AEROPORTO
Enquanto o Aeroporto Regional não sai do papel,
um local de pouso e decolagens para jatinhos
executivos está praticamento pronto em
Cascavel. Localizado próximo ao Distrito de
Espigão Azul, a pista com 1,2 quilômetro de
extensão e 18 metros de largura deverá estar em
operação dentro de 90 dias.
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AÍLTON SANTOS

Reforma é protocolada
O prefeito Leonaldo Paranhos encaminhou ontem à Câmara de Vereadores de Cascavel o anteprojeto da reforma administrativa. Quatro secretarias deixarão de existir. Segundo prefeito, a
reforma está sustentada no tripé transparência, economia e eficiência.
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SANDRA ZAMA

R$ 15 milhões em remédios
A Prefeitura de Cascavel planeja investir R$ 15,8 milhões em
medicamentos para a população
em 2018. Na manhã de ontem, foi
assinada a autorização para a licitação de compra dos remédios.
"Esperamos um bom desconto
também neste certame, para que
possamos aplicar a economia em
itens importantes para a secretaria", disse o secretário de Saúde,

Rubens Griep.
Segundo o secretário, em 2016
a Saúde consumiu cerca de R$ 7,2
milhões em medicamentos, subindo para perto de R$ 11 milhões
este ano, já com desconto na licitação. "O cálculo para 2018 é com
base num volume ainda maior de
insumos, de acordo com a relação
estabelecida pelo Ministério da
Saúde", observou.

CONTRATAÇÕES
Na mesma solenidade, que aconteceu durante a Escola de Governo,
o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou a contratação de mais
servidores, entre os quais médicos que irão atuar nas unidades de
saúde. "Além de construir as unidades, que é um pouco mais fácil,
também estamos contratando novos servidores", lembrou Paranhos.
Atualmente, entre médicos, professores e monitores de Cmeis, o
Departamento de Recursos Humanos tem cerca de 400 servidores em
processo de convocação, fazendo exames pré-admissionais ou
apresentando documentação para contratação.

Ações
Durante o mês de
novembro muitas ações
serão realizadas, o que para
o presidente da Câmara,
vereador Aldino "Gugu"
Bueno, é uma grande
conquista "neste cantinho
de mundo que vem dando
certo e que precisamos
comemorar".
O calendário de ações é
diário e segue até o dia 30
de novembro. São várias
ações, lançamento de
obras, de projetos como a
Rua Segura, a Feira do
Teatro, inauguração de
espaços importantes para a
comunidade a realização de
atividades ligadas à cultura
e ao lazer.
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De volta pra casa após o vicecampeonato da Taça FPF em Maringá, a diretoria do FC Cascavel avaliou
de maneira satisfatória a campanha
da equipe na competição e de uma
maneira geral sobre a temporada da
Serpente Aurinegra.
“Avaliamos o desempenho na Taça
FPF como positivo, favorável. Evidentemente que o objetivo era ser campeão para conquistarmos a vaga na
Série D do Campeonato Brasileiro,
mas o vice-campeonato tem seu valor. Foi nossa primeira experiência na
Taça FPF e também de muitos atletas
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Tá positivo,
favorável

com 17, 18 ou 19 anos de idade que
agora já têm base para a próxima
edição”, avaliou o presidente da equipe, Valdinei Silva.
Na competição destinada a atletas
com no máximo 23 anos de idade, o
time cascavelense formou um elenco
que serviu de base também para o
Paranaense Sub-19 e que servirá de
base para a equipe profissional que
iniciará os trabalhos no próximo dia
20 visando à Série Ouro 2018, marcada para começar no dia 28 de janeiro. O FCC já conta com 23 jogadores contratados para o Estadual.

M enores
“Há de se ressaltar também que este ano foi o primeiro em que participamos de todos os campeonatos paranaenses da Federação, em todas as categorias. Chegamos à penúltima fase nos Estaduais sub-15 e sub-17, à final
da Taça FPF e estamos na semifinal do sub-19”, lembrou Valdinei, que comentou ainda sobre a “peneirada” que o FC Cascavel fará na próxima semana,
dos dias 13 a 18, no CT do clube. A seleção é destinada a jovens nascidos nos
anos de 1997, 1998, 1999 e 2000. Os interessados em participar devem se
inscrever-se no site do FC Cascavel (fccascavel.com.br) e seguir as orientações lá postadas. O clube não cobra taxa de inscrição e não disponibiliza
refeições e alojamento durante as avaliações.

Sub-19 na semifinal

O Paranaense de Futebol Sub-19
sofreu uma reviravolta na sessão de
segunda-feira do Tribunal de Justiça
Desportiva do Paraná. A Portuguesa
Londrinense foi condenada à perda de
15 pontos por escalar por escalar o
Lincon Matheus Valente Silva nas
partidas dos dias 11 e 16 de
outubro, pelas duas primeiras rodadas
do Grupo G da 3ª fase do Estadual.
Nos jogos em questão, venceu em casa
o FC Cascavel por 3 a 1 e perdeu
como visitante para o Coritiba por 4 a
0, respectivamente. Com isso, a
Portuguesinha perde seu lugar na
semifinal e o novo integrante do top é
o FC Cascavel, que no último sábado
tinha cumprido tabela na competição,
na última rodada da 3ª fase, e mesmo
assim venceu a Lusinha por 3 a 0.
Vale lembrar que um imbróglio judicial
já havia paralisado o Estadual por 40
dias antes do início da 3ª fase. Ainda
cabe recurso a punição da Portuguesa
Londrinense, o que poderá deixar o
campeonato em “stand-by” por mais
tempo. Londrina, Coritiba e Paraná
Clube são as outras equipes na semifinal.
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AA COMERCIAL

O grupo Comercial Runners
participou com 20 atletas,
associados da Associação Atlética
Comercial, da corrida Running Tour
Uninter, realizada no domingo no
Lago Municipal. O grupo
conquistou sete troféus de primeiro
lugar para o Clube, dentre eles o de
maior equipe na competição. Os
troféus de campeão foram
conquistados por Regiane Nobre
(categoria 3 km), Dhjeni (6 km),
Cleoni (12 km), Irving (12 km),
Joaquin (12 km) e Leandro (6 km).
FPV

Conforme esperado pelo técnico Ladir Salvi, que amargou
desfalques e priorizou dar ritmo de jogo às atletas que pouco
haviam atuado durante a competição, o Cascavel perdeu as duas
partidas disputadas contra o Maringá no fim de semana, pela
última rodada da fase classificatória do Estadual. As duas equipes
já estavam garantidas na decisão do título e apenas cumpriram
tabela no Sérgio Mauro Festugatto. Melhor para as visitantes,
que venceram os dois jogos por 3 sets a 0 (17/25, 8/25 e 14/
25 na sexta-feira e 10/25, 12/25 e 12/25 no domingo) para
terminar a competição com 100% de aproveitamento, sem ter
perdido um set sequer. As duas equipes voltarão à quadra pela
grande final da competição. A Federação Paranaense de Voleibol
ainda vai definir data e horário das partidas, que serão disputadas
na série melhor de três. Ademais, a classificação teve Colombo
em terceiro e São José dos Pinhais em quarto. A Unibrasil/
Curitiba encerrou a sua participação na última colocação,
amargando o rebaixamento para a Série B em 2018.

