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Câmara permite
“especular” sobre
novos quiosques

PÁGINA

04
Limpeza nos Cmeis
pode custar até
R$ 8,6 milhões/ano

Mais uma vez a oposição foi atropelada pelo rolo compressor da base governista e a
Câmara de Vereadores aprovou ontem projeto de concessão de quiosques em áreas

nobres da cidade sem muitos critérios. Por exemplo, não instituiu prazo de concessão e
ainda permitiu que os espaços sejam vendidos a terceiros a qualquer tempo.
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AÍLTON SANTOS

 Espuma
cobre

córrego
A Sanga Amambay, que
corta boa parte da zona
leste de Cascavel, está

coberta por muita
espuma. No local, é

possível sentir forte cheiro
de óleo e produtos

químicos. Fiscais do Meio
Ambiente prometeram ir

até o córrego para
investigar a situação.
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Atlético-PR vai
à Colômbia atrás
de título inédito
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O jornalista Hudson José foi
anunciado pelo governador
eleito Ratinho Júnior como
secretário de Comunicação
Social do Paraná a partir de

janeiro de 2019.

 “Nós vamos
consolidar o projeto

do governador
[Ratinho Júnior] e

a Comunicação
Social será uma das
bases da promoção

do Estado, com
transparência
e inovação”.

Sol
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Opinião
 DIVULGAÇÃO

 Imaginem: uma empresa de terceirização de mão de obra possui
100 colaboradores que prestam serviços em diferentes regiões de uma
cidade. Não é possível acompanhar o deslocamento desses funcionári-
os, por isso, quando o cliente liga dizendo que algum profissional não
compareceu, é difícil justificar essa ausência ou até mesmo resolver a
situação de forma rápida, enviando outro profissional. E essa é só uma
das dores desse setor.

É claro que algumas mudanças já estão acontecendo, como a flexi-
bilização da Lei da Terceirização, que possibilitou que essas empresas
respirassem mais aliviadas ao facilitar a contratação de terceiros, impulsi-
onando o crescimento do setor. O desafio agora é acompanhar esse
avanço, mas, para isso, é preciso superar as deficiências que ainda
existem quando falamos sobre fornecer mão de obra.

O uso da tecnologia torna-se essencial nesse cenário e deve ser
considerado como uma vantagem de mercado. Hoje já existem diferen-
tes ferramentas que podem ser aplicadas ao setor, como softwares que
fazem a gestão e análises de contratos e conseguem apontar a rentabi-
lidade de cada um. O uso de planilhas tradicionais não permite uma visão
360 graus do negócio e muitas vezes informações importantes para o
crescimento da empresa podem passar despercebidas.

Outra facilidade que a tecnologia entrega é o controle do desloca-
mento dos funcionários, por meio de aplicativo, evitando perdas de con-
trato por inadimplência e facilitando o gerenciamento e cobertura de
faltas, além de direcionar, de forma estratégica, a alocação da mão de
obra, com maior aproveitamento dos funcionários.

No Brasil, esse segmento tem crescido a cada ano e a retomada da
economia significa avançar ainda mais pela procura de terceiros, pois
grandes projetos precisam de mais pessoas envolvidas. É necessário,
portanto, enxergar a tecnologia como uma aliada para impulsionar esse
crescimento e melhorar a experiência e satisfação do cliente. Com pro-
cessos melhor definidos e uma gestão interna automatizada, é possível
ter colaboradores mais motivados e novos contratos assinados.

 A TECNOLOGIA É SUA ALIADA,
EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO!

Eduardo Pires é diretor do Segmento de Serviços da Totvs
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“O que estou fazendo aqui?”
A sessão de ontem da Câmara de Cascavel foi marcada por
desabafos do vereador Olavo Santos (PHS). Não é a primeira

vez que o parlamentar se diz incrédulo em relação aos
argumentos dos demais colegas - principalmente da base
governista. Ontem chegou a se perguntar o que estava

fazendo na tribuna e disse que sortudo mesmo é Gugu Bueno
(PR), atual presidente do Legislativo, cogitado a assumir cargo

no Palácio do Iguaçu devido ao apoio dado ao governador
eleito Ratinho Júnior (PSD).

FRACASSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Hermes “Frangão” Parcianello desmentiu ontem pedido de
dissolução do Diretório Estadual do MDB no Paraná, classificando
a notícia de “oportunista, covarde e desarrosoada”. Tal “mentira”
tentaria repassar ao presidente do partido no Estado, Roberto
Requião, o fracasso do MDB com a eleição de apenas 34
deputados federais. Frangão diz que o momento é de reflexão e
não de repassar responsabilidades. Em tempo: Requião convocou
a convenção estadual do partido para 15 de dezembro.

Óculos da zoeira
O vereador Sebastião Madril
(PMB) fez sucesso nas redes
sociais ao ganhar os “óculos
da zoeira” em vídeo
compartilhado no WhatsApp.
Ele puxou a orelha do futuro
presidente, Alécio Espínola
(PSC), que chegou atrasado e
registrou presença durante
votação.

Insistentes
Mais uma vez a força policial
se fez presente no
Legislativo. O delegado Nagib
Nassif Palma foi
homenageado por meio de
voto de louvor e
congratulações da Câmara de
Vereadores, que mais uma
vez reiterou o apelo ao
governador eleito Ratinho
Júnior (PSD) para que o
delegado fique no
comando da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

 Na sessão de ontem, Pedro Sampaio pediu mais duas coroas
de flores pela “decisão inconstitucional da base”.

 Rômulo Quintino, autor do primeiro pedido de “homenagem
póstuma”, completou que a Comissão de Justiça também
merecia a honra devido a decisões anteriores.

