

Os atletas realizaram atividades
de academia durante a manhã, sob
a supervisão do preparador físico
Dante Pereira, e treino tático à tar-
de com o treinador Paulo Foiani.

Hoje a programação apenas tra-
balho físico/técnico no gramado do
CT, às 9h30. Para esta semana a
“novidade” é que não há amisto-
sos marcados.

O time aurinegro já disputou
quatro jogos preparatórios duran-
te a pré-temporada. No último, se-
mana passada, venceu o selecio-
nado de Francisco Beltrão por 3 a
0, com gols marcados no segundo
tempo pelo volante Oberdan, de
cabeça, pelo lateral Elivelton, num

FC Cascavel inicia sua
sétima semana de treinos

chute de fora da área, e pelo meia
Diego Torres, também de cabeça.

Antes, os comandados de Foia-
ni já haviam vencido os também
amadores D’Napolli e Marechal

Cândido Rondon, e o time sub-20
da Chapecoense. Na próxima sema-
na, na quarta-feira (19), às 16h30,
o desafio será contra o Operário de
Ponta Grossa, em casa.

STOCK CAR
Com casa cheia no último domingo no

Autódromo de Interlagos, em São
Paulo, a Stock Car definiu o título da

temporada 2018 com o bicampeonato
de Daniel Serra. Ele largou em terceiro
lugar e viu seu principal concorrente,

Felipe Fraga, partir da 18ª posição. Na
bandeira quadriculada, a vitória ficou
com Ricardo Zonta, enquanto Serra

cruzou a linha de chegada em quarto
lugar – uma posição à frente de Fraga –

para selar a conquista do
bicampeonato da principal categoria

do automobilismo brasileiro.

O D’Napolli não conseguiu reverter a vantagem do Cafelândia na final da Copa Amop e voltou
para casa com o troféu de vice-campeão da edição 2018, a que marcou os dez anos do
campeonato de futebol regional. Foi a primeira vez que um time cascavelense chegou à decisão
da competição. No jogo de ida, em casa, o D’Napolli perdeu por 1 a 0, há uma semana. Na
volta, domingo (9), chegou a abrir o placar com um gol de Bocão aos 14min do primeiro
tempo, o que levava a disputa aos pênaltis, mas na segunda etapa o Cafelândia empatou com
Andrei, aos 30min, e virou com Rael, aos 35min. O vice-campeonato rendeu R$ 2 mil de
premiação ao time cascavelense, que teve Dieck como o goleiro menos vazado da disputa.

 D’NAPOLLI

Jovem talento do bicicross cascavelense, Davi
Savegnago de Morais, de 6 anos, coroou sua
primeira temporada na modalidade com o título de
campeão paranaense, pela categoria Boys 5/6
anos. Ele disputou cinco etapas do Estadual
2018 para ficar com troféu de primeiro lugar – foi
o único piloto da equipe de Cascavel a disputar
todas as etapas. E sua evolução foi confirmada nas
pistas. Depois de terminar em quarto lugar na
estreia do Paranaense, em Palotina, ele foi vice-
campeão na 2ª etapa, em Foz do Iguaçu, e
campeão das três últimas, em Palotina, novamente,
e Toledo (duas vezes). Seu professor, Lanyson
Santos, ficou com titulo de campeão paranaense da
categoria Men 30/39. Que venha 2019!

ARQUIVO ATLETA
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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, 11 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lanjunior Sczepanski e Jheynefer Karoliny Camargo da Luz
2- André Pazetto de Meneses e Nayara da Silva
3- Douglas Pereira Ramos e Mariza Marques Pereira
4- Elmo Ademar Schmitt Junior e Patricia Cristiane Toneti
5- Tulio de Souza Gonçalves e Daiane de Oliveira Vieira
6- Djonatan Roger Lazzarotto e Ronaldo José das Chagas Rodrigues
7- Giliard Gonçalves e Fernanda Cristina da Silva
8- Marcelo Andrade dos Santos e Débora Cristina Rodrigues Magalhães
9- Joaquim Pereira Leitão Neto e Maria Madalena de Moura
10- José Simão Pereira da Silva e Tamyles Monteiro da Silva
11- Marco Antonio Gonçalves e Rute Jesus do Nascimento Maihach
12- Vilmar Antônio Krakhecke e Ana Paula Ferreira da Luz

Mais encorpado em relação à
última semana, quando deu início
às suas atividades de pré-tempo-
rada, o Cascavel Clube Recreativo
terá uma agenda cheia nos próxi-
mos dias, com folgas previstas para
apenas dois períodos e também no
domingo (16).