ADAF

As equipes sub-7 e sub-9 (foto) da Adaf (Associação
Desportiva Amigos do Futsal) se destacaram na 4ª Copa
Rubro Negra de Futsal, realizada no fim de semana em
Laranjeiras do Sul com a participação de equipes do
Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso. Os times
cascavelenses conquistaram o título em ambas as
categorias e contra as equipes do Joga 10 de
Rondonópolis (MT) nas disputas finais. No sub-7 a
vitória na decisão foi por 4 a 1 e no sub-9 o título veio
na disputa de pênaltis, por 3 a 2 após empate por 2 a 2
no tempo normal.

Em cima do laço
Os vereadores vão ter de “rebolar” para analisar e votar o projeto
da reforma administrativa enviado
pelo prefeito Leonaldo Paranhos.
A proposta foi protocolada ontem na Câmara de Vereadores,
com pedido de urgência. E, se ele
for aceito, há um prazo de 30
dias para tramitar pelas comissões e ser votado em plenário.
O pedido de urgência é porque já é novembro e a administração quer colocar em prática
o novo modelo em 2018. O grande questionamento dos vereadores é: por que o protocolo só
agora e com pedido de urgência,
considerando tratar-se de uma
matéria tão extensa? De fato,
demorou, já que a intenção era
apresentar a reforma em outubro. Porém, a prefeitura fez todo
um estudo para ter a certeza de
cada mudança.
O projeto tem 120 páginas e,
resumidamente, reorganiza as
pastas da Administração Pública e a forma de gestão, com a
intenção, de acordo com a prefeitura, de dar mais eficiência.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria Câmara

Projeto que reorganiza
setores da prefeitura foi
protocolado ontem na
CÂMARA

S ecretarias
De 17 secretarias, permaneceram 13. Ficaram de fora: Assistência
Social, Cultura, Governo e Assuntos Jurídicos. A Secretaria de Administração foi substituída pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A novidade é a Secretaria de Casa Civil, Transparência, Prevenção e
Combate à Corrupção. As Secretarias de Educação, Saúde, Assistência
Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Serviços e Obras
Públicas e Agricultura foram mantidas. A Secretaria Antidrogas teve a
nomenclatura substituída: Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade. Outra novidade é a fusão da Secretaria de Cultura
com a Secretaria de Esportes, formando a pasta de Cultura e Esportes.
O protocolo do projeto foi lido ontem, na sessão da Câmara.
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Vereador
denuncia
Estado ao MP
A falta de pessoal em alguns
setores da Polícia Civil em Cascavel vai gerar uma denúncia, no
MP (Ministério Público), por parte
do vereador Celso Dal Molin.
Ele deve protocolar hoje o pedido para abertura de uma ação
civil pública, na 7ª Promotoria e
na 10ª Promotoria. Segundo ele,
porque o Nucria (Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente)
e a Delegacia da Mulher atuam
sem o pessoal necessário para o
desenvolvimento do serviço.
“É necessário um psicólogo no
Nucria e um na Delegacia da Mulher. Que hoje só têm psicólogos voluntários e o atendimento de
uma criança vítima de violência, por exemplo, demora de
15 a 20 dias para ocorrer. O
Nucria foi aberto sem pesso-

VEREADOR
vai protocolar
denúncia hoje,
no Ministério
Público

al. Não tem assistente social. Precisa de um escrivão, porque o que
tem lá está para sair. Além de dois
estagiários”, lista Dal Molin.
Assim como na Delegacia da
Mulher. “É necessário um escrivão,
dois estagiários, um assistente
social e um psicólogo”, ressalta.
“Outro agravante é o fato de que
a mesma delegada da Delegacia
da Mulher acumula serviço no Nucria, além dos plantões na 15ª SDP
(Subdivisão Policial de Cascavel).
Isso é muito desgastante, além de
o fato que não tem gente para fazer os demais serviços”.
O vereador, inclusive,
já teve uma conversa
com o promotor da 7ª
Promotoria, Sérgio
Machado, adiantando a situação.
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“O Nucria foi
aberto sem
pessoal. Não
tem assistente
social. Precisa
de um escrivão,
porque o que
tem lá está
para sair.
Além de dois
estagiários”.
PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

Outro pedido de informação do
vereador também chamou a
atenção na Câmara ontem. Foi um
requerimento com pedido de
informação a respeito da frota da
Sesau (Secretaria de Saúde de
Cascavel) de 2013 a 2016.
“Fiz o requerimento para pedir
informação a respeito das horas
extras feitas pelos motoristas em
geral, para uma conferência de
informações e de denúncias
recebidas sobre possíveis
irregularidades”, adianta. O
vereador já protocolou diversas
denúncias no Ministério Público na
área de Educação, inclusive, que
motivaram CPI.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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FÁBIO DONEGÁ

Foi homologada ontem a microempresa L. F. Alves & Cia Ltda ME como vencedora da licitação, na modalidade
pregão eletrônico, 325/2017, para aquisição e instalação de cadeiras para arquibancadas e bancos de reservas no
Estádio Olímpico Regional. A Central Atacadista (nome fantasia) venceu o certame com o preço de R$ 39.499,97,
pouco abaixo do valor máximo previsto pelo edital, que era R$ 39,8 mil. No total, são 105 unidades de cadeiras,
sendo 43 assentos especiais para pessoas com necessidades especiais, como com mobilidade reduzida, e acompanhantes
nas arquibancadas, e 62 bancos para os jogadores suplentes em campo e setores administrativos do estádio.

Final antecipada
Quatro dias depois de Pato Branco e Marechal iniciarem o duelo semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense, hoje é a vez de
Cascavel e Marreco medirem forças
pela rodada de ida da penúltima fase
da competição. O duelo está marcado para as 19h15 no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão.
Para os cascavelenses, será o
retorno à competição após 20 dias
sem jogar. O ultimo compromisso
da Serpente Tricolor foi no dia 18
de outubro, quando venceu o
Campo Mourão na Neva, no jogo
de volta das quartas de final.

Já a equipe beltronense teve
três jogos nos últimos 20 dias. Eliminou nos pênaltis o atual campeão da Liga Nacional nas quartas de final da competição deste
ano, eliminou o Foz Cataratas das
quartas do Paranaense e ficou no
empate com a Assoeva (RS) na
ida da semifinal da Liga.
Este será o terceiro jogo entre
as equipes no ano. Na primeira fase
da Série Ouro, o Cascavel venceu
em casa por 6 a 2 e fora por 5 a 0.
Os placares surpreenderam, pois o
confronto é um dos mais acirrados
da atual temporada no Estado.