Injúria
O vereador Fernando Hallberg
(PPL) faltou ontem à sessão
da Câmara de Vereadores. Ele
estava em audiência no 3º
Juizado Especial Criminal,
onde tramita queixa-crime
movida contra Ricardo
Bernardo Castilho, presidente
da JCI Cascavel, por injúria. O
caso é de ordem pessoal.

IPTU on-line
A partir do próximo ano os
cascavelenses passam a
contar com mais uma
facilidade: o acesso aos
carnês do IPTU/lixo pelo
Portal da prefeitura. A
autorização partiu da
Secretaria de Finanças, mas
depende de solicitação pela
web dos contribuintes até o
dia 30. Seria essa uma forma
de eliminar a polêmica taxa
de expediente que cobra pela
impressão dos carnês.

Uma brecha a
especuladores

O rolo compressor da
base aliada ao Executivo mu-
nicipal conseguiu mais uma
vitória no Legislativo de Cas-
cavel. Ontem, durante o de-
bate sobre as concessões de
quiosques em áreas nobres
da cidade, a maioria dos par-
lamentares decidiu pela au-
torização ao repasse das
estruturas a terceiros, após
licitação. Eles rejeitaram pa-
recer contrário da Comissão
de Redação e Justiça.

Por meio de emenda do
vereador Mauro Seibert (PP),
o projeto encaminhado pela
prefeitura estabelece que,
em caso de doença do co-
missionário - definido em con-
corrência pública - ou de al-
gum familiar, o quiosque po-
derá ser vendido a um terceiro
que não precisa nem ter par-
ticipado da licitação. O valor
deverá obedecer apenas os
investimentos feitos pelo co-
missionário, com comprova-
ção de notas fiscais. “Não
tem controle [das vendas dos
quiosques]. Cria possibilida-
de de esquema e especula-
ção”, alertou Paulo Porto

 Reportagem: Josimar Bagatoli

(PCdoB), que foi ignorado
pela base.

O líder de Governo, Rômu-
lo Quintino, defendeu que os
parlamentares aprovassem a
emenda e que se o Jurídico
do Município entendesse ser
ilegal, seria vetada. “A emen-
da apenas atrai mais interes-
sados que virão com maior
segurança participar da lici-
tação, sabendo que minima-
mente o que investiu poderá
ser recebido de volta”.

Até mesmo a tentativa
de limitar o tempo da con-
cessão foi barrada pela base
governista. Emenda do ve-
reador Fernando Hallberg
previa prazo de até cinco
anos prorrogados por mais
cinco anos, mas foi rejeita-
da pela maioria.

Assim, o edital para as
concessões dos espaços
públicos passa a ser defi-
nido conforme os interes-
ses da prefeitura, nos mes-
mos moldes da concessão
do estádio, do kartódromo
e do estádio.

Banheiros obrigatórios
Por meio de emenda do vereador Roberto Parra (MDB)

consta como obrigatória a disponibilidade dos banhei-
ros à população pelos futuros comissionários dos qui-
osques. Sobre a possibilidade de veto do Executivo, pre-
valeceu a mesma opinião: que seja decidido pelo chefe
do Executivo municipal. A discussão ocorreu em meio a
muitas críticas ao empréstimo do PDI (Programa de De-
senvolvimento Integrado). “Pensaram só no dinheiro e
não na população. Não precisaria um vereador falar que
o cascavelense tem necessidade fisiológica. Vai aonde?
Nos coqueiros, atrás do orelhão? Pensaram em tudo,
menos na população. São US$ 48 milhões e estamos
discutindo um banheiro”, criticou Parra.
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 Após exaustivo debate para ex-
tinguir o cargo de zeladoria na Edu-
cação, hoje a Prefeitura de Casca-
vel lança edital para contratar a
empresa que ficará responsável
para limpar os Cmeis (Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil).

No mês passado houve inclusive
a ameaça de suspensão das ativida-
des devido à falta de servidores caso
não houvesse a mudança na legisla-
ção municipal que permitisse a ter-
ceirização da mão de obra.

Desde agosto faltam servidores
para a limpeza das unidades devi-
do ao fim de do contrato vigente, e,
mesmo com a defasagem e o anún-
cio de interrupção das atividades,
os alunos não ficaram sem aulas.

Conforme as regras estipuladas
na licitação, a contratada deverá ser
especializada em serviço de limpe-
za, higienização e conservação e terá
que fornecer produtos, equipamen-

R$ 8,6 milhões para
a limpeza dos Cmeis

tos e uniformes aos terceirizados.
A abertura das propostas ocor-

rerá dia 17 deste mês, às 14h01,
com valor máximo estipulado de R$
8.651.342,76, ou seja, R$ 720,9
mil por mês. A partir de 24 de ja-
neiro os terceirizados deverão es-
tar a postos nas unidades defini-
das pela Secretaria de Educação.

Será necessário recrutar em

menos de dois meses 191 zelado-
res, com sete encarregados, que
cumprirão jornada de trabalho de
44 horas semanais. Grosso modo,
o custo do contrato representa cer-
ca de R$ 3,6 mil por trabalhador
contratado, três vezes e meia o
salário de um zelador concursado.

GARANTIAS
O caos no setor ocorreu em agosto deste ano quando uma empresa

terceirizada pela antiga gestão atrasou os salários das servidoras e decretou
falência. Sem as zeladoras contratadas pela empresa, a prefeitura teve que
manter o atendimento com ajuda de pais, professores e demais zeladores.

