
Prefeitura refaz orçamento do PDI e revitalização da Brasil fica sem prazo
Comerciantes torcem para as vendas de última hora para salvar ano
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10 TRÁFICO
Joias eram usadas como
“moeda” de troca por drogas

Será assinada hoje
ordem de serviço

para Centro 
Nacional de 
treinamento
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Cascavel, segunda-feira, 
22 de dezembro de 2014

Edição 7145 - Ano XXXVII

Cmei de R$ 1,8 milhão 
está há um ano fechado
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIZ QUE FALTA MOBÍLIA PARA ATENDER CRIANÇAS
Com uma fila de espera de 2,5 mil crianças, a falta de vagas nas creches 
de Cascavel é notória, tema obrigatório nas campanhas eleitorais e ainda 
sem solução. O que chama atenção é que alguns investimentos até são 

feitos, mas ficam fechados. Em Cascavel, por exemplo, um centro foi 
construído no Bairro Guarujá, custou R$ 1,8 milhão e está há um ano 

fechado. Conforme a Secretaria de Educação, o problema agora é a falta 
mobília para poder atender as crianças. Pág. 04

LORENA MANARIN

Enquanto crianças aguardam 
vaga em creche, unidade é 

tomada pelo abandono

Seis pessoas que estavam em um carro que capotou ontem na BR-467, em 
Cascavel, ficaram feridas. O motorista teria perdido o controle da direção, 
depois que um pneu estourou. O carro foi parar no meio do matagal. Pág. 09

Seis feridos
Quem ainda lembra do 
cheirinho dos pinheiros 
naturais decorados para 

o Natal não os troca 
pelas árvores artificiais. 

Pág. 06

LORENA MANARIN

Tradição 
natural

FÉRIAS

Confira como fica 
o recesso de fim de 
ano na prefeitura

Pág. 05

AÍLTON SANTOS
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falecimentos

Óbitos registrados
ontem, até as 17h, pela

Acesc, em Cascavel

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Não há vagas
Na semana passada, o Hoje

noticiou a história de uma viúva que
se vira com R$ 700 para sustentar
as duas filhas pequenas. Difícil de
acreditar, mas ela não consegue
vaga na creche para as duas meni-
nas, e gasta R$ 200 com serviços
de babá. Suas duas filhas estão na
lista com outras 2,5 mil crianças
que tentam entrar em um Cmei
(Centro Municipal de Educação In-
fantil) para que seus pais tenham
condições de trabalhar em paz.

Repor tagem desta edição

mostra um centro prontinho, cons-
truído há um ano e com as portas
fechadas. Foram gastos R$ 1,8 mi-
lhão no local, que agora acumula
poeira e matagal. Leia na página 4.

A edição de hoje tem ainda a
esperança do comércio de que as
vendas de última hora sejam inten-
sas e que ajudem a melhorar o fa-
turamento que anda magrinho até
agora. Na mesma página você con-
fere como vai ficar o atendimento
público municipal neste fim de ano.

Boa notícia no esporte. Depois

de longa espera, será lançada
hoje a pedra fundamental para a
construção do Centro Nacional de
Treinamento em Atletismo em
Cascavel. Veja mais na página 12.

Aqueles que têm mais de 20
anos talvez ainda lembrem que
antigamente as árvores de Natal
eram feitas com pinheiros natu-
rais. Aos poucos a tradição vem
sendo resgatada e em algumas
lojas de Cascavel a procura tem
sido intensa. Confira na página 6.
Uma ótima semana a todos!

“O Brasil não vive uma crise de
corrupção, como dizem alguns”

Presidente Dilma Rousseff afirmou em
entrevista ao Grupo de Diários América,
publicada ontem pelo jornal “El Mercurio”, do

Chile, que o Brasil não vive “crise de
corrupção”, ao comentar as denúncias de
irregularidades na Petrobras investigadas
pela Polícia Federal na Operação Lava Jato.

Viva a sua criança interior
Eduardo Shinyashiki é palestrante, consultor organizacional, especialista em desenvolvimento das competências de liderança e escritor

No decorrer da vida, desen-
volvemos um sistema de prote-
ção, colocando
máscaras e cou-
raças para viver
nos moldes e nas
regras da socieda-
de. Assim, a nos-
sa criança interior
- o aspecto da nos-
sa personalidade
que mantém as
características de alegria, cria-
tividade, entusiasmo, encanta-
mento frente à vida, abertura e
confiança - vai sendo deixada
em segundo plano, escondida e
lentamente esquecida.

Essas características da crian-
ça interior nos guiam em direção
à excelência, pois essa é a parte
emocional que nos faz manter o
prazer e a paixão pelos sonhos.
É ela que estimula o ânimo e o
amor pelos objetivos e a sensa-
ção de estar vivo, superar os limi-
tes e conquistar assim mais con-
fiança para superar os desafios
da vida pessoal e profissional.

Para isso, é importante cui-
dar dessa nossa criança, pois,

consequente-
mente, estare-
mos cuidando
da nossa pai-
xão, energia e
vontade de ex-
pandir nossos
potenciais. A ra-
zão e a lógica
ocupam a lide-

rança na nossa vida e progres-
sivamente perde-
mos o hábito de
nos conectarmos
com a liberdade da
criança interior e
entramos no famo-
so “piloto automá-
tico”, presos e en-
carcerados por
esquemas men-
tais e de compor-
tamento.

É possível se li-
bertar das amarras
da vida no momento em que expan-
dimos a capacidade de conhecer

a nós mesmos, estando mais aten-
tos às nossas emoções e utilizan-
do a capacidade única do ser hu-
mano de evolução. Se abandonar-
mos a nossa criança interior, aban-
donamos a confiança no futuro, o
otimismo, o acreditar e o estar aber-
to a viver. Na realidade, a vida perde
então o significado e sentido.

Ser natural como uma criança
significa ser espontâneo, estar aber-
to a experimentar a vida sem pré-
julgamentos, sem filtros limitantes,

sem crenças ob-
soletas e medos
do que as pesso-
as possam pen-
sar de nós. A cri-
ança interior exis-
tiu antes de nos
tornarmos adul-
tos e ainda exis-
te! Se a deixar-
mos morrer, per-
deremos a rique-
za, a força, o en-
tusiasmo e a ca-

pacidade de transformar os obstá-
culos em oportunidades.

É ela que estimula
o ânimo e o amor
pelos objetivos
e a sensação de
estar vivo, superar
os limites

É possível se
libertar das
amarras da vida
no momento em
que expandimos
a capacidade de
conhecer a
nós mesmos

Chuva for te
Choveu forte ontem
à tarde em Cascavel.
De acordo com o
Instituto
Meteorológico
Simepar, foram 17
milímetros de chuva
à tarde. Os ventos
chegaram a 65 km/h
e houve queda de
galhos de árvore.
Segundo o Instituto,
a chuva perdura
somente até hoje.

DIVULGAÇÃO

Um Natal melhor
A comunidade do Bairro Brasília, em

Cascavel, se uniu e levou o Papai Noel para
a região, alegrando cerca de 150 crianças, a
maioria carente. O projeto é uma iniciativa

de Jurema Lima de Ramos e reúne
empresários e moradores do bairro.

 Margarida Sera-
fim da Silva (63)

 Olário Pinto da
Silva (83)
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Campanha
Gorski havia pedido
exoneração da
presidência da
Cettrans em agosto
passado, para se
dedicar à campanha
de reeleição do
deputado federal
Nelson Padovani
(PSC) e do deputado
estadual André
Bueno (PDT).

Evasão escolar
O Programa de Evasão
Escolar pode virar lei
em Cascavel. Pelo
menos foi essa a
proposta apresentada
na última sexta-feira
ao prefeito Edgar
Bueno pelo juiz da
Vara da Infância e
Juventude, Sergio
Kreuz, e pelo
promotor Luciano
Machado.
Parte superior do
formulário
Parte inferior
do formulário

Vigilância armada
O Teatro Municipal
ainda nem foi
inaugurado e a
Prefeitura de Cascavel
abriu licitação para a
contratação de
empresa para
vigilância armada, 24
horas, externa e
interna do prédio. O
valor máximo

Gorski voltou
Depois de quatro meses, Paulo

Gorski(foto) voltou ao primeiro
escalão do Governo Edgar Bueno

(PDT). Ele reassumiu a
presidência da Cettrans

(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito). O cargo estava sendo

ocupado interinamente pela servidora de
carreira Jocemara Lopes do Amarante, que foi

exonerada da função.

Mudanças
A portaria assinada pelo prefeito nomeando Gorski

foi publicada em Diário Oficial do Município no
último sábado. Também no mesmo ato, Edgar
exonerou a servidora Vânia Moreira de Camargo
Müetzemberg do cargo cumulativo e interino de

diretora do Departamento Administrativo e
Financeiro da Cettrans. A servidora Jocemara volta

a acumular as duas funções.