As equipes
Para o compromisso desta
noite, o técnico Nei Victor
não conta apenas com
Adeirton, que se recupera
da cirurgia de ligamento
no tornozelo. Já o técnico
Baiano não conta com ala
Suelton nem com o pivô
Banana, ambos por
suspensão.
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Na caça ao líder

SANTOS FC

Vitorioso por 3 a 1 e com um
futebol ofensivo diante do AtléticoMG, em casa, o Santos do técnico
Elano assumiu a vice-liderança do
Brasileirão no fim de semana e passou a ser a maior ameaça ao líder
Corinthians. Nesta noite, o Peixe
tenta confirmar a ascensão no campeonato diante do Vasco, às 21h45
desta quarta-feira, novamente na
Vila Belmiro.
Elano tem mais três jogadores
à disposição para montar a equipe, mas a tendência é de que faça
apenas uma mudança em relação
ao time que venceu Galo.
Jean Mota cumpriu suspensão
na última rodada e tem boas chances de entrar no lugar de Caju. Matheus Jesus, outro que estava fora

por cartões, e Copete, recuperado
de conjuntivite, devem iniciar o jogo
no banco de reservas.
No Vasco, por necessidade,
o técnico Zé Ricardo terá que
fazer quatro mudanças para o
duelo na Baixada Santista. O
zagueiro Anderson Mar tins
está lesionado, enquanto o goleiro Martín Silva, o lateral-direito
Madson e o atacante Luis Fabiano
estão fora por suspensão.
JOGAM HOJE
19h30
19h30
21h
21h
21h45
21h45

BRASILEIRÃO
Ponte Preta x Grêmio
Avaí x Bahia
Atlético-PR x Corinthians
Sport x Botafogo
Flamengo x Cruzeiro
Santos x Vasco
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Doação
irregular?
A resposta a um requerimento proposto deixou o
vereador Paulo Porto com
a pulga atrás da orelha.
Trata-se de um pedido de
informações feito a respeito de uma área, cedida pela prefeitura, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel.
O vereador havia recebido a denúncia de que,
no local, se estaria cometendo um crime ambien-

tal. E a própria prefeitura
respondeu dizendo que,
no terreno, é construída
uma igreja. E, aparentemente, sem licença ambiental. “Vamos fazer novos
questionamentos à Secretaria de Meio Ambiente. Queremos saber se há
mesmo essas irregularidades e se a prefeitura fez a
doação desse terreno, porque, já que se trata de uma
igreja”, afirma Porto.
ASSESSORIA

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.

12345678-

Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
Maicon José Felipe e Daniele Cristiane Duarte
Maikon Ronsani Franzoni e Michelle Brito Komatsu
Julio Cezar Pereira e Jaiana Camargo de Siqueira
Renato Cordeiro e Valdirene Soares da Silva
Renato Martini e Mérlyn de Alcantara
Paulo Roberto de Macedo e Silvana Pickler
Mônica Sousa dos Santos e Ana Carolina Antunes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

PROJETO foi aprovado durante sessão ontem

Emendas aprovadas
Foram aprovadas todas as 28 emendas propostas pelos
GRAVE
vereadores à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

A discussão foi curta, porque o Legislativo tinha um
acordo político, assim como no PPA, de aprovar todas
as emendas propostas. Os vereadores querem mais
fiscalização com relação ao cumprimento dessas leis. O
plenário também aprovou que a Expovel passe a fazer
parte do Calendário Oficial de Cascavel. Ocorre que
esse calendário, pelo menos por enquanto, sequer existe.
Os vereadores também aprovaram, em segunda votação,
a proposição do Dia da Reforma Protestante. Data que
já é lembrada mundialmente, e que agora terá uma
comemoração especial também em Cascavel.
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31/11???
Rolou nas redes sociais a foto de um aviso que foi
colocado na Prefeitura de Cascavel de uma “programação”
para o dia 31 de novembro –
oi??. Uma das cascavelenses,
Thaiza Evangelista, fez a
seguinte citação: “Prefeitura de
Cascavel, onde se trabalha tanto
que até aumentaram um dia no
mês de novembro”. É cada uma!!!

Conferência

Exigências

A Conferência Municipal
de Educação já tem data
marcada: 9 e 10 deste mês
na Univel. E foi para
discutir como ela será
realizada que a Comissão
de Educação da Câmara de
Vereadores de Cascavel se
reuniu, na manhã de
ontem, com o Núcleo
Regional de Educação e
membros da Comissão de
Monitoramento e
Acompanhamento do
Plano Municipal de
Educação.

Na reunião, foram
discutidas as exigências do
Ministério da Educação para
realização deste trabalho de
monitoramento. Os
vereadores também
destacaram a importância
da participação da
comunidade escolar.
“Precisamos discutir todo
esse monitoramento do
Plano Municipal de
Educação e trazer
sugestões”, ressaltou o
secretário da Comissão,
vereador Olavo Santos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Está marcada para hoje uma audiência pública, chamada
pela Comissão de Segurança Pública e Trânsito da
Câmara. O debate é para discutir as regras de
funcionamento das distribuidoras de bebidas em
Cascavel, e começa às 9h. A intenção é instruir os
proprietários e a população para as normas e as
legislações que já estão em vigor e que nem sempre são
cumpridas.
z Os vereadores parecem estar mesmo de brincadeira
com a população cascavelense. E disputando para uma
coleção de dias e de datas comemorativas na cidade.
z Desta vez, está sendo proposto o Dia do Conselho
Tutelar em Cascavel. Gente, o ano só tem 365 dias, tá? E
de vez em quando 366. Parece que a cidade não tem
mesmo outras demandas.
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Depois de muito estudo, análises e cuidados
técnicos, o prefeito Leonaldo Paranhos enviou ontem à Câmara Municipal de Cascavel o anteprojeto que trata da reforma administrativa que pretende dar mais eficiência e, ao mesmo tempo,
enxugar a máquina administrativa, além de mais
transparência à gestão pública.
A nova formatação reduziu de 17 para 13 o
número de secretarias municipais. Uma das
principais mudanças é a criação da Secretaria
de Casa Civil, Transparência, Prevenção e
Combate à Corrupção. Uma pasta importante
cujo titular deverá ser escolhido com muito critério pelo prefeito Paranhos.
Desde que assumiu a gestão, Paranhos tem
enfatizado que não irá tolerar desperdício ou desvio de conduta. Assessores já foram exonerados
por supostos desvios de comportamento que nada
tinham a ver com a administração, mas que Paranhos não hesitou em tirá-los da função.
Passada a expectativa da reforma, as atenções se voltam agora para os nomes que deverão compor a administração. Paranhos deixou
claro, várias vezes, que tem a intenção de chamar um vereador para compor a equipe. A expectativa é grande não só sobre nomes que irão
compor a equipe de governo, mas também possíveis baixas da administração.