Para evitar que a futura empresa contratada atrase os salários, a Procuradoria
Jurídica incluiu no edital punições como multas e até a rescisão do contrato.
No caso da execução do serviço, se as terceirizadas atrasarem o trabalho, a
empresa será punida com multa de 0,3% do valor total. Caso serviços não

sejam executados, a multa será de 5%, podendo chegar a 20%.
No edital constam os Cmeis, mas a licitação será por metro quadrado. A
área total a ser limpa pela empresa é de 121,8 mil metros quadrados,

incluindo área interna comum, laboratórios, área externa e 300 metros
quadrados de vidros, tudo com limpeza diária.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Com o tema “A conquista dos direitos da pessoa
com deficiência: avanços e retrocessos”, foi

realizada ontem (4), no auditório da prefeitura, a
3ª Conferência Municipal do Direito da Pessoa com

Deficiência de Cascavel, durante todo o dia.
Durante a solenidade de abertura, o prefeito Leonaldo
Paranhos assinou o anteprojeto de lei que cria e institui

a carteira de saúde para as pessoas com deficiência,
que são aquelas que apresentam impedimentos a

longo prazo. Também assinou o anteprojeto de lei que
dispõe sobre alterações no Plano de Cargos,

Vencimentos e Carreiras do Servidor Público Municipal
e cria o cargo de “tradutor e intérprete de libras”.

Márcia Baldini, secretária municipal de Educação, destacou importância da conferencia no levantamento, no encaminhamento e
na resolução de questões que afligem as pessoas com deficiência: “Aqui é o lugar e o momento de estarmos discutindo a

problemática das políticas públicas em relação às pessoas com deficiência. Nós, da rede pública de ensino, tivemos muitos avanços
e, mais ainda, temos muitos desafios pela frente para a verdadeira inclusão da pessoa com deficiência”.

Intérprete de libras

SECOM
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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.
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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
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 A Sanga Amambay, que passa
nas proximidades da Rua do Café,
no Bairro Cataratas, e corta boa
parte da zona norte de Cascavel,
está coberta por muita espuma.

No local, é possível sentir forte
cheiro de óleo e produtos químicos.

O chefe da fiscalização da Secre-
taria de Meio Ambiente, Jair Soa-
res, disse que vai levar equipes ao
local para averiguar a situação. “Va-

Espuma cobre córrego

Casa Dona Vani promove bazar
A Associação Casa Dona Vani está

com quase tudo pronto para a quarta
edição do “Cabide Beneficente”. Ao lon-
go dos últimos meses, 28 locais de
Cascavel se transformaram em pontos
de coleta de doações. Os itens arreca-
dados serão vendidos no bazar que co-
meça nesta sexta-feira (7) das 13h às
21h e segue no sábado (8), das 9h às
21h, e no domingo (9), das 9h às 12h,
na Capela Nossa Senhora das Graças,
que fica na Rua Padre Ricardo, 1.287,
no Jardim Aclimação, em Cascavel.

A intenção é conseguir recursos
para manter a associação que abriga
acompanhantes de pacientes que pas-
sam por tratamento de saúde em Cas-
cavel. “Este ano temos um foco: arre-
cadar dinheiro para a ampliação da
casa. Vamos fazer mais leitos e aumen-
tar a estrutura para o bem-estar dos
acompanhantes que serão acolhidos.
E também pagar as despesas da casa.
Geralmente recebemos doações de co-
mida e produtos de limpeza ao longo
do ano, mas ainda existem despesas
como contas de água, luz e pagamen-
to de salário”, conta Cláudia da Silva
Frantiozi, idealizadora da associação.

Serão comercializados calçados,
roupas, acessórios, utensílios de co-
zinha e objetos para casa. Os itens,
novos e usados, serão vendidos a
um preço bem acessível, variando
entre R$ 2 e R$ 40 apenas. E ainda
é possível doar: há pontos de coleta
disponíveis na cidade e mesmo du-

mos ver o que é esse composto na
espuma, identificar certinho e ten-
tar localizar o causador do proble-
ma”, garantiu.

Segundo ele, será feita uma
vistoria na região ainda na ma-
nhã desta quarta-feira. A equipe
pretende investigar para desco-
brir se o problema é causado por
empresas do bairro e se há ris-
co ao meio ambiente.

rante o bazar, as doações podem ser
feitas diretamente na capela.

Para se voluntariar ou para saber
quais são os pontos de coleta, bas-
ta entrar em contato com a diretoria
da instituição, por meio do telefone
(45) 9912-6843.

 AÍLTON SANTOS
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 Os novos ônibus do transporte
público de Cascavel já têm em seu
layout a inscrição “cidade inteligente”,
mas no sistema de transporte, tiran-
do os sensores que darão preferên-
cia aos coletivos nos semáforos, nada
mais se diferencia da atual operação.

Por enquanto. A Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) encomendou à Fundetec (Fun-
dação para o Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico) a criação de algo que
evoluísse o controle dos horários nos
terminais e da fiscalização das empre-
sas operadoras do sistema.

O presidente da Fundetec, Alcio-
ne Tadeu Gomes, disse que, em par-
ceria com uma empresa de software

encubada na fundação, está sendo
desenvolvido um projeto interessan-
te. “Vai ser o fiscal do futuro. Desco-
nheço outro lugar que controle as li-
nhas nos terminais com fiscalização
eletrônica. Vai haver um controle
muito mais rigoroso das empresas,
vai melhorar a gestão, enfim, são
muitas as vantagens”, adianta.

Quanto isso vai custar? Nin-
guém sabe ainda. O protótipo será
apresentado neste mês para Cet-
trans e Fundetec.

A proposta é instalar dispositivos
nos 156 ônibus mais 20 antenas de
comunicação divididas entre os cinco
terminais de transbordo de Cascavel.
As antenas vão se comunicar com os
dispositivos dos ônibus para fazer o
controle das operações.

