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A prefeitura interditou a
Rua Antônio Damian, no
Bairro Claudete, onde a
enxurrada levou a ponte
no último sábado.
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A expectativa de disputar a Série
D do Campeonato Brasileiro em 2018
terminou ontem para o FC Cascavel
com uma derrota por 3 a 1 para o
Maringá FC, na decisão da Taça FPF.
Com a vitória em casa, o time maringaense conquistou o título da competição Sub-23 pela segunda vez,
depois de ter soltado o grito de campeão em 2015, a primeira edição com
o formato atual.
Já para os cascavelenses esta foi a
primeira participação e o troféu de
segundo lugar vale como experiência
aos jovens jogadores e aos integrantes da diretoria, que têm como meta
levar a Serpente Aurinegra à Série A
do Brasileiro em dez anos.
Vale lembrar que o FCC foi fundado em 2008 e que ano quem
vem disputará a Elite do Paranaense de Futebol pela quarta vez consecutiva. A preparação para o próximo Campeonato Estadual, aliás,
passa a ser a prioridade da equipe a
partir de agora. A competição começará no dia 28 de janeiro.
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1ª vez, segundo lugar

Campanhas
Na Taça FPF, o FC Cascavel faturou
cerca de 55% do pontos disputados.
Foram 25 em 15 partidas: seis
vitórias, sete empates e duas
derrotas, com 21 gols marcados e
17 sofridos. Já o Maringá FC somou
33 dos 45 pontos disputados. Foram
dez vitórias, três empates e duas
derrotas, com o melhor ataque (39
gols) e a melhor defesa (11 gols).

A derrota em Maringá marcou a sétima partida do FC Cascavel sem vitória na
Taça FPF. A série começou justamente contra o time maringaense, com empate por
1 a 1 na última rodada da fase classificatória. Depois, foram dois empates com o
Operário nas quartas de final, dois empates com o Rio Branco na semifinal e um
empate no jogo de ida da decisão, por 2 a 2, no Estádio Olímpico.

Futsal
Os times paranaenses na Liga Futsal
foram à quadra no fim de semana pela
rodada de ida da semifinal. Melhor
para o Foz Cataratas, que venceu o
Joinville por 2 a 1 e agora tem a
vantagem do empate na casa do
adversário para avançar à decisão. O
jogo de volta, em Santa Catarina, será
no sábado (11). Já o Marreco ficou no
empate por 2 a 2 com a Assoeva e
agora precisará vencer o jogo de volta
em Venâncio Aires (RS), no próximo
domingo (12), para decidir o título.
Antes, entretanto, iniciará a semi do
Paranaense de Futsal com o Cascavel,
nesta quarta-feira em Francisco
Beltrão. A semifinal da Série Ouro,
aliás, começou na noite de sábado
com vitória do Pato Branco por 3 a 0
sobre o Marechal, no sudoeste.
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Dupla Sedano/Weiss
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PRIMEIRA VEZ

O catarinense de Porto União Marcel Sedano escreveu
seu nome pela primeira vez na lista de campeões da
Cascavel de Ouro. Ele disputa o Campeonato
Metropolitano de Curitiba e o Paranaense de
Velocidade há quase dez anos e há três anos corre no
Metropolitano de Cascavel. Sua principal conquista até
então havia sido o título do Festival Brasileiro de
Marcas & Pilotos 1.6, em 2011, em Curitiba. Ano
passado correu a Cascavel de Ouro com Ruslan Carta
Filho e subiu ao pódio da prova na quinta posição.
VICTOR LARA/MARKETING RACING TEAM

fatura a
Cascavel
de Ouro
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Pilotos veteranos e que conhecem bem o traçado do
Autódromo Internacional Zilmar Beux, Valmor Emílio Weiss
e Marcel Sedano Rodrigues venceram ontem a 31ª edição da Cascavel de Ouro, que marcou os 50 anos de
realização da tradicional corrida e premiou os vencedores
com R$ 100 mil, além de um troféu de ouro.
Eles largaram da 33ª posição a bordo do VW Gol
número 28, que conta com o auxílio técnico da Stumpf Preparações, e completaram 120 voltas durante as
três horas de prova com média de 1min18s958.
Essa foi a terceira vitória do curitibano Emílio Weiss,
de 41 anos, na Cascavel de Ouro. O piloto já havia
levado o troféu confeccionado em ouro puro duas
vezes para casa nos anos 90. Foi o campeão de
1996 formando dupla com Edgar Favarin e de 1997
tendo Toninho Espolador como parceiro.
“Essa, para mim, é a prova mais importante do automobilismo raiz. Ela instiga todos os pilotos a darem o
seu melhor para ganhar a cobrinha. O envolvimento de
todos valoriza o espetáculo e engrandece o currículo de
todos os que participam”, disse o mais novo tricampeão
da prova, que se igualou a Pedro Muffato como o segundo maior vencedor da Cascavel de Ouro, atrás apenas do hexacampeão Edgar Favarin.
Weiss e Favarin ainda comemoram a vitória na
prova de 2014, da qual foram desclassificados por
falta de meio quilo no carro. Eles entraram com
recurso, mas não ganharam.

O PÓDIO

Além da dupla Weiss/Sedano, o pódio da 31ª Cascavel
de Ouro contou com a parceria entre pai e filho formada
por Edgar e Israel Favarin, que terminaram a corrida em
segundo lugar, mesma posição em que partiram do grid de
largada. Já a “Cascavel de Bronze”, nome dado ao troféu
de terceiro lugar, ficou com a dupla goiana Edson do Valle/
Wellington Justino (largaram do oitavo lugar). Em quarto
lugar terminou a dupla Edson Bueno/Diogo Pachenki
(largaram em 13º) e em quinto ficou Daniel Kaefer/Carlos
Souza (partiram da 19ª posição). Pole position, a dupla
catarinense Gustavo Magnabosco/Eduardo Berlanda
abandonou a prova com 19 voltas realizadas.

ARQUIVO FAMÍLIA FAVARIN
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SÉRGIO SANDERSON
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Em um evento que ficará para a história da organização, o UFC
217 foi digno de ter sido realizado no Madison Square
Garden, um templo do esporte em Nova York (EUA). O card
principal reuniu alguns dos grandes nomes do MMA e terminou
com três campeões perdendo o cinturão para seus desafiantes.
Na luta principal da noite, Georges St-Pierre (foto) venceu
Michael Bisping por finalização no terceiro round e conquistou o
título dos médios. No coevento principal, TJ Dillashaw havia
retomado o cinturão dos galos com um nocaute inédito sobre
Cody Garbrandt no segundo round. Antes, Rose Namajunas
havia surpreendido Joanna Jedrzejczyk por nocaute técnico logo
no primeiro round. O detalhe dessas lutas é que St-Pierre
voltava de quatro anos de aposentadoria, Cody Garbrandt
ostentava 11 vitórias em 11 lutas e Joanna 14 vitórias em 14
lutas. Os brasileiros também se deram bem. Paulo Borrachinha
venceu Johny Hendricks por nocaute técnico no segundo round,
na única luta do card principal que não valeu cinturão, e Ricardo
Carcacinha nocauteou Aiemann Zahabi no terceiro round, na luta
que abriu o evento nos Estados Unidos.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 06 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Nº 1 DO MUNDO

O mineiro Marcelo Melo e o
polonês Lukasz Kubot
conquistaram ontem o terceiro
troféu de Masters 1000 da
temporada de tênis, ao
conseguirem excepcional reação
na reta final da partida diante do
croata Ivan Dodig e do espanhol
Marcel Granollers. A melhor
dupla da temporada fechou a
partida de 1h55 com as parciais
de 7/6 (7-3), 3/6 e 10-6.
Esse foi o oitavo troféu de Masters
na carreira de Melo, o segundo em
Paris, e o terceiro da temporada ao
lado de Kubot. Os dois ganharam
Miami em março e Madri em maio.
A coleção do mineiro conta ainda
com títulos em Xangai (2013 e
2015), Paris (2015), Toronto
(2016) e Cincinnati (2016).
Líderes da temporada com
margem folgada, Melo e Kubot
também vão assumir a ponta do
ranking individual de duplas
nesta segunda-feira. O polonês,
no entanto, estará pela primeira
vez na carreira na liderança, com
pequena margem de 90 pontos
sobre o mineiro.
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Bem na foto

A reta final do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Ontem, nos
jogos da tarde, apenas os mandantes comemoraram. O líder Corinthians
recebeu o Palmeiras e, em jogo movimentado, venceu por 3 a 2. Em
Porto Alegre, o Flamengo saiu na frente, mas o Grêmio garantiu o triunfo
por 3 a 1. E, no Mineirão, o Cruzeiro
bateu o Atlético-PR por 1 a 0.
Na Arena Corinthians, o time da
casa marcou três vezes só no primeiro tempo, com Rodriguinho aos 27
minutos, Balbuena aos 29 minutos e
Jô, de pênalti, aos 37 minutos. Antes
do terceiro gol corintiano, Mina havia
descontado para o Palmeiras, aos 34
minutos. No segundo tempo o Ver-

DE VIRADA

dão marcou com Moisés, aos 22 minutos, mas não conseguiu reverter o
placar. Líder, o Corinthians agora tem
62 pontos, enquanto o Palmeiras,
com 54, ocupa o quarto lugar.

Na Arena Grêmio, o Flamengo saiu na frente no primeiro minuto da etapa
complementar. Éverton Ribeiro iniciou a jogada pelo meio, abriu para
Everton e recebeu cruzamento de volta para mandar de cabeça: 1 a 0.
Aos 24, um minuto após entrar em campo, Everton aproveitou a bola
tocada na área para deixar tudo igual para o Grêmio. Dois minutos
depois, a zaga rubro-negra falhou no corte, e Everton apareceu novamente
para virar para o time gaúcho. Aos 36, Beto da Silva roubou a bola pela
direita e bateu cruzado para Luan, livre na segunda trave, fechar o placar:
3 a 1. Com 54 pontos, o Tricolor Gaúcho assumiu o terceiro lugar da
tabela, enquanto o Flamengo, com 47, permanece na sétima posição.
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JOGAM HOJE
20h

SÉRIE B
Luverdense x Internacional
CORINTHIANS

Vitorioso no duelo de alvinegros
com o Atlético-MG no sábado, o Santos é agora o mais próximo perseguidor corintiano, com 56 pontos, seis a
menos que o time de Fábio Carille.

GOLAÇO

No Mineirão, o confronto foi entre Cruzeiro e
Atlético-PR, com vitória por 1 a 0 para o
time da casa. O único gol da partida saiu aos
40 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta
recebeu pela esquerda, livrou-se da marcação
e bateu com categoria, sem chances para o
goleiro Weverton. Com 51 pontos, a Raposa
segue na quinta posição. O Furacão, com
42, desceu para o 11º lugar.