Palmeiras

z Golpe

z Homenagem

O Departamento de
Trânsito do Paraná
(Detran) alerta para
golpes que oferecem
facilidades em
regularizar ou conquistar
a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Anúncios em redes
sociais prometem retirar
pontuação, eliminar
processos de suspensão
ou cassação do direito de
dirigir, além de venda de
CNH falsa pela internet.

Por sua dedicação na
fundação e manutenção
do Grupo de Operações
Especiais (GOE), dez
policiais militares
receberam votos de
louvor e congratulações
na Câmara de Cascavel,
ontem. A homenagem,
proposta pela Comissão
de Segurança Pública e
Trânsito, reconhece “o alto
grau de profissionalismo
dos policiais militares
integrantes deste grupo”.

A
programação
de aniversário
do Município
de Cascavel
que será
extensa nos
próximos dias.

Os atropelos do
governo do
Paraná em certas
decisões, como a
que levou o TCE
suspender a
licitação dos
consignados.

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Sem cinco titulares - Juan, Réver,
Diego, Berrío e Paolo Guerrero -, o
Flamengo recebe o Cruzeiro às
21h45 desta quarta-feira no Ninho
do Urubu. Quem ganha uma
chance com tantas ausências é
jovem atacante Lincoln, de 16
anos. Ele começou a trabalhar com
o elenco principal nesta semana e
vive a expectativa de ser
relacionado pela primeira vez
no time principal.

NOTAS

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quarta
K 29 L 16

Quinta
K 25 L 14

Quarta
K 20 L 11

Quinta
K 19 L 12

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pancadas de
chuva isoladas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

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

Direção Geral
Clarice Roman
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Flamengo

GRÊMIO

Cletírio Ferreira
Feistler, secretário de
Administração

(Envie sua opinião com até
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SECOM

“De cinco
administrações
indiretas, a prefeitura
passa a contar com sete,
incluindo além das já
existentes e o gabinete
do prefeito passa a
contar com unidades
de assessoramento”.

ENFIM, A REFORMA
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Sem Mina e Borja (convocados),
Deyverson (suspenso) e Willian
(recuperação física), além do
goleiro reserva Jailson
(conjuntivite), o Palmeiras junta
os cacos da derrota para o
Corinthians para desafiar o Vitória
nesta noite, às 21h45, no
Barradão. O duelo terá clima de
decisão depois de o presidente da
equipe baiana ter dito que o
Vitória vai “atropelar” o Palmeiras.

Vindo de um treino de luxo contra o Flamengo - utilizou quase todos os titulares
e venceu sem dificuldades na última rodada -, o Grêmio poupa a maioria dos
principais jogadores para desafiar a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30,
em Campinas (SP). Apenas Marcelo Grohe, Michel, Ramiro e Fernandinho
estarão em campo no Moisés Lucarelli. Já Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez,
Arthur e Luan sequer foram relacionados para o jogo. Todos os jogadores
retirados da partida são ausências por conta de desgaste físico e cansaço.

Jogo dos
desfalcados

Com o líder Corinthians novamente no caminho rumo ao título e o Atlético-PR mais distante do grupo da Libertadores, o Brasileirão dará início
hoje à 33ª das 38 rodadas. Alvinegro
paulista e Rubro-Negro paranaense se
enfrentam às 21h, na Arena da Baixada, num dos confrontos que atrairão mais olhares nesta noite.
Sem o goleiro Cássio, o volante
Gabriel e o meia Jadson, todos suspensos, o Corinthians terá mudanças
em relação à equipe que venceu o
Palmeiras no fim de semana. Walter e

Maycon assumem as vagas no time
titular. Já o armador será ausência para
o banco de reservas.
No Atlético, o meia Guilherme é
ausência certa, por força de contrato
- pertence ao time corintiano -, assim como Sidcley, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo. Por outro
lado, a equipe tem a volta do meia
Nikão, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. O zagueiro Thiago
Heleno, que não enfrentou a Raposa por dores nas costas, foi relacionado para o confronto.

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

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

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

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

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

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

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

22
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NOTAS
Imobiliário

Autonomia

Após cinco meses seguidos
nos quais os depósitos na
poupança superaram os saques,
a tendência se inverteu em
outubro, segundo o Banco
Central. De acordo como o
relatório de poupança divulgado
ontem na captação líquida, os
saques superaram os depósitos
em R$ 2,006 bilhões. Neste
ano, de janeiro a abril,
os saques superaram
os depósitos.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a liberação
suplementar de mais de R$ 8,7
bilhões para o crédito
imobiliário. Os recursos
são do FGTS. Com essa
suplementação, a Caixa diz que
terá recursos suficientes para
normalizar o ritmo de
contratações do Programa Minha
Casa, Minha Vida para famílias
com renda familiar de
até R$ 4 mil.

A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge,
manifestou-se ontem contra a
Proposta de Emenda
Constitucional que pretende dar
autonomia funcional e
administrativa à Polícia Federal,
órgão atualmente subordinado
ao Ministério da Justiça. Dodge
afirmou que a autonomia da PF
teria o potencial de ameaçar o
próprio Estado Democrático
de Direito.

Governo deve produzir mais

PARTICIPAÇÃO

Participaram da reunião os
ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha; da Secretaria de
Governo, Antônio Imbassahy; do
Desenvolvimento Social, Osmar
Terra; do Esporte, Leonardo
Picciani; dos Direitos Humanos,
Luislinda Valois; da Cultura,
Sergio Sá Leitão; da Educação,
Mendonça Filho; do Trabalho,
Ronaldo Nogueira; da Saúde,
Ricardo Barros, e das Cidades,
Bruno Araújo.
TEMER durante reunião no
Palácio do Planalto

Ao abrir o encontro, no Palácio
do Planalto, o presidente chamou
os ministros a se empenharem.
“De vez em quando dizem: agora
tem 14 meses pela frente, ninguém
mais vai fazer nada. Pelo contrário,
em 16, 17 meses fizemos muita
coisa e, portanto, temos 14 meses
pela frente para produzir muita coisa ainda”, disse.
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Projeto selecionado

Poupança

Em reunião ontem com ministros da área social e líderes da
base aliada, o presidente Michel
Temer disse que, com a melhora
da economia e do emprego, o governo deve produzir muito nos 14
meses que restam de seu mandato. Na reunião, Temer e os participantes avaliaram o andamento de programas e projetos.