A previsão é de colocar tudo
para funcionar no primeiro trimes-
tre de 2019. “As gestões munici-
pais são curtas, temos que correr
para implantar as inovações e evo-
luir o sistema de transporte o
quanto antes”, diz Alcione.

Transporte público
terá fiscal do futuro

Fiscalização manual
Hoje os fiscais da Cettrans
controlam os horários de entrada
e saída dos ônibus nos terminais.
Todos têm uma escala para ser
rigorosamente cumprida. Eles
também são responsáveis em
atender os passageiros e ficar de
olho em quem tenta causar
algum tumulto, como
entrar sem pagar.
“Com esse novo sistema, o fiscal
terá mais tempo para cuidar da
organização do terminal, evitar
entradas clandestinas e poder
auxiliar as necessidades dos
passageiros”, explica o presidente
da Fundetec, Alcione Gomes.
Estão sendo feitos agora testes na
incubadora para conseguir os
equipamentos mais baratos e
eficientes. “É um projeto que vai
dar certo. Cascavel precisa disso
para continuar evoluindo no
conceito de cidades inteligentes”,
acrescenta Alcione.

 Reportagem: Silvio Matos

Tecnologia reduz custos
Mesmo sem o custo do sistema
inteligente de fiscalização dos

terminais, o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, acredita que a

tecnologia vai colaborar com as
despesas da companhia, especialmente

com pessoal, pois a nova estrutura
demandaria mais 41 fiscais.

“O sistema nos ajudará bastante. É
prático, moderno e não precisaríamos

contratar mais pessoal, até porque
nem temos condições para isso. Já

temos muitos fiscais e contratar mais é
difícil. O sistema digital, além de estar
no conceito de cidade inteligente, vai

colaborar de outras formas”.

FISCALIZAÇÃO manual está com os dias contados

 AÍLTON SANTOS
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Bazar Apaexonado
Nesta quarta-feira tem mais um Bazar Apaexonado, com

artigos a preços que vão de R$ 2 a R$ 50. São centenas de
peças como roupas e calçados para crianças e adultos, além
de artigos para festas, acessórios e muito mais. Os recursos
angariados vão contribuir para investimentos no projeto de
remodelação estrutural da Apae de Cascavel. Será das 7h às

18h30, na sede da escola, Rua Manaus, 3.990.

Era tão azarado que, se
quisesse achar uma

agulha no palheiro, era só
sentar-se nele.

Jô Soares

Nelson Rodrigues
O CoolHall apresenta
Doroteia, de Nelson

Rodrigues, com direção de
Lair Junior. Será neste

domingo, no Teatro CoolHall
(Rua Paraguai, 885).
Ingressos a R$ 10 na

bilheteria. Censura: 12 anos.
Mais informações:
(45) 99938-5654.

Meio ambiente
Toda a comunidade de
Cascavel e região está
convidada a assistir à

palestra gratuita com o
professor Genebaldo Freire

Dias, PhD em Ecologia, autor
de 19 livros sobre a temática
ambiental, com 44 anos de

prática acadêmica e ativismo
ambientalista. Ele falará

sobre “Cenários e desafios
socioambientais” na noite
desta quinta-feira (6), no

auditório do Centro
Universitário Fundação Assis
Gurgacz, a partir das 19h. A

entrada é franca.

Natal para Todos
Hoje tem edição especial da
Feira do Teatro, das 16h às
22h. A ação faz parte do
Natal para Todos, que
também conta com

apresentações a partir das
20h ao lado da Casinha

do Papai Noel, em
frente à Catedral.

Descansando

no descanso,

a sempre

contagiante

Adriana

Azambuja Mylla

DIVULGAÇÃO

A psicóloga Deise Rosa e a médica
Raquel Camargo, mulheres que
fazem a diferença

DIVULGAÇÃO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

Em “Malhação”, Getúlio pensa em como despistar
Vagner, e Érico hesita. Todos se surpreendem com o
visual de Jade. Hugo sugere que Dandara dê uma
chance para Leonor. Paulo fica desanimado com o
show de trapézio que planeja para a apresentação no
Sapiência, mas Marli incentiva o namorado. Rosália
questiona Pérola e Maria Alice sobre a festa na ONG.
Érico decide apresentar Vagner para Rafael, Vinícius
e seus amigos. Vagner reconhece Júnior e teme a
reação do menino ao saber que ele quer tomar um
rumo na vida. Flora confessa a Heitor que tem receio
de sua apresentação com Paulo. Acompanhada de
Hugo, Dandara pede para conversar com Marcelo e
Leonor. Vagner se encanta com Soninha.

Jade aparece de visual novo

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Espelho da vida
Cris incentiva Alain a se aproximar de Pris-

cila. Alain vai ao local do acidente de Felipe.
Mauro César não gosta de saber que Mariane
saiu com Marcelo. Mariane e Marcelo são fo-
tografados no restaurante. Neusa castiga Tava-
res por causa de Solange. Margot sonha com
Vicente. Emiliano vê Solange ao olhar para Le-
nita. A equipe de cinema se reúne para ir à
fazenda, e Isabel chega com Priscila.

O tempo não para
Teófilo impede que Coronela expulse Mo-

nalisa e Zelda da pensão. Betina fica intrigada
quando Lúcio afirma que irá mantê-la sob sua
proteção. Barão contrata Teófilo novamente para
cuidar de seu livro-caixa. Elmo consegue o
empréstimo para comprar a padaria. Dom Sa-
bino fica furioso quando Padre Luís comunica
que vai com Agustina a Roma. Lúcio confronta
Livaldo e confessa não entender como um pai
pode querer destruir o próprio filho.