 A professora Ana Cordeiro Stocker, chefe de
gabinete do vereador Vanderlei do Conselho
(PSC), será homenageada pela Câmara de
Cascavel pelos relevantes serviços prestados no
magistério.  O voto de Congratulações e
Louvor foi assinado pelos parlamentares
Jorge Bocasanta (PT), Paulo Porto (PCdoB),
Jeovane Machado, o Ganso sem Limite
(PSD), Walmir Severgnini (Pros), Aldonir
Cabral (PDT), Fernando Winter (PTN), Rui
Capelão (PPS) e Luiz Frare (PDT).

estipulado é R$ 252
mil para um contrato
de 12 meses. A
abertura das
propostas está
marcada para 21 de
janeiro de 2015.

Moções
Na sessão desta
segunda-feira, a
Câmara de Vereadores
de Cascavel vai votar
duas moções. Uma
expressa apoio à
conclusão das obras
do shopping Catuaí e
outra expressa
aplausos ao
governador Beto Richa
pela nomeação do
delegado Julio Cesar
dos Reis para o
comando geral da
Polícia Civil do Paraná.

Juízes de plantão
Os quatro cartórios
eleitorais de Cascavel
vão funcionar em
regime de plantão
durante o período de
recesso, que se inicia
em 20 de dezembro e
termina em 6 de
janeiro de 2015.
Foram designados os
seguintes juízes para
atuar nesse período:
Marcelo Carneval
(68ª); Anatália Isabel
Lima Guedes (143ª);
Pedro de Alcântara
Soares Bicudo
(184ª) e Phellipe
Müller (185ª).

ARQUIVO

retomada da LPN (Licitação Pú-
blica Nacional) referente à pri-
meira etapa das obras do PDI

(Programa de Desenvolvimento Inte-
grado), que contempla a revitalização
da Avenida Brasil e seu entorno, se-
gue indefinida. A Prefeitura de Casca-
vel não tem uma posição com rela-
ção à data de republicação do edital.

A licitação nacional foi cancela-
da no dia 26 de novembro passado
porque as três empresas concorren-
tes não apresentaram todos os do-
cumentos exigidos no edital. Por
conta disso, a Unidade Coordena-
dora de Projetos e da Comissão
Especial de Licitação enviaram um
ofício ao BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento), informando o
cancelamento da LPN 02/2014,
para a contratação das obras civis
para reurbanização da Avenida Bra-
sil, do Calçadão e todo o entorno.

O BID é o financiador do pro-
jeto. O secretário de Planejamen-
to de Cascavel, Alessandro Lo-
pes, informa que ainda não tem
uma posição com relação à data
de republicação do edital.

“Está sendo concluída a revisão
do orçamento para compatibilizar
com os valores das tabelas atua-
lizadas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil. As alterações
discutidas com o BID já estão sen-
do encaminhadas ao corpo do edi-
tal”, explica o secretário.

As tabelas usadas como refe-

REURBANIZAÇÃO   SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTÁ FAZENDO A REVISÃO DO ORÇAMENTO

Licitação segue indefinida
e PDI pode atrasar mais
A

rência na licitação são de fevereiro
deste ano. Os técnicos da Secreta-
ria de Planejamento são os respon-
sáveis pela atualização que ainda
não foi concluída. De acordo com
Alessandro, a nova Licitação Públi-
ca Nacional vai ser remetida para
análise do BID. Apesar de o atra-
so, o secretário segue otimista que
a publicação da LPN no Diário Ofi-
cial acontecerá ainda este ano. 

O preço de referência dessa
primeira etapa era de
R$ 40.317.729,62. Das 70 em-
presas que retiraram o edital,

SEPLAN

O PDI prevê a revitalização total do Calçadão da Avenida Brasil

apenas três apresentaram propos-
tas, sendo que duas em consórci-
os, o que era previsto no edital.

O Consórcio Dama, formado pe-
las cascavelenses Pedreira Rio Qua-
ti e Cima Engenharia e Empreendi-
mentos Ltda, apresentou preço de R$
57.227.305,79; o Consórcio Pauli-
tec, de São Paulo, formado pelas
empresas Paulitec Construtora Ltda
e Augusto Velloso S.A, propôs preço
de R$ 41.252.899,49. Já a Petrocon
Construtora de Obras Ltda, de Cas-
cavel, fez proposta individual, com
preço de R$ 40.317.729,62.

A Câmara de Vereadores de Cas-
cavel realiza nesta segunda-feira, às
9h30, a última sessão ordinária do
ano legislativo, com a apreciação em
pauta de 25 itens, entre projetos de
lei, moções e requerimentos. Uma
das propostas é a que institui a taxa
de licença para evento público e
temporário no Município.

O Anteprojeto de Lei Comple-
mentar 7/2014 foi rejeitado em
primeiro turno e aprovado em se-
gundo turno, obrigando uma tercei-
ra apreciação para desempate. A
taxa de licença será obrigatória
para qualquer evento público e tem-
porário em locais de uso comum
da população ou particulares.

De acordo com o anteprojeto, a
base de cálculo, lançamento e re-
colhimento da taxa é de duas UFMs
(Unidades Fiscais do Município),
cerca de R$ 68. A secretária de Fi-
nanças de Cascavel, Susana Kas-
przak, foi pessoalmente pedir apoio

RECESSO

Câmara realiza última sessão nesta segunda-feira
aos vereadores que votaram con-
tra a iniciativa, em primeiro turno,
para mudar de posição.

A estratégia deu certo, tanto que
em segunda votação a matéria foi
aprovada pela maioria dos parla-
mentares. Na justificativa enviada
aos vereadores, o Executivo diz que
a proposta legislativa visa instituir
a taxa de licença para custear o
serviço público decorrente do po-
der de polícia inerente às atribui-
ções do Município.

Também está na pauta o Projeto
de Lei 156/2014, do Executivo Mu-
nicipal, que dispõe sobre a reestru-
turação e a gestão do PCCS (Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos)
dos professores municipais. O Pla-
no é aguardado com ansiedade pela
categoria desde 2010.

Para o vereador Vanderlei da Silva
(PSC), membro da Comissão de Justi-
ça e também de Trabalho, um dos prin-
cipais pontos positivos do projeto é a

“garantia de que os professores de
educação infantil, que trabalham nos
Cmeis, tenham os mesmos avanços
na carreira que os professores do en-
sino fundamental”. Segundo ele, até
o momento, essa classe de profissio-
nais ficava de fora de muitos benefíci-
os previstos pelo plano.

A proposta foi aprovada em as-
sembleia pelos professores.

Na justificativa, a prefeitura expli-
ca que o atual Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal foi apro-
vado em 2006, mas após essa data
várias leis e regulamentações surgi-
ram e atingiram diretamente os pro-
fissionais do magistério, como o
piso salarial nacional para professo-
res e a regulamentação do Fundeb.
Além disso, o Executivo demonstra
ainda que a mudança no plano de
cargos e salários está em conformi-
dade com o orçamento do Município
e é compatível com o Plano Pluria-
nual e com a Lei Orçamentária.
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CERCA DE 300 PESSOAS PARTICIPAM DE ALMOÇO NATALINO
O prefeito Edgar Bueno e a primeira-dama Lorita Bueno prestigiaram o almoço natalino
na Cozinha Comunitária do Interlagos, zona norte de Cascavel, no sábado. O evento,
destinado às 100 famílias que frequentam a cozinha, foi organizado pelo Provopar
Cascavel, em parceria com a Loja Maçônica Acácia D’Oeste.

CADINI

dona de casa Marcela
de Assunção Soares
Braga há um ano espe-

ra uma vaga em um dos
Cmeis (Centro Municipal de
Educação Infantil) no Bairro
Guarujá, região sul de Cas-
cavel. Ela tem um filho de
três anos e desde que foi
morar lá aguarda ansiosa a
inauguração do novo Cmei,
na Rua do Trevo, anexo ao
Cemitério Cristo Redentor.

“Não consigo trabalhar por-
que não tenho onde deixar meu
filho. É complicado, pois colo-
quei o nome na lista e até ago-
ra não me chamaram. Já faz
um ano. É revoltante ver o pré-
dio pronto, mas fechado para
as crianças”, critica.

As obras do Cmei tiveram
início em janeiro de 2013 e
custaram cerca de R$ 1,8 mi-
lhão. Segundo o secretário de
Educação, Valdecir Nath, a fal-
ta de mobília é o principal
obstáculo. “O governo fede-
ral não encaminhou o mobili-
ário e os equipamentos para
o prédio. A mobília faz parte

PRIORIDADE?   SEGUNDO EDUCAÇÃO, FALTA MOBÍLIA PARA ATENDER AS CRIANÇAS

do convênio, de forma que o
Município não pode adquirir
com outros recursos. A infor-
mação que temos é de que
os móveis serão entregues
em janeiro”, disse Nath.