LOCAL
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Com Projeto de Lei que ressalta “a obrigatoriedade de capacitação para produtores rurais do
Paraná sobre o uso correto dos
agrotóxicos e biocidas”, estudante do Colégio Estadual Wilson Joffre é escolhido para a Caravana
da Cidadania, em Curitiba, nos
dias 21 e 22 de novembro.
O programa Geração Atitude é
um projeto que tem por objetivo
apoiar a formação cidadã de estudantes paranaenses, promovendo
a cidadania, a participação política e o protagonismo juvenil. Desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o

Ministério Público, o projeto conta
com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, do Tribunal de Justiça e da Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado.
Compreendendo melhor esses
assuntos, os estudantes podem
tornar-se agentes transformadores da realidade, participando de
discussões que envolvam a escola, o bairro, a cidade, o estado e
o país, a respeito de temas como
cidadania, democracia, política,
eleições, voto consciente e o funcionamento do Ministério Público, dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.

AÇÕES

Neste ano, o programa
contempla duas ações principais,
sendo Geração na Escola, onde
os estudantes realizam estudos e
debates por meio do Guia do
Cidadão e Palestras com a
Promotora de Justiça Andréa
Simone Frias (15ª Promotoria),
além da participação dos 32
finalistas (um de cada Núcleo de
Educação) na Caravana da
Cidadania.
PROJETO será apresentado em Curitiba
nos dias 21 e 22 de novembro

E completou “Agora temos que
fazer tudo já que passamos uma
fase muito difícil que foi a fase da
recessão. Vocês sabem que de cinco meses pra cá tem melhorado significativamente o ambiente da economia, do emprego. Nesses 14
meses, temos que produzir muito,
principalmente nesses últimos
dois meses do ano”.
ALAN SANTOS/PR

Projeto

Do Núcleo Regional da Educação de Cascavel, o Projeto de Lei
selecionado para a Caravana da Cidadania é de autoria do aluno
Guilherme Henrique Malinowski, do Colégio Estadual Wilson Joffre, o
qual teve como professora orientadora Thais Damaris da Rocha
Thomazini. Ambos terão oportunidade de conhecer o
funcionamento dos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. Na ocasião, será divulgado o
projeto vencedor.

DIVULGAÇÃO
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ARQUIVO

SANDRA ZAMA

R$ 15 milhões em remédios
A Prefeitura de Cascavel planeja investir R$ 15,8 milhões em
medicamentos para a população
em 2018. Na manhã de ontem, foi
assinada a autorização para a licitação de compra dos remédios.
"Esperamos um bom desconto
também neste certame, para que
possamos aplicar a economia em
itens importantes para a secretaria", disse o secretário de Saúde,

Rubens Griep.
Segundo o secretário, em 2016
a Saúde consumiu cerca de R$ 7,2
milhões em medicamentos, subindo para perto de R$ 11 milhões
este ano, já com desconto na licitação. "O cálculo para 2018 é com
base num volume ainda maior de
insumos, de acordo com a relação
estabelecida pelo Ministério da
Saúde", observou.

CONTRATAÇÕES
Na mesma solenidade, que aconteceu durante a Escola de Governo,
o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou a contratação de mais
servidores, entre os quais médicos que irão atuar nas unidades de
saúde. "Além de construir as unidades, que é um pouco mais fácil,
também estamos contratando novos servidores", lembrou Paranhos.
Atualmente, entre médicos, professores e monitores de Cmeis, o
Departamento de Recursos Humanos tem cerca de 400 servidores em
processo de convocação, fazendo exames pré-admissionais ou
apresentando documentação para contratação.

Ações
Durante o mês de
novembro muitas ações
serão realizadas, o que para
o presidente da Câmara,
vereador Aldino "Gugu"
Bueno, é uma grande
conquista "neste cantinho
de mundo que vem dando
certo e que precisamos
comemorar".
O calendário de ações é
diário e segue até o dia 30
de novembro. São várias
ações, lançamento de
obras, de projetos como a
Rua Segura, a Feira do
Teatro, inauguração de
espaços importantes para a
comunidade a realização de
atividades ligadas à cultura
e ao lazer.
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De volta pra casa após o vicecampeonato da Taça FPF em Maringá, a diretoria do FC Cascavel avaliou
de maneira satisfatória a campanha
da equipe na competição e de uma
maneira geral sobre a temporada da
Serpente Aurinegra.
“Avaliamos o desempenho na Taça
FPF como positivo, favorável. Evidentemente que o objetivo era ser campeão para conquistarmos a vaga na
Série D do Campeonato Brasileiro,
mas o vice-campeonato tem seu valor. Foi nossa primeira experiência na
Taça FPF e também de muitos atletas

27

Tá positivo,
favorável

com 17, 18 ou 19 anos de idade que
agora já têm base para a próxima
edição”, avaliou o presidente da equipe, Valdinei Silva.
Na competição destinada a atletas
com no máximo 23 anos de idade, o
time cascavelense formou um elenco
que serviu de base também para o
Paranaense Sub-19 e que servirá de
base para a equipe profissional que
iniciará os trabalhos no próximo dia
20 visando à Série Ouro 2018, marcada para começar no dia 28 de janeiro. O FCC já conta com 23 jogadores contratados para o Estadual.

M enores
“Há de se ressaltar também que este ano foi o primeiro em que participamos de todos os campeonatos paranaenses da Federação, em todas as categorias. Chegamos à penúltima fase nos Estaduais sub-15 e sub-17, à final
da Taça FPF e estamos na semifinal do sub-19”, lembrou Valdinei, que comentou ainda sobre a “peneirada” que o FC Cascavel fará na próxima semana,
dos dias 13 a 18, no CT do clube. A seleção é destinada a jovens nascidos nos
anos de 1997, 1998, 1999 e 2000. Os interessados em participar devem se
inscrever-se no site do FC Cascavel (fccascavel.com.br) e seguir as orientações lá postadas. O clube não cobra taxa de inscrição e não disponibiliza
refeições e alojamento durante as avaliações.

Sub-19 na semifinal

O Paranaense de Futebol Sub-19
sofreu uma reviravolta na sessão de
segunda-feira do Tribunal de Justiça
Desportiva do Paraná. A Portuguesa
Londrinense foi condenada à perda de
15 pontos por escalar por escalar o
Lincon Matheus Valente Silva nas
partidas dos dias 11 e 16 de
outubro, pelas duas primeiras rodadas
do Grupo G da 3ª fase do Estadual.
Nos jogos em questão, venceu em casa
o FC Cascavel por 3 a 1 e perdeu
como visitante para o Coritiba por 4 a
0, respectivamente. Com isso, a
Portuguesinha perde seu lugar na
semifinal e o novo integrante do top é
o FC Cascavel, que no último sábado
tinha cumprido tabela na competição,
na última rodada da 3ª fase, e mesmo
assim venceu a Lusinha por 3 a 0.
Vale lembrar que um imbróglio judicial
já havia paralisado o Estadual por 40
dias antes do início da 3ª fase. Ainda
cabe recurso a punição da Portuguesa
Londrinense, o que poderá deixar o
campeonato em “stand-by” por mais
tempo. Londrina, Coritiba e Paraná
Clube são as outras equipes na semifinal.
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FÁBIO DONEGÁ

Giro da
Violência
Cigarro contrabandeado

Uma árvore caiu sobre um estabelecimento comercial na manhã de ontem, na Rua Antônio Alves
Massaneiro, no Bairro Country, em Cascavel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros,
que foi acionado para retirá-la, a árvore teria caído por conta das chuvas e dos fortes ventos da
semana passada, mas somente ontem foi retirada porque eles precisavam que o tempo
colaborasse. Ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais.