O sétimo guardião
Marilda revela a Valentina sobre a passa-

gem secreta até a fonte. Com a intenção de
reconstruir o túnel até a fonte, Valentina ordena
que Tobias acione Ypiranga para refazer parte
da obra em sua casa. Luz revela a Gabriel que
Sampaio a está seguindo. Lourdes conta a Eli-
sa seu plano de seduzir Olavo. Machado e

Aranha repreendem Judith por permitir a entra-
da de Gabriel no casarão. Milu e Jurandir tro-
cam insultos. Padre Ramiro repreende Mirtes
e Jurandir por maldizerem Milu e Feliciano.
Tobias e Clotilde pedem que Neide convide Fir-
mina para cozinhar para eles. Rita de Cássia
convence Leonardo a fazer um teste de câme-
ra com ela. Mirtes provoca João Inácio na fren-
te de Guilherme. Geandro flagra Júnior com
uma arma nas mãos. Valentina consegue falar
com Marcos Paulo.

Teresa
Aurora responde que o rapaz se chama Mari-

ano e já não é mais taxista, agora é médico. Aída diz
a Mariano que ele está muito bem vestido, ele agra-
dece o elogio e responde que não tem problema
nenhum em ser taxista. Aída diz que pelo menos ele
não é como Teresa, que fingia e se sentia milionária,
mas não tinha nem um teto decente para morar.
Aída comenta com Genoveva sobre sua preocu-
pação ao saber que Paulo pode ser usuário de
drogas. Genoveva garante que Paulo fez vários
exames e todos deram negativos para substâncias
tóxicas. Arthur deixa claro para Paloma que serão
sócios, mas não terão nenhum trato pessoal, pois o
que ocorreu entre eles ficou no passado, pois agora
ama Teresa e se casará com ela.

As aventuras de Poliana
Marcelo, Débora e João vão a um jantar na

casa de Roger e Verônica. Raquel relembra

seu beijo com Guilherme.Mirela tem uma con-
versa com Vinícius. Afonso visita Poliana e Lu-
ísa. João encontra a mala dos pais de Poliana
no quarto de Filipa. Benício, Gael e Mário des-
confiam que Sr. Pendleton tem escutas na es-
cola. Mirela reclama de ter que dividir o seu
quarto com Nanci. João, Marcelo e Débora vão
até à casa de Luísa para devolver a mala dos
pais de Poliana. Helô pergunta para Poliana
quem roubou a mala e ela prefere não contar.
Roger tira satisfação com Claudia e afirma que
Yasmin roubou a mala para prejudicar Filipa.
Waldisney procura Luísa para conversar.

Jesus
Gestas pede para se esconder na casa de

Judite. Asisa pede para falar com o centurião
romano e denuncia o local de reunião dos ju-
deus. Jesus e seus discípulos chegam à cida-
de de Betsaida. Judite tenta impedir, mas Caius
entra em sua casa à procura de Gestas. Pilatos
recebe Fílon de Alexandria no palácio. Filipe
encontra seu irmão cego e fala sobre Jesus.
Caifás chega em casa e expulsa os soldados.
Gestas permanece escondido em baixo da
cama. Jesus cura a cegueira do irmão de Fe-
lipe, que os convida para sua casa. Judite tenta
convencer Caifás, mas ele não sai do quarto.
Natanael se declara para Yoná.Jesus ora a
Deus, afastado. Tomé é tentado pelo Satanás e
acaba bebendo. Judas Tadeu percebe que ele
está bêbado.



VARIEDADES 11CASCAVEL, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Boa fase para desenvolver ideias no trabalho.
Espere notícias positivas no amor, mas não mistu-
re romance com questões profissionais. Convivên-
cia em família com altos e baixos. Poderá se livrar
do estresse numa viagem ou passeio.

To
ur

o

Converse com colegas e ajude quem precisa no
seu serviço, mas fique longe de gente fofoqueira.
Paquera protegida: talvez um amigo ou familiar
possa lhe dar uma força. Ex-amor deverá reapa-
recer. Poderá encontrar um jeito novo de faturar.

G
êm

os

Pense duas vezes antes de gastar com coisas
supérfluas ou investir dinheiro em ideia de cole-
ga: leia contratos atentamente. Reforce os laços
com a pessoa amada e evite o ciúme. Será melhor
fugir de discussão com parente mais velho.

C
ân

ce
r Vai precisar trabalhar duro para atingir metas no

trabalho. Procure agir nos bastidores. Com sim-
patia e charme, poderá arrasar na vida a dois. É
possível que uma pessoa nova balance seu cora-
ção. Cuidado com acidentes em casa.

Le
ão

Bom astral para aprender coisas novas e
crescer na carreira. Talvez um segredo
venha à tona. Intimidade quente na relação
afetiva, desde que você não faça cobran-
ças. Nas horas vagas, que tal estudar
melhor o projeto da casa própria?

V
ir

ge
m

Se quiser trocar de emprego, investigue sua
área e peça ajuda a amigos. Fase tensa na
paixão: poderá sofrer decepção com paquera.
Caso tenha relacionamento sério, espere esta-
bilidade. Segredo do passado deverá ser re-
solvido numa boa.

Li
br

a

Fase excelente para tentar aumento de salário:
use sua energia para comunicar seus desejos,
atrair aliados e vencer desafios em grupo. Cli-
ma tenso no amor: faça programas diferentes
com seu par. Boa hora para abandonar velhos
vícios.

E
sc

or
pi

ão Modere sua vontade de mudar as coisas
no trabalho, pois o momento não é indica-
do. Poderá repaginar seu visual com su-
cesso. Paquera favorecida! Você e seu
amor deverão realizar um sonho juntos.
Cuidado com desilusão com amigo.