06

LOCAL

HOJE NEWS, 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Redação
surpresa
Achei o tema confuso.
Não esperava que
caísse isso”. Letícia Karina,
estudante.

GENTE GRANDE

Não é só adolescente que
faz a prova do Enem. Tem
muita gente “grande” que se
arrisca. Ou para voltar a
estudar ou para se atualizar.
“Meus filhos já se
encaminharam na vida e eu
resolvi voltar a trabalhar meu
conhecimento. Tenho o
objetivo de voltar a estudar,
quem sabe fazer uma nova
faculdade, porque faz 30
anos que eu parei de
estudar”, conta Tânia
Angelina Bernardes, que tem
48 anos e fez a prova
ontem. “Inclusive, acabei de
deixar meu filho na FAG,
onde ele faz a prova, e vim
para a Unipar, que é o meu
local”, disse, rindo.
Francilene Bandeira mora em
Maringá e veio a Cascavel
para fazer a prova. E, aos
35 anos, quis tentar de
novo: “Minha motivação é a
possibilidade de entrar para
a faculdade, tentar um
ProUni, um Fies”.
MOVIMENTAÇÃO foi intensa
em frente aos locais de prova
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Toda a expectativa foi pouca para o tema
da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que pegou estudantes e professores de surpresa ontem. Os candidatos tiveram de discorrer sobre “A educação de surdos no Brasil” no primeiro dia de prova. Nesse domingo, os temas foram Ciências Humanas e Tecnologia. No próximo domingo (12)
ocorre a segunda etapa da avaliação.
Em Cascavel, estavam inscritos 11.049 estudantes. Ao fim da prova, teve quem considerou a prova fácil, mas que não gostou da redação. “Não imaginávamos que seria esse tema.
Pensamos qualquer coisa, algo sobre a atual
situação política. Mas não isso”, disse Ana
Carolina, que estuda em um colégio público
em Capitão Leônidas Marques e veio a Cascavel para fazer a prova.
“Achei o tema confuso. Não esperava que
caísse isso. Acho que fui bem, mas acreditei
que o tema da redação seria algo referente à
política”, acrescenta Letícia Karina, estudante
do Colégio Estadual Consolata. “Acho que fui
mais ou menos na prova”.
Já Rafael Fernandes, que estuda no Colégio
14 de Novembro, ficou contente: “Não pensei
nesse tema, mas achei bacana a discussão,
consegui dissertar bem”.

“Não pensei nesse tema, mas
achei bacana a discussão”.
Rafael Fernandes,
estudante.

MOVIMENTAÇÃO
Tanto no horário de entrada
quanto no horário de saída,
a movimentação foi intensa
nos locais de prova em
Cascavel. No Paraná, mais
de 287 mil pessoas fizeram
o teste, que terá sua segunda
etapa no dia 12 deste mês.
A maioria estudantes como
Clarice Carvalho que,
com 17 anos, sonha em
emendar o terceirão e entrar
na faculdade.
“Quero ter um futuro melhor,
ajudar meus pais.
Estudei bastante, fiz muitos
simulados pela internet,
estudei provas anteriores.
Espero que dê tudo certo”.
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A Ecocataratas alerta os motoristas para o desvio de tráfego a
partir desta segunda-feira no perímetro urbano da BR-277 em Cascavel.
O desvio ocorre devido às obras de
manutenção no pavimento.
A recapagem será realizada entre os trevos da Carelli, na altura
do KM 589, e da Portal, no KM
586. Durante o dia, o tráfego de
veículos da BR-277 sentido a Foz
do Iguaçu será desviado para a via
marginal entre os KMs 586 e
589, entre os dois trevos.
Para os motoristas que trafegam sentido a Curitiba não haverá alterações. À noite o fluxo da
rodovia permanecerá inalterado
em ambos os sentidos. “Esses
ser viços constam no escopo de
obras da concessionária e a previsão é para que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 30 dias”, explica o gerente de engenharia da Ecocataratas, Silvio Caldas, concessionária que é responsável pela manutenção da BR-277 entre Foz do
Iguaçu e Guarapuava.

MOTORISTAS devem
ficar atentos às mudanças
no tráfego da BR-277

AÍLTON SANTOS

Desvio na 277

07

S inalização
O trecho em obras está sinalizado com placas de limite
de velocidade, sinalização horizontal, cones e serão instaladas lombadas na via marginal. A concessionária recomenda
que os motoristas redobrem a atenção nesse trecho, devido
à concentração de máquinas e trabalhadores no local
e, dessa forma, evitem acidentes e colisões.
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Muita diversão para a CRIANÇADA
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AVENIDA ficou fechada entre as Ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes

Calçadão para a família
O domingo foi de diversão em
família no Calçadão da Avenida
Brasil, no Centro de Cascavel. Na
primeira edição do Domingão Calçadão Fechadão, a movimentação
começou bem tímida e com dúvidas, por conta da intensa chuva dos
últimos dias. Mas a programação
foi mantida e cerca de duas horas
após o início das atividades o público já tomava conta da avenida.
Muitas famílias e até grupos de
amigos foram para o Centro para
se divertir. Principalmente aqueles que levaram as crianças, que
se dividiram entre brinquedos infláveis, carrinhos para dar um pas-

seio, patins, bicicleta e skate,
além dos parquinhos e até o minijardim da Branca de Neve.
Sueli Portes é cuidadora de idosos e viu na atividade uma oportunidade de desligar as crianças da
tecnologia no fim de semana. “Trouxe minha neta, que está cansando
de tanto brincar na cama elástica.
É uma atividade que, na minha opinião, deve ter sempre para a gente
aproveitar”, comenta.
A autônoma Cristiane Balan levou a filha para andar de bicicleta
na Avenida Brasil. A via foi fechada entre as Ruas Sete de Setembro e Carlos Gomes e o trânsito

COM AS RUAS fechadas,
crianças aproveitaram para andar
de patins e de bicicleta

de veículos desviado. “Durante a
semana é perigoso para trazê-la
na ciclovia. Há muitos ciclistas
e pedestres e para a criança é
complicado. Assim, é mais seguro e consigo tirá-la um pouco de
casa. Muito legal”.
“Eu já aproveitei para andar de
skate. Geralmente ando no Ciro
Nardi ou perto de casa. Mas na
rua é mais perigoso, aqui ficou
legal”, disse o adolescente Paulo Roberto, que estava com um
grupo de amigos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Esta foi a
primeira
edição do
evento, que
deve ser
realizado
todos os
domingos, a
partir das
13h.
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Falta pouco!
A entrada
será gratuita
todos os dias
LUCON

DIVERSÃO GARANTIDA
na arena com a já
tradicional Prova dos
Três Tambores

Contagem regressiva para o início da
festa mais popular de Cascavel. A SRO
(Sociedade Rural do Oeste do Paraná)
abre os portões do Parque de Exposições
Celso Garcia Cid nesta sexta-feira (10),
para a 38ª Expovel/Internacional (Exposição-Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel).
A feira está repleta de atrações e, assim como na última edição, a entrada no
Parque de Exposições será gratuita nos
seis dias de evento.
Os shows deste ano ficarão por conta de Barreto e
Campo Grande e João
Neto e Frederico, no dia
10, Maiara e Maraisa
(11), Zé Neto e Cristiano (12) e Gusttavo
Lima (14). As apresentações serão no Pavilhão da Indústria e Comércio e os ingressos já
estão à venda.
A 38ª Expovel mais uma vez
contará com o Bruttus Rodeio
Show, presente de 12 a 15,
Exposição de Pequenos Animais, Leilões e Julgamentos,
Campeonato dos Três Tambores, Parque de Diversão, Praça de Alimentação e pela primeira vez, um bar suspenso a
30 metros de altura à disposição dos visitantes da feira.
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Refeições para

A

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

todos os bolsos

3Restaurante Popular

3Vulnerabilidade

3Benefícios

3Acolhimentos

O prefeito Leonaldo Paranhos determinou
que fizéssemos uma alteração no formato do atendimento do Restaurante Popular. Hoje ele ocorre de forma terceirizada
por meio de uma empresa contratada por
licitação. O preço anterior era de R$ 5,40/
refeição e, após a nova licitação, no fim
de outubro, o valor caiu para R$ 5,29. Hoje
todo o mundo paga R$ 3/refeição e o
Município paga a diferença. Contamos
ainda com o Banco de Alimentos, que arrecada produtos para distribuir a entidades. O montante mensal é de aproximadamente 130 mil quilos de alimentos.

Hoje temos cadastradas no Cadastro
Único 32 mil famílias. Elas estão enquadradas nos mais diversos perfis de renda. No perfil de extrema vulnerabilidade,
aquelas que têm renda per capita de até
R$ 85 por mês, há em torno de 1.500 famílias. Elas possuem benefícios como o
Bolsa Família e recebem, eventualmente,
cestas básicas.

Por meio dos Cras são fornecidos benefícios como cestas básicas, kit natalidade, auxílio para documentação civil
e auxílio de passagens rodoviárias. Há
ainda atendimentos psicossociais para
possíveis encaminhamentos. Ofertamos
ainda serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, um atendimento de
prevenção. Nos grupos formados nos
Cras são realizadas atividades com crianças, mulheres e idosos.

Disponibilizamos unidades de acolhimento institucional para o público adolescente de 12 a 18 anos. Para mulheres
vítimas de violência há um abrigo com
capacidade de 20 acolhimentos. Na área
do idoso temos o Condomínio da Terceira
Idade com sete blocos com oito casas,
dois deles que serão reformados neste
mês. Temos também residências inclusivas que atendem pessoas com deficiência, com vínculo social rompido e em situação de vulnerabilidade.

3Novos valores

Prefeitura de Cascavel
quer abrir mais dois
restaurantes populares.
A proposta é que a
empresa vencedora da
licitação produza os alimentos no
atual Restaurante Popular e garanta
que as refeições cheguem a outros
dois locais a serem definidos.
Hoje, todos pagam R$ 3 pelo prato
pronto, mas haverá mudanças nos
valores, como revela o secretário de
Assistência Social, Hudson Marcio
Moreschi Júnior. Em entrevista ao
Hoje News, ele conta que o Município
oferece todos os serviços da política
de assistência social que o governo
federal exige e destaca projetos que
auxiliam a população em situação de
vulnerabilidade.
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Estamos estudando valores diferenciados
à população. Pretendemos seguir o critério de que aposentados com salário mínimo e pessoas cadastradas no Cadastro
Único paguem um valor reduzido. Estamos planejando a refeição ao custo de R$
2 e para quem não se enquadra nesse
perfil a R$ 5.

3Novos restaurantes
Há projeção de abrir restaurantes nos
Bairros Cascavel Velho e Santa Cruz, territórios mais vulneráveis. Entendemos que
teremos uma grande demanda, podendo
cumprir o critério fundamental do Restaurante Popular, que é atender pessoas
mais pobres.

