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 O sistema penitenciário de Cascavel ganha novidades nesta semana. Na quinta-feira será
instalada a Unidade de Progressão na PIC. Outra novidade é o posto avançado de monitoramen-

to para presos com tornozeleiras eletrônicas que começa a funcionar na 15ª SDP.

Risco à saúde
O lixão a céu aberto no Bairro Esmeralda voltou a ficar

em condições drásticas e agora põe em risco a saúde

dos moradores. No local, a reportagem encontrou

carne estragada e até ovos de galinha.
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Diogo Castor de
Mattos, procurador
do MPF (Ministério

Público Federal) que
atua na força-tarefa
da Lava Jato, sobre
as prováveis novas

ações contra o
pedágio no Anel de

Integração.

“É só o
começo”

Megasena
Concurso: 2100

01 10 11 13 35 49

Dupla sena
Concurso: 1870

02 05 19 21 25 331º sorteio

01 13 22 28 31 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1742

01 04 06 08 09 10 12 14
15 16 17 18 20 21 25

Quina
Concurso:  4836

01 03 34 47 73

Timemania
Concurso: 1262

13 25 27 56 58 59 70
TIME DO

PONTE PRETA

Lotomania
Concurso: 1922

02 05 11 13 24 26 29
38 43 44 45 48 53 57

58 82 86 88 90 95

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05339

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

09.436
20.033

38.724
51.352

54.112

Dia da Sorte
Concurso: 081

06 10 12 25 26 27 29
 FEVEREIROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
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NOVA

07/12 - 21h42
CHEIA

23/11 - 03h41

MINGUANTE

29/11 - 22h21

Parcialmente
nublado

CRESCENTE

15/12 - 09h49

Parcialmente
nublado

Opinião
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
 A Femama foi criada em 2006 com o objetivo de articular a soci-

edade e o terceiro setor na busca por melhores resultados das políticas
ligadas ao câncer de mama. Nesses 12 anos de existência formamos
uma rede com 74 ONGs que ajudam milhares de mulheres a conhe-
cerem seus direitos, terem acesso ao diagnóstico e tratamento do
câncer de mama e, principalmente, enfrentarem a doença.

Com foco no fortalecimento e na ampliação dessa rede, anual-
mente a Femama realiza um grande encontro com organizações do
terceiro setor, especialistas e pacientes para debater questões relevan-
tes e atuais acerca do tema.

Ao longo desses anos, conhecemos a história de diversos paci-
entes e presenciamos jornadas de muita luta! Mas também acompa-
nhamos verdadeiras guerreiras que buscaram seus direitos, supera-
ram as adversidades e seguiram adiante ao lado de instituições que
exercem o papel de defesa de direito de pacientes com histórias de
sucesso que se traduziram em cura ou aumento da qualidade de vida.

Nesse sentido, o 5º Fórum de Combate ao Câncer da Mulher, que
acontece nos dias 29 e 30 deste mês na cidade de São Paulo, busca
debater os temas mais delicados no acesso a diagnóstico e tratamento
do câncer: o que é preciso saber sobre a regulamentação do registro
compulsório de câncer que em breve entrará em vigor no País, as
perspectivas de uma legislação para promover o diagnóstico ágil do
câncer, a necessidade de acesso a testes genéticos, a importância de
se trabalhar com dados em saúde, as novas perspectivas de trata-
mento para o câncer de mama são alguns de nossos temas. Essas
discussões se desenrolam com o objetivo de capacitar instituições a
assumir um papel ativo e de impacto na luta por direitos de pacientes.

Fortalecer redes e antecipar o cenário de acesso ao atendimento
oncológico são determinantes para assegurar melhores experiências
de milhares de pacientes, proporcionar a eles autonomia e apoio para
continuar a luta por um tratamento igualitário e preservar vidas.

Maira Caleffi é presidente voluntária da Femama (Federação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama)

 DIVULGAÇÃO

 Chuva  Chuva
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Emendas retiradas

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 A base governista se
manteve mais unida do que
nunca durante a votação do
novo Regimento Interno da
Câmara de Vereadores de
Cascavel. O texto de 1975,
da época da Ditadura Militar,
foi substituído por novas re-
gras, embora algumas nem
tão modernas ou democráti-
cas tenham sido mantidas,
a maioria com o objetivo bem
claro de blindagem.

Para a oposição, um dos
maiores retrocessos é a exi-
gência de ter de passar em
plenário o pedido de vistas
de projetos adiando a vota-
ção por uma semana.

A primeira derrota da opo-
sição começou com a divi-
são da Emenda 8, em rela-
ção ao artigo 148, suprimin-
do o artigo 6 (que estabele-
cia que não haveria votação
para pedido de vistas). Foram
várias divergências entre os
parlamentares, mas Jorge
Bocasanta, Fernando Hall-
berg, Olavo Santos, Paulo
Porto, Pedro Sampaio, Se-
bastião Madril e Serginho
Ribeiro não conseguiram con-
ter o “rolo compressor”. Hou-
ve então a discussão da
Emenda 9, justamente a que
estabelece que o vereador
precisará da deliberação do
plenário para garantir vistas
ao projeto. “Parece que já
tem um rolo compressor nes-
ta Câmara. Isso me preocu-
pa. Vereadores que estão no
‘sim, sim, sim, sim...’ O que
estão querendo blindar? Tem
limite para submissão, pen-
sem nisso! Estamos ficando
às escuras e isso me preo-
cupa”, declarou Olavo.

Porto foi um dos mais crí-

Base atropela
a oposição

ticos em relação à essa de-
cisão, a qual classificou de
“vereadorcídio” - suicídio do
parlamento. “Essa emenda
é trágica e ruim. Travamos
o debate de que o Regimen-
to deveria ser democrático.
O pedido de vistas é um di-
reito do vereador. É uma
emenda antidemocrática,
vereador legislando contra
os próprios vereadores. É
um retrocesso imenso”.

Já a base alegou que a
apreciação era fundamental,
pois assim interromperia uma
maneira estratégica de retar-
dar discussões que fossem
contra o interesse da oposição.

O líder de Governo, Rô-
mulo Quintino, fez questão de
destacar que o pedido de vis-
tas será mantido, mas de-
penderá da apreciação do
plenário. “Pedido de vistas é
direito dos vereadores e to-
dos continuarão com esse
direito, quando entender opor-
tuno. Assim como os demais
têm direito de analisar se o
pedido é pertinente ou não”.

Celso Dalmolin, que mui-
tas vezes lançou mão de
mais prazo dos processos,
também defendeu que “toda
vez que precisou do artifício,
usou de argumentos para
convencer a maioria”.

Alécio Espínola, Aldonir
Cabral, Carlinhos Oliveira,
Celso Dal Molin, Damasce-
no Júnior, Josué de Souza,
Mauro Seibert, Sidnei Mazzu-
ti, Roberto Parra, Rômulo
Quintino, Valdecir Alcântara
garantiram a obrigatoriedade
da votação em plenário dos
pedidos de vistas.

Fiscalização limitada
Mais uma derrota para o parlamento cascavelense: pelo

“novo” Regimento Interno, os vereadores terão de selecionar
muito bem o que pedir ao Executivo (leia mais na página 4).