Os recursos seriam do
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação). O
Hoje tentou entrar em conta-
to com o Fundo em Brasília,
mas não teve retorno até o fe-
chamento desta edição.

RETIRADOS?
No entanto, a auxiliar de

cozinha Elizabete Garcia con-
ta que viu uma empresa des-
carregar mesas e cadeiras no
imóvel. “Eu presenciei três
vezes este ano a entrega de
mesas e cadeiras, e por últi-
mo voltou um caminhão e re-
colheu todos os objetos. Além
da minha nora, muitas outras
mães não conseguem traba-
lhar por falta de vaga nas cre-
ches”, lamenta.

O matagal já começa a
tomar conta do espaço em
frente ao prédio. Aos fundos
a grama também já está

A Prefeitura de Cascavel
pagará mais de R$ 4 milhões
para a limpeza e a manuten-
ção dos 47 Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infan-
til). Uma empresa especializa-
da foi contratada para o forne-
cimento de mão de obra para
o período de um ano.

De acordo com o secretário

Hoje, cerca de 2,5 mil cri-
anças estão na fila de espera
aguardando vaga em um dos
centros municipais de educa-
ção infantil de Cascavel. Se-
gundo a Secretaria de Educa-
ção, o Município tem 48 Cmeis
em funcionamento e 5,2 mil
crianças matriculadas.

Em agosto passado, a pre-
feitura respondeu à 8ª Promo-
toria de Justiça de Cascavel,
que cobrou celeridade para
zerar a fila de espera. Na pro-
posta, a Secretaria de Educa-
ção propôs abrir 1,8 mil vagas

comprometida. Segundo a
secretaria, a inauguração
tem data marcada para fe-
vereiro do ano que vem.

DOIS CENTROS
No mesmo bairro os mo-

radores contam com mais
dois Cmeis: Sol Nascente e
Cecília Alves Rios de Lima,

ambos em funcionamento.
O Centro Cecília Alves

fica na Rua Flor da Serra e
funciona em um prédio alu-
gado. O Município paga
mensalmente R$ 11 mil
pelo espaço para atender
aproximadamente 250 cri-
anças. (Eliane Alexandrino)

de Educação, Valdecir Nath, a
terceirização é necessária para
reforço ao trabalho de zeladoras
que atuam nos Cmeis. “O Mu-
nicípio não dispõe, neste mo-
mento, de número suficiente de
profissionais para atender a de-
manda das instituições educa-
cionais quanto à higiene e à con-
servação dos espaços e dos

ambientes”, ressalta. Atualmen-
te, são 174 zeladores efetivos
e 54 temporários.

O número de funcionárias
para cada Cmei será definido
de acordo com a Portaria 104/
2014, conforme a quantidade
de crianças atendidas.

Para os Cmeis que atendem
até 65 crianças serão dois ze-

ladores para serviços de cozi-
nha e dois para limpeza e la-
vanderia; aos que atendem de
66 a 120 crianças: dois zela-
dores para serviços de cozinha
e três zeladores para limpeza
e lavanderia e nos Cmeis que
atendem acima de 121 crian-
ças serão contratados três ze-
ladores de cozinha e quatro

para os demais serviços.
A portaria acrescenta que

fatores determinantes podem
interferir na quantidade de ze-
ladores por Cmei como: o espa-
ço físico, área construída em
metros quadrados, a pavimen-
tação das ruas que o ladeiam,
a existência ou não de calçadas
externas. (Romulo Grigoli)

A

TERCEIRIZAÇÃO DE DE OBRA

Prefeitura vai gastar R$ 4 milhões com limpeza

entre 2014 e 2016. Para 2017,
seriam mais 700 vagas.

Outra mudança foi realiza-
da no cadastramento. Desde
1º de outubro os cadastros
dos Cmeis estão sendo reali-
zados diretamente na própria
Secretária de Educação.

Contudo, o promotor de Jus-
tiça Luciano Machado de Souza
afirma que estão sendo realiza-
das investigações e nenhum
acordo foi fechado. “Hoje a fal-
ta de vagas é mais agravante no
berçário e no maternal. Estamos
investigando e levantando infor-

mações das unidades escola-
res. Também estamos averi-
guando locais particulares que
apresentaram irregularida-
des, segundo informações
do Conselho Municipal de
Educação. O Município não
tem onde colocar 2,5 mil cri-
anças que estão na fila de
espera. Tivemos conhecimen-
tos de pais que procuraram a
Defensoria Pública para garan-
tir o direito à vaga”, explica.

Os relatórios das investi-
gações devem ficar prontos
no início de 2015. (EA)

DEMORA

Fila de espera tem 2,5 mil crianças

FOTOS: LORENA MANARIN

Cmei de R$ 1,8 milhão
está há um ano fechado
Cmei de R$ 1,8 milhão
está há um ano fechado

Prédio está fechado há
um ano e só deve ser
inaugurado em fevereiro

Elizabete Garcia afirma que
presenciou entrega de
mesas e cadeiras no prédio
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CarCarCarCarCartuchotuchotuchotuchotucho
Coluna Cartucho retorna
dia 5 de janeiro de 2015

diretoria@jhoje.com.br
Emilio Fernando Martini

omerciantes de Casca-
vel esperam que esses
três últimos dias antes

do Natal possam reforçar as
vendas. Apesar do movimen-
to registrado na semana pas-
sada com horário de atendi-
mento ampliado, as expecta-
tivas não foram atingidas.

Grande par te da popula-
ção tem aproveitado a maior
parte do tempo para passe-
ar e olhar as vitrines e não
tem gastado muito.

Gerente de uma das lojas
no Centro, Eduardo Achkar co-
menta que contratou mais 25
funcionários para este perío-
do só que, infelizmente, o mo-
mento econômico não favore-
ceu as negociações. “Os con-
sumidores estão passeando
mais e gastando menos, mas
acreditamos que na última
semana possamos rever ter
essa situação”, afirma.

As compras nesse período,
complementa o gerente, estão
mais controladas. “Em rela-

CRISE   HORÁRIO AMPLIADO DE NATAL NÃO FOI ATINGE EXPECTATIVA DE LOJISTAS

Comércio torce por
vendas de última hora

ção àqueles que vêm ao co-
mércio, a preferência está sen-
do por presentes mais bara-
tos, por isso vale a nossa cri-
atividade para apresentar pro-
dutos que atendam a todos os
gostos”, acrescenta.

Segundo o gerente, se as
vendas contribuírem para repor
pelo menos a inflação que atin-
giu o segmento do vestuário, já
é motivo de comemoração.
“Além disso, não há como es-
perar por um crescimento dian-
te de um ano que foi negativo
para diversos setores”, avalia.

TRADIÇÃO
A aposentada Laurinda de

Oliveira, de 88 anos, veio de
Curitiba passar o Natal em
Cascavel e conta que, apesar
de não poder gastar muito, o
mais importante é agradar a
família. “Consegui comprar
pelo menos um presente para
cada filho”, disse.

O vendedor Celso de Oli-
veira conta que há uma se-
mana comprou tudo o que

FOTOS: LORENA MANARIN

 Expectativa de comerciantes é vender mais nesses últimos dias antes do Natal

C
Consumidores que foram às
compras têm optado por
presentes baratos

Com o horário especial de Natal,
dias 22 e 23 as lojas abrirão das
9h às 22h, e dia 24, das 9h às 17h

HORÁRIO ESPECIAL

precisava para presentear a
família, mas ressalta que
teve que pesquisar e poupar
o máximo possível nas esco-
lhas. “Como estou terminando

SAÚDE
A Secretaria de Saúde manterá atendimento ininterrupto nos serviços de
urgência e emergência, como UPA Brasília, UPA Veneza, UPA Pediatria, Siate
e Samu. A Farmácia Popular ficará fechada de 24 de dezembro a 4 de janeiro.
As Farmácias Básicas I e II ficarão fechadas nos dias 24, 25, 31 de
dezembro e 1º de janeiro, funcionando nos dias 26, 27, 29 e 30 de
dezembro e 2 e 3 de janeiro em sistema de plantão, sendo: Farmácia
Básica I das 13h às 19h e Farmácia Básica II das 7h às 13h.
As Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família fecham
no dia 24 de dezembro e só reabrem no dia 5 de janeiro.
A Vigilância Sanitária atenderá em sistema de plantão pelo telefone
8431-6358; e a Vigilância Epidemiológica pelo telefone 8431-6339.

Devido aos feriados de fim
de ano, a Prefeitura de Casca-
vel ficará fechada durante 12
dias consecutivos, do dia 24
de dezembro ao dia 4 de janei-
ro, voltando à normalidade no
dia 5 de janeiro de 2015.