3Recursos
Buscamos recursos da Secretaria de Agricultura de aproximadamente R$ 3 milhões
para construir os novos restaurantes. A
proposta é de que sejam refeitórios, ou
seja, que a refeição seja produzida no atual restaurante e distribuída pela própria
empresa a essas duas unidades. Haverá
o mesmo critério para os três restaurantes. Temos ainda expectativa de até 2020
implantarmos mais dois restaurantes em
outros territórios vulneráveis.

3Superação
O Município de Cascavel tem gestão plena desde 2005 e nosso objetivo é disponibilizar estrutura que as famílias superem a situação de vulnerabilidade. As
famílias devem ter condições de buscar
emprego e sobreviver por conta própria,
dignamente.

3Porta de entrada
Contamos com uma rede de atendimento
com oito Cras (Centros de Referência em
Assistência Social). Por meio dessas unidades são prestadas as orientações e feitos os encaminhamentos para que a pessoa tire dúvidas até de outras políticas
como de saúde e educação.

Estamos
planejando a
refeição ao
custo de
R$ 2 e para
quem não se
enquadra
nesse
perfil
a R$ 5

3Creas
Os quatro Creas (Centros de Referência
Especializados de Assistência Social)
atendem todos os públicos que sofreram violação de direitos, como abuso
e exploração sexual, negligência e
abuso financeiro. Nos Creas é feito o
atendimento mais próximo à família
para saber por que isso acontece. O
papel dos Creas é fortalecer os vínculos daquela pessoa que sofre a violação com a família.

3Crianças e adolescentes
Contamos com dois Eurecas, que prestam atendimento a crianças de seis a
12 anos, no Santa Cruz e no Interlagos,
cada um com 170 vagas. O Município
tem ainda o Centro da Juventude para
atender a população em geral com atividades que a própria comunidade
pede. Nesse mesmo perfil há o CEU
(Centro de Artes e Esportes Unificado), que oferece serviços intersetoriais. O Município disponibiliza unidades de acolhimento,
na alta complexidade, como o
programa Família Acolhedora,
que acolhe crianças e adolescentes afastados do
vínculo familiar.

3Abrigos
O Centro POP faz atendimentos a pessoas que vivem na rua. Elas não aderem ao
perfil de acolhimento e buscam o espaço
para fazer café da manhã, almoço e café
da tarde. A Casa POP tem capacidade de
25 acolhimentos e será reinaugurada no
Bairro Santa Felicidade, dobrando a capacidade de atendimentos.
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Perfil
z Hudson Marcio Moreschi Júnior
é formado em Engenharia de
Produção Agroindustrial.
Foi aprovado em concurso público
para agente administrativo em
julho de 2006.
z Desde então, atua na Secretaria
de Assistência Social. Já foi
coordenador da pasta, gerente,
diretor e no início deste ano foi
convidado pelo prefeito Leonaldo
Paranhos para assumir o cargo de
secretário de Assistência Social

3Parcerias
Para as entidades não governamentais
repassamos anualmente em torno de R$
1,9 milhão. Elas nos dão grande aporte
para qualificar o nosso público. Há também entidades de garantia e defesa. Os
conselhos tutelares são vinculados de
forma administrativa a nós e oferecemos
apoio de infraestrutura, logística e administrativo.

3 Inclusão produtiva
Um programa importante é o inclusão
produtiva, com a Economia Solidária, que
permite a pessoas pobres aprenderem
uma profissão. Elas se qualificam e têm
noção de gestão e de como organizar recursos para comprar matéria-prima e ter
o próprio negócio.

3 ConstruaCidadão
O ConstruaCidadão é um projeto lançado pelo Governo Paranhos que oferece
dignidade às pessoas de rua. Para participar a pessoa deve estar acolhida, participar de atividades e oficinas para se capacitar e então ganhar uma bolsa do
Município de R$ 300 no período de três a
quatro meses. A partir disso, nós a apoiamos a buscar um emprego formal, para
que reestabeleça a vida.

3Felicidade do Idoso
Neste ano já realizamos dois eventos reunido em torno de 4 mil idosos. Proporcionamos um espaço diferenciado com acesso a esporte, cultura, saúde, educação e
serviços sociais.

10

ENTREVISTA

HOJE NEWS, 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Refeições para

A

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

todos os bolsos

3Restaurante Popular

3Vulnerabilidade

3Benefícios

3Acolhimentos

O prefeito Leonaldo Paranhos determinou
que fizéssemos uma alteração no formato do atendimento do Restaurante Popular. Hoje ele ocorre de forma terceirizada
por meio de uma empresa contratada por
licitação. O preço anterior era de R$ 5,40/
refeição e, após a nova licitação, no fim
de outubro, o valor caiu para R$ 5,29. Hoje
todo o mundo paga R$ 3/refeição e o
Município paga a diferença. Contamos
ainda com o Banco de Alimentos, que arrecada produtos para distribuir a entidades. O montante mensal é de aproximadamente 130 mil quilos de alimentos.

Hoje temos cadastradas no Cadastro
Único 32 mil famílias. Elas estão enquadradas nos mais diversos perfis de renda. No perfil de extrema vulnerabilidade,
aquelas que têm renda per capita de até
R$ 85 por mês, há em torno de 1.500 famílias. Elas possuem benefícios como o
Bolsa Família e recebem, eventualmente,
cestas básicas.

Por meio dos Cras são fornecidos benefícios como cestas básicas, kit natalidade, auxílio para documentação civil
e auxílio de passagens rodoviárias. Há
ainda atendimentos psicossociais para
possíveis encaminhamentos. Ofertamos
ainda serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, um atendimento de
prevenção. Nos grupos formados nos
Cras são realizadas atividades com crianças, mulheres e idosos.

Disponibilizamos unidades de acolhimento institucional para o público adolescente de 12 a 18 anos. Para mulheres
vítimas de violência há um abrigo com
capacidade de 20 acolhimentos. Na área
do idoso temos o Condomínio da Terceira
Idade com sete blocos com oito casas,
dois deles que serão reformados neste
mês. Temos também residências inclusivas que atendem pessoas com deficiência, com vínculo social rompido e em situação de vulnerabilidade.

3Novos valores

Prefeitura de Cascavel
quer abrir mais dois
restaurantes populares.
A proposta é que a
empresa vencedora da
licitação produza os alimentos no
atual Restaurante Popular e garanta
que as refeições cheguem a outros
dois locais a serem definidos.
Hoje, todos pagam R$ 3 pelo prato
pronto, mas haverá mudanças nos
valores, como revela o secretário de
Assistência Social, Hudson Marcio
Moreschi Júnior. Em entrevista ao
Hoje News, ele conta que o Município
oferece todos os serviços da política
de assistência social que o governo
federal exige e destaca projetos que
auxiliam a população em situação de
vulnerabilidade.

ENTREVISTA

CASCAVEL, 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Estamos estudando valores diferenciados
à população. Pretendemos seguir o critério de que aposentados com salário mínimo e pessoas cadastradas no Cadastro
Único paguem um valor reduzido. Estamos planejando a refeição ao custo de R$
2 e para quem não se enquadra nesse
perfil a R$ 5.

3Novos restaurantes
Há projeção de abrir restaurantes nos
Bairros Cascavel Velho e Santa Cruz, territórios mais vulneráveis. Entendemos que
teremos uma grande demanda, podendo
cumprir o critério fundamental do Restaurante Popular, que é atender pessoas
mais pobres.

3Recursos
Buscamos recursos da Secretaria de Agricultura de aproximadamente R$ 3 milhões
para construir os novos restaurantes. A
proposta é de que sejam refeitórios, ou
seja, que a refeição seja produzida no atual restaurante e distribuída pela própria
empresa a essas duas unidades. Haverá
o mesmo critério para os três restaurantes. Temos ainda expectativa de até 2020
implantarmos mais dois restaurantes em
outros territórios vulneráveis.

3Superação
O Município de Cascavel tem gestão plena desde 2005 e nosso objetivo é disponibilizar estrutura que as famílias superem a situação de vulnerabilidade. As
famílias devem ter condições de buscar
emprego e sobreviver por conta própria,
dignamente.

3Porta de entrada
Contamos com uma rede de atendimento
com oito Cras (Centros de Referência em
Assistência Social). Por meio dessas unidades são prestadas as orientações e feitos os encaminhamentos para que a pessoa tire dúvidas até de outras políticas
como de saúde e educação.

Estamos
planejando a
refeição ao
custo de
R$ 2 e para
quem não se
enquadra
nesse
perfil
a R$ 5

3Creas
Os quatro Creas (Centros de Referência
Especializados de Assistência Social)
atendem todos os públicos que sofreram violação de direitos, como abuso
e exploração sexual, negligência e
abuso financeiro. Nos Creas é feito o
atendimento mais próximo à família
para saber por que isso acontece. O
papel dos Creas é fortalecer os vínculos daquela pessoa que sofre a violação com a família.

3Crianças e adolescentes
Contamos com dois Eurecas, que prestam atendimento a crianças de seis a
12 anos, no Santa Cruz e no Interlagos,
cada um com 170 vagas. O Município
tem ainda o Centro da Juventude para
atender a população em geral com atividades que a própria comunidade
pede. Nesse mesmo perfil há o CEU
(Centro de Artes e Esportes Unificado), que oferece serviços intersetoriais. O Município disponibiliza unidades de acolhimento,
na alta complexidade, como o
programa Família Acolhedora,
que acolhe crianças e adolescentes afastados do
vínculo familiar.

3Abrigos
O Centro POP faz atendimentos a pessoas que vivem na rua. Elas não aderem ao
perfil de acolhimento e buscam o espaço
para fazer café da manhã, almoço e café
da tarde. A Casa POP tem capacidade de
25 acolhimentos e será reinaugurada no
Bairro Santa Felicidade, dobrando a capacidade de atendimentos.

11

Perfil
z Hudson Marcio Moreschi Júnior
é formado em Engenharia de
Produção Agroindustrial.
Foi aprovado em concurso público
para agente administrativo em
julho de 2006.
z Desde então, atua na Secretaria
de Assistência Social. Já foi
coordenador da pasta, gerente,
diretor e no início deste ano foi
convidado pelo prefeito Leonaldo
Paranhos para assumir o cargo de
secretário de Assistência Social

3Parcerias
Para as entidades não governamentais
repassamos anualmente em torno de R$
1,9 milhão. Elas nos dão grande aporte
para qualificar o nosso público. Há também entidades de garantia e defesa. Os
conselhos tutelares são vinculados de
forma administrativa a nós e oferecemos
apoio de infraestrutura, logística e administrativo.