A sessão começou antes das 15h e às 18h30 o presidente
Gugu Bueno pediu prorrogação por mais quatro horas. A
principal discussão tratou do poder de fiscalização dos

vereadores. Uma das emendas estabelecia que a cobrança de
informações englobava presidentes de administração

indireta e representantes de terceirizadas e concessionárias
do serviço público: a base derrubou a emenda.

 Os vereadores rechaçaram proposta de Madril de dividir
o subsídio pelos dias da sessão - aumentando assim o valor
do desconto da falta.

 Fica mantida a leitura da Bíblia no plenário, uma vez por
mês, ou uma mensagem de paz, perdão, respeito e amor ao
próximo após o Hino Nacional.

 Em licença particular superir a 30 dias o suplente assume
o cargo; o texto original estipulava “acima de 60 dias”.

 Mudanças na Comissão de Justiça e Redação e de um
texto que estabelecia punições a quem ofendesse populares
que usarem a tribuna não passaram.

Porto retirou emenda que “não poderia voltar ao cargo de
comissão o membro que perder a vaga” após conversa com
Rômulo Quintino. O mesmo fez Sebastião Madril sobre a
emenda que pedia autorização para porte de arma em
plenário. Foram retiradas emendas que garantiam a
participação do presidente na votação de eleição da Mesa
Diretiva e que alteravam regras da Comissão Processante.
Josué de Souza pediu a retirada da limitação de até cinco
requerimentos de informações por mês por parlamentar - o
texto final ficou em dez requerimentos por vereador.

Espera aí!
O vereador Mauro Seibert
soltou o verbo depois de
quatro horas de discussão
sobre essa brecha para que
fossem prestadas informações
por empresas que prestam
serviço ao poder público. Foi
duro ao mencionar os autores
da emenda: “Paulo Porto que
monte uma empresa e vai
cuidar para ver como é difícil.
Até hoje o senhor não fez
isso. É fácil chegar o fim do
mês e o senhor receber seu
salário”. Também negou a

palavra a Fernando Hallberg:
“Escute um pouco, o senhor
falou bastante”. Olavo Santos
ironizou: “Será que esse dia
está acontecendo?”

Bate, bate...
Paulo Porto duelou até o fim
e criticou o MBSC (Movimento
da Base Sempre Contra):
“Parece que não há debate. O
bloco veio para votar contra”.
Rômulo Quintino disse que ele
estava agindo com “falta de
educação e agredindo os
vereadores”.
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 Uma das maiores divergências,
ontem, na discussão sobre o novo
Regimento Interno na Câmara de
Cascavel esteve relacionada à res-
trição de requerimentos de infor-
mações por parte dos parlamen-
tares. Em tempo: o requerimento
é um instrumento usado pelos ve-
readores para solicitar informa-
ções oficiais da administração pú-
blica e suas repartições.

Pelo novo texto, cada verea-
dor poderá fazer até dez solici-
tações por mês. Um dos avan-
ços é colocado pela aprovação
automática - eles não terão que
ser aprovados em plenário.

Se todos atingirem o teto -
210 requerimentos por mês so-
mando todos os parlamentares
-, em um ano serão 2,1 mil pedi-
dos aos secretários municipais
e ao chefe do Executivo sobre os
mais diversos assuntos.

Parece muito? Em quase dois
anos a atual legislatura fez pou-
co mais da metade de pedidos
de informações: 1,1 mil, confor-
me o SAPL (Sistema de Apoio ao
Processo Legislativo).

Ou seja, o problema não está
na quantidade em si, mas naque-
les que pedem. Isso porque al-
guns vereadores insistem em fis-
calizar os atos do Executivo, en-

Quem fez mais
requerimentos?

quanto outros praticamente não
pedem nada à prefeitura.

Diante da polêmica, o HojeNews

fez um levantamento para verificar
quais os parlamentares que mais
pediram informações neste manda-
to. Embora tenha se posicionado
ferrenhamente a favor da restrição
de requerimentos, o agora líder de
governo, Rômulo Quintino, esteve
entre os que mais cobraram o atual
governo antes de sair de licença e
ocupar temporariamente um cargo
de secretário municipal.

 DERROTA
Essa foi a última emenda ao novo Regimento Interno debatida - a oposição
queria derrubar a limitação de requerimentos, dando liberdade para que os
parlamentares pudessem requerer quantas informações quisessem ao longo
do mandato e estipulando prazo de 15 dias para o poder público responder.

O pedido era também que fosse retirado do Regimento o inciso que autoriza a
Mesa Diretiva retirar requerimentos caso os considere “inconvenientes”. Não

teve jeito: a base prevaleceu e a oposição foi derrotada.

 “Prostituição”
Dos 21 parlamentares, Romulo
Quintino aparece na 11ª colocação
com 40 requerimentos neste
mandato. Mas se considerar seu
outro mandato, foram 142
requerimentos desde 2013.
O vereador esteve à frente da
Secretaria de Meio Ambiente por
três meses e agora argumenta que
não há servidores suficientes para
atender aos pedidos.
Além disso, conforme o parlamentar,
“não podemos tapar os olhos porque
algumas informações são usadas pelo
viés político, para remetê-lo ao erro
ou ao cruzamento de informações.
Algumas informações são solicitadas
só para ficar na gaveta e serem
usadas em momento oportuno”,
atacou. Quintino chegou a se dizer
preocupado com o uso de
requerimentos como “pegadinha ou
armadilha institucional, pois estava
acontecendo uma prostituição na
emissão de requerimentos”.

Topo da lista
No topo da lista aparece Sebastião
Madril, com o protocolo de 260
requerimentos no mandato. Se o
texto estivesse em vigor, Madril já
teria estourado seu limite: a média é
de 11,3 requerimentos por mês.
Em segundo lugar está Fernando
Hallberg, com 180 pedidos, seguido
por Pedro Sampaio, com 73
solicitações de informações.
Carlinhos Oliveira foi o que menos
requereu dados: foram apenas
quatro durante todo o mandato.

Favor & Contra
Defensor da “liberdade de
requerimentos”, Paulo Porto criticou
os posicionamentos da liderança do
Executivo: “Não posso abrir mão de
fiscalizar só para não dar trabalho
ao Executivo”.
Ainda na defesa da liberdade de
requerer dados à prefeitura, Olavo
Santos declarou que o pedido de
informações auxilia o trabalho do
gestor. “É uma ajuda na fiscalização.
Não podemos dar a desculpa de que
prejudica o governo. Essa Câmara
está de parabéns por fazer o
Executivo trabalhar mais”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

REQUERIMENTOS POR
PARLAMENTARES

Sebastião Madril ................ 260
Fernando Hallberg ..............180
Pedro Sampaio ................... 73
Jorge Bocasanta .................. 67
Celso Dal Molin .................. 61
Serginho Ribeiro ................. 55
Olavo Santos ...................... 47
Alécio Espínola ................... 46
Gugu Bueno ......................... 44
Roberto Parra ..................... 43
Rômulo Quintino ................ 40
Paulo Porto ......................... 35
Sidnei Mazutti ..................... 31
Aldonir Cabral ....................29
Misael Júnior ...................... 28
Damasceno Júnior ..............26
Valdecir Alcântara ..............24
Josué Souza ......................... 22
Jaime Vasatta ...................... 21
Mauro Seibert ..................... 18
Carlinhos Oliveira ..............4
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 O prefeito Leonaldo Para-
nhos e o secretário de Saúde,
Rubens Griep, inauguraram on-
tem (27) as novas instalações
do Laboratório Central Munici-
pal, na Rua Cuiabá esquina com
Carlos de Carvalho, 2.370, no
Parque São Paulo, em Cascavel.