Em consequência disso, o pre-

de construir a minha casa, tive
de economizar, além disso, no
início de ano temos os compro-
missos com impostos”, ressal-
ta. (Romulo Grigoli)

A Agência do Trabalhador atende nesta segunda e terça-
feira normalmente, mas então os servidores param no

recesso, de 24 de dezembro a 4 de janeiro, e entram em
férias coletivas do dia 5 ao dia 24 de janeiro, voltando ao
atendimento normal no dia 26 de janeiro. O atendimento
do Seguro-Desemprego fica concentrado no Ministério do

Trabalho, de 5 a 23 de janeiro de 2015, com agendamento
prévio feito pela internet ou pessoalmente, no próprio

Ministério do Trabalho.

PORTAS FECHADAS

Recesso de fim de ano: confira como ficam os serviços na prefeitura
feito Edgar Bueno determinou a
organização de escalas de servi-
ços essenciais, a fim de que não
sofram solução de continuidade.

Assim, secretarias e autar-
quias divulgaram como funcio-
narão esses serviços e de-
mais setores. Confira:

ACESC
O setor administrativo da Acesc
ficará fechado no recesso. Plantão
pelo telefone 3224-7132.

ZOOLÓGICO
O Zoológico Municipal de
Cascavel estará fechado nos dias
25 de dezembro e 1º de janeiro.
Nos demais dias a visitação
permanecerá a mesma, de terça-
feira a domingo, das 8h às 18h.

COLETA DE LIXO ORGÂNICO
A coleta de lixo orgânico não
sofrerá interrupção neste fim de
ano. Dessa forma, nos dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro a coleta
será feita normalmente. Já a
coleta seletiva não funcionará no
Natal e no Ano Novo.

MEIO AMBIENTE
O setor de fiscalização prestará
serviços para atendimentos
emergenciais pelo telefone 8431-
6378. Serviços como corte de
grama e limpeza ficarão mantidos
nos dias úteis.

CETTRANS
A Cettrans informa que não haverá expediente administrativo do dia
24 de dezembro a 4 de janeiro. O EstaR (Estacionamento
Regulamentado) não terá expediente nos dias 25 de dezembro e 1º de
janeiro. Nos demais dias o atendimento será normal.
As linhas do transporte coletivo urbano público funcionarão em escala
de domingo e feriados no Natal e no Ano-Novo. Os recursos e a
identificação de condutores com prazo que vencem nos dias que não
haverá atendimento poderão ser protocolados no dia útil seguinte.

DEFESA CIVIL
A Secretaria de Ação
Comunitária permanecerá
fechada, mas a Defesa Civil terá
plantão 24 horas pelo número 199.

RESTAURANTE POPULAR
O Restaurante Popular fechará
nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro,
funcionando normalmente nos
demais dias úteis, das 11h às 14h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Na Secretaria de Assistência
Social os serviços de proteção
social básicos, como Cras, Eureca,
Centro da Juventude, CEU, Bolsa
Família e ProJovem permanecerão
fechados de 24 de dezembro a 4
de janeiro.
Já os serviços da Proteção Social
Especial de alta complexidade
terão atendimento ininterrupto,
como a Unidade de Acolhimento
Masculino, a Unidade de
Acolhimento Feminino, as
Residências Inclusivas I e II, a
Casa Pop, o Abrigo de Mulheres e
a Família Acolhedora. O Plantão
Social trabalha em forma de
sobreaviso pelo telefone 8431-
6376. Os Conselhos Tutelares
atendem pelos telefones: 9972-
0662 (Leste) e 8431-6353 (Oeste).

EDUCAÇÃO
Na unidade interna da Secretaria de Educação não haverá
atendimento ao público de 23 de dezembro a 4 de janeiro, reabrindo dia
5 de janeiro. Escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil)
já fecharam e só reabrem as portas dia 28 de janeiro, com atendimento
administrativo. As aulas nos Cmeis começam no dia 4 de fevereiro de
2015. Já nas escolas, no dia 9 de fevereiro de 2015.

Agência do Trabalhador

PERMANECERÃO
FECHADAS DE 24 DE

DEZEMBRO A 4 DE JANEIRO:

*Desenvolvimento Econômico
*Serviços e Obras Públicas
*Finanças
*Administração
*Agricultura
*Subprefeituras
*Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos e Procon
*Secretaria e Planejamento
*Secretaria Antidrogas
*Secretaria de Cultura
*Fundetec
*Secretaria de Esporte e Lazer
*IPMC
*Cohavel
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CINE I

Jogos Vorazes
A Esperança - Parte 1
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda e Terça
às 21h15

Operação Big Hero
Quinta, Sexta, Sábado,

Domingo, Segunda e Terça
às 14h15, 16h15 e 19h15

www.cinewestside.com.br

CINE II

O Hobbit:
A Batalha dos Cinco Exércitos

Quinta, Sexta, Sábado,
Domingo, Segunda às
14h30, 17h45 e 21h

Terça  às 13h50, 16h30,
19h e 21h40

* Comunicamos que dia 24/
12/2014 não haverá sessão,
pois o cinema estará fechado,

retornando ao atendimento
dia 25/12/2014.

V
ar

ie
da

de
s Pinheiros naturais

voltam a ganhar espaço
Até pouco tempo atrás,

árvores de Natal eram feitas
com pinheiros naturais. Na
nossa região, pela
predominância, as “filhotes” de
araucárias eram as preferidas,
principalmente pela beleza. Mas
com a proibição do corte do
pinheiro símbolo do Paraná, aos
poucos a tradição foi sendo
substituída por árvores
artificiais. Em Cascavel, este
ano uma loja investiu em
pinheiros naturais. “Todo o
mundo que vem aqui quer ter um
pinheirinho natural, é o mais
vendido”, conta a proprietária
Jaqueline Scanagatta.

Para quem não chegou a
sentir o cheirinho de um pinheiro
natural decorado, o preço da
planta pode surpreender. Se o
mais caro, de dois metros de
altura, sem enfeites, pode custar
até R$ 800, o natural, do
mesmo tamanho, custa em
torno de R$ 150. “Tem gente
que compra, enfeita e depois
que o retira da sala o planta no
quintal, e é lá que o enfeita no
ano seguinte”, conta Jaqueline.

A justificativa da escolha fica
na tradição de quem cresceu
acostumado a ir buscar o próprio
pinheiro. Para que as pessoas
não caiam na retirada ilegal da

árvore, a loja conta com um
fornecedor que tem reserva
autorizada e planta apenas para
esse fim. “A venda e a retirada
do pinheiro araucária foi
proibida no Paraná. Apenas
fornecedores autorizados e que
cumprem as exigências podem
fazer o plantio”.

E a procura é tão grande,
que, na loja, para cada 50
pinheiros naturais, apenas um
artificial é vendido. Os
tamanhos são variados. Tem
até a opção de pinheirinho de
mesa, esse em outra espécie,
que custa cerca de R$ 18. E
também pode ser plantado no
quintal. Para baratear ainda
mais o principal adereço da
época, os vasos de polietileno
substituem os pesados vasos
vietnamitas. Além de mais
baratos, aproximadamente
R$ 50 um vaso grande, são
mais leves e mais fáceis
de manusear.

MAIS OPÇÕES
A poinsétia, tradicional flor de Natal com

folhas vermelhas, também é a queridinha
desta época. “Pelo menos dois meses antes
da data, as flores já começam a ter uma
grande procura”, explica Jaqueline.

A flor, que está disponível o ano inteiro, é
uma ótima opção para presentear e para
ajudar na decoração. “As flores são
compradas com um fornecedor de Holambra
(SP) e em março já é necessário fazer a
reserva das plantas para que não faltem em
dezembro”, reforça Jaqueline.

FOTO: LORENA MANARIN

Tradição é
mantida e faz
sucesso nas
lojas que
disponibilizam
a planta
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Por Rose Bracht

Olivo Natalino Beal
Irani Paulino de Souza

João Maria Duarte de Melo
Marlene Baminger Gilio

Rosangela Cândida de Jesus
Soeli Lobato da Silva

Daiane Rodrigues
Bruna Luiza Queiroz

José Antonio de Andrade
Ronaldo Luiz Barboza

Erni Bublitz
Felipe Bastos

Dirceu de Medeiros
Jader Barasul

Maristela Gasparovic Chagas
Roberto Kazuo Kassahara

Edson Luiz de Freitas
Felipe Rocha Müller

Neiva Monteiro
Daniel Oliveira Marques

A beleza
de Isabelly
Mezzari,
em ensaio
assinado
por Arivonil
Policarpo

Do rol de beldades cascavelenses, Nicolle
Camargo, em flash de André Milniczuk

Daniel e Cristiane Barros marcando presença em
evento social promovido na Associação Atlética
Comercial

VINICIUS BRACHT

VINICIUS BRACHT

As amigas Manuela
Mendonça, Roseane Ribas,
Karina Ebrahin e Michele
Pezzini curtindo recente
evento de moda

Nova dataNova dataNova dataNova dataNova data
Inicialmente marcado para a última sexta-
feira, ganhou nova data o evento “Um Dia
de Beleza” realizado pelo Camarim da Bio
Extratus na Casa de Apoio da Uopeccan.
A ação, que oferece diversos tratamentos
de beleza gratuitos aos pacientes e aos

acompanhantes que estão hospedados na
entidade, foi transferida para 6 de janeiro

de 2015.