3 Inclusão produtiva
Um programa importante é o inclusão
produtiva, com a Economia Solidária, que
permite a pessoas pobres aprenderem
uma profissão. Elas se qualificam e têm
noção de gestão e de como organizar recursos para comprar matéria-prima e ter
o próprio negócio.

3 ConstruaCidadão
O ConstruaCidadão é um projeto lançado pelo Governo Paranhos que oferece
dignidade às pessoas de rua. Para participar a pessoa deve estar acolhida, participar de atividades e oficinas para se capacitar e então ganhar uma bolsa do
Município de R$ 300 no período de três a
quatro meses. A partir disso, nós a apoiamos a buscar um emprego formal, para
que reestabeleça a vida.

3Felicidade do Idoso
Neste ano já realizamos dois eventos reunido em torno de 4 mil idosos. Proporcionamos um espaço diferenciado com acesso a esporte, cultura, saúde, educação e
serviços sociais.

12 LOCAL

HOJE NEWS, 06 DE NOVEMBRO DE 2017

Autorizadas
bariátricas no HU
A 10ª Regional de Saúde de Cascavel, com aval da Secretaria Estadual da Saúde, autorizou o HUOP
(Hospital Universitário do Oeste do
Paraná) a realizar cirurgias bariátricas a partir deste mês pelo SUS
(Sistema Único de Saúde). A autorização é válida até que saia o credenciamento do Ministério da Saúde, em trâmite desde 2014.
O caminho para o credenciamento é longo. Desde 2012 são realizadas reuniões em grupo no hospital
que tratam sobre obesidade. Hoje,
cerca de 100 pessoas estão ativas
nesses grupos e contam com o
apoio de equipes multidisciplinares.
Ainda em 2013, um passo importante: o início de atendimento no ambulatório de cirurgia-geral do HU de pacientes obesos.
Em março de 2014, o começo do
processo de credenciamento do
hospital para a realização de cirurgias bariátricas na Secretaria
da Saúde. Em outubro de 2015 o
processo foi encaminhado ao Mi-

FILA DE ESPERA

nistério da Saúde, que apenas em
abril de 2016 realizou vistoria
necessária no hospital para identificar a disponibilidade de equipamentos e materiais. Porém, no
fim do ano passado todo o processo travou, principalmente por
conta da mudança de gestão no
Ministério, hoje nas mãos de Ricardo Barros.
“O processo de credenciamento percorreu várias instâncias até
que no fim de 2016 o Ministério da
Saúde solicitou alguns documentos, que foram encaminhados, e foi
aí que tudo mudou. Com a mudança de ministro, praticamente reiniciamos o processo neste ano. Hoje,
o que temos é a autorização do
Estado pela 10ª Regional de Saúde para que possamos começar as
cirurgias e receber por via administrativa”, explica o médico Allan Cezar Faria Araújo.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

De acordo com o médico Allan Cezar Faria Araújo, a fila por cirurgias bariátricas
é por ordem cronológica. Ou seja, o paciente procura uma unidade básica de
Saúde e, se possuir os padrões de obesidade é encaminhado ao serviço de
atenção especializada no HU. “Atualmente, há uma fila de espera de 200 a
300 pacientes, porém, essa fila é subestimada, pois a maioria da população de
obesos graves não tem essa mobilidade de ir à UBS, se credenciar e estar
referendado pela Regional de Saúde. Essas dificuldades podem ser sociais ou
físicas e o impedem de ter acesso à cirurgia pelo SUS”, explica Araújo.
Em Cascavel, as cirurgias bariátricas pelo SUS são feitas desde 2010 no
Hospital São Lucas. A média de procedimentos desde o início de 2017 é de
quatro por semana. Até agosto foram 115 cirurgias
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SEM PRAZOS DEFINIDOS

Segundo o Ministério da Saúde, não há prazo
determinado para o credenciamento, já que os documentos
ainda estão em análise. Em relação ao aporte financeiro às
cirurgias bariátricas, o ministério afirma que todos os meses a
verba é repassada em um bloco para os procedimentos de
média e alta complexidades. Ano passado, R$ 16,6
milhões foram encaminhados ao Paraná pelo governo federal.
De janeiro até o início deste mês, os repasses somam R$
15,3 milhões. “Os recursos seguem ao Estado e aos
municípios e podem ser utilizados em qualquer tipo de
cirurgia, inclusive a bariátrica. Não existe um valor
específico pago a esse procedimento, visto que quem
define o quanto será encaminhado [do bloco] à bariátrica é
o gestor local”, explica a assessoria do Ministério da
Saúde. A estimativa por serviço, conforme Allan Araújo, é
de aproximadamente R$ 6 mil.

 PANDEMIA

Considerada uma preocupação mundial, Cesar Araújo
define a obesidade como uma pandemia. “Atualmente,
50% da população está acima do peso, 20% estão
obesas e de 3% a 5% são obesos graves. Em
contrapartida, apenas 1% tem acesso à cirurgia
bariátrica e pelo SUS é menos ainda, chegando a
0,20%. Isso é o mesmo que dizer que a cada 400
pacientes apenas um consegue fazer a cirurgia, um
volume muito pequeno para o País”.
A estimativa é de que até o fim deste ano sejam feitas
100 mil cirurgias em todo o Brasil, e, destas, apenas
10 mil serão pelo SUS. “Isso significa que 25% da
população que tem um plano de saúde estão nesses
90%. Outros 75%, que dependem do SUS, têm
acesso a 10% dos procedimentos”, lamenta Araújo.

QUEM PODE FAZER?
Para passar por uma cirurgia bariátrica
o paciente é acompanhado por no
mínimo dois anos pelas equipes do
serviço de obesidade do HU. O préoperatório, segundo Cesar Araújo,
prepara a pessoa para o procedimento.
Encaixam-se nos grupos cirúrgicos
pacientes com IMC (Índice de Massa

O MÉDICO Allan Cezar Faria Araújo:
bariátricas começam a partir deste mês

Corpórea) acima de 35 com comorbidadespatologias que estão associadas à
obesidade como diabetes, hipertensão,
problemas ósseos articulares, depressão e
doenças cardiopulmonares.
“O paciente é muito bem avaliado antes da
cirurgia, pois é preciso induzir mudanças no
ambiente social dessa pessoa para obter o

melhor resultado”, explica o
médico.
Depois da cirurgia, o hospital
monitora o paciente por dois
anos e, em casos em que a
perda de peso se comprova, é
oferecida cirurgia plástica
reparadora.
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QUEM PODE FAZER?
Para passar por uma cirurgia bariátrica
o paciente é acompanhado por no
mínimo dois anos pelas equipes do
serviço de obesidade do HU. O préoperatório, segundo Cesar Araújo,
prepara a pessoa para o procedimento.
Encaixam-se nos grupos cirúrgicos
pacientes com IMC (Índice de Massa

O MÉDICO Allan Cezar Faria Araújo:
bariátricas começam a partir deste mês

Corpórea) acima de 35 com comorbidadespatologias que estão associadas à
obesidade como diabetes, hipertensão,
problemas ósseos articulares, depressão e
doenças cardiopulmonares.
“O paciente é muito bem avaliado antes da
cirurgia, pois é preciso induzir mudanças no
ambiente social dessa pessoa para obter o

melhor resultado”, explica o
médico.
Depois da cirurgia, o hospital
monitora o paciente por dois
anos e, em casos em que a
perda de peso se comprova, é
oferecida cirurgia plástica
reparadora.
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Parques infantis
Gasto milionário da Prefeitura de
Cascavel vai possibilitar melhores condições de lazer das crianças em Cmeis
(Centros Municipais de Educação Infantil) e escolas municipais de Cascavel.
Licitação aberta ontem prevê a
contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva para brinquedos dos parquinhos de Cmeis
e escolas da rede pública.
O valor previsto para o pagamento dos serviços é de R$ 1,5
milhão e deve atender às necessidades das instituições de ensino
no período de um ano.
De acordo com a Secretaria de
Educação, existe a solicitação de
23 escolas e 15 Cmeis para algum
tipo de reparo nos parquinhos.
No entanto, como o registro de
preços é para 12 meses, é provável que outras unidades também
necessitem no serviço durante a
vigência do contrato, explicou, em
nota, a secretaria.
A respeito da aquisição de outros novos parques na rede pública a secretaria informa que não há
previsão para este ano.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Novo parquinho
Os brinquedos da Escola Municipal Aloys João Mann receberão
melhorias e depois serão repassados a outra unidade municipal de
ensino. Um local foi preparado na escola para a instalação de um
novo parquinho em madeira, mas resta ainda a compra
da grama sintética pelo Município.
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Vão pagar QUANTO?

Sete empresas
De acordo com a Caixa, responsável pelo
empreendimento construído por meio do Programa
Minha Casa, Minha Vida, sete empresas foram
contratadas para acompanhamento e orientação ao
Residencial Riviera pelo prazo de 12 meses.
“As empresas têm ainda a atribuição de capacitar os
síndicos eleitos na assembleia para que, ao fim do
referido período, estejam aptos a conduzir a gestão
condominial”, explica, em nota, a Caixa.
Em relação ao pagamento das empresas, a instituição
informa que ocorrem com recursos do FAR (Fundo de
Arrendamento Residencial).
“A remuneração ou não do síndico, assim como valor
e forma de cobrança da taxa condominial, são
definidos pelos próprios condôminos na assembleia.
Está sendo realizada uma previsão orçamentária pelas
empresas em conjunto com os condôminos, de acordo
com o quantativo de unidades habitacionais e
tipologias por blocos”, acrescenta a Caixa.