O laboratório atende em média
500 pacientes, entre coletas inter-
nas e externas, e realiza cerca de
4 mil exames diariamente. Agora,
ele passa a funcionar no mesmo
prédio do Cedip, que também foi
inaugurado ontem.

Paranhos falou da alegria de ver
o prédio do laboratório pronto e
equipado com a tecnologia mais
avançada que existe à disposição
da saúde da população. “Estou
muito feliz, porque um sonho que
se sonha sozinho é apenas um so-
nho, mas o sonho que se sonha
em conjunto se torna uma realida-
de. Ver a população e os servido-

Atendimento mais
humanizado e ágil

res sendo atendidos em um pré-
dio como este é a realização de um
sonho que começou ainda antes
da eleição, durante a campanha
quando sonhávamos com um sis-
tema humanizado e servidores ca-
pacitados e envolvidos com este
projeto”, disse Paranhos.

A coordenadora do Laboratório
Municipal, Cláudia Sauter, agrade-
ceu o apoio recebido da equipe que
trabalhou e sonhou muito com o
novo espaço e serviço, sempre pen-
sando em um atendimento de me-

Prêmio de Excelência

lhor qualidade para os usuários.
“Valeu a pena esperar. Hoje esta-
mos em uma estrutura nova, boni-
ta e adequada”.

O laboratório conta com 38 ser-
vidores contando com analistas clí-
nicos, administrador hospitalar,
técnicos de laboratório, agentes
administrativos, de apoio e estagi-
ários de nível superior.

Há 15 anos, o Laboratório Central, tem recebido o prêmio de excelência do
Programa Nacional de Controle de qualidade, que avalia a forma como os

exames de HIV são feitos. No Brasil, há 4 mil laboratórios de análises
clínicas. Existe uma regulamentação por parte da Anvisa que todos devem

fazer parte do controle de qualidade. O Ministério da Saúde credenciou 180
laboratórios para realizar e confirmar teste de HIV e, desses, Cascavel foi

contemplado: “Somos um dos cinco laboratórios no Paraná que são
referência para diagnóstico de HIV/Aids”, disse a coordenadora técnica do

Laboratório Central, Neli Norder Tschurtschenthaler.

Cedip de casa nova
Após 18 meses atendendo a população em um

endereço improvisado, o Cedip (Centro
Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias)

passou a funcionar em nova sede, na Rua Cuiabá,
2.340, no Parque São Paulo, no mesmo prédio do

Laboratório Central Municipal.
O Cedip atende em média 250 pessoas por dia com a

entrega de medicação, atendimento médico,
testagem rápida (HIV), orientação de prevenção e

palestras.  A entrega da nova estrutura pelo prefeito
Leonaldo Paranhos e pelo secretário de Saúde,

Rubens Griep, ontem contou com a participação de
integrantes do Grupo de Apoio Vida e Atitude. Na

nova estrutura do Cedip, a população conta ainda
com o “Hospital Dia”, que é voltado ao atendimento

de pacientes com HIV que precisam tomar
medicação e não precisam ficar internados. Nesse
espaço os pacientes ficam em média duas a oito

horas. Para dar conta do atendimento, o Cedip conta
com um quadro de 32 servidores.

 Cedip
O Cedip foi criado há 17 anos e disponibiliza aos pacientes cinco
ambulatórios de atendimento: ambulatório HIV/Aids, ambulatório
de infecções sexualmente transmissíveis, ambulatório de hepatites
virais, ambulatório de infectologia geral, ambulatório de profilaxia

pós exposição sexual(violência ou consentida) e pediátrica e
ambulatório de ginecologia e obstetrícia para mulheres HIV/Aids.

 Modernidade
Prova dos investimentos feitos na

saúde pública pelo governo
municipal está na oferta de cinco
scanners de vasos, aparelhos que
fazem a “leitura” das veias, o que
facilita a localização e o acesso,

reduzindo o sofrimento do paciente
no momento de pulsionar a veia

para procedimentos médicos.
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NOVA estrutura do Cedip

foi inaugurada ontem
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 Tudo pronto para entrar em fun-
cionamento o Programa Promover -
popularmente conhecido como Bol-
sa Família Municipal -, que propõe
repassar, por meio de cartão mag-
nético, R$ 100 mensais a famílias
em situação de vulnerabilidade e
risco social. Inicialmente, serão
atendidos 30 moradores de Casca-
vel selecionados para a fase de tes-
tes do sistema.

A entrega dos cartões estava pre-
vista para ocorrer hoje, no entanto,
a empresa vencedora da licitação

Dinheiro para comida
atrasou o fornecimento e, por isso,
as famílias devem ter em mãos se-
mana que vem o documento que
dará direito ao crédito mensal.

A prefeitura decidiu aderir a
esse sistema para substituir as
cestas básicas: hoje são entregues
1,3 mil a moradores que não têm
condições de comprar comida.

São famílias cuja renda é inferi-
or a R$ 170 por pessoa. “Com o
cartão será possível comprar ali-
mentos, produtos de higiene e lim-
peza e gás. Os mercados serão cre-

denciados pela empresa responsá-
vel pelo cartão. Ela terá que dispo-
nibilizar até três mercados por Ter-
ritório Cidadão para facilitar o aces-
so dos moradores ao mercado, as-
sim eles não precisam sair da re-
gião para usar o cartão”, explica o
secretário de Assistência Social,
Hudson Moreschi Júnior.

 Controle rigoroso
A meta do Promover é atender até mil famílias já ano que vem. Para isso,

foram reservados no orçamento municipal R$ 1,2 milhão para 2019 e, para
2020, outros R$ 1,3 milhão para o Promover.

A substituição das cestas pelo cartão será gradativa afim de acompanhar de
perto os gastos dessas famílias escolhidas na fase inicial, e, conforme as falhas
aparecerem, serão solucionadas. “Será um processo cuidadoso. Teremos uma
quantidade de cartão menor para acompanhar de perto. Os técnicos dos Cras

[Centros de Referência em Assistência Social] vão monitorar os gastos por
meio das notas fiscais. Se houver irregularidade, a família deixa de receber e o

mercado que vendeu será desabilitado”, explica o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júnior.

 De onde vem o
cartão?
A Valecard, de Uberlândia, Minas
Gerais, ganhou a licitação
realizada dia 20 de novembro pela
Prefeitura de Cascavel. A empresa
receberá 0,01% do montante
gasto nos mercados credenciados.
Além disso, ela terá que fornecer
até a terceira via dos cartões de
maneira gratuita. “O cartão é
personalizado com o nome do
beneficiário - preferencialmente a
chefe da família, por uma questão
lógica de cuidados”, ressalta
Hudson Moreschi Júnior,
secretário de Assistência Social.

Acessibilidade
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) realizou na manhã de
ontem (27) uma avaliação
técnica sobre a acessibilidade
dos novos ônibus do
transporte público no novo
Terminal de Transbordo Oeste.
A ação reuniu representantes
da Adefica (Associação dos
Deficientes Físicos de
Cascavel) e da Acadevi
(Associação Cascavelense de
Deficientes Visuais).
O objetivo foi orientar quanto ao embarque e ao desembarque nos novos ônibus que irão circular
pelas Avenidas Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco, os quais possuem as portas do
lado esquerdo do veículo, bem como a acessibilidade nos novos terminais de transbordo.
O ônibus foi considerado mais ágil para embarque de cadeirantes, uma vez que foi removida uma
coluna que dificultava a movimentação; além disso, as botoeiras de solicitação de parada agora
estão em uma altura mais adequada segundo os representantes das entidades.