Na agendaNa agendaNa agendaNa agendaNa agenda
O Cowboy Saloon figura com destaque
no roteiro de casas noturnas que vão
produzir grandes festas para brindar a

chegada do novo ano.
Ceia à base de frutas tropicais de

decoração temática fazem parte das
atrações do Baile de Réveillon, que terá
danças animadas pelo grupo Talagaço.

 “Ninguém gosta de pedir muito da
vida porque tem medo da derrota.

Mas quem deseja realizar um sonho,
tem que olhar o mundo como se

fosse um tesouro imenso, que está
ali à espera que seja descoberto e

conquistado”.
Paulo Coelho

Bom saberBom saberBom saberBom saberBom saber
A má postura e os esforços

repetitivos no dia a dia podem
causar problemas na coluna e um
dos mais comuns é a osteofitose,

mais conhecida como bico de
papagaio.

O principal sintoma da doença é
a dor constante, que tende a

piorar rapidamente com o passar
dos meses. O diagnóstico se
caracteriza pelo crescimento
anormal de tecido ósseo em

torno de uma articulação das
vértebras.

Natal com presentãoNatal com presentãoNatal com presentãoNatal com presentãoNatal com presentão
Os consumidores cascavelenses devem ficar
com as antenas ligadas para o sorteio dos
prêmios da campanha Natal com Presentão

Acic, 54 anos, 54 prêmios.
Os ganhadores serão conhecidos às 11h

do próximo dia 27, no Calçadão em frente
à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Entre

os prêmios estão três carros, da marca
Fiat, zero quilômetro.

Boa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedidaBoa pedida
Uma das mais tradicionais baladas produzidas pela

Bielle Club, a festa do Natal 2014 terá atração
especial. As bonitas e talentosas DJs Thais Leal e

Juliana Barbosa vão estrear na casa a turnê nacional
do projeto Cherry Ladies. Vale a pena conferir.



HOJE NA TV

Programações sujeitas a alterações

CATVE

RIC TV

RPC TV

TV TAROBÁ

ANIVERSARIANTE DO DIA

CÂNCER (21/06 - 21/07)
Você vai terminar tudo o que precisa fazer com muita
rapidez. Pode até adiantar o serviço, se levou algo para
fazer em casa. Só evite se sobrecarregar. Se divertir
também é importante. Não economize esforços para
agradar o par. Cor: bege.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)
Não perca a chance de sair da rotina e conhecer um
lugar badalado ou cheio de gente. Mas se planeje com
antecedência, assim, não vai gastar mais do que dese-
ja. Valorize o seu dinheiro, ainda mais se for às com-
pras. Cor: azul.

PEIXES (20/02 - 20/03)

Hoje, você continua pensando em assuntos mais sé-
rios e fazendo planos a longo prazo. Mas reserve tam-
bém um tempo para se divertir e esquecer as preocu-
pações! No amor, dê um passo mais sério e fale sobre
suas expectativas. Cor: rosa.

GÊMEOS (21/05 - 20/06)
O domingo será perfeito para ficar perto das pessoas
que são importantes em sua vida. Vale a pena deixar
seu lado aventureiro mais evidente e fazer algo para
espantar a rotina, de preferência, com uma boa compa-
nhia. Cor: branco.

LIBRA (23/09 - 22/10)
Bom dia para passear, se divertir e conhecer gente
nova. Seu interesse por cultura e por locais agitados
vai crescer. É hora de passear e espalhar seu charme
por aí. Se depender dos astros, o par vai se encantar
com você. Cor: rosa.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)
Saia da rotina, reencontre amigos e vá a lugares ani-
mados. Expandir seus horizontes e aprender mais
sobre outras culturas pode ser muito divertido, mes-
mo que seja através de um filme. No romance, mostre
que confia no par. Cor: rosa.

TOURO (21/04 - 20/05)
Aproveite o dia para passear, se divertir e fazer algumas
mudanças na sua rotina. Bom momento para deixar
antigos hábitos para trás e experimentar novidades. Só
não confie demais em quem não conhece direito. Tenha
discrição. Cor: marrom.

VIRGEM (23/08 - 22/09)
Na companhia dos familiares, você vai se soltar. Será
mais fácil recarregar as baterias em casa, recebendo
o carinho de todos. Aproveite para deixar seu cantinho
com a sua cara. Espalhe seu charme por onde passar.
Cor: marrom.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)
Bom dia para relaxar, repensar algumas coisas e ficar
no seu canto. Às vezes, se isolar é importante e ajuda
a encarar tudo de uma nova perspectiva. Faça mudan-
ças, se achar que são necessárias. À noite, seu ânimo
aumenta. Cor: cinza.

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Com muita energia, você vai se divertir bastante hoje. Vale
explorar locais diferentes na sua cidade ou até fazer uma
viagem rápida a uma cidade vizinha. O importante é sair da
rotina! Um romance à distância poderá dar certo. Cor: roxo.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)
Se depender dos astros, o dia promete ser pra lá de
animado. Um programa ao lado dos amigos pode ser o
que você precisa para gastar energia e se divertir. Faça
o que sentir vontade! A sorte continua ao seu lado na
paquera. Cor: branco.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Você continua animada e pronta para o que aparecer!
Seu alto-astral será contagiante e pode se divertir muito
na companhia de amigos ou familiares. Saia da rotina
e não tenha receio de agir por impulso. Animação a
dois. Cor: amarelo.

HORÓSCOPO

Novelas

GLOBO

Harahel
Este anjo ajuda a curar problemas nos órgãos reprodu-
tores, principalmente femininos, favorecendo a vida lon-
ga, sem problemas de saúde. Torna as crianças obedi-
entes e respeitosas com os parentes, colegas de estu-
do, professores e pais. Favorece os corretores de valo-
res, os agentes de câmbio, as pessoas que trabalham
em órgãos públicos, arquivos, bibliotecas e as que pos-
suem qualquer coleção (principalmente as raras e preci-
osas).  Na idade madura, de forma inesperada, ganhará
dinheiro que será usado, em parte, para a missão que
deverá cumprir em sua existência terrena. Terá bom re-
lacionamento familiar, vivendo em harmonia com os fi-
lhos. Por sua ânsia de viver, adora explorar o desconhe-
cido. Grande estrategista da vida, estará sempre pronto a
regenerar as personalidades desajustadas da socieda-
de. Seu refinamento será maravilhoso e
aproveitará a força do anjo para ser
feliz. Fará operações comerciais
bem sucedidas. Será um ótimo pro-
fissional na área de finanças e admi-
nistração, podendo através do estudo,
tornar-se respeitado. Dominará idéias
inéditas e estudará biologia, especi-
alizando-se em reprodução de plantas e
animais. Possibilidade de ganhar uma bol-
sa de estudos e exercitar com melhores
condições seus dotes intelectuais.
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06h00 – Café com Jornal
07h00 – Primeira Hora
08h00 – Café com Jornal
09h00 – Dia Dia
10h10 – Band Kids
11h10 – Atualidades com Olga Bongiovanni
12h10 – Jornal Tarobá / 1ª Edição
12h50 – Tarobá Esportes
13h05 – Tempo Quente
14h00 – Vitrine Revista
15h00 – Sabe ou Não Sabe
15h30 – Tá na Tela da Band com Luiz Bacci
17h00 – Brasil Urgente Nacional
17h40 – Brasil Urgente Regional
18h40 – Ponto de Vista
18h50 – Jornal Tarobá / 2ª Edição
19h20 – Jornal da Band
20h25 – Show da Fé
21h20 – Zoo
21h25 – Como Eu Conheci sua Mãe
21h55 – Os Simpsons
22h25 – CQC – Custe o Que Custar
00h25 – Jornal da Noite
01h15 – Que Fim Levou?
01h20 – The Walking Dead II
02h10 – Só Risos
03h00 – Igreja Universal

RPC TV

05h00 – Hora um
06h00 – Bom dia Paraná
07h30 – Bom Dia Brasil
09h00 – Mais Você
10h00 – Bem Estar
11h00 – Encontro com Fátima Bernardes
12h00 – Paraná TV 1ª Edição
12h50 – Globo Esporte
13h20 – Jornal Hoje
14h00 – Vídeo Show
14h45 – Sessão da Tarde
16h25 – Vale a Pena Ver de Novo / Cobras &
Lagartos
17h45 – Malhação
18h20 – Boogie Oogie
19h10 – Paraná TV 2ª Edição
19h30 – Alto Astral
20h30 – Jornal Nacional
21h10 – Império
22h30 – Tela Quente
00h10 – Jornal da Globo
00h35 – Programa do Jô
01h40 – Corujão 1/Sintonia de amor
04h00 – Mentes Criminosas