EXPECTATIVA é
de que o Residencial
Riviera seja dividido
em 52 condomínios,
cada um com síndico

A polêmica em torno do Residencial Riviera, inaugurado em setembro no Bairro Floresta, em Cascavel, continua e, dessa vez, por
conta da previsão da cobrança de
condomínio aos moradores.
A expectativa é de que o Riviera, com 2.089 residências, seja
dividido em 52 condomínios e que
cada um tenha um síndico. A escolha desses representantes assim como o valor que cada família deverá pagar pelo condomínio
serão deliberados em assembleia ainda sem data marcada.
Embora as taxas do condomínio
ainda não tenham sido definidas, o
assunto tem provocado críticas e
até mesmo uma manifestação foi
realizada no conjunto.
Grande parte das famílias é
contra a cobrança de condomínio
devido ao residencial não ter
muro e portaria, ao contrário de
outros condomínios em Cascavel, e teme pagar um valor superior ao da parcela máxima das casas, de R$ 270.
Na página criada por moradores do Riviera no Facebook, muitos manifestaram dúvidas quanto às futuras despesas.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Secom

FURTOS E VANDALISMO

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, já sinalizou
interesse de que haja a escolha de síndicos por conta de
constantes registros de furtos e vandalismo.
Ele entende que há necessidade de líderes no local para que
o poder público seja informado sobre as situações de
conflitos e possa solucionar problemas que cabem à
prefeitura. Recentemente o projeto Território Cidadão foi
levado ao Residencial com atividades culturais, de saúde e
lazer e, principalmente, para conscientizar as famílias sobre
como cuidar do conjunto habitacional e de espaços públicos
inaugurados pelo Município.
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Chuva leva ponte
Não é a primeira vez que o asfalto da Rua Antônio Damian, no Bairro Claudete, em Cascavel, cede. Só
que desta vez a rua precisou ser interditada. A pavimentação rachou e,
sobre a ponte, foi levada pela enxurrada após a chuva intensa de sábado, formando um buraco imenso.
Fitas foram colocadas para
isolar a rua para tráfego de veículos. E até para pedestres não
é recomendado passar por ali,
porque a estrutura está comprometida. “Dessa vez ficou mais
feio, rachou tudo, acredito que
vai ter de fazer o asfalto de novo”,
lamentou o presidente da Asso-

ciação de Moradores do Bairro
Claudete, Clóvis Petrocelli.
“A outra fissura aconteceu há
uns dois anos. Tiveram que remendar todo o asfalto. A prefeitura, na
época, disse que faria uma estrutura de concreto, mas colocaram
umas manilhas de zinco e deu no
que deu”, relatou.
Ele disse que, por conta do feriado, ainda não entrou em contato com
a prefeitura. Mas deve fazer isso hoje
para evitar mais riscos para os moradores. “Esperamos que não precisemos ficar com a estrutura interditada por muito tempo e que, desta vez, o problema seja resolvido”.

Obra demorada
O vice-prefeito e secretário de Obras de Cascavel, Jorge Lange, disse
que já foi informado sobre o episódio e que hoje um engenheiro fará
avaliação do local. “É um bueiro que a chuva levou e causou todo esse
estrago. Ele era feito de estrutura metálica e não resistiu à chuva enxurrada. Vamos fazer um novo de concreto, mas é uma obra que vai demorar
bastante para ser concluída”, adiantou.
Pelas imagens, dá para ver que a camada de asfalto é fina e foi feita
por cima da terra. No local, há uma ponte e por baixo passa o Rio São
Francisco. Por isso, a estrutura da pavimentação precisa ser reforçada.

Asfalto caiu
na hora da
chuva intensa
no sábado
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

66
53
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

995
2.855
864
2.986

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.312
2.131
176
46
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Queda de
telhado
JOVEM foi socorrido pelo Siate após acidente
Um rapaz teve ferimentos moderados em um acidente que
aconteceu na manhã de ontem
em Cascavel. Ele fazia reparos
no telhado da casa da avó quando caiu de uma altura aproximada de três metros.

O jovem subiu no telhado da
casa, que fica na Rua Xavantes,
esquina com a Rua Bororós, no
Bairro Santa Cruz. Depois do excesso de chuva, as telhas de zinco não suportaram o peso do jovem, que cederam.

Ele foi atendido pelo Siate. Teve
ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento hospitalar.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Batida na árvore

CARRO ficou destruído após a batida

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Quatro pessoas ficaram feridas em um
acidente na Avenida Brasil em Cascavel.
As vítimas estavam em um Corsa. O motorista seguia pela Avenida Brasil sentido Terminal Rodoviário quando perdeu o
controle da direção. Ele disse que foi fechado por outro veículo, precisou desviar
e bateu em uma árvore. A batida aconteceu na noite de sexta-feira.
O carro ficou destruído e as vítimas, com
ferimentos leves, foram atendidas pelo Siate.
O curioso é que esse é o segundo acidente em menos de um mês na mesma árvore.
O outro aconteceu no dia 21 de outubro, quando o condutor de um C4 bateu na árvore e
depois o automóvel pegou fogo.
Em um mês o Corpo de Bombeiros de Cascavel atendeu a dez acidentes de choque contra anteparo, que é quando o veículo bate em
um obstáculo, seja poste ou árvore.
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Mecânica
destruída
O fogo destruiu uma oficina
mecânica em Toledo na madrugada de ontem. O estabelecimento fica na Avenida JJ Muraro, no Jardim Por to Alegre.
Populares fizeram imagem do
local em chamas. As chamas se propagaram rapidamente. Elas eram
intensas e tão altas que era possível vê-las de longe.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência,
mas apenas conseguiu controlar
o incêndio.
A mecânica ficou completamente destruída. No chão, as cinzas foram o que restaram da estrutura.
Veículos que estavam no barracão
foram totalmente incendiados. O
prejuízo ainda não foi contabilizado.
Ninguém se feriu.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto:Divulgação

CHAMAS consumiram veículos e estabelecimento em Toledo

Armamento pesado
Fiscais da Receita Federal apreenderam na madrugada de ontem colete
balístico, munições, fuzil e farda semelhante à do Exército. A ação faz parte da
Operação Muralha. Tudo começou quando, em fiscalização, agentes
abordaram um Golf na praça de pedágio na BR-277 em São Miguel do Iguaçu.
Como o motorista não parou, foi necessária uma perseguição e, pouco depois,
o veículo foi localizado sem os condutores, que fugiram.
Dentro do automóvel foram encontrados um colete à prova de
balas, roupa camuflada parecida com a do Exército,
munições de fuzil, outras 100 munições diversas,
um fuzil e estopim para dinamite.
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Vítima identificada
Foi identificado o motorista que
perdeu a vida em um acidente na BR369, perto de Penha, em Corbélia.
Ademilson da Conceição, de 47
anos, morreu na hora da colisão e o
corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.
Ele era motorista do Gol onde
estavam dois passageiros que foram atendidos em estado grave.
O automóvel bateu de frente em
uma Strada, modelo estendido. Três
pessoas que estavam na pickup
tiveram ferimentos leves.
De acordo com informações da
PRF (Polícia Rodoviária Federal), o

acidente aconteceu perto da praça
de pedágio na BR-369. O Gol rodou
e invadiu a pista contrária, quando
atingiu o outro veículo.
Segundo a polícia, chovia muito
no momento do acidente. O Corpo
de Bombeiros foi chamado para
desencarcerar as vítimas, inclusive a que estava em óbito. A Viapar,
concessionária que administra a
rodovia, também foi acionada para
ajudar no resgate dos feridos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: PRF

VEÍCULOS ficaram completamente destruídos em acidente

Giro da
Violência
Motim em Curitiba
Dois presos morreram durante
motim na madrugada de ontem
em Curitiba. Eles estavam na
carceragem do 8º Distrito
Policial, no Bairro Lindoia. Um
deles morreu enforcado. O outro
foi vítima de agressão. De acordo
com a polícia, que foi chamada
para conter o motim, o local tem
capacidade para 12 presos, mas
estava com 43. A remoção de
alguns detentos já foi solicitada
e a polícia aguarda a resposta do
Depen. Ninguém fugiu.

Mandado de prisão
Um homem foi preso na tarde de
ontem por policiais militares da
UPS (Unidade Paraná Seguro) da
região norte de Cascavel. Contra
o rapaz havia um mandado de
prisão em aberto pelo crime de
roubo e de corrupção de
menores. Uma moto que estava
com ele em situação irregular foi
apreendida na ocorrência. O
preso foi levado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Agressão
MOTORISTA do Gol morreu na hora

Um garoto foi agredido na tarde
de ontem no Bairro Country, em
Cascavel. Ele levou um soco de
um ladrão que tentou roubar seu
celular. O menino estava
voltando para casa a pé quando
foi abordado pelo bandido.
Populares que viram a ocorrência
chamaram a Polícia Militar, que
prendeu o acusado em flagrante.
O detido foi encaminhado para a
15ª Subdivisão Policial.
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Um orçamento de R$
1,170 bilhão estará em
pauta na sessão de hoje
da Câmara de Cascavel,
com a discussão e votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). A
segunda ponta do tripé
orçamentário. É a partir
desta lei, que determina
as diretrizes programadas
para 2018, que o Executivo elabora a LOA (Lei Orçamentária Anual), que
fecha o tripé orçamentário e precisa ser encaminhada à Câmara até o dia
15 deste mês.
Esse tripé orçamentário começa com o PPA
(Plano Plurianual), já
aprovado na Câmara de

Vereadores e sancionado pelo prefeito Leonaldo Paranhos.
O projeto da LDO foi
aber to para emendas,
que devem ficar para votação apenas na sessão
de terça-feira. Porém, a
grande preocupação com
relação aos valores previstos para o ano que vem
são os repasses dos governos federal e estadual.
O Orçamento Municipal
prevê as ações essenciais
para manutenção do Município. As pastas com maior montante previsto são
as de Saúde e Educação.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Sem prazo para reforma
Ainda está em trâmite a reforma na Câmara de Cascavel. A
proposta está em fase de elaboração e, pelo menos por
enquanto, não há previsão do quanto será gasto para os
reparos. O edital deve ser lançado em breve e prevê
especialmente o conserto do telhado. O prédio da Câmara é
de 2005 e quando chove, as goteiras aparecem aos montes.

Calendário oficial
Está na pauta de hoje a
discussão e votação do
projeto de lei que inclui a
Expovel no Calendário
Oficial de Eventos de
Cascavel. Os autores são
Celso Dal Molin e Pedro
Sampaio. A justificativa é
o alcance do evento, que é
realizado em Cascavel há
quase 40 anos.

Fantasma
Quase 40 anos depois os
vereadores descobrem que
a festa mais popular da
cidade ainda não foi parar
no calendário fantasma da

cidade. Ele já está em
pauta também para ser
instituído. E para fazer
parte dele, um evento
precisa ser realizado por no
mínimo três anos seguidos
na mesma época. A
organização desses eventos
ficará por conta das
secretarias competentes.

Agenda
Em contrapartida, de
acordo com a Secretaria de
Comunicação, a Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico está
desenvolvendo uma agenda
com os eventos oficiais do
Município.

MAIS UMA HOMENAGEM
AÇÕES são programadas na LDO para serem desenvolvidas pela
administração pública em 2018

Previsão
Para Educação, são R$ 247,132 milhões. Estão previstos
investimentos para reformar e ampliar escolas, construir
escolas, manutenção e desenvolvimento do Fundeb,
manutenção da merenda escolar e atividades em geral,
ampliação da Educação em Tempo Integral, dentre outros.
Para a Saúde são R$ 300 milhões, que serão gastos com
construção e reforma de unidades de saúde, assistência
hospitalar e ambulatorial, reforma e ampliação das UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento), suporte de assistência
farmacêutica, dentre outros.