Sinal analógico de TV
será desligado hoje
O sinal analógico da televisão será
desligado a partir desta quarta-feira
(28) em quatro estados do Brasil: São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
e Paraná.  Segundo pesquisa recente
da Ibope Inteligência, 92% da
população do oeste do Paraná já conta
com o sinal digital. O número no sul do
Rio Grande do Sul é de 90%, enquanto
no interior de São Paulo é de 89% e no
interior do Rio de Janeiro é de 87%. A
pesquisa projeta que no dia 28/11 o
número necessário de 90% seja
atingido em SP e no RJ. Quem tem o
aparelho televisor antigo precisará de
um kit conversor para acessar o sinal
digital. No site sejadigital.com.br e pelo
telefone 147 é possível obter mais
informações a respeito.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

SECOM
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Douglas Távora e Jéssica Fontana Ribeiro de Oliveira
2- Marcos Romeu Franceschini e Josiane Aparecida Toneti
3- Phellipe Pereira de Moraes e Eduarda Soares Marques
4- Robson Luís Zorzanello e Didier Anzolin
5- Cleverson Luiz Cluzeni e Eline Mayumi Grossklaus
7- Alison Briga Sandes e Celia Alicia da Silva Marmelo
8- Alexandre Ernega e Vanessa Ferreira da Silva
9- Samuel Nathan Richart Otacilio e Gabrielle Silva Rocha
10- Paulo Adriano Ramos Rodrigues e Andressa Gomes dos Santos do Vale
11- Max Ramer Matos Torres e Renata Rodrigues Nunes
12- Rafael Pereira de Morais Serafini e Suhelem Bianco de Oliveira
13- Tulio de Souza Gonçalves e Daiane de Oliveira Vieira
14- Douglas Pereira Ramos e Mariza Marques Pereira
15- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla
16- Natanael Santos Alencar e Ana Leticia Bodaneze
17- Cesar Ricardo Foster e Isabel Cristina Monteiro
18- Enidio Charnovski e Izabel Machado

O lixão sem fim
do Esmeralda

LARVAS de mosquito em pneu jogado no lixão

do Esmeralda

O desrespeito ao meio ambien-
te e ao próprio ser humano man-
tém um lixão a céu aberto no Bair-
ro Esmeralda, em Cascavel. A equi-
pe do HojeNews encontrou ontem
em uma área na Rua Citrino carne
e ovos podres, animais mortos, lixo
doméstico, entulho de construção
e até restos de confecção.

“Já faz tempo que está assim.
Muito lixo, muito inseto. Sempre
vemos larvas e mosquitos na re-
gião, tudo por causa desse lixo. É o
dia inteiro o pessoal jogando lixo.
Se ficar aqui uns minutinhos já vai
ver como é frequente”, reclama
Rafael Oliveira, que mora no bairro.

No local, há vários recipientes
com água parada e muitos deles
têm larvas de mosquito. A preocu-
pação é que possam ser do Aedes

aegypti, transmissor da dengue e
do zika vírus.

Há um ano, o HojeNews esteve
no mesmo local e denunciou o li-
xão. Na ocasião, a Secretaria de
Meio Ambiente retirou cerca de 20
toneladas de lixo. “Vocês vêm aqui,
fazem a reportagem, eles limpam

NO “depósito” se encontra desde restos de

construção até alimentos

e dá uma amenizada, mas depois
volta tudo ao normal. Tinha que ter
mais cuidado aqui, mais fiscaliza-
ção”, reclama Nelson Balicki.

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos

“Problema é a
cultura das pessoas”

O diretor da Secretaria de Meio
Ambiente, Juarez Vieira, informou que
o caso do Bairro Esmeralda “é sério” e
que esta semana as equipes estarão na

região para fazer a limpeza. Disse
ainda que a secretaria deve tomar
algumas medidas com relação ao

problema, mas não adiantou quais.
Segundo a secretaria, a situação está
relacionada à cultura das pessoas em

descartar lixo de forma irregular.
O Controle de Endemias informou que a
situação será passada para a supervisão
do departamento e que equipes vão ao
local averiguar o problema e tomar as

medidas pertinentes.
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Natal Para Todos chega ao HU
 O HU (Hospital Universitário),

em uma parceria inédita com a Pre-
feitura de Cascavel, promove dias
28, 29 e 30 de novembro o primei-
ro “Natal Para Todos” nas depen-
dências da unidade. O evento en-
volve várias secretarias municipais
e a 10ª Regional da Saúde, além
de outras entidades de cunho soci-
al, e tem como objetivo acrescen-
tar o HU ao calendário natalino do
Município com atividades recreati-
vas, educativas, culturais, de lazer
e de saúde.

Dividido em duas partes, o even-
to ocorrerá simultaneamente den-
tro e fora do hospital. Na área ex-
terna serão disponibilizados servi-
ços de saúde gratuitos à popula-
ção, atividades culturais e educaci-
onais na “Feira de Saúde e Consci-
entização”, além de atrações cul-
turais (corais, taiko, teatros, exer-
cícios físicos) apresentadas no pal-
co especialmente preparado para
o evento. Já no interior, nas enfer-
marias do hospital, as atividades
serão restritas ao público interno
(pacientes e funcionários) com
apresentações culturais adequa-
das ao ambiente hospitalar.

“Queremos levar a alegria do
Natal também para aqueles que
estão em tratamento de saúde.
Essa ação solidária é também um
ingrediente importante e positivo
na recuperação dos pacientes, le-
vando alento e o calor humano, a
necessária fraternidade que é mais
expressiva nesta época do ano”,

disse o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Junior,
que, com as Secretarias de Cultu-
ra e Esportes, Saúde e Desenvolvi-
mento Econômico e entidades par-
ceiras, trabalha na organização do
evento no hospital.

A estrutura que está sendo mon-
tada no estacionamento que futu-
ramente atenderá também a Ala de
Queimados, com mais de 20 ten-
das contendo diversos atendimen-

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Natal para Todos no HU

Dias 28, 29 e 30 de no-
vembro, das 17h às 20h

Hospital Universitário de
Cascavel

Dia da Leitura
A Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel e a Biblioteca

Pública Municipal de Cascavel trazem escritores consagrados e
de renome internacional para um dia de intensa dedicação à arte

da literatura. “O Dia da Leitura” terá uma programação bem
descontraída, com os convidados Rogério Pereira, Cléo Busatto e

Miguel Sanches Neto, que compartilharão sua experiência e
talento no Centro Cultural Gilberto Mayer nesta quinta-feira (29).

PROGRAMAÇÃO:
9h - Contação de Histórias Cléo Busatto
14h30 - Palestra Rogério Pereira
19h30 - Mesa Redonda sobre Literatura - Miguel Sanches Neto

SÃO MAIS de 20 tentas com diversos atendimentos

tos, exames e atividades na área
de saúde. As crianças ganham des-
taque, já que serão montados en-
feites natalinos e brinquedos para
diversão. Além disso, diversos co-
rais e teatros estão confirmados no
cronograma do evento.