S
ag

it
ár

io Use sua criatividade para lidar com pen-
dências e mudanças de última hora no ser-
viço. Intimidade quente no romance! Con-
trole sua ansiedade para não discutir com o
pessoal de casa. É possível que um amigo
lhe conte um segredo.

C
ap

ric
ór

ni
o Mostre que vai dar conta das suas tarefas

profissionais, mas não prejudique os outros
em nome da sua ambição. Uma novidade
na carreira deverá surgir. A dois, há boas
notícias chegando. A saudade, porém, po-
derá atrapalhar romance à distância.

A
qu

ár
io

Terá boas surpresas no trabalho, mas con-
trole sua teimosia, que pode criar atritos.
Momento positivo para pensar em socieda-
de com colega. Converse mais com a pes-
soa amada. Sexualidade vibrante: aprovei-
te! Cuidado com perda financeira.

 P
ei

xe
s Você poderá resolver problemas ligados a

dinheiro em família. É provável que um
parente lhe passe dicas profissionais. Ro-
mance vai exigir dedicação e carinho. Um
colega deverá chamar sua atenção. Boa
hora para participar de jogos ou apostas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 45

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

 Na manhã desta quarta-feira (5),
o Depen (Departamento Penitenci-
ário) entrega equipamentos para os
agentes penitenciários de Casca-
vel. No evento, que começa às
8h30 na Câmara de Vereadores,
haverá também palestras, divulga-
ção sobre outros investimentos que
vão melhorar o trabalho dos servi-
dores do sistema penitenciário e o
anúncio de um curso de capacita-
ção para agentes.

Sem quantificar equipamentos,
a assessoria informou que o asses-
sor técnico de segurança do Depen-
PR Humberto Benigno aproveitará
a ocasião para realizar a entrega de
coletes balísticos para os agentes
penitenciários de Cascavel.

Segundo a assessoria, ele
deve falar sobre os investimen-
tos que o Depen está realizando
na área de tecnologia de comu-
nicação entre agentes e unida-
des. Além disso, será lançado
um curso interno para a formação
do Setor de Escolta Armada do
Depen, que será ofertado para os
agentes de Cascavel.

Depen entrega
coletes a agentes

PALESTRAS
As palestras “Uma nova visão de
direitos humanos para a segurança
no sistema prisional” e
“Tecnologias de segurança, uma
garantia para os direitos humanos
no âmbito prisional” serão
ministradas pelo armeiro da SOE
do Depen Thiago Pardinho e pelo
assessor técnico de segurança do
Depen-PR e ex-comandante-geral
da DOS (Divisão de Operações
de Segurança do Depen)
Humberto Benigno.

O evento é uma parceria do De-
pen com a SOE (Seção de Operações
Especiais), o Sindarspen (Sindicato
dos Agentes Penitenciários do Para-
ná) e a Prefeitura de Cascavel.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: DEPEN

PENITENCIÁRIAS vão receber

radiocomunicadores de alta tecnologia

 Radiocomunicadores digitais
(modelo P-25) licitados pelo De-
pen (Departamento Penitenciá-
rio) ainda não têm data para che-
gar a Cascavel.

Eles serão distribuídos a to-
das as unidades do Estado num
prazo de 120 dias após a emis-
são da ordem de fornecimento.

Em sua visita à PIC (Penitenci-
ária Industrial de Cascavel), na se-
mana passada, o diretor do De-
pen, Francisco Caricati, falou so-
bre os investimentos que o órgão
está realizando para melhorar a
segurança e o trabalho dos agen-
tes: “Adquirimos um equipamen-

to de última geração que será
destinado a todas as unidades
penais do Estado, para o grupo de
intervenção, a SOE, além de todas
as nossas centrais de transpor-
te. O Depen agora terá um siste-
ma de comunicação próprio, lím-
pido e eficiente”.

Os rádios de alto desempe-
nho têm sistema de GPS que fa-
cilita a localização de viaturas
em deslocamento e possibilita-
rão um melhor contato entre as
unidades penais.

O valor da licitação foi de R$ 12,2
milhões para fornecimento de equi-
pamentos para todo o Paraná.

 Investimento em tecnologia
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Giro da
Violência

Invadiu a BR
Um acidente foi registrado na BR-277, na
altura do Trevo da Carelli, na manhã de
terça-feira (4), em Cascavel. Duas pessoas
estavam no veículo Palio quando o
motorista iniciou a travessia da rodovia
sem perceber o caminhão que passava. O
carro acertou a lateral do caminhão e
ficou com a frente bastante destruída. O
motorista, Ademar de Morais, de 40 anos,
bateu a cabeça e sofreu mau jeito no
pescoço. Ele foi atendido pela ambulância
da Ecocataratas. A mulher que estava no
banco do carona não se machucou. A BR-
277 ficou parcialmente interditada e a PRF
esteve no local para registrar o acidente.

Foi inaugurado ontem, em Curiti-

ba, pela governadora Cida Borghetti

e pelo ministro da Segurança Públi-

ca, Raul Jungmann, o Centro Integra-

do de Inteligência de Segurança Pú-

blica da Região Sul (CIISP). O centro

vai funcionar no prédio da Secreta-

ria de Estado da Segurança Públi-

ca e tem como principal objetivo cen-

tralizar as informações relaciona-

das ao combate do crime organiza-

do, tráfico de drogas e armas e uni-

ficar o trabalho contra a criminali-

dade, integrando as forças de se-

gurança do Paraná, de Santa Catari-

na e do Rio Grande do Sul.