Rede Massa

05h50 – Negócios da Terra
06h00 – Jornal SBT Manhã
07h00 – Tribuna da Massa: Manhã
08h00 – Notícias da Manhã
09h00 – Bom Dia & Cia.
10h45 – Pitadas do Tempero
11h00 – Destaque
11h45 – Show de Bola
12h00 – Tribuna da Massa/ 1ª Edição
13h00 – Naipi Comunidade
14h15 – Casos de Família
15h15 – Esmeralda
16h15 – Sortilégio
17h00 – A Feia Mais Bela
18h15 – Chaves
18h45 – Tribuna da Massa / 2ª Edição
19h15 – SBT Paraná
19h45 – SBT Brasil
20h30 – Chiquititas
21h10 – Rebelde
22h00 – Programa do Ratinho
23h00 – Esse Artista Sou Eu
00h00 – The Noite com Danilo Gentili
01h00 – Jornal do SBT
01h45 – Okay Pessoal!
02h45 – RR Soares

RIC TV

06h30 – Vida Leve
07h30 – Paraná no Ar
08h45 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Balanço Geral
13h45 – Ver Mais
14h30 – Programa da Tarde
17h20 – Cidade Alerta
19h00 – Cidade Alerta Paraná
20h00 – RIC Notícias
20h40 – Jornal da Record
21h30 – Vitória
22h30 – Repórter Record Investigação
00h00 – Roberto Justus
01h15 – IURD

CATVE

06h00 – Telecurso
07h00 – Bate Rebate
08h00 – O Causo do Dia
08h15 – Inglês com Música
08h30 – Os Sete Monstrinhos
09h00 – Quintal da Cultura
11h00 – Castelo Rá-Tim Bum
11h30 – Que Monstro te Mordeu
12h00 – Giro de Notícias
12h05 – Hora do Esporte
12h20 – Jornal da Catve / 1ª Edição
13h00 – B.O.
14h10 – Os Sete Monstrinhos
14h50 – As Aventuras de Tintim
15h15 – Quintal da Cultura
17h00 – Era Uma Vez no Quintal
17h30 – Inglês com Música
17h40 – Sinais do Sagrado
17h55 – Giro de Notícias
18h00 – Esporte, Política & Cidadania
19h00 – Jornal da Catve / 2ª Edição
19h30 – Bate Rebate
20h30 – Castelo Rá-Tim-Bum
21h00 – Jornal da Cultura
22h00 – Roda Viva
23h30 – Metrópolis
00h30 – Mostra Internacional de Cinema

REDE MASSA

MALHAÇÃO ( 17H50)
Cobra desiste de ir à luta clan-

destina para ficar com Jade. A luta
clandestina é invadida por policiais
e Lobão é preso. Luiz, Maré e Diego
ameaçam Jade, e Cobra a defende.
Karina reclama da cantoria dos alu-
nos de Dandara, mas Gael os elo-
gia. Jade se preocupa com Cobra.
René foge de Joaquina. Lírio não
consegue memorizar seu texto. Hen-
rique se insinua para Bianca. Jade
engana Lucrécia. Cobra acusa Nat

de ter denunciado a luta clandestina,
e os dois se enfrentam. Dandara ori-
enta René a dispensar Joaquina.
Heideguer anuncia que denunciou a
luta clandestina para a polícia.

BOOGIE OOGIE (18H30)
Vitória discute com Paulo. San-

dra tenta acalmar Beatriz, que tem
uma crise de ciúmes por causa de
Elísio. Gilda e Mário tentam encon-
trar uma forma de afastar Susana da
agência. Carlota afirma a Susana
que quer destruir Fernando. Paulo
avisa a Sandra que contou para Vitó-

ria sobre a possibilidade de ser seu
pai biológico. Rafael tenta acalmar
Vitória. Ivete encontra Vitória dormin-
do em seu quarto na mansão. Su-
sana decide procurar Fernando. San-
dra conta para Beatriz que Paulo re-
velou a verdade para Vitória. Homero
alerta Carlota que Fernando pode
descobrir o seu segredo. Madalena
aconselha Vitória a conversar com
Beatriz. Fernando descobre que Su-
sana usou Homero para se associ-
ar à Star Trip. Vitória exige que Beatriz
lhe diga quem é seu pai.

ALTO ASTRAL (19H30)
Caíque percebe que foi injusto

com Samantha por duvidar de sua
premonição. Samantha aproveita
para fazer com que Caíque acredite
que Laura corre perigo a seu lado.
Tina encontra Israel passando mal
e o leva para o hospital. Bélgica
mente para Gaby e diz que foi ela
quem lhe disse para acompanhar

Gustavo no jantar de patrocínio. Lau-
ra fica eufórica ao ler no jornal que a
médica Adriana Máximo chegará a
Nova Alvorada. Gustavo pergunta a
Caíque se ele garante que Laura
não correrá mais risco com ele.

IMPÉRIO (21H10)
Maria Marta sonha com José Al-

fredo. Danielle comemora o fim de
seu casamento. Orville não conse-
gue encontrar Salvador. Maria Ísis
passa mal durante o trabalho. José
Alfredo desmaia dentro do caixão.
Helena acompanha Salvador no
hospital. Josué consegue abrir o
caixão de José Alfredo. Cora ouve o
grito do Comendador e avisa à ad-
ministração do cemitério. Helena
comunica a Orville que Salvador
está em um hospital. Cristina se
encontra com José Alfredo. Cristi-
na avisa a Maria Marta e seus filhos
que José Alfredo passou a sua par-
te na empresa para ela.

Luta clandestina
é invadida por

policiais e Lobão
é preso

Cobra desiste de ir à luta clandestina para ficar com Jade. A
luta clandestina é invadida por policiais e Lobão é preso. Luiz,

Maré e Diego ameaçam Jade, e Cobra a defende. Karina
reclama da cantoria dos alunos de Dandara, mas Gael os

elogia. Jade se preocupa com Cobra. René foge de Joaquina.
Lírio não consegue memorizar seu texto. Henrique se insinua
para Bianca. Jade engana Lucrécia. Cobra acusa Nat de ter

denunciado a luta clandestina, e os dois se enfrentam.

DIVULGAÇÃO
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185 GRAMAS DE MACONHA
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã de ontem 185 gramas de maconha. A droga era

carregada em um carro com placas de Santa Catarina. A abordagem ocorreu no posto policial da BR-277
em Cascavel. Dois rapazes foram presos e disseram que seguiam para São Lourenço do Oeste (SC).

m acidente grave na rodo-
via BR-467, em Cascavel,
deixou seis pessoas feri-

das. A colisão ocorreu na ma-
nhã de ontem. Um Ford Escort
com placas de Toledo seguia
pela rodovia sentido a Casca-
vel quando o pneu traseiro do
carro estourou. O condutor per-
deu o controle do veículo, saiu
da pista, capotou e foi parar em

U

COLISÃO   FORAM ACIONADOS TRÊS AMBULÂNCIAS E UM CAMINHÃO

Seis pessoas ficam feridas
em capotamento na 467

meio a um matagal.
Ao todo, seis viaturas do

Corpo de Bombeiros foram ao
local da batida: três ambulân-
cias do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma
em Emergência), um caminhão
de combate a incêndio e res-
gate, o médico de plantão e a
viatura do bombeiro oficial.

Quando o socorro chegou,

um dos ocupantes do carro já
havia tirado as vítimas de den-
tro do veículo.

Maria Irene dos Santos,
54 anos, teve ferimentos gra-
ves e foi atendida pelo mé-
dico do Siate. Ela foi levada
em estado grave ao HU (Hos-
pital Universitário).

Edivânia Aparecida da Veira,
21 anos; Tiago Rocha, 24 anos;

Joice Luana Rocha, 18 anos, e
Beatriz Maria dos Santos, 21
anos, tiveram ferimentos leves
e foram levados para atendimen-
to nas UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) de Cascavel.

A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) também foi aciona-
da para controlar o trânsi-
to e registrar a ocorrência.
(Tatiane Ber tolino)

NA MARGINAL

Adolescente
perde a

consciência após
ser atropelada
Uma adolescente de 17

anos ficou desacordada por
alguns minutos depois de
ser atropelada. O acidente
ocorreu na BR-277, Bairro

Maria Luiza, em Cascavel, na
madrugada de ontem.

O motorista do Celta seguia
sentido viaduto da Carelli

quando atingiu a menina. O
médico do Siate (Serviço

Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência)

atendeu a jovem, que pouco
depois recobrou os sentidos.

Apesar do susto, ela teve
ferimentos leves e foi levada
à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) do Jardim

Veneza. (Tatiane Bertolino)

Motociclista e garupa fica-
ram gravemente feridos ao
sofrer um acidente de trânsi-
to na madrugada de ontem, em
Cascavel. A batida ocorreu na
Rua Panamá, no Bairro Perio-
llo, zona norte da cidade.