Para o sucesso do evento, o hos-
pital conta com a presença da po-
pulação, que poderá desfrutar de
um grande evento, dando início as
comemorações natalinas.

 

AÍLTON SANTOS
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gente@jhoje.com.br

Eloi e Iara Treter,

em recente

evento social

ARIVONIL POLICARPO A maquiadora Dani Pellá

empresta sua beleza

para a coluna

Felicidades!

 Adriana Reis, Eduardo

Souza, Daniele Galeski,
Paulo Soares, Claudinei

Cavalcante, Carlos Moraes,
Wanessa Beloni e Ana Lucia

Boeing.

DIVULGAÇÃO

Concerto Natalino
Põe na agenda: dia 16 de
dezembro tem Concerno

Natalino no Teatro
Municipal Sefrin Filho de

Cascavel. Será às 20h.

 Aprenda uma lição por
dia. Em um ano terá

aprendido 365 lições.
Ditado japonês

Conecta Cities
Nesta quinta-feira, das 8h

às 18h, a Fundetec realiza o
1º Conecta Cities, evento que

visa otimizar a ideia das
cidades inteligentes. Será no
Teatro Municipal Sefrin Filho.

Isaias Saad
No dia 7 de dezembro tem

o show com o cantor Isaias
Saad na Bola de Neve

Cascavel, a partir das 20h.
Informações e ingressos:

(45) 99955-0758.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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

 � BAND

Em “Espelho da vida”, Sob o olhar da Guardiã, Alain chega ao quarto
de Julia. Dora deixa Cris/Julia em casa e se encontra com Gustavo. Cris/
Julia rasga seu diário por causa de Eugênio, e Piedade tenta defender a
filha. Cris vê Alain no quarto de Julia e fica presa no passado. Alain procura
Dalton. Piedade flagra Eugênio mexendo em um documento suspeito.
Zezé vê Américo receber um telefonema. Jorge Benício chega para inte-
grar o elenco. Cris é obrigada a jantar com Gustavo como Julia. O relógio
começa a tocar e Cris/ Julia corre para a penteadeira. Ana se preocupa
com a filha. Alain confronta Cris.

Cris é obrigada a jantar
com Gustavo como Julia

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
MALHAÇÃO

Camila pede que Rafael e Valéria convo-
quem Márcio. Marcelo conta a Brigitte, Gabrie-
la e Leonor que participará do show de talentos
do Sapiência. Flora convida Paulo para se apre-
sentar no evento de sua escola. Verena treina
Dandara para sua apresentação e Hugo admi-
ra a namorada. Camila confessa que Rafaela
não é filha de Márcio. Valéria e Rafael tentam
conter os ânimos dos dois. Camila revela que
Fábio a ameaçou. Alex se encanta com o en-
saio de Maria Alice. Fábio chega ao Rio de
Janeiro. Rafael garante que protegerá Camila.
Márcio desabafa com Pérola. Amanda ajuda
Kavaco a descobrir o tema de sua apresenta-
ção no show de talentos. Fábio procura Camila.

O TEMPO NÃO PARA
Nico não percebe o veneno na mão de

Agnese. Betina diz a Lúcio que Emílio se sentia
ameaçado por Dom Sabino. Florêncio dá um
prazo para Teófilo devolver o dinheiro que des-
viou de Barão. Lúcio assina o contrato de parti-
cipação na Kikinico. Carmen pede ajuda a Dom
Sabino para lidar com o interesse de Samuca
em Livaldo. Cesária pede ajuda a Carmen para
vender suas joias. Betina escuta a conversa de
Dom Sabino com Samuca e constata que o
ex-noivo quer encontrar o pai. Marciana des-
cobre que Vera Lúcia não trabalha no hospital.
Betina pede ajuda a Lúcio para chegar a Lival-
do. Marocas incentiva Samuca a encontrar o
pai e convidá-lo para o casamento.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Nico não percebe o veneno na mão de

Agnese. Betina diz a Lúcio que Emílio se sentia
ameaçado por Dom Sabino. Florêncio dá um

prazo para Teófilo devolver o dinheiro que des-
viou de Barão. Lúcio assina o contrato de parti-
cipação na Kikinico. Carmen pede ajuda a Dom
Sabino para lidar com o interesse de Samuca
em Livaldo. Cesária pede ajuda a Carmen para
vender suas joias. Betina escuta a conversa de
Dom Sabino com Samuca e constata que o
ex-noivo quer encontrar o pai. Marciana des-
cobre que Vera Lúcia não trabalha no hospital.
Betina pede ajuda a Lúcio para chegar a Lival-
do. Marocas incentiva Samuca a encontrar o
pai e convidá-lo para o casamento.

TERESA
Os pais de Aída se reúnem com Genove-

va e Paulo, para falar do casamento que unirá
suas famílias. Mariano diz a Regina que espera
que Teresa se dê conta que Arthur só quer brin-
car com ela, Regina diz que pensava o mes-
mo, mas ele se mostrou um homem sério ao ir
até ela para pedir a mão de Teresa em casa-
mento. Mariano diz a Aurora que ela se trans-
formou em alguém muito especial em sua vida.
Teresa pede a Arthur que a ajude a terminar
sua tese, e que no lugar de uma festa de gradu-
ação, quer que se casem. Teresa diz a Joana
que está certa de seu amor por Arthur, e que o
que sentia por Mariano era apenas uma ilusão.
Arthur procura Mariano para falar de Teresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa mostra para Durval uma roupa de

bebê que encontrou na mala. Verônica lê a
matéria publicada com a foto mostrando João
de cueca. Poliana e Lorena estudam fazendo
pesquisas em livros. Joana escolhe com Clau-
dia novas roupas para ir trabalhar e Mário es-
cuta Joana falando sobre Nadine. Afonso vai à

casa de Luísa e leva um filme para assistirem
juntos. Waldisney vai à casa de Luísa encontrar
Nanci. João conta para Poliana que Filipa der-
rubou o suco na calça de João. Vinícius conta
para Guilherme que falou com Mirela. Lorena
pergunta para Poliana se ela sabe de algum
laboratório na casa do Sr. Pendleton.

JESUS
Nicodemos então implora para o soldado

não matar Barrabás. Tiago Justo consegue
salvar Deborah. Malco leva a pior contra Caius.
Os soldados romanos conseguem levar o te-
souro sagrado dos judeus. Claudia estranha a
demora de Temina. Os apóstolos conversam
sobre as últimas palavras de Jesus. Sula fica
assustada ao ouvir os filhos falando sobre a
tempestade. Caius e Longinus entregam o cor-
bã a Petronius. Marta se preocupa com Malco
ao saber do massacre. Anás observa toda a
destruição no templo. Jesus ora a Deus. Tiago
chega com Deborah desacordada em seus
braços. Arimatéia e Edissa se desesperam.
Barrabás chega ao quarto de Adela amparado
por Nicodemos e desmaia.

MINHA VIDA
Ylias recebe ordem de despejo da antiga

casa. Ates discute com sua tia e pede a ela
que o deixe em paz. Alp revela a Bahar quais
eram os planos da Efsun. Ylias pede a Ates
que não faça nenhum mal a suas filhas. Bahar
conta a Ates que descobriu a traição de Ef-
sun com Alp. Ates pede Bahar em casamen-
to. Asim e Hülya discutem por causa do com-
portamento de Arda.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Sua aura de mistério é mais forte do que você pensa
e sua necessidade de paz e tranquilidade pode ser
amenizada de outras maneiras. Mas você está em
sua melhor forma. As coisas vão melhorar se você
tentar equilibrar a sua dieta durante o período.