Centro integra as
forças de segurança

Acidente de trabalho
Um trabalhador ficou ferido ao ser
atingido por uma peça de metal em
uma construção na manhã de terça-
feira (4) no Bairro São Cristóvão, zona
leste de Cascavel. Marcos Paulo
Chagas, de 44 anos, sofreu contusão
no joelho direito e fratura no pé
direito. Após receber os primeiros
atendimentos do Siate, ele foi
encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

Adolescente apreendido
Um garoto de 13 anos foi apreendido
pela Polícia Militar, no Conjunto Riviera,
zona norte de Cascavel, na segunda-feira
(3), por ameaçar a própria mãe. De
acordo com a polícia, ele usava uma
faca e ameaçou a mulher. Bastante
agressivo, o jovem resistiu à apreensão
e a PM precisou contê-lo a força. Ele foi
encaminhado à 15ª SDP.

Passe o leitor

de QR Code do

seu celular para

ver o momento

da colisão.

 FRONTEIRA
De acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, para que o

trabalho seja eficiente os agentes lotados no Centro Integrado de Inteligência

de Segurança Pública da Região Sul precisarão manter contato permanente

com os comandos da Polícia Militar e das agências de inteligência

especialmente nas cidades de fronteira, onde o tráfico e o contrabando têm

raízes. Uma das cidades visadas é Cascavel, rota desses crimes. “Informações

colhidas com os comandos e as inteligências de cada cidade e unificadas no

centro de inteligência servirão para subsidiar operações, fornecer dados para

investigações, ações de ruas ou trabalhos preventivos e outros.”

O CIISP é uma cooperação en-

tre a União e o governo do Esta-

do. O Paraná entra com espaço

físico e a União vai garantir o cus-

teio do funcionamento da estru-

tura, a mobilização dos profissio-

nais e a capacitação de servidores

que atuarão na unidade.

Devem trabalhar no centro in-

tegrado de inteligência cerca de

20 a 30 agentes, entre servido-

res das forças de segurança lo-

cais dos estados do Sul, da Polí-

cia Federal, da Polícia Rodoviária

Federal e de agentes da SSP (Se-

cretaria Segurança Pública).

Incêndio ambiental
Um incêndio ambiental de
proporção média foi registrado no
Bairro Pioneiros Catarinenses no
fim da tarde dessa terça-feira (4),
nas proximidades do Loteamento
Santa Mônica. O Corpo de
Bombeiros controlou as chamas que
atingiram um terreno baldio. Ninguém
ficou ferido, porém o que preocupa
é que esse foi o quarto foco de
incêndio ambiental na terça-feira.
Outros três casos foram registrados
na Rua Rio da Paz, no Bairro Alto
Alegre e no Bairro Santa Cruz.

AÍLTON SANTOS
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Nome especulado algumas ve-
zes para compor o elenco do Cas-
cavel Futsal, o ala Lucas Brito de
Paula, de 22 anos, foi confirmado,
ontem, como reforço da Serpente
Tricolor para 2019. O popular “Pe-
dala” (foto) estava no salonismo
gaúcho, na equipe do Uruguaiana.

O jogador já conhece o futsal pa-
ranaense, pois de 2017 até o últi-
mo mês de agosto fez parte do elen-
co do Marechal, levado à equipe por
Paulinho Sananduva, com quem tra-

Pedala, Cascavel Futsal
balhou no Sananduvense (RS).

Ademais, atuou no futsal paulis-
ta, por Corinthians, Elite Itaqueren-
se, Juventus Mooca, São José e
Círculo Militar, e defendeu a sele-
ção brasileira da categoria sub-20.

Além de Pedala, o Cascavel
Futsal já anunciou o técnico Cas-
siano Klein, o ala Rabisco e o pivô
Deivão 2019, além do retorno do
goleiro Alê Falcone e das renova-
ções de Issamu, Adeirton, Mad-
son e Jorginho.

O veterano Volmar Geraldo Franco, de
47 anos e conhecido como Geraldinho,
voltou do 19º Campeonato Brasileiro
de Atletismo Master, realizado no fim
do mês de novembro em São Bernardo
do Campo (SP), com quatro medalhas
no pescoço. Ele foi ouro nos 100m rasos,
prata no salto em distância e bronze nos
200m rasos e no revezamento 4x100m. “Eu
estava confiante, mesmo tendo ficado quase
um ano sem conseguir treinar e competir por
causa de um acidente”, diz o atleta, que
agradeceu ao apoio de Europa
Lubrificantes, Secesp, Lucas da Univel, Luiz
Volpato e Lúcio da Palotina Esportes.

Copa Amop
 Representante cascavelense na final da Copa Amop de Fute-

bol Amador 2018, o D’Napolli largou na frente do time de Cafelân-
dia no primeiro jogo da decisão, realizado domingo, no Ninho da
Cobra. A vitória por 1 a 0 dá a vantagem do empate do D’Napolli
no jogo derradeiro, marcado para domingo em Cafelândia. Caso o
time da casa triunfe, o campeão será definido nos pênaltis. Há
três, D’Napolli e Cafelândia decidiram a Copa Assis e a equipe
cascavelense venceu o adversário nos pênaltis fora de casa.

A equipe União (foto) foi a grande vencedora da edição 2018 da Copa
Comercial de Futebol Suíço, pela categoria Livre, encerrada no fim de semana.
Além do título de campeã, conquistado de maneira invicto, a equipe teve Ederson
Melin com o troféu de goleiro menos vazado, Fernando Gomes com o troféu de
destaque do campeonato e Gelson Piroli com o troféu de destaque da final. Vice-
campeão, o time Agrossol/Queiróz Agronegócios teve o artilheiro, Daniel Silveira.
Ao todo a competição contou com 16 equipes e ocorreu durante dois meses.

COMERCIAL

FÁBIO DONEGÁ
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 Local tido como a casa do bas-
quetebol cascavelense, o Ginásio
Eduardo Luvison, no Ciro Nardi,
será palco de importantes dispu-
tas pela modalidade nos próximos
dias. A começar por esta noite,
quando Team Ninja e The Queens
disputam o título do Municipal Fe-
minino, a partir das 20h.