Estado grave
A passageira de um mototáxi ficou
gravemente ferida na noite de ontem
em um acidente na marginal da BR467, próximo ao viaduto da Rua Jacarezinho, em Cascavel. A mulher, de 36
anos, seguia na pista sentido Toledo
para Cascavel, quando o motociclista, Edvard Taramelli, de 57 anos, perdeu o controle da direção da moto,
ocasionando a queda.
Segundo o homem, uma carreta
que seguia no sentido contrário e
estava com a luz alta, atrapalhou
sua visão. Os dois ocupantes caíram e bateram contra o guard rail,
ao lado da pista.
Duas ambulâncias e o médico

do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), além do oficial de área, foram
acionados para prestar os primeiros atendimentos.
Com TCE (Traumatismo Crânio
Encefálico) grave, contusões e escoriações pelo corpo, a mulher foi
encaminhada em estado grave ao
Hospital Universitário de Cascavel.
Já o mototaxista teve lesões moderadas, com escoriações na região
pélvica, contusões em joelhos, tórax,
ombro direito e perna esquerda. Ele
foi levado primeiro a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília e, posteriormente para a UPA Veneza.

Passageira da moto foi
levada ao Hospital
Universitário com TCE

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Foi encaminhado à Delegacia da Polícia
Federal em Cascavel pelo crime de
contrabando de cigarros, Edenir Placido
de Campos, de 49 anos. Ele foi detido
na noite de segunda-feira por policiais
militares da Patrulha Rural, no distrito
de Novo Sobradinho, em Toledo. A
equipe fazia patrulhamento de rotina
quando desconfiou do veículo. Dentro
do carro foram encontradas 30 caixas de
cigarros, avaliados em R$ 75 mil, e um
rádio comunicador. Detido, ele disse que
entregaria a mercadoria em Cascavel,
mas não repassou mais detalhes.
RADAR BO

Danos materiais
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem no
cruzamento das ruas Quintino
Bocaiúva com Carlos de Carvalho, no
Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.
Segundo testemunhas, o motorista de
um Astra seguia pela Quintino quando,
no cruzamento teria avançado a
preferencial e atingiu um Gol.
Ninguém ficou ferido, mas os dois
veículos ficaram bastante destruídos.

Quatro carros
Já no cruzamento das ruas João Lili
Cirico com a Fortaleza, quatro veículos
bateram ontem à tarde. Conforme
testemunhas, o motorista de um HB20
trafegava pela João Lili Cirico e quando
chegou à Fortaleza, bateu em uma
Hillux. Com a batida, a caminhonete
rodou na pista e atingiu um Ford
Fiesta e uma Fiat Strada, que estavam
estacionados. Ninguém ficou ferido.
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Compensação de passivos

AÍLTON SANTOS

Para compensar eventuais passivos ambientais, produtores rurais
têm adquirido áreas de terras em
outros estados ou no litoral paranaense com o objetivo de regularizar-se, à luz do novo Código Florestal. No entanto, o IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) não recomenda essa prática e afirma que tal
atitude só pode ser tomada após
anuência do órgão. “Muitos têm arrumado mais problemas do que
soluções com isso”, informou a diretora de restauração e monitoramento florestal do IAP, Mariese
Cargnin Muchailh.
Para chegar até a possibilidade
de compensação, os agricultores precisam em primeiro lugar cadastrarse no CAR (Cadastro Ambiental Rural), instrumento obrigatório e aderirem ou não ao PRA (Programa de Regularização Ambiental). Para quem
ainda não fez, o prazo se encerra no
dia 31 de dezembro de 2017

C adastros
Há alguns meses o IAP tem analisado os cadastros
registrados no sistema. Em eventuais problemas, os
técnicos responsáveis emitem alertas ou
notificações. Elas estão disponíveis ao proprietário
ou possuidor pela Central do CAR
(www.car.gov.br). Com login e senha, o agricultor
consegue ter conhecimento sobre eventuais
problemas e se o seu documento foi ou não
analisado. Mas, se o produtor já fez o CAR, não
é preciso ter pressa:
“No primeiro momento, o IAP conseguiu recursos
para analisar 20% de todos os cadastros do
Paraná. Esse projeto vai durar dois anos e a
prioridade será a analise do CAR dos imóveis
acima de quatro módulos fiscais. É interessante que
o produtor acesse frequentemente a Central para
ver se é preciso resolver alguma irregularidade em
sua área”, explicou Mariese.

Alertas
Os “alertas” não geram
prazo para resposta do
proprietário, mas servem
para indicar que houve
sobreposição entre
cadastros, ou existe
alguma multa anterior a
ser regularizada. Já as
“notificações” tem prazo
para serem atendidas.
“Nem o alerta nem as
notificações significam
infrações. Servem para
corrigir o CAR no
sistema”, reforça
Mariese.
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MANTENEDORA

A mantenedora é a loja maçônica
Cavalheiros de York, que se
inspirou em países como a Bélgica
para essa iniciativa, mas todo o
mundo pode colaborar.
“O nosso objetivo é combater o
desperdício e a fome. Quem tem
em alimentos em excesso em casa,
ou mesmo antes de uma viagem para
que não sejam desperdiçados,
pode fazer a doação. Lembramos
que não são restos de comida, mas
aquilo que você serviria à sua
família”, ressalta Júnior.
A geladeira solidária está instalada
na Vicente Machado ao lado da
pizzaria Quinta da Oliva.

HOJE NEWS, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Solidariedade
compartilhadas com uma variedade de produtos de dar água na
boca. Na tarde de ontem, havia
marmitas para quem ainda não tinha feito o almoço, além de pães,
banana e salgados.
“Ficamos felizes com o resultado
e percebemos que há uma boa rotatividade, tanto de alimentos que são
doados, como de pessoas que são
beneficiadas”, comenta um dos idealizadores, Salazar Barreiros Juúnior.

R esponsabilidade
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

“

Para que o projeto seja mantido com responsabilidade alguns
avisos são expostos ao lado da geladeira solidária. Alimentos vencidos, bebidas alcoólicas, carnes cruas, ovos e embalagens abertas não são permitidos. No caso de produtos industrializados, é
obrigatório que estejam embalados e com data de validade.