To
ur

o

Suas ideias estão tomando forma, você vai rece-
ber reconhecimento e isso vai aumentar sua auto-
estima. Você vai estar muito ativo e isso o deixará
esgotado. Você terá que aceitar que não está no
lugar certo para pensar objetivamente sobre como
usa a sua energia.

G
êm

os

Uma notícia inesperada irá colocá-lo em um hu-
mor radiante e você será mais conciliador. A sen-
sação de relaxamento e bem-estar interior faz com
que você recarregue as baterias. Concentre-se
em lazer e isso vai ajudar você a relaxar.

C
ân

ce
r Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. Um

elemento de felicidade está entrando em sua vida.
Sua paz interior vai lhe dar mais autoconfiança e
vitalidade em longo prazo. O restante será ainda
melhor para você.

Le
ão

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai ser
realista, como sempre. Você está involuntaria-
mente pressionando demais. Você precisa de
muito exercício e descanso, por isso pratique
um esporte.

V
ir

ge
m

Seus pensamentos estão um pouco confusos e
isso o está desacelerando. Você precisa de uma
atmosfera calma mais do que nunca. Você também
precisa de movimento e seria uma boa ideia pra-
ticar um esporte de resistência para estabilizar
seus níveis de energia.

Li
br

a

Verifique as fontes de informação e você definiti-
vamente vai poupar um tempo considerável! Você
precisa modificar seus movimentos e impulsos. Você
deve evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
isso pode fazer mal a sua saúde. Atividades aqu-
áticas são boas para aliviar o estresse.

E
sc

or
pi

ão Seu senso de humor vai fazer maravilhas para
evitar conflitos. Espere alguns dias antes de lidar
com assuntos sérios. Tenha cuidado com os exa-
geros físicos. Você precisa relaxar para ser capaz
de redirecionar o foco para os seus objetivos prin-
cipais.

S
ag

it
ár

io Os passos que você tomou alcançam resultados
hoje. É hora de formalizar as coisas! Você está de
volta em sua melhor forma e será fácil abandonar
um mau hábito.

C
ap

ric
ór

ni
o Você será capaz de empreender uma viagem que

está adiando há muito tempo. Esta viagem será
bem sucedida. A qualidade do seu descanso dei-
xa muito a desejar. Sua tensão nervosa está im-
pedindo que você consiga um verdadeiro des-
canso.

A
qu

ár
io

Você terá a oportunidade de decidir se seus ami-
gos são realmente sinceros. Use seu bom senso
para ser seletivo. Você não está muito inclinado a
cuidar de si mesmo, mas apenas uma tendência
ao excesso pode ameaçar o seu bem-estar. Vá
com calma.

 P
ei

xe
s Permita que outros envolvidos na conversa falem

sem serem interrompidos! Você vai se surpreen-
der com suas reações! A sensação de fadiga vem
prejudicando suas atividades e a resposta está
no que você come. Você também está com falta de
vitaminas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

 Após constatar a eficiência do
trabalho desenvolvido na UP (Uni-
dade de Progressão) de Piraquara,
o Depen (Departamento Penitenci-
ário) decidiu ampliar de maneira
expressiva a ação para reabilitar os
detentos no Estado.

O serviço envolve trabalho e es-
tudo em tempo integral. Estima-
se que menos de 10% dos que já
cumpriram a pena nesse regime
voltaram a cometer crimes, índi-
ce bem menor que aqueles que
ficam no sistema convencional. O
projeto-piloto é realizado há dois
anos em Piraquara.

Serão implantadas novas UPs
na PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel), na Penitenciária Estadu-
al de Londrina I, na Penitenciária
Estadual de Cruzeiro do Oeste, na
Penitenciária Estadual de Francis-
co Beltrão e na Penitenciária Femi-
nina do Paraná.

Para participar das ações de
UPs os detentos que cometeram
crimes de menor gravidade e tive-
rem um comportamento disciplinar
poderão ter o benefício de progres-
são de regime prisional. Quem es-
tiver nos últimos cinco anos de de-
tenção poderá integrar a estratégia
de reinserção social.

Nas unidades estão previstas
metodologias da Justiça Restaura-
tiva com a finalidade de estimular
o resgate e a consolidação dos vín-
culos familiares, o acesso às polí-

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel terá Unidade
de Progressão de pena

ticas públicas de educação, qualifi-
cação profissional e ao trabalho,
com vistas à reintegração social do
apenado à sociedade.

O mesmo modelo já está em fun-
cionamento em Foz do Iguaçu e
Ponta Grossa - além de Piraquara.
Ontem foi o lançamento do regime
em Guarapuava. Também serão
contemplados presídios de Marin-
gá e Paranavaí.

Em Cascavel, a Unidade de Pro-
gressão será lançada nesta quin-
ta-feira, às 14h, na PIC, pelo dire-

tor do Depen, Francisco Alberto
Caricati. Serão duas galerias que
comportam até 85 presos - todos
vão compor a UP.

Os detentos que aderem ao sis-
tema têm redução da pena por meio
do trabalho e dos estudos, além
disso, recebem três quartos do
salário mínimo, 20% do valor fica
em uma conta poupança para que
saquem ao sair da penitenciária e
80% vai para a família do apenado.

Escritório Social
Para garantir que após o cumprimento da pena existam possibilidades de

reinserção social, em todo o Paraná também haverá a instalação de novos

Escritórios Sociais, dedicados a quem já foi preso e precisa de uma
oportunidade.  Essa estrutura já existe em Curitiba, Ponta Grossa,

Guarapuava e agora chega a Cascavel - será instalada perto da Rodoviária.

A iniciativa faz parte do projeto Cidadania dos Presídios, do Conselho

Nacional de Justiça.  A proposta do Escritório Social é reunir em um mesmo

local atendimentos e serviços para dar suporte àqueles que estão em

monitoramento e aos egressos, em diversas áreas, como: saúde,
qualificação, encaminhamento profissional, atendimento psicossocial,

assistência jurídica e regularização de documentação civil.

Dessa forma, aqueles que já deixaram o sistema prisional podem resgatar

sua cidadania e vencer as barreiras no retorno à sociedade.

15ª SDP terá posto
de monitoramento

 Um posto avançado de monitoramento para presos

com tornozeleiras eletrônicas começa a funcionar

nesta quinta-feira em Cascavel, na 15ª SDP

(Subdivisão Policial). Servidores serão conduzidos à

atividade de atendimento a presos de toda a região

que estão em liberdade assistida.  Na estrutura será

possível agendar a retirada, a regulação e a

instalação do equipamento.  Em Cascavel, 360

presos usam tornozeleiras eletrônicas - todos são

acompanhados pela Central de Monitoramento em

Curitiba e por agentes regionais.

 TORNOZELEIRAS eletrônicas:

novo sistema de monitoramento

começa a operar amanhã

ARQUIVO
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Giro da
Violência

Sete vezes a mais
No fim da tarde de terça-feira (27) a
carceragem da 15ª Subdivisão Policial
de Cascavel tinha 112 presos, sete
vezes a mais que a “capacidade” da
carceragem, que é de 16 pessoas em
situação provisória. No início da
manhã o número era maior ainda: 118.
Seis presos foram transferidos no
decorrer do dia conforme a carceragem,
o que nem de longe resolveu a situação
da superlotação do cadeião que está
“desativado” desde 2016.