Na grande onda de homenagens da Câmara de Cascavel,
mais uma sugestão de denominação de um prédio
público. O autor é o vereador Policial Madril, que sugere
o nome de Anderson Avelino Pelegrini. O policial morreu
neste ano durante um assalto a uma tabacaria. Ele estava
no estabelecimento quando os ladrões chegaram. O
policial tentou detê-los, mas os bandidos atiraram e
mataram o militar, que atuava no Pelotão de Choque.
 Está em pauta, novamente, o polêmico projeto que
institui o Dia da Reforma Protestante, de autoria de
Fernando Hallberg. Há algumas sessões, ele retirou o
projeto de votação.
 Muitos consideraram que a justificativa era um ataque
à Igreja Católica. Lembrando que a data já é comemorada
mundialmente no dia 31 de outubro.
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O longo caminho de um projeto de lei
Até chegar ao plenário na Câmara
de Vereadores, um projeto de lei
percorre um burocrático caminho,
que nem todos conhecem. O
procurador jurídico da Câmara,
Rodrigo Tesser, detalha o processo.
“Os projetos podem ser
apresentados tanto pelos vereadores
quanto pelo Poder Executivo.
Alguns projetos são de iniciativa
exclusiva do Executivo. Outros do
Poder Legislativo. Projetos que
criam cargos, por exemplo, ou que
estabeleçam modificações nas
estruturas das secretarias, podem ser
apresentados apenas pelo prefeito.
Um vereador não pode determinar
como uma secretaria vai funcionar,
criar cargos. Há propostas que são
de competência concorrente. Que
os dois podem apresentar. Se a
intenção é homenagear alguém, ou
determinar nome para um próprio
público, neste caso, os dois poderes
podem apresentar. Há possibilidade
de ideias de iniciativa popular. Mas
essas são bem raras. E de qualquer
forma são propostas que devem
passar pela Câmara”.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

O projeto
Passo

1

O tempo

“O projeto é feito pelo vereador com a assessoria de gabinete. E
depois ele é encaminhado para a Diretoria Legislativa. Após esse
processo, ele é distribuído para as comissões. Por exemplo, se o
Município fizer um projeto de lei para autorizar um empréstimo, ele vai
passar pela Comissão de Finanças, que deve analisar se isso é viável ou
não e dar seu parecer. Todos os projetos passam pela Comissão de
Justiça, que verifica se o projeto é legal e constitucional. Depois de
passar por todas essas comissões é que a proposta vai a plenário, por
meio de uma pauta que é elaborada pelo presidente da Casa e pelo
secretário”.

A votação
Passo

2

“Alguns projetos precisam de
maioria simples para aprovação,
alguns de maioria absoluta e
outros de quórum qualificado. A
diferença é o número de votos. O
primeiro é a maioria simples dos
presentes, nesse caso de 11
votos. Alguns projetos precisam
de quórum qualificado, que é
dois terços. São casos de
aprovação de prestação de contas
de um ex-prefeito, por exemplo”.

“Nem tudo que está tramitando vai para a pauta imediatamente.
É necessária uma organização, que é feita pelo presidente e pelo secretário”

Passo

3

“O tempo de curso de um projeto na Câmara
de Vereadores depende. Se houver um pedido
de urgência, por parte do Executivo, por
exemplo, há o trâmite abreviado de 30 dias
para ser votado, no máximo. Ou, no caso do
curso normal, o projeto passa pelas comissões
permanentes, recebe os pareceres e vai para
votação. Não existe tempo máximo para o
projeto ir à pauta. Uma proposta pode ficar três
ou quatro meses tramitando, em caso de
exceção. Em caso de urgência, as comissões têm
quatro dias para fazer a análise da proposta. Em
procedimento comum, de dez dias. É mais um
prazo para organização da avaliação das
propostas”.

A organização
Passo

4

A Procuradoria
Passo

5

“Todo processo de um projeto de lei passa,
necessariamente, pela Diretoria Legislativa.
Nós só temos acesso a um projeto quando
os vereadores têm alguma dúvida a respeito
da constitucionalidade da proposta, ou
outro ponto jurídico. Nesses casos, damos
auxílio aos legisladores. Pela Procuradoria
passam os processos de licitação e outros
itens.”

PROJETOS que criam
cargos, por exemplo, ou que
estabeleçam modificações
nas estruturas das
secretarias da prefeitura,
podem ser apresentados
apenas pelo prefeito”

“Nem tudo o que está tramitando vai para a pauta imediatamente. É
necessária uma organização, que é feita pelo presidente e pelo
secretário. Por exemplo, o projeto Domingo Feliz foi pedido adiamento
de votação para oito sessões. Dependendo da alteração que tiver, se
for substancial, é necessário que ele passe pelas comissões novamente.
Ou podem ser apenas protocoladas emendas, para pequenas
mudanças”.
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“O tempo de curso de um projeto na Câmara
de Vereadores depende. Se houver um pedido
de urgência, por parte do Executivo, por
exemplo, há o trâmite abreviado de 30 dias
para ser votado, no máximo. Ou, no caso do
curso normal, o projeto passa pelas comissões
permanentes, recebe os pareceres e vai para
votação. Não existe tempo máximo para o
projeto ir à pauta. Uma proposta pode ficar três
ou quatro meses tramitando, em caso de
exceção. Em caso de urgência, as comissões têm
quatro dias para fazer a análise da proposta. Em
procedimento comum, de dez dias. É mais um
prazo para organização da avaliação das
propostas”.

A organização
Passo

4

A Procuradoria
Passo

5

“Todo processo de um projeto de lei passa,
necessariamente, pela Diretoria Legislativa.
Nós só temos acesso a um projeto quando
os vereadores têm alguma dúvida a respeito
da constitucionalidade da proposta, ou
outro ponto jurídico. Nesses casos, damos
auxílio aos legisladores. Pela Procuradoria
passam os processos de licitação e outros
itens.”

PROJETOS que criam
cargos, por exemplo, ou que
estabeleçam modificações
nas estruturas das
secretarias da prefeitura,
podem ser apresentados
apenas pelo prefeito”

“Nem tudo o que está tramitando vai para a pauta imediatamente. É
necessária uma organização, que é feita pelo presidente e pelo
secretário. Por exemplo, o projeto Domingo Feliz foi pedido adiamento
de votação para oito sessões. Dependendo da alteração que tiver, se
for substancial, é necessário que ele passe pelas comissões novamente.
Ou podem ser apenas protocoladas emendas, para pequenas
mudanças”.
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“Pode um candidato
denunciado
concorrer, ser eleito,
à luz dos valores
republicanos, do
princípio da
moralidade das
eleições, previstos
na Constituição?”

VAMOS COMBATER O
MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Para o período de chuvas que se aproxima, o
Ministério da Saúde está convocando os brasileiros para uma ação importantíssima em benefício da saúde de todos: o combate ao mosquito
Aedes aegypti. Tivemos, neste ano, uma significativa redução de dengue, chikungunya e zika
vírus. Vamos manter esse ritmo e proteger o Brasil dessas doenças. Queremos garantir mais
saúde para nossas crianças, nossos idosos e
nossas famílias.
Organizamos no Ministério uma grande mobilização para todo o País: a Sexta-feira Sem Mosquito. Trabalhadores, alunos, homens, mulheres,
cidadãos de todas regiões podem colaborar. Nas
escolas públicas, as ações de combate ao Aedes começarão nas próximas semanas. Crianças e jovens serão “agentes da saúde”, voluntários, participando e multiplicando o que cada um
deve fazer para não deixar água parada e eliminar
focos do mosquito.
O compromisso de nosso governo e dos 4 milhões de trabalhadores do SUS é oferecer a você
serviços públicos de qualidade e a abrangência
que a população brasileira deseja e merece.

Ministro Luiz Fux, que presidirá
o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) de fevereiro a agosto
de 2018, sobre a possível
candidatura do ex-presidente
Lula ano que vem.

NOTAS

z Casa da Dinda

z Acumulou

A Casa da Dinda do
senador Fernando Collor
tem despesas mantidas
com verba do Senado,
passados 25 anos de seu
processo de impeachment.
O senador gasta cerca de
R$ 40 mil mensais de sua
cota parlamentar com
segurança e conservação,
limpeza e jardinagem na
propriedade de sua família.

Ninguém acertou as seis
dezenas da Mega Sena
sorteadas sábado (4), em
Volta Redonda (RJ). Os
números do concurso
1984 foram: 21, 29, 32, 35,
43, 50. Segundo a Caixa, o
prêmio para o próximo
concurso será de R$ 16
milhões. Pela quina, 13
apostadores ganharam
R$ 104.873,13.

Ricardo Barros, ministro da Saúde
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Dois anos depois,
as vítimas do
rompimento da
barragem de
Mariana ainda
não foram
indenizadas. No
total, tragédia
atingiu 500 mil
pessoas.

Após anos de
espera, o HU
de Cascavel
consegue
autorização
para cirurgias
bariátricas e inicia
atendimento a
uma longa fila
de espera.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Segunda

Terça

Segunda

Terça

K 25 L 15

K 27 L 13

K 18 L 12

K 19 L 11

Pancadas de
chuva isoladas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Nublado com
chuvas fracas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CRESCENTE
26/11 - 15h02

CHEIA
03/12 - 13h42

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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A bela
EDUARDA
SOUZA,
fotografada
por Arivonil
Policarpo

Eurides e Vitorino, em momento muito especial

Bela Dança
Dia 10 de dezembro
tem o 4o Espetáculo
de Dança, que este
ano traz o tema “O
Príncipe do Egito”.
Será às 20h, no
Teatro Municipal de
Cascavel. Ingressos
disponíveis na
secretaria da Escola
Bela Dança.

Educação
Dias 9 e 10 de novembro
será realizada a 3ª
Conferência Municipal de
Educação de Cascavel. Em
pauta, o debate sobre a
Educação e o
Monitoramento do Plano
Municipal de Educação.
No ato da inscrição o
participante deverá optar
por um grupo de trabalho.
Mais informações e
inscrições pelo http://
www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/semed/.

Solidariedade
O Lar Esperança abre suas
portas todo segundo
sábado de cada mês para
receber lindas peças de
roupas, a partir de R$ 1. O
evento é promovido pela
Cáritas. Chega lá, na Rua
Luiz Venturin, 802,
Bairro Claudete.

Ainda tem vagas
O processo seletivo para os
cursos técnicos do Centro
Estadual de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto (CEEP) continua com
as inscrições abertas até
8 de novembro e podem ser
feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.
Os resultados serão
divulgados dia
20 de novembro.