Nesta terça-feira os trabalhos

Cascavel CR reforçado
ocorrem às 9h e às 15h30, assim
como foi ontem e será na quinta-
feira e no sábado. Amanhã e sexta
os treinos serão apenas à tarde.

A novidade em relação à se-
mana passada foi a chegada de
dois reforços: os volantes Hildo

 Mundial de Clubes
Com o título da Libertadores 2018,
o River Plate definiu a tabela do
Mundial de Clubes e garantiu vaga
na próxima edição da competição
continental, da qual agora é
tetracampeão (1986, 1996,
2015 e 2018).
Seu torcedor, entretanto, terá de
aguardar para comemorar com o
time. Por questão de logística, o
River nem retornará de Madri a
Buenos Aires, pois tem a estreia no
Mundial marcada para a próxima
terça-feira (18), em Al Ain, nos
Emirados Árabes Unidos.
O adversário, já na semifinal, será
o Esperance de Tunis, da Tunísia,
ou quem vencer de Al Ain (EAU) x
Wellington (NZL), em jogo que
abrirá o Mundial nesta quarta-
feira. As quartas de final
serão sábado (15).
Do outro lado do chaveamento
estão Kashima Antlers (JAP) e
Chivas Guadalajara (MEX), equipes
que se enfrentarão sábado, em
Abu Dhabi, buscando um lugar na
semifinal para encarar o Real
Madrid, no dia 19. Tanto a decisão
quanto a disputa de terceiro lugar
estão marcadas para o dia 22
deste mês, em Abu Dhabi.

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura e
Esportes, inaugura nesta terça-feira, às 19h, o CIE (Centro de Inici-
ação ao Esporte) Professora Alice Martelli. O loca está situado à
Rua Tarcílio Wagner, 578, no Bairro Alto Alegre, aos fundos da As-
servel. O projeto contempla dois mil metros quadrados de área
construída, com ginásio poliesportivo, área de apoio, administra-
ção, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enferma-
ria, copa, refeitório, depósito, academia e sanitários. A meta é aten-
der mais de três mil crianças e adolescentes por mês.

 CIE inaugura hoje

(ex-FC Cascavel e Maringá) e Di-
ego (Guarani-MG). Além disso,
os trabalhos agora são coman-
dados também pelo técnico
Allan Aal. Até então, o prepara-
dor físico Guilherme Melhardo
estava à frente das atividades.
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 A CBF definiu, ontem, que a se-
leção brasileira irá atuar em São
Paulo e Salvador na primeira fase
da Copa América 2019, em junho.
As partidas do Brasil serão nos
dias 14, no Morumbi, 18, na Arena
Fonte Nova, e 22, em Itaquera.

A Copa América será realizadas
de 14 de junho a 7 de julho. Os ad-
versários do Brasil ainda são des-
conhecidos. O sor teio dos gru-
pos será no dia 24 de janeiro, no
Rio de Janeiro.

O torneio terá cinco sedes, Belo

Copa América em casa
Horizonte, Porto Alegre, Rio de Ja-
neiro, Salvador e São Paulo. Ao todo
serão utilizados seis estádios.

LIGA DOS CAMPEÕES
15h55 Schalke 04 x L. Moscou
15h55 Galatasaray x Porto
18h Mônaco x B. Dortmund
18h Club Brugge x At. de Madri
18h Internazionale x PSV
18h Barcelona x Tottenham
18h Estrela Vermelha x PSG
18h Liverpool x Napoli

JOGAM HOJE

Maracanã (Rio), Arena Grêmio (Por-
to Alegre) e Mineirão (Belo Horizon-
te) completando a lista.

A liga dos campeões definirá
nesta semana, hoje e amanhã,
as 16 equipes nas oitavas de
final. Nesta terça-feira será a
última rodada dos grupos A,
B, C e D. Destaque para os
gigantes Paris Saint-Germain,
Napoli e Liverpool, que
disputam apenas duas vagas
para as oitavas de final pelo
Grupo C – o líder Napoli tem
9 pontos contra 8 de PSG e
Liverpool. Já Tottenham e Inter
de Milão sonham com
classificação ao lado do Barcelona
no Grupo B. No Grupo D, o
líder Porto e o vice-líder Schalke
04 já estão classificados,
enquanto no Grupo A as vagas
são de Atlético de Madrid e
Borussia Dortmund, que ainda
podem trocar de posições.

UEFA