Detido por populares
Um homem foi detido por populares
no momento em que realizava um furto
a uma residência no Bairro Alto Alegre
na manhã de ontem. Ele estava
furtando um canarinho e um televisor.
Um morador que ajudou a capturar o
indivíduo relatou que percebeu a ação
do homem na casa do vizinho e, com
a ajuda de um amigo, o perseguiu até
capturá-lo. Segundo populares, o
homem já é conhecido pela prática de
furtos naquela região. O detido
argumentou que tem “quatro filhos
para criar”, na tentativa de que fosse
solto, mas os vizinhos o detiveram até
a chegada da Polícia Militar.

Acidente na escola
Um menino de 11 anos quebrou o
braço no Colégio Itagiba Fortunato,
na manhã dessa terça-feira (27), em
Cascavel. Ele disse à equipe de
atendimento do Siate que foi
empurrado por um colega da escola.
Com o impacto da queda, o garoto
sofreu fratura no braço esquerdo e
escoriações pelo corpo. Após receber
os primeiros atendimentos, foi
encaminhado para a UPA Brasília.

BRIGA DE FAMÍLIA
Um homem de 57 anos ficou ferido ao ser
agredido com uma tesoura pela esposa e pela
filha na tarde dessa terça-feira (27). O fato
aconteceu no Bairro Neva, em Cascavel, e,
segundo informações repassadas no local à
equipe do HojeNews, os três tiveram um
desentendimento e, para se defender das
agressões, mãe e filha usaram a tesoura.
Valmor Luiz Soqueto sofreu dois cortes na
cabeça e após receber os primeiros
atendimentos foi encaminhado à UPA Veneza.
A esposa e a filha não tiveram ferimentos. A
Polícia Militar foi acionada para registrar
boletim de ocorrência.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: PRF

 A PRF (Polícia
Rodoviária Federal)
de Cascavel rece-
berá uma visita
muito especial nes-
ta quarta-feira (28).
Um grupo de 28 cri-
anças em trata-
mento contra o cân-
cer na Uopeccan
vai até a Delegacia
da PRF, no Lotea-
mento Turisparque,
para conhecer o tra-
balho da polícia.

Às 13h o ônibus das crianças
será escoltado por um grupo de
motociclistas até a delegacia. No
que depender das equipes da Uo-
peccan e da PRF, que organizaram
a ação, a diversão está garantida
durante toda a tarde.

Os pequenos poderão passear
de viatura, brincar com os cães fa-
rejadores do grupo de operações,
brincar com personagens infantis,
pular nos brinquedos infláveis e
recarregar as energias com salga-
dinho e suco.

PRF recebe uma
visita especial

EM ação contra o câncer infantil, PRF recebe crianças da Uopeccan

A ação faz parte do projeto “Po-
liciais contra o Câncer Infantil” e,
segundo a organizadora do pas-
seio, Auzira Buré, tudo isso contri-
bui no tratamento. “Esses passei-
os são importantes pelo fato de que
as crianças vivem em ambiente
hospitalar. Sair e conhecer outros
lugares melhora a autoestima de-
les, garantindo momentos de ale-
gria e descontração”.

 FABIO DONEGÁ
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 Obra que foi confirmada para a
cidade ainda em 2013, como par-
te do PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) do governo fede-
ral, como legado dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016, o CIE (Centro de Ini-
ciação ao Esporte) de Cascavel
será entregue à comunidade na pró-
xima semana. Mais precisamente
às 19h do dia 6, quinta-feira.

O CIE, edificado pela empre-
sa MVM do Amaral Materiais de
Construções ao valor de
R$ 2.883.150,48, fica ao lado da
Asservel, no Jardim Palmeiras, no
Bairro Alto Alegre. A obra teve iní-
cio em fevereiro de 2017.

Segundo o diretor de Esporte e
Lazer da Secretaria de Cultura e
Esporte de Cascavel, Cleber Fonse-
ca, a gestão do Centro será da gi-
nástica rítmica do Município, que
tem Margarete Oliveira e Ana Pau-
la Scheffer como responsáveis.
“Além da GR, o CIE abrigará o tênis
de mesa e o futsal feminino, aten-
dendo a cerca de 300 crianças e
adolescentes”, explica o dirigente.

CIE perto da entrega
  FÁBIO DONEGÁ

Cascavel deverá ser a quarta
cidade do Paraná a inaugurar seu
CIE – Apucarana também está na
iminência de ter a obra terminada.
Maringá, Arapongas e Curitiba (duas
unidades) já contam com o espaço
em funcionamento no Estado. Ao
todo, 12 Centros já foram inaugu-
rados Brasil afora.

As cascavelenses Emily Kauani
da Rosa dos Santos (médio,
até 58 kg) e Gabriela Paixão
Militão da Silva (meio-médio,
até 53 kg), da equipe de judô
Associação Esportiva Juventus,
voltaram para casa com a
medalha de bronze em suas
respectivas categorias após as
disputas dos Jogos Escolares da
Juventude, encerrados domingo
em Natal (RN). Com isso, elas
ajudaram a delegação do Paraná
a terminar a competição na
segunda colocação geral no
quadro de medalhas, atrás
apenas de São Paulo.

Municipal de Bocha
A disputa final do Campeonato
Municipal de Bocha de Cascavel
começará nesta quarta, entre as
equipes Lago Municipal “A” e Vezaro/
Frimec. Ambas as equipes mandam seus
jogos na Cancha do Lago, no
Caravelli. Assim, o local receberá as
disputas nesta noite e também na sexta-
feira, quando será conhecido o
campeão e entregue a premiação. A
programação nos dois dias terá início às
19h. O troféu de terceiro lugar já está
garantido para a equipe Gramadinho/
Moinho Iguaçu/Rações Coasul.

JUVENTUS

 A ESTRUTURA
Em Cascavel, o projeto contempla

mais de 2 mil metros quadrados de

área construída, com ginásio

poliesportivo, área de apoio,

administração, sala de professores

técnicos, vestiários, chuveiros,

enfermaria, copa, refeitório,

depósito, academia e sanitários.

Após a entrega da obra à

comunidade – haverá uma

festividade com apresentação da

equipe de GR da cidade na semana

que vem -, o poder público municipal

pretende implantar outros projetos

nas imediações do CIE, como uma

estrutura de atendimento de saúde.
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 Os atletas do caratê cascavelen-
se já estão de malas prontas para
viajar a Foz do Iguaçu no fim de se-
mana, para o último compromisso do
ano. A terra das Cataratas será sede
da 2ª fase do 2º Campeonato Inter
Núcleos de Karatê, no Ginásio de
Esportes Costa Cavalcanti.

Cascavel será representada pelos
caratecas Alessa Andreazzi, Gabrie-
lla Adur, Gustavo Henrico, José Elias
Neto, José Carlos, Jhenifer Pascho-
al, Luanna Adur, Maria Eduarda Esca-
pin, Maria Eduarda Soares, Millena
Adur, Matheus Carneiro, Stephany
Conceição, Wallace Joaquim Barbo-
sa, Wesley Paschoal e Victor Gabri-
el, nas categorias Kata (luta imagi-
nária) e Kumite (combate).