Todos carecemos de
alguma coisa, porém,
é indispensável
convir que para
receber é preciso dar.
Emmanuel
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JORGE LUIZ KNEBEL
18 de outubro de 1960

 28 de outubro 2017

Um show na vida
Jorge Luiz Knebel, 57 anos, nasceu em Santo Cristo no Rio Grande
do Sul no dia 18 de outubro de 1960.
Engenheiro agrônomo, foi casado
com Marlene Wagner Knebel e teve um
filho, Adriel, que hoje tem 26 anos.
Cascavel foi a cidade que ele escolheu para viver com a família, mas
daqui embarcou para inúmeros destinos. “Ele gostava muito de viajar e
juntos pudemos conhecer muitos lugares”, conta a esposa Marlene.
Neste mês de novembro ele
completaria 27 anos de trabalho
em dos lugares que servem de referência para o restante do mundo.
Foi durante essas quase três décadas de trabalho que Jorge atuou
na organização do Show Rural Coopavel, maior evento do agronegócio
brasileiro e que reúne milhares de
visitantes de inúmeros países.
No mesmo lugar em que ele seguiu com responsabilidade o trabalho
por tantos anos, sempre disposto a
atender a todos com paciência e muita simpatia, a cooperativa prestou ho-

menagens e lembrou do funcionário
que não seguiria mais na equipe.
Uma fatalidade afastou Jorge Luiz
Knebel de todos que tanto o amavam
e, vítima de um trágico acidente de
trânsito no dia 28 de outubro em Cascavel, não resistiu e faleceu.
Inevitável é a tristeza pela per-

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

da, mas a lembrança do homem de
tantas virtudes e qualidades é o
que prevalecerá.
“Ele foi um homem muito especial em todos os sentidos”, ressalta a
esposa Marlene. O mesmo sentimento foi expresso por familiares e amigos que se despediram de Jorge.
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Canarinhos reunidos

Após a vitoriosa campanha nas
Eliminatórias, a Seleção Brasileira inicia neste mês uma nova etapa na sua
preparação rumo à Copa da Rússia
2018. A partir desta segunda-feira os
25 jogadores convocados pela comissão técnica se apresentam ao técnico Tite para dois jogos amistosos.
Serão quatro dias de treino antes da primeira partida, na sexta-feira (10), em Lille (FRA), contra o Japão. Hoje a atividade ocorrerá com
23 jogadores no Estádio Sebastién
Charlety, em Paris. O grupo só estará completo amanhã, com a chegada de Diego e Diego Souza. A atividade então será na casa do PSG, o

Parque dos Príncipes, mesmo local
do treino de quarta-feira, quando a
delegação brasileira viajará em voo
fretado para a cidade de Lille. Brasil
e Japão se enfrentam na sexta-feira
às 10h de Brasília.
Após a partida, a seleção seguirá em voo fretado para Londres. Na
capital inglesa fará mais três treinos: sábado (11) e domingo (12) no
Estádio Craven Cottage, do Fulham
FC, e a prática de véspera da partida em Wembley, na segunda-feira
(13). O Brasil fará seu último jogo
em 2017 no dia 14 contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, às
18h do horário brasileiro.
CBF

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1581

Concurso: 1984

21 29 32 35 43 50

Lotomania

Quina

02 10 26 35 43 46 53
54 55 60 66 67 69 74
81 82 88 89 91 93

02 23 37 49 58

Concurso: 1811

2º sorteio

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
18
15
16
16
14
13
12
12
12
11
11
11
10
11
10
9
9
9
8
7

E
8
11
6
6
9
9
11
9
7
9
9
9
12
7
8
9
8
8
11
6

D
6
6
10
10
9
10
9
11
13
12
12
12
10
14
14
14
15
15
13
19

GP
43
36
48
50
39
40
41
32
42
42
37
37
42
37
36
40
40
31
22
29

GC
23
23
29
36
30
34
32
40
43
41
38
39
42
44
41
48
49
42
41
49

SG
20
13
19
14
9
6
9
-8
-1
1
-1
-2
0
-7
-5
-8
-9
-11
-19
-20

3x1
1x2
0x1
4x0
3x2
1x0
3x1
2x0
1x1
1x1

Atlético-MG
Fluminense
São Paulo
Avaí
Palmeiras
Atlético-PR
Flamengo
Ponte Preta
Vitória
Sport

33ª RODADA
19h30
19h30
21h
21h
21h45
21h45
21h45
20h
20h
21h

QUARTA-FEIRA
Ponte Preta x Grêmio
Avaí x Bahia
Atlético-PR x Corinthians
Sport x Botafogo
Flamengo x Cruzeiro
Santos x Vasco
Vitória x Palmeiras
QUINTA-FEIRA
São Paulo x Chapecoense
Atlético-MG x Atlético-GO
Fluminense x Coritiba

Concurso: 1713

Federal

01 13 24 36 44 50

1º prêmio

19 25 35 36 37 46

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1102

11 12 29 30 35 38 71
TIME DO

PG
62
56
54
54
51
48
47
45
43
42
42
42
42
40
38
36
35
35
35
27

32ª RODADA

Dupla sena
1º sorteio

Time
Corinthians
Santos
Grêmio
Palmeiras
Cruzeiro
Botafogo
Flamengo
Vasco
São Paulo
Bahia
Atlético-PR
Atlético-MG
Fluminense
Chapecoense
Coritiba
Sport
Vitória
Ponte Preta
Avaí
Atlético-GO

Santos
Botafogo
Atlético-GO
Coritiba
Corinthians
Cruzeiro
Grêmio
Bahia
Vasco
Chapecoense

Das três partidas que fecharam
ontem à noite a 32ª rodada do
Brasileirão, apenas o Bahia
comemorou, dando sequência
aos resultados positivos obtidos
pelos donos de casa nesse
domingo. O Tricolor baiano
venceu a Ponte Preta por 2 a 0
em Salvador e subiu para a 10ª
posição, com 42 pontos. Nos
outros dois jogos, a igualdade
prevaleceu. O Vasco sofreu um
empate do Vitória aos 46min do
segundo tempo, no Maracanã,
perdeu a chance de ingressar no
grupo da Libertadores. Já a
Chapecoense ficou no 1 a 1
com o Sport ao sofrer o gol de
empate dos pernambucanos aos
50min do segundo tempo.

03 04 05 06 07 08 11 12
13 16 20 21 23 24 25

Concurso: 4523

SÉRIE A

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

AMERICANO/RJ

5º prêmio

Concurso: 5229

63.514
51.683
27.552
72.294
29.713

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

ANJO YESALEL
Protege os dias: 01/04 - 13/06 - 25/08 06/11 - 18/01. Número de sorte: 6. Mês
de mudança: junho. Está presente na
Terra: de 4h às 4h20 da manhã
Quem nasce sob esta influência, tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita
e grande capacidade para entender tudo
de forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela
união da família, preservando a fidelidade. Produtor de grandes reconciliações,
será famoso e reconhecido por seu
trabalho. Terá idéias envolvendo
trabalhos comunitários, ligados à
criação de instituições em defesa
da família. Será fiel na demonstração
de amor a uma única pessoa.

Logo cedo, sua disposição para assumir novas tarefas e seu jeito responsável vão impressionar no trabalho. Mas
também poderá contar com a sorte para
se sair bem em tudo o que fizer. Cor:
tons escuros.
Logo cedo, você vai esbanjar disposição no trabalho e não terá medo de
encarar até as tarefas mais complicadas. Depois, tenha cuidado para não
misturar assuntos de família com o trabalho. Cor: marrom.
Logo cedo, você não terá medo de
encarar até as tarefas mais chatas e
vai mostrar que aguenta novas responsabilidades. Troque ideias com os
colegas, pois pode aprender muita coisa. Cor: vermelho.

Libra

Você vai mostrar seu lado responsável logo cedo e não pensará duas vezes antes de colocar a mão na massa
para resolver um problema. Além disso, procure ajudar os colegas que pedirem o seu auxílio. Cor: verde-claro.

Escorpião

Você terá mais disposição para fazer
as tarefas diárias, e poderá até assumir novas responsabilidades. Aproveite para trabalhar em equipe, assim, vai
render mais. Cor: roxo.

Na parte da manhã, você terá disposição para trabalhar duro, e todo
esse esforço pode se refletir nos
seus ganhos. Não perca nenhuma
oportunidade de melhorar as finanças. Cor: preto.
Você não terá dificuldade para se concentrar no trabalho logo cedo. Mostre
que é responsável e vai se destacar.
Seu sucesso vai depender diretamente do seu esforço. À noite, mostre que
precisa do apoio deles. Cor: amarelo.

Sagitário

Logo cedo, você terá mais disposição
para dar conta das tarefas complicadas, mas procure trabalhar a sós. À
tarde, tenha cuidado com alguém que
pode tentar te passar para trás. Cor:
cinza.

Você não terá dificuldade para encarar as tarefas mais chatas de manhã.
Mas procure trabalhar a sós, já que há
risco de alguém tentar te atrapalhar. À
noite, a vontade de sair da rotina vai
falar alto. Cor: marrom.

Capricórnio

horóscopo

Logo cedo, você não terá dificuldade
para dar conta das suas tarefas e pode
até assumir novas responsabilidades.
Se precisar de conselhos ou se estiver
procurando emprego, conte com a ajuda dos amigos. Cor: amarelo.

Aquário

Coragem é uma qualidade de quem
tem grandeza de alma. Não é a
ausência do medo; é sentir o medo e
mesmo assim fazer o que for preciso. É
agir, é ter atitude, é sair da “zona de
conforto”. É ter fé e confiar na
existência de uma Força Maior que não
nos desampara jamais.
A Bolha de Maju demonstra que a
zona de conforto só é boa no nome, e,
ao entrar nesta armadilha, os pequenos
deixam de viver grandes experiências
colaborativas importantes para a sua
formação e desenvolvimento.
Coragem serve como um alicerce para
as pessoas enfrentarem as dificuldades
com atitudes. Esse sentimento é
necessário e as fazem reconhecer as
coisas importantes da vida e as ajudam
a não se render perante aquilo que as
impedem de evoluir.

Áries

A intenção da autora é incentivar as
crianças a reconhecer e enfrentar seus
medos com coragem, fortalecendo
assim a segurança e a auto-estima dos
pequenos.

CORAGEM

Salmo 32
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não imputa maldade, e em cujo
espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.

Touro

MEDO

Obra é voltada ao público infantil e trata sobre
as armadilhas de um falso conforto no qual os pequenos
brincam de se esconder

Salmo do Dia

Gêmeos

No livro A Bolha de Maju, a
psicóloga Karina Picon conta a história
de uma menina que, após se machucar
fisicamente, resolveu criar uma bolha
para se proteger de tudo que possa a
ferir e magoar.
A bolha era redonda. O espaço era
pequeno e suficiente apenas para se
vivenciar o básico, sem grandes
emoções. No início era seguro,
agradável, espaçoso e acolhedor, um
lugar onde seus medos e tudo aquilo
que considerava negativo não podiam
atingi-la.
A ideia inicialmente parecia boa,
porém foi privando a pequena garota
de tudo que parecia ser divertido e
importante.