O motorista do Verona
com placas de Nova Prata
do Iguaçu ter ia tentado
uma ultrapassagem perigo-
sa e bateu de frente em
uma motocicleta CG Titan

Um homem ficou grave-
mente ferido em um aciden-
te na BR-163. O capotamen-
to ocorreu na noite de sex-
ta-feira, no trecho que vai
de Santa Lúcia a Capitão
Leônidas Marques.

O motorista da carreta
com placas de Medianeira
teria perdido o controle da
direção em uma curva. O ve-
ículo capotou várias vezes.

O caminhão havia sido
carregado com trigo em Pato
Branco. A mercadoria seria
entregue em Teresina (PI). A
cabine do veículo ficou total-
mente destruída.

O motorista ficou preso
nas ferragens e foi retira-
do pelo Corpo de Bombei-

150, de Quedas do Iguaçu.
As duas vítimas que es-

tavam na moto foram arre-
messadas a alguns metros
do local da batida, tiveram
ferimentos graves e correm
risco de morte.

Arzemerio de Lima Dias, 52
anos, e Geni Silveira, 46 anos,
foram levados ao HU (Hospi-
tal Universitário). O motorista
do Verona fugiu do local do
acidente. (Tatiane Bertolino)

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Garota foi atingida por carro na
marginal da BR-277

AÍLTON SANTOS

Veículo capotou e foi parar em meio ao matagalVítimas foram socorridas pelo Siate e encaminhadas a atendimento hospitalar

 Caminhão ficou destruído depois de
capotar várias vezes

SANTA LÚCIA

Caminhão capota e motorista
fica gravemente ferido na 163

ros. Ele foi encaminhado
com ferimentos graves e
risco de mor te ao HU
(Hospital Universitário) de
Cascavel. O trânsito ficou
lento na rodovia e precisou
ser controlado pela PRF
(Polícia Rodoviária Fede-
ral). (Tatiane Bertolino)

 AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

ESTADO GRAVE

Moto bate de frente em
carro e vítimas “voam”

 Motorista do
Verona fugiu
após a batida
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Um homem foi preso medi-
ante mandado de prisão na
manhã de ontem pela Delega-
cia de Homicídios de Cascavel.

Paulo Rodrigues de Ara-
újo, 29 anos, é acusado de
atirar no vizinho, o para-
guaio Vanderlei Pereira de
Souza, 34 anos, no dia 18

Casa é alvo de bandidos
Uma casa em construção foi alvo de bandidos na
madrugada de ontem no Loteamento Barcelona, em
Cascavel. Foram levados bicicleta, serra circular, máquina
de cortar piso, torneiras e fiação da residência.

Passou mal
Um detento da PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel) passou mal na manhã de ontem. Ele foi
atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e foi levado à UPA do Jardim Veneza.

oias, relógios e apare-
lhos eletrônicos apreen-
didos pela Polícia Militar

no sábado podem ter sido
usados como moeda de troca
por drogas. A polícia também
desconfia que os objetos te-
nham sido roubados e preci-
sa da ajuda da população
para que denuncie caso reco-
nheça algum dos objetos.

A apreensão foi realizada
por militares do Serviço Re-
servado P2, com o apoio do
Pelotão de Choque em Cas-
cavel. As equipes receberam
denúncias de que havia um
ponto de tráfico de drogas na
Rua Gênova, no Bairro Casca-
vel Velho, e foram até lá para
confirmar as informações.

Os policiais vistoriaram
a casa e encontraram R$
940, além de US$ 71 e 20
pesos. Foram apreendidos
celulares, relógios, joias,
balança de precisão, car-
tões de crédito, notebooks
e 43 gramas de cocaína.
Também foram apreendidas
duas motocicletas com
chassi raspado e que tam-

Dois homens foram
presos em flagrante por
policiais do Pelotão de
Choque na noite de sába-
do, em Cascavel. Eles es-
tavam em uma festa em
uma associação no Bair-
ro Santa Felicidade.

Denúncias davam conta
de que os dois estavam ven-
dendo drogas na festa. A du-
pla estava com 61 comprimi-
dos de ecstasy, 23 pontos de
LSD e dez gramas de maco-
nha. Eles também estavam
com R$ 350, que pode ser
fruto da venda de drogas.

Adriano Zabott, 35 anos,
e William Thiago Hubner, 27
anos, foram presos em fla-
grante. (Tatiane Bertolino)

AÍLTON SANTOS

Rapazes foram
encontrados com
ecstasy, LSD e maconha

SINTÉTICAS

Homens são
flagrados
distribuindo
drogas
em festa

MANDADO DE PRISÃO

Homem é preso por tentativa de homicídio

CHOQUE   POLÍCIA DESCONFIA QUE PRODUTOS TENHAM SIDO ROUBADOS

Joias apreendidas serviam como
moeda de troca por drogas

Tentativa de
homicídio ocorreu

em outubro; acusado
foi preso ontem

de outubro deste ano.
Os policiais prenderam o

rapaz em casa, na Rua Guara-
nis, Bairro Santa Cruz. Ao che-
garem à residência, os paren-
tes do acusado disseram que
ele não estava. Os policiais
vistoriaram a casa e encontra-
ram o homem escondido no

forro. Ele ficará à disposição
da Justiça na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

O CRIME
O paraguaio Vanderlei

Pereira de Souza, 34 anos,
foi baleado no dia 18 de ou-
tubro deste ano, em frente
à casa onde mora, na Rua
Públio Pimentel, Bairro San-
ta Cruz, em Cascavel.

Ele teria se envolvido em
uma briga de vizinhos durante
a noite do dia 17 e, no outro
dia, o atirador arrombou a por-
ta da casa do homem.

Na manhã do dia 20, po-
liciais da Delegacia de Ho-
micídios encontraram o Gol
usado supostamente por
Paulo. O carro estava com
vestígios de sangue estaci-
onado na casa do pai do acu-
sado. (Tatiane Bertolino)

AÍLTON SANTOS

J

bém podem ter sido fur ta-
das. Rosiane Pereira de
Souza, 33 anos, e Geovane
dos Santos, 25 anos, foram

presos em flagrante. Ele ha-
via saído da cadeia recente-
mente, onde cumpriu pena
por roubo. (Tatiane Bertolino)

AÍLTON SANTOS

Aparelhos eletrônicos, celulares e joias foram recolhidos mediante denúncia

1) Pedro Claudio Capra
Rosa dos Santos de Lima

2) Ademar de Souza Silva
Vilma Rocha Pereira

3) Tiago Vilhas Vôas Pires
Patricia Lysenko

4) Michael França
Ruth Vaz

5) Pedro Cardoso
Silvana Pio Duarte
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título do Mundial de Clu-
bes conquistado pelo
Real Madrid, com uma vi-

tória por 2 a 0 sobre os argen-
tinos do San Lorenzo, sábado,
foi exaltado pela imprensa da
capital espanhola.

“Campeões do Mundo!” foi
a chamada do jornal “As”, que
dedicou sua capa ao triunfo
da equipe com uma fotografia
do momento em que o capi-
tão Iker Casillas levantava o
troféu, acompanhado de todo
o elenco do clube.

“Casillas é o único capitão
do mundo com todos os títu-
los”, “Ramos, autor do gol que
abriu a partida, ganhou a Bola
de Ouro” e a “Bola de Prata vai
para Cristiano, que se negou a
cumprimentar Platini” foram
outras chamadas do “As”.

Já o “Marca” trouxe como
manchete “Os melhores do
Mundo” e também usou uma

       PORTUGUÊS
17h Braga x Paços Ferreira
19h Rio Ave x Belenenses

INGLÊS

18h Stoke City x Chelsea

NÃO VALE NADA?   IMPRENSA ESPANHOLA EXALTA TÍTULO MUNDIAL DO REAL MADRID

Conquista valorizada
foto dos jogadores levantando
o troféu para ilustrar a vitória
sobre o San Lorenzo. Sergio
Ramos foi outra vez destaca-
do. “Imperial Ramos: jogou a
partida lesionado e com outra
cabeçada abriu as portas da

glória ao Madrid”.
O “Mundo Deportivo” disse

que “Ramos e Bale assinam o
triunfo frente os argentinos”.

O jornal “Sport” foi outro
que dedicou a capa ao prin-
cipal clube da capital: “Real

O Madrid leva o título”. E tam-
bém deu destaque à polêmi-
ca criada por Cristiano Ro-
naldo na cerimônia de pre-
miação ao afirmar que o jo-
gador “declarou guerra con-
tra Michel Platini”.

Inglês
Responsável por gerar nove

minutos de acréscimo após
tomar um pisão na cabeça no
começo da segunda etapa, o
zagueiro Skrtel foi o grande
herói do Liverpool no clássico
contra o Arsenal ao marcar o
gol do empate por 2 a 2 aos 97
minutos, no duelo realizado
ontem, na casa do Liverpool.
Com o resultado, o Arsenal
pulou para o sexto lugar. Já o
Liverpool ocupa a 10ª posição,
com 22 pontos.