Quem tem alimentos em excesso em casa, ou mesmo antes de uma
viagem para que não sejam desperdiçados, pode fazer a doação.
Salazar Barreiros Junior

“

População contribui com
a doação de alimentos

25

Um mês de atraso

GELADEIRA SOLIDÁRIA está instalada na Rua Vicente Machado,
ao lado da pizzaria Quinta da Oliva

A população de Cascavel tem
contribuído para que a geladeira
solidária, inaugurada há uma semana, siga com a principal finalidade.
Desde os primeiros dias de funcionamento, ela se manteve abastecida por gestos de solidariedade.
Engana-se quem pensa que somente alimentos que não estão
entre a preferência do público são
armazenados no espaço. Pelas redes sociais, várias fotos já foram
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Nova UPS será inaugurada no dia 30 de NOVEMBRO
Com um mês de atraso, uma vez
que a previsão de inauguração da
nova sede era para fim de outubro, a
nova UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte será entregue oficialmente no
dia 30 de novembro. A informação foi
confirmada pela Prefeitura de Cascavel e faz parte das comemorações
dos 66 anos do Município.
A construção da sede própria faz
parte de uma parceria entra prefei-

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

tura e moradores, por meio do Núcleo Multissetorial Região Norte da
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). O Município, o município cedeu a mão de obra e o terreno e os moradores garantiram a
compra de materiais.
A nova sede terá 140 metros quadrados, mais um estacionamento.
Parte da obra será pré-moldada e tem
um custo estimado em R$ 112 mil.

Furtos e HOMICÍDIOS
A reportagem do Hoje News solicitou à Polícia Militar os números relativos à criminalidade na região norte este ano.
De acordo com o tenente André Fritzsche, responsável pela UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte, os índices caíram
consideravelmente no comparativo com o mesmo período do ano passado. “Somente no que diz respeito às mortes
violentas, a redução foi de 80% ante os números de 2016”.
Segundo o militar, isso se dá ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos desde a implantação da UPS
na região. “O policial está nas ruas, fazendo patrulhamento, conhece todos os bairros. E o melhor é que, além de ele
saber quem são os moradores, a própria população sempre que precisa pede auxílio e sabe que as equipes estão
sempre prontas a ajudar”. Prova disso, conforme o tenente, foi a festa organizada em comemoração ao Dia das
Crianças. “Todos os policiais se envolveram e a comunidade como um todo ajudou, não só na doação de brinquedos e
alimentos para ser distribuídos, mas também na organização”. Questionado em relação aos índices de furtos e roubos,
Fritzsche destaca que uma ação direcionada foi realizada para evitar os furtos qualificados, ou seja, os
arrombamentos. “Com isso conseguimos uma diminuição de mais de 50% neste delito e, consequentemente, o
número de roubos também caiu. De um modo geral, na região da UPS norte a criminalidade está controlada”.
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Dois acidentes
na BR-277
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Motociclista fazia uma ultrapassagem
quando foi atingido PELO GOL
Dois acidentes foram registrados na manhã de ontem na BR277 em Cascavel. Uma das colisões aconteceu no Bairro Guarujá e envolveu um Gol e uma moto.
Segundo testemunhas, o Gol
seguia pela rodovia quando, ao
acessar a marginal, bateu de
frente em uma moto que trafegava no sentido contrário, ao fazer
uma ultrapassagem. O condutor

da moto, que não teve o nome
divulgado, foi atendido por uma
ambulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
que passava pelo local. Com ferimentos leves, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
Além do acidente na marginal da rodovia, uma jovem de 22
anos ficou ferida em uma coli-

são no Trevo da Portal, na BR277, em Cascavel. Kelly Cristina dos Reis conduzia uma motocicleta sentido a Foz do Iguaçu quando foi atingida por um
Renault Scenic que atravessava o trevo. Conforme o motorista do veículo, ele não viu a moto.
Kelly estava com uma fratura
na mão e foi levada pelo Siate
para a UPA Veneza.

Detidos por tentativa
Um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 foram detidos ontem por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Cascavel. Eles
são acusados de uma tentativa de
homicídio no Bairro Santa Felicidade, na noite de segunda-feira. A vítima, Jonathan Felipe Colombo, estava em frente à sua casa, dentro
de um veículo, quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma
motocicleta. Um deles efetuou vários disparos em sua direção acertando apenas o veículo.

Em investigação, a equipe localizou no Bairro Universitário Carlos
Eduardo Rodrigues Pinto, de 18
anos, conhecido como Buchecha.
Com ele a polícia apreendeu uma
arma calibre 38 com cinco munições, além de certa quantidade de
maconha e a moto usada no crime.
O menor estava na casa e ele assumiu ter participado do crime.
Carlos Eduardo foi encaminhado à
carceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) e o menor ao Cense (Centro de Socioeducação).

Fiscalização do
Tribunal de Contas
continuará os
trabalhos hoje

Tribunal vistoria PDI
Uma equipe de fiscais do
TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) está em Cascavel para vistoriar as obras do
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado). A fiscalização começou
na segunda-feira (6) e prossegue
até hoje. Na manhã de ontem, a
equipe fazia buracos em partes
do asfalto para a medição e análise dos materiais utilizados.
O engenheiro Luiz Negrini,
do TCE-PR, explica que em caso
de irregularidade é solicitado
que sejam feitas as adequações necessárias, como aquelas que ocorreram em trechos
vistoriados na Avenida Brasil.
“Este trabalho é sequência daquele que já vínhamos realizan-

do. A finalidade nesta visita é verificar se as especificações técnicas constadas no edital foram
cumpridas”, diz.
A parte do asfalto retirada é levada para análise que verifica se a
quantidade de betume – produto
viscoso derivado do petróleo para
dar liga ao asfalto – utilizada é a
mesma exigida no edital. A empresa responsável pela obra também
fica com um pedaço do asfalto retirado para análise. “Nosso trabalho
é praticamente em duas etapas,
sendo a primeira a de verificação
de possível vício ou irregularidade
no texto do edital e posteriormente a de conferir se as exigências da
licitação foram cumpridas na obra”,
observa Negrini.

Acompanhamento
A vistoria é acompanhada pela
equipe responsável da Prefeitura,
com engenheiros e servidores da
Secretaria de Obras, além de
representantes da empresa
responsável pela obra. Negrini
explica que isso ocorre para que
todos tenham conhecimento do
trabalho de vistoria realizado.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
e Fábio Donegá
Foto: Fábio Donegá
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Tentativa de
homicídio
Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel cumpriram
ontem um mandado de prisão contra Ailto Seibert, de 42 anos. O homem é acusado de tentativa de
homicídio contra Antônio dos Santos de Oliveira, ocorrida no dia 23
de outubro, na Rua Ademar de Barros, no bairro São Cristóvão.
Segundo os policiais, além de esfaquear a vítima, Ailto agrediu a ex-companheira, Alexandra Maria Figueiroa.
O detalhe é que existia uma Medida
Protetiva para garantir que o homem
não chegasse perto de Alexandra, o
que foi descumprido por Ailto.
Com isso, a Delegacia da Mulher
solicitou à justiça, outro mandado
de prisão contra o homem.