Ricardo Vilas Boas, Cid Ferraz Barbosa,
Antonio Carlos Machado, Alexandre Barbosa, Osley Vascelai, Adilso Cidra de Jesus,
Maria Machado, Ângela Simone Corteze, Divair Silva, Rafael Palácio e Fernanda Heiss.

Câncer

LUGARES
QUE AS
CRIANÇAS
CRIAM
PARA SE
PROTEGER

Parabéns!
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Sua atenção vai se voltar para a sua
carreira. Logo cedo, não faltará empenho e disciplina da sua parte para dar
duro no trabalho, e tanta dedicação
pode ser reconhecida pelos seus superiores. Cor: laranja.

Peixes

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Leão
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Virgem

16 VARIEDADES

Com determinação e muita disciplina
para encarar o trabalho, você vai dar
conta até das tarefas mais difíceis, principalmente na parte da manhã. Use seu
otimismo e bom humor para animar os
colegas. Cor: marrom.

ANJO YESALEL
Protege os dias: 01/04 - 13/06 - 25/08 06/11 - 18/01. Número de sorte: 6. Mês
de mudança: junho. Está presente na
Terra: de 4h às 4h20 da manhã
Quem nasce sob esta influência, tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita
e grande capacidade para entender tudo
de forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela
união da família, preservando a fidelidade. Produtor de grandes reconciliações,
será famoso e reconhecido por seu
trabalho. Terá idéias envolvendo
trabalhos comunitários, ligados à
criação de instituições em defesa
da família. Será fiel na demonstração
de amor a uma única pessoa.

Logo cedo, sua disposição para assumir novas tarefas e seu jeito responsável vão impressionar no trabalho. Mas
também poderá contar com a sorte para
se sair bem em tudo o que fizer. Cor:
tons escuros.
Logo cedo, você vai esbanjar disposição no trabalho e não terá medo de
encarar até as tarefas mais complicadas. Depois, tenha cuidado para não
misturar assuntos de família com o trabalho. Cor: marrom.
Logo cedo, você não terá medo de
encarar até as tarefas mais chatas e
vai mostrar que aguenta novas responsabilidades. Troque ideias com os
colegas, pois pode aprender muita coisa. Cor: vermelho.

Libra

Você vai mostrar seu lado responsável logo cedo e não pensará duas vezes antes de colocar a mão na massa
para resolver um problema. Além disso, procure ajudar os colegas que pedirem o seu auxílio. Cor: verde-claro.

Escorpião

Você terá mais disposição para fazer
as tarefas diárias, e poderá até assumir novas responsabilidades. Aproveite para trabalhar em equipe, assim, vai
render mais. Cor: roxo.

Na parte da manhã, você terá disposição para trabalhar duro, e todo
esse esforço pode se refletir nos
seus ganhos. Não perca nenhuma
oportunidade de melhorar as finanças. Cor: preto.
Você não terá dificuldade para se concentrar no trabalho logo cedo. Mostre
que é responsável e vai se destacar.
Seu sucesso vai depender diretamente do seu esforço. À noite, mostre que
precisa do apoio deles. Cor: amarelo.

Sagitário

Logo cedo, você terá mais disposição
para dar conta das tarefas complicadas, mas procure trabalhar a sós. À
tarde, tenha cuidado com alguém que
pode tentar te passar para trás. Cor:
cinza.

Você não terá dificuldade para encarar as tarefas mais chatas de manhã.
Mas procure trabalhar a sós, já que há
risco de alguém tentar te atrapalhar. À
noite, a vontade de sair da rotina vai
falar alto. Cor: marrom.

Capricórnio

horóscopo

Logo cedo, você não terá dificuldade
para dar conta das suas tarefas e pode
até assumir novas responsabilidades.
Se precisar de conselhos ou se estiver
procurando emprego, conte com a ajuda dos amigos. Cor: amarelo.

Aquário

Coragem é uma qualidade de quem
tem grandeza de alma. Não é a
ausência do medo; é sentir o medo e
mesmo assim fazer o que for preciso. É
agir, é ter atitude, é sair da “zona de
conforto”. É ter fé e confiar na
existência de uma Força Maior que não
nos desampara jamais.
A Bolha de Maju demonstra que a
zona de conforto só é boa no nome, e,
ao entrar nesta armadilha, os pequenos
deixam de viver grandes experiências
colaborativas importantes para a sua
formação e desenvolvimento.
Coragem serve como um alicerce para
as pessoas enfrentarem as dificuldades
com atitudes. Esse sentimento é
necessário e as fazem reconhecer as
coisas importantes da vida e as ajudam
a não se render perante aquilo que as
impedem de evoluir.

Áries

A intenção da autora é incentivar as
crianças a reconhecer e enfrentar seus
medos com coragem, fortalecendo
assim a segurança e a auto-estima dos
pequenos.

CORAGEM

Salmo 32
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não imputa maldade, e em cujo
espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.

Touro

MEDO

Obra é voltada ao público infantil e trata sobre
as armadilhas de um falso conforto no qual os pequenos
brincam de se esconder

Salmo do Dia

Gêmeos

No livro A Bolha de Maju, a
psicóloga Karina Picon conta a história
de uma menina que, após se machucar
fisicamente, resolveu criar uma bolha
para se proteger de tudo que possa a
ferir e magoar.
A bolha era redonda. O espaço era
pequeno e suficiente apenas para se
vivenciar o básico, sem grandes
emoções. No início era seguro,
agradável, espaçoso e acolhedor, um
lugar onde seus medos e tudo aquilo
que considerava negativo não podiam
atingi-la.
A ideia inicialmente parecia boa,
porém foi privando a pequena garota
de tudo que parecia ser divertido e
importante.

Ricardo Vilas Boas, Cid Ferraz Barbosa,
Antonio Carlos Machado, Alexandre Barbosa, Osley Vascelai, Adilso Cidra de Jesus,
Maria Machado, Ângela Simone Corteze, Divair Silva, Rafael Palácio e Fernanda Heiss.

Câncer

LUGARES
QUE AS
CRIANÇAS
CRIAM
PARA SE
PROTEGER

Parabéns!
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Sua atenção vai se voltar para a sua
carreira. Logo cedo, não faltará empenho e disciplina da sua parte para dar
duro no trabalho, e tanta dedicação
pode ser reconhecida pelos seus superiores. Cor: laranja.

Peixes

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Com determinação e muita disciplina
para encarar o trabalho, você vai dar
conta até das tarefas mais difíceis, principalmente na parte da manhã. Use seu
otimismo e bom humor para animar os
colegas. Cor: marrom.
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N o velas
• REDE GLOBO
TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda tenta disfarçar sua
irritação com a decisão de Maria Vitória. Vicente gosta da notícia de que
Maria Vitória permanecerá no Brasil,
mas esconde seus sentimentos por ela.
Falcão anuncia a Inácio que ele está
curado. Em Portugal, Tereza afirma a
Delfina que deseja se casar com Fernão. Henriqueta questiona José Augusto sobre a segurança de Mariana.
MALHAÇÃO
Mitsuko exige que Anderson saia,
e o rapaz afirma que jamais se afastará
de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen acabará sabendo do beijo que deu
em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís
voltam de viagem por causa de Lica.
Leide avisa que um castiçal de prata
de Marta desapareceu. Anderson conversa com Tina. K1 repreende MB por
não se lembrar da noite que passaram
juntos. Ellen conta a Lica o racismo
sofrido por Fio em sua festa. Keyla leva

Tonico ao posto de saúde e é orientada
pelo médico. Marta se preocupa com o
estado de Lica.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Natanael revela a Elizabeth que Jô
armou contra ela. Caetana pede perdão
a Mercedes por ter mentido sobre Josafá. Sophia afirma a Amaral que vai
tirar Josafá de seu caminho, caso Gael
não consiga a autorização para a mineração pacificamente. Leandra sugere que Caetana tente reunir Mercedes
e Josafá. Natanael orienta Elizabeth sobre
seu plano de simular a morte dela. Samuel
confessa a Inácio que se sente culpado
por ser homossexual e pede a ajuda do
amigo para conseguir desejar Suzy.
• SBT
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Fernanda deixa claro para Camila
que não está interessada em Xavier.
Andréia desiste da viagem e diz a Isabela que está disposta a enfrentar as
consequências com Marisa. Isabela a
demite da academia. Indignada, Andréia
ameaça contar a Marisa que Isabela

GLOBO

sabia da amante de seu marido e ela volta atrás em sua decisão. Lupe ajuda Fernanda em sua barraca de doces. Fernanda se apresenta tocando violino para conseguir dinheiro para o tratamento de Pedro, mas na hora de pagar se dá conta
que não é suficiente. Carlos tenta tirar a
mãe da depressão em que se encontra.
Lembra da força de Fernanda para lidar
com o problema do pai e decide fazer o
mesmo para enfrentar a situação. Pedro
diz a Fernanda que se esforçará para que
o tratamento surta efeito.
CARINHA DE ANJO
Padre Gabriel conta para Cecília que
na verdade Verônica é apenas amiga
de Gustavo e que eles nunca tiveram
nenhum envolvimento amoroso. O religioso explica ainda que a secretária
apenas confessou para Gustavo que
estava apaixonada por ele. Cecília diz
ao Padre que jamais vai deixar alguém
perder a vontade de viver por sua causa. Cecília decide conversar com Gustavo na Rey Café e sem mencionar a
conversa que teve com Verônica afirma
ter sido um erro ter aceitado o pedido
de namoro do empresário.

• PEGA PEGA

Sérgio avisa
Malagueta que Eric
voltará ao seu cargo

DIVULGAÇÃO

Antônia repreende Júlio pelo beijo. Maria Pia pergunta a Eric se
foi ele quem adulterou o inquérito sobre a morte de Mirella. Antônia
diz a Júlio que Arlete pode estar correndo perigo. Lourenço pede a
Luiza que se afaste de Eric. Agnaldo pergunta a Sandra Helena se
ela está gostando de Eric. Bebeth conta para Luiza que teve a sua
primeira vez com Márcio. Pedrinho comenta com Rúbia que está
preocupado com Sabine. Olívia parabeniza Malagueta por sua
atuação na empresa. Sérgio avisa a Malagueta que Eric voltará
para assumir seu cargo. Mônica procura Sandra Helena para
chantageá-la. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de
morte. Júlio pergunta se o crime está relacionado a Eric.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS

SHOPPING JL

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)
 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730
 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)
 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20
SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)
 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)
 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

SOLUÇÃO

19

20

CRIANÇA
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A bela bailarina MARIA EDUARDA

PINTE O DESENHO

DIVULGAÇÃO

A meiga Nicolly Cristhini

DIVULGAÇÃO

Valentina Honjo: toda fofura é pouca

ENCONTRE OS SETE ERROS