Sub-14
A decisão do Campeonato

Gaúcho sub-14 entre Grêmio e
Internacional, em Alvorada,
região Metropolitana de Porto
Alegre, acabou em confusão,
sábado. A briga generalizada
entre jogadores e as comissões
técnicas de ambas as equipes,
que teve início aos 30 minutos
do primeiro tempo, teria
começado depois de um jogador
colorado ter se irritado com uma
entrada de um gremista. O jogo
foi paralisado e ainda não tem
data para que seja retomado.
No primeiro confronto o
Tricolor venceu por 1 a 0, e
jogará pelo empate para ser o
campeão de 2014. O preparador
físico do Inter agrediu um jogador
tricolor, ocasionando um corte
na boca do garoto. Ambos
foram encaminhados para a
delegacia para prestarem
esclarecimentos.

O Corinthians é o campeão
brasileiro Sub-20 de 2014. O
time alvinegro conquistou ontem
o título inédito com uma vitória
por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, em
Porto Alegre. A taça coroou uma
campanha invicta da equipe alvi-
negra (quatro vitórias e três em-
pates em sete partidas), e o res-
ponsável por isso foi um para-
guaio. Indicado pelo ex-zagueiro
Carlos Gamarra, Gustavo Viera fez
o gol que definiu a competição.

Viera, 20, foi contratado
pelo Corinthians em agosto
deste ano. O meio-campista
chegou a atuar como profissi-
onal no Rubio Ñu (Paraguai) e
assinou contrato com a equi-
pe brasileira até 2016. A
transferência foi o início de
uma aproximação entre o time

RONALDINHO É COBRADO POR ATRASO NO MÉXICO
Após ser liberado para se reapresentar mais tarde para a pré-temporada do Querétaro, mas
sem o clube divulgar a data, Ronaldinho Gaúcho recebeu uma chamada do diretor esportivo
do clube, Joaquín Beltrán. O brasileiro ainda não retornou ao México e foi cobrado pelo
dirigente. O elenco retornou aos trabalhos no último dia 7 para ir a campo em 11 de janeiro.

E F E

Primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, Gabriel Medina sonha alto no circuito. Mais novo
ídolo do País, o surfista quer agora ser também uma das grandes referências do esporte no

mundo, a começar por deixar para trás o mito Kelly Slater. “Ele é uma inspiração para mim, é
quem eu quero ser igual ou melhor. Este título serve de incentivo”, afirmou Medina sobre o

surfista norte-americano, que é uma das lendas do esporte por ter vencido o Circuito Mundial
por 11 vezes. Sexta-feira, Medina deu o primeiro passo para tentar seguir o caminho do ídolo.
“Não estou pensando muito em quantos títulos vou ganhar. Acabei de ganhar meu primeiro,
quero aproveitar ao máximo”, disse o brasileiro, que completará 21 anos nesta segunda-feira.

do Parque São Jorge e o clube
paraguaio – na época, a ideia
era estabelecer uma parceria
para categorias de base.

No Campeonato Brasileiro
Sub-20, Viera recebeu do téc-
nico Osmar Loss a camisa 10
do Corinthians. O meia foi um
dos destaques da equipe alvi-
negra na competição e ainda
anotou o gol do título no se-
gundo tempo da decisão.

O problema para o Corinthi-
ans é que o paraguaio deve
desfalcar a equipe na próxima
competição Sub-20. Viera foi
convocado para o Sul-America-
no da categoria, que será rea-
lizado em janeiro de 2015, e
provavelmente desfalcará o
time paulista na Copa São
Paulo de Futebol Júnior.

BASE FORTE

Corinthians fatura
o Brasileiro Sub-20

A vitória sobre CB Dollaway, na madrugada de domingo, no UFC Barueri, com um chute nas
costelas (foto) com apenas 1min02 de luta, fez Lyoto Machida fechar o ano com saldo positivo
de duas vitórias e uma derrota e se fortalecer como um dos principais nomes dos Médios. No
entanto, deve se movimentar quase nada na fila da categoria e terá que ser paciente por
numa nova disputa de cinturão. Ele hoje é o atual quarto colocado, atrás de Anderson Silva,
Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré. O triunfo sobre Dollaway, apenas o décimo da lista, não deve
fazê-lo ultrapassar o trio de brasileiros, mas apenas reforçá-lo como um nome dominante na
categoria. Também pelo UFC Barueri, Renan Barão, ex-campeão do peso Galo, venceu Mitch
Gagnon por finalização e voltou a pedir revanche contra o campeão TJ Dillashaw: “Só quero
dizer uma coisa, quero meu cinturão de volta. TJ, tenho dois presentes para você: minha mão
esquerda e minha mão direita. Eu vou calar a sua boca, você está falando muita besteira”.

 REINALDO CANATO

 : WILL H-S
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30oC 30oC21oC 30oC29oC

PREVISÃO DO TEMPO
CASCAVEL

19oC 17oC

FOZ DO IGUAÇU

18oC

LONDRINA

26oC20oC 27oC18oC

CURITIBA

24oC19oC 25oC17oC
Céu com
muitas
nuvens

Parcialmente
nublado com
pancadas de
chuva

Parcialmente
nublado
com poucas
nuvens

NOVA
21/12 - 23h35

CRESCENTE
29/12 - 08h06

MINGUANTE
13/01 - 07h46

Parcialmente
nublado com
chuva

Sol

CHEIA
05/01 - 02h53

SEGUNDA TERÇA SEGUNDA TERÇA SEGUNDA TERÇA SEGUNDA TERÇA

Nubladocom
pancadas de
chuva

A

ATLETISMO   CENTRO NACIONAL TERÁ HOJE A AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA, PREVISTA PARA SER ENTREGUE EM OUTUBRO

A pedra fundamental
nunciada no dia 20 de
dezembro de 2012, a
construção do CNTA (Cen-

tro Nacional de Treinamento
em Atletismo) poderá ter início
a partir de hoje, em Cascavel.
Pelo menos é isso que indica-
rá a ordem de serviço que tem
a assinatura marcada para as
11h, no terreno onde será edi-
ficada a obra, na região Oeste
da cidade, nas proximidades
da FAG (Faculdade Assis Gur-
gacz). O lançamento da pedra
fundamental contará com a
presença do secretário esta-
dual de Esporte e Turismo Di-
ego Gurgacz e do secretário
nacional de Esporte de Alto
Rendimento, Ricardo Leyser,
além de autoridades locais.

O investimento está empe-
nhado em mais de R$ 22 mi-

lhões, sendo 15 milhões, já
liberados, provenientes do
Ministério do Esporte e apro-
ximadamente sete milhões do
Governo do Estado do Paraná.

O empreendimento será
erguido pela empresa casca-
velense N Dalmina Constru-
ções Ltda, que terá 300 dias
(até outubro de 2015), acorda-
dos em contrato, para entre-
gar a obra à Confederação Bra-
sileira de Atletismo, que terá
a responsabilidade da contra-
tação de profissionais e aqui-
sição e manutenção dos equi-
pamentos, a serem adquiridos
com aproximadamente R$ 12
milhões que serão investidos
pelo Ministério do Esporte em
uma segunda etapa do proces-
so. Já o Governo do Paraná vai
arcar com despesas de água,

energia elétrica e limpeza.
No Brasil existem quatro

CNTAs, o de Cascavel será o
quinto e o primeiro na região
Sul do País. O espaço de mais
de 86 mil metros quadrados

contará com um moderna pis-
ta oficial, além de piscina, la-
boratórios de fisiologia do exer-
cício, pista coberta para trei-
namento e hotel/alojamento
para 100 pessoas.

MARIO FERREIRA

O jovem piloto Edgar Bueno Neto
trouxe para Cascavel o título da ca-
tegoria Júnior Menor da Copa das
Federações de Kart, encerrada sá-
bado no Kartódromo Internacional
de Volta Redonda (RJ). Edgar lar-
gou em quarto e assumiu a lide-
rança na metade da prova, mas na
penúltima volta levou um toque do
também paranaense José Muggi-
ati Neto e caiu para terceiro, atrás
também do carioca Sérgio Paiva. O
título só foi confirmado ao casca-
velenses nos boxes, onde ele, a prin-
cípio, não conseguiu entender por-
que tanta festa. É que Muggiatti e
Sérgio Paiva tinham sofrido pena-
lizações de três segundos por quei-
ma de largada. Muggiati também
foi penalizado pelo toque em Ed-
gar. “Não sabia da penalização
deles. Sofri demais e foi uma sur-
presa quando cheguei aos boxes.
Não conseguia entender porque
tanta festa, mas estou feliz com o
título”, disse Edgar, que já havia
sido campeão da categoria Cade-
te na primeira edição da Copa das
Federações, em 2011.