Este campeonato é uma realiza-
ção do caratê iguaçuense para a in-
tegração entre os atletas da moda-
lidade que não participam do circui-
to estadual. A equipe da Academia
Oda Kai/Cascavel faz parte das con-
vidadas a participar.

O Sensei Odair Baltazar fala so-
bre o encerramento das atividades
com perspectivas para o próximo
ano: “Os resultados de 2018 foram
além das expectativas, participa-
mos de quatro competições esta-
duais e duas nacionais. Tivemos
quatro campeões estaduais e um
campeão no brasileiro. A equipe
está muito satisfeita e feliz com as
conquistas e esperamos aumentar
de nove para 20 atletas em 2019”.

 ESTADUAL
Os campeões estaduais mencionados pelo Sensei Odair Baltazar foram

consagrados no último fim de semana, na quarta e última fase do 46º Campeonato

Paranaense de Karatê 2018, em Araucária. Gabriella Adur (sub-21, Kumite, acima

de 68 kg), Millena Adur (sub-21, Kumite, até 68 kg), Matheus Carneiro (sub-14,

Kumite, acima de 55 kg) e Alessa Andreazzi (sub-12, Kata) foram os campeões por
Cascavel, que teve outros cinco caratecas em pódios, totalizando nove atletas

entre os melhores do Estado em suas respectivas categorias.

Únicos representantes do
paradesporto cascavelense nas
Paraolipíadas Escolares, o maior
evento do mundo para jovens
esportistas com deficiência em idade
escolar e que foi encerrado no último
fim de semana em São Paulo, o
nadador Carlos Augusto Alencar e
sua treinadora Pollyana Bastos
retornaram para casa com a sensação
de dever cumprido. Sozinho, Carlos
conquistou três das 11 medalhas
da equipe de natação do Paraná
na competição. E as três foram de
ouro: nos 50m costas, nos 50m
livre e nos 100m livre.

Fim de ano
para o caratê

ARQUIVO ATLETA

A cidade de Rolândia foi sede, no fim de semana,
da 2ª fase do Campeonato Paranaense de Karatê-
Do Tradicional, evento que reuniu 155 atletas de
13 cidades. Dentre eles estiveram 23 caratecas de
Cascavel, sendo 14 do projeto social Sandokan e
nove da Academia Dojo. Destaque individual para
as medalhas conquistadas em família - pai e filho,
respectivamente - por Maycon (ouro no Kata
individual adulto ) e Gabriel Pimentel (prata no
Kata individual Sub-7), e pelas quatro medalhas
conquistadas por Volmir e Wesley Maziero, tio e
sobrinho: ouro no Kata equipe e no Kata e no
Kumite individual, e prata no Embu em suas
respectivas categorias (adulta e sub-15). No
geral, os cascavelenses voltaram para casa com 11
medalhas de ouro, 15 de prata e 3 de bronze, e
o troféu de terceiro lugar geral da competição.

ARQUIVO ATLETAS
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             SUL-AMERICANA
21h45 Fluminense x Atlético-PR

          LIGA DOS CAMPEÕES

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

JOGAM HOJE

 Em clima de final de campeona-
to, mas “apenas” valendo vaga
para a grande decisão, Fluminen-
se e Atlético-PR se enfrentam nes-
ta quarta-feira para definir quem
será o representante do Brasil na
disputa pelo título da Copa Sul-
Americana 2018. A partida entre as
equipes pela rodada de volta da
semifinal está marcada para as
21h45, no Maracanã.

Na ida, o time paranaense fez o
dever de casa e venceu por 2 a 0, o
que lhe permite avançar até mes-

Representante do País na final
mo com uma derrota por um gol de
diferença nesta noite. Para a equi-
pe carioca, a missão é, no mínimo,
devolver o placar para decidir a
vaga nos pênaltis. Caso sofra um
gol em casa, o Flu terá de vencer
por três ou mais gols de vantagem.

A incumbência tricolor fica ain-
da mais complicada quando olha-
do os números das equipes. Sem
vencer nem marcar gols há sete jo-
gos, o Fluminense tem o maior je-
jum de “balançadas de redes a fa-
vor” dentre os times da Série A do

Brasil. Nos últimos dez jogos, foram
apenas dois gols e uma vitória.
Além de lutar contra o rebaixamen-
to à Série B, amarga dificuldades
de quitar pendências financeiras
com o elenco.

Já o Atlético Paranaense vive boa
fase. Tem o melhor ataque da Copa
Sul-Americana, com 17 gols em
nove jogos, - marcou gols nos últi-
mos sete compromissos, em con-
traste com a seca do Flu - e está
invicto há seis partidas, lutando por
vaga no G6 do Brasileirão.

BRASILEIRÃO
Inicialmente programada para

ocorrer toda às 17h de domingo,

a última rodada do Brasileirão
teve dois jogos antecipados para

as 19h de sábado pela CBF:

Flamengo x Atlético-PR e

Atlético-MG x Botafogo. Com

isso, está resolvido o impasse que

colocava os jogos de Flamengo e
Fluminense no mesmo dia e local

- o estádio do Maracanã, no Rio

de Janeiro. Na última rodada do

Brasileirão, Atlético-PR e

Atlético-MG disputam a última

vaga para próxima edição da
Copa Libertadores.

Terceiro colocado no Grupo C da Liga dos Campeões da Europa, o PSG tem um compromisso
decisivo com o Liverpool nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), pela penúltima rodada da
competição. Fora da zona de classificação para as oitavas de final, com cinco pontos, o time
francês conta com os retornos de Neymar e Mbappé contra o vice-líder, que tem seis pontos.
Neymar era dúvida por conta de um estiramento muscular sofrido no amistoso do Brasil contra
Camarões. Já Mbappé caiu sobre seu ombro direito e pediu substituição em duelo da França
contra o Uruguai na última data Fifa. Ambos ficaram de fora da rodada do Campeonato Francês
do fim de semana. Nesta quarta, em caso de uma derrota para o Liverpool e uma vitória do
Napoli diante do Estrela Vermelha, o PSG estará eliminado de forma precoce da Champions.

A Conmebol informou, ontem, que a

segunda partida da decisão da Copa

Libertadores da América será disputada

fora da Argentina nos dias 8 ou 9 de

dezembro.

“A partida da volta da final será
disputada entre os dias 8 e 9 de

dezembro (sábado ou domingo), em

horário e sede ainda a serem definidos

pela administração da Conmebol assim

que possível”, disse o presidente da

UEFA

Confederação, Alejandro Dominguez,

após reunião realizada na sede da

entidade na cidade paraguaia de Luque,

nos arredores de Assunção.

O jogo de volta da decisão entre River

Plate e Boca Juniors deveria ter sido
realizada no sábado passado, no

Monumental de Núñez, em Buenos Aires,

mas um ataque da torcida do River ao

ônibus do rival acabou impedindo a

realização do embate decisivo.

 River x Boca fora da Argentina

PLACAR DE ONTEM

LIGA DOS CAMPEÕES

AEK 0x2 Ajax
CSKA 1x2 Viktoria Plzen

B. de Munique 5x1 Benfica
Lyon 2x2 Man. City

Hoffenheim 2x3 S. Donetsk
Roma 0x2 Real Madrid

Juventus 1x0 Valencia
Man. United 1x0 Young Boys