A competição foi aberta no dia
29 de outubro com a participação
de cinco equipes. Todas jogaram

A equipe N1 Team Brasil (foto) foi
a grande vencedora do Paraná Open
de Tatame, campeonato de
kickboxing realizado no Ginásio da
Neva, no fim de semana e que
contou com 100 atletas das regiões
oeste (Cascavel, Toledo e Foz do
Iguaçu) e norte (Maringá e
Apucarana) do Estado. A também
cascavelense CMT (Cesar Marcussi
Team) ficou em segundo lugar e a
equipe maringaense Ponto 1 faturou
o troféu de terceiro lugar.

entre si e as duas melhores agora
disputam o título. O Team Ninja che-
ga invicto, com quatro vitórias, in-
cluindo uma por 58 a 37 sobre o
The Queens, que amargou apenas
essa derrota no campeonato.

Depois, na sexta-feira (7), será
a vez da nova geração do basquete
cascavelense ganhar as quadras
do Eduardo Luvison, com a segun-
da rodada do Municipal Sub-16,
que foi aberto no fim de semana e

que conta com quatro equipes: Co-
légio Wilson Jofre, Colégio Eleodo-
ro, Colégio Marista e Ciro Nardi.

No sábado (8), será a vez do
naipe masculino da categoria adul-
ta definir o campeão municipal.
Num dia festivo no Ciro Nardi, Fisi-
ocenter/Fast Gourmet e Cascavel
8ers disputarão o título a partir das
17h30. Antes, às 16h, Jamaica
Abaixo de Zero e The Best CCR dis-
putarão o terceiro lugar.

Num fim de semana festivo no ginásio de esportes do Colégio Estadual Padre Carmelo
Perrone, em Cascavel, equipes femininas e masculinas da categoria sub-17 de Cascavel,
Foz do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Maripá e Santa Helena confraternizaram
(foto) e se confrontaram pela Copa Lindeiros de Voleibol. Os iguaçuenses do Colégio
Cataratas ficaram com o título de campeão geral, com vitórias nos dois naipes. Já os
cascavelenses do Farb/Perrone terminaram em quarto lugar nos dois naipes.

 Copa do Brasil
de Taekwondo

Os melhores taekwondistas do País

estarão reunidos no Rio de Janeiro a

partir de amanhã para as disputas da

Copa do Brasil de Taekwondo 2018,

na Arena da Juventude.

Cascavel terá quatro representantes na

competição. Gustavo Lupion na

categoria infantil, Lainy Makerli da Silva

e Fabiana Santiago na categoria juvenil

e Luane Camargo na categoria cadete.

Os quatro habilitaram para a Copa do

Brasil ao vencerem suas respectivas

divisões de peso e faixa, dentro de suas

categorias, na Copa Paraná. Agora eles

esperam participar da competição

nacional até domingo, quando serão

conhecidos os três primeiros colocados

de cada categoria, que conquistarão

15 pontos no ranking nacional.

Decisões no basquete

ARQUIVO ATLETAS

FARB
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       SUL-AMERICANA
22h45 Jr Barranquilla x Atlético-PR

      COPA DO REI
16h30 At. de Madri x Sant Andreu
16h30 Girona x Alavés
17h30 Real Sociedad x Celta
17h30 Sevilla x Villanovense
17h30 Villarreal x Almería
18h30 Barcelona x Leonesa
18h30 Valladolid x Mallorca

      INGLÊS
17h45 Burnley x Liverpool
17h45 Fulham x Leicester
17h45 Wolverhampton x Chelsea
17h45 Everton x Newcastle
18h Man. United x Arsenal
18h Tottenham x Southampton

      FRANCÊS
16h Bordeaux x Saint-Etienne
16h Caen x Nîmes
16h Dijon x Guingamp
16h Lyon x Rennes
16h Nantes x Olympique
16h Reims x Toulouse
18h Strasbourg x PSG

Furacão na Colômbia
Perto de se tornar centenário, o Clube
Atlético Paranaense fará nesta noite a
partida mais importante em seus 94
anos de história. O jogo é o primeiro

da final da Copa Sul-Americana com o
Junior Barranquilla, às 22h45 (de

Brasília), na Colômbia. Depois,
repetirá a dose na próxima quarta-
feira (12), pela partida de volta, na

Arena da Baixada.
Nesta finalíssima da competição, o gol
marcado fora de casa não é critério de

desempate, uma novidade para o
Furacão, que tem a melhor campanha da
competição e que fez de seus jogos como

visitante seu trunfo para avançar uma
fase de cada vez.

Foi assim na segunda fase, quando
venceu o Penãrol no Uruguai, nas oitavas

de final, quando venceu o Caracas na
Venezuela, e nas quartas de final, quando
venceu o Bahia em Salvador. Depois, foi

só confirmar a vaga diante de sua
fanática torcida na Arena da Baixada, o
que os atleticanos esperam novamente
nesta inédita disputa, que vale vaga na

Libertadores 2019.
Na campanha rumo à final, houve ainda a

decisão da vaga como visitante na primeira
fase e na semifinal. Na etapa inaugural
venceu o Newell’s Old Boys em casa e

eliminou o rival na Argentina mesmo com
uma derrota. Já na semi despachou o

Fluminense com duas vitórias.
Para esta noite, o técnico Tiago Nunes

conta com o que tem de melhor no
elenco à disposição. Já o técnico Julio

Comesaña não conta com seu artilheiro
Téo Gutíerrez nem com o lateral-

esquerdo Fuentes, suspensos.

JOGAM HOJE