Papai Noel chega dia 24
Os preparativos do Natal para
Todos estão acelerados em Cascavel para deixar tudo pronto para
a chegada do Bom Velhinho, dia 24
de novembro, com várias ações
culturais e a tradicional queima de
fogos em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, conforme foi
anunciado na manhã de ontem,
durante a Escola de Governo especial para apresentação das mais
de 60 ações comemorativas aos
66 anos do Município, no auditório da prefeitura.
A chuva até atrasou um pouco
a montagem dos cenários, mas
desde segunda-feira (6) a Energepar - empresa vencedora da licitação, para a instalação da iluminação conseguiu adiantar vários pontos, concluindo a Praça Wilson
Joffre, a Avenida Brasil e iniciando o Paço Municipal. Também foi

definido ontem com o prefeito Leonaldo Paranhos que será instalada iluminação em alguns pontos
nos bairros, levando para o Território I, no Cascavel Velho, para o
CEU do Santa Cruz e para o calçadão do Bairro Floresta.

C asa

Centro de
Cascavel começa
a refletir o
“espírito de
Natal”

No Centro da cidade as equipes da Cohavel estão trabalhando na
montagem da Casa do Papai Noel e no Coreto, além dos demais espaços
em madeira. Já foram instalados cenários como a famosa bota, os pinguins
e os cogumelos, que já atraem a garotada. Equipes da Semdec, com apoio
de mão de obra carcerária, entrarão na sequência fazendo a decoração
natalina dos cenários. “Também haverá decoração este ano na Praça da
Bíblia e na Biblioteca Pública”, detalha a encarregada do Departamento
Administrativo Financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Maristela Becker Miranda, lembrando que também serão mantidos os
cenários e a iluminação tradicionais do Lago Municipal. A Secretaria de
Cultura está finalizando a programação cultural para a data e para as
demais noites, promovendo um Natal que realmente seja para todos.

Ailto Seibert,
42 anos, foi preso
ontem por policiais
da Delegacia de
Homicídios

Conforme as investigações, Antônio, de 52 anos, estava em casa
quando Ailto arrombou a porta da
residência e desferiu vários golpes
na vítima. Com ferimentos nos braços e abdômen, Antônio foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) ao Hospital Universitário. Na
casa em que Antônio foi ferido a
Delegacia de Homicídios apreendeu
um revólver calibre 38, com cinco
munições intactas, que pertenceriam ao suspeito da tentativa. Ailto
foi encaminhado à carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial)
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Delegacia de Homicídios

AÍLTON SANTOS

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

66
53
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

1.000
2.863
870
2.993

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.330
2.149
177
46

Duas pessoas precisaram de atendimento médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) na noite de segunda-feira após um incêndio em residência. O Corpo
de Bombeiros foi acionado em um sobrado na Rua Ataúlfo Alves, quase esquina com a Rua
Maracaí, no Jardim Colonial. Chegando ao endereço, os militares constataram que as chamas já
estavam controladas por populares. Porém, por conta da fumaça, Edmar Colenti, de 31 anos, e
um menino de nove anos, foram levados ao Hospital São Lucas.
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NOTAS
Imobiliário

Autonomia

Após cinco meses seguidos
nos quais os depósitos na
poupança superaram os saques,
a tendência se inverteu em
outubro, segundo o Banco
Central. De acordo como o
relatório de poupança divulgado
ontem na captação líquida, os
saques superaram os depósitos
em R$ 2,006 bilhões. Neste
ano, de janeiro a abril,
os saques superaram
os depósitos.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a liberação
suplementar de mais de R$ 8,7
bilhões para o crédito
imobiliário. Os recursos
são do FGTS. Com essa
suplementação, a Caixa diz que
terá recursos suficientes para
normalizar o ritmo de
contratações do Programa Minha
Casa, Minha Vida para famílias
com renda familiar de
até R$ 4 mil.

A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge,
manifestou-se ontem contra a
Proposta de Emenda
Constitucional que pretende dar
autonomia funcional e
administrativa à Polícia Federal,
órgão atualmente subordinado
ao Ministério da Justiça. Dodge
afirmou que a autonomia da PF
teria o potencial de ameaçar o
próprio Estado Democrático
de Direito.

Governo deve produzir mais

PARTICIPAÇÃO

Participaram da reunião os
ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha; da Secretaria de
Governo, Antônio Imbassahy; do
Desenvolvimento Social, Osmar
Terra; do Esporte, Leonardo
Picciani; dos Direitos Humanos,
Luislinda Valois; da Cultura,
Sergio Sá Leitão; da Educação,
Mendonça Filho; do Trabalho,
Ronaldo Nogueira; da Saúde,
Ricardo Barros, e das Cidades,
Bruno Araújo.
TEMER durante reunião no
Palácio do Planalto

Ao abrir o encontro, no Palácio
do Planalto, o presidente chamou
os ministros a se empenharem.
“De vez em quando dizem: agora
tem 14 meses pela frente, ninguém
mais vai fazer nada. Pelo contrário,
em 16, 17 meses fizemos muita
coisa e, portanto, temos 14 meses
pela frente para produzir muita coisa ainda”, disse.

11

Projeto selecionado

Poupança

Em reunião ontem com ministros da área social e líderes da
base aliada, o presidente Michel
Temer disse que, com a melhora
da economia e do emprego, o governo deve produzir muito nos 14
meses que restam de seu mandato. Na reunião, Temer e os participantes avaliaram o andamento de programas e projetos.
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CASCAVEL, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Com Projeto de Lei que ressalta “a obrigatoriedade de capacitação para produtores rurais do
Paraná sobre o uso correto dos
agrotóxicos e biocidas”, estudante do Colégio Estadual Wilson Joffre é escolhido para a Caravana
da Cidadania, em Curitiba, nos
dias 21 e 22 de novembro.
O programa Geração Atitude é
um projeto que tem por objetivo
apoiar a formação cidadã de estudantes paranaenses, promovendo
a cidadania, a participação política e o protagonismo juvenil. Desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com o

Ministério Público, o projeto conta
com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, do Tribunal de Justiça e da Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado.
Compreendendo melhor esses
assuntos, os estudantes podem
tornar-se agentes transformadores da realidade, participando de
discussões que envolvam a escola, o bairro, a cidade, o estado e
o país, a respeito de temas como
cidadania, democracia, política,
eleições, voto consciente e o funcionamento do Ministério Público, dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.

AÇÕES

Neste ano, o programa
contempla duas ações principais,
sendo Geração na Escola, onde
os estudantes realizam estudos e
debates por meio do Guia do
Cidadão e Palestras com a
Promotora de Justiça Andréa
Simone Frias (15ª Promotoria),
além da participação dos 32
finalistas (um de cada Núcleo de
Educação) na Caravana da
Cidadania.
PROJETO será apresentado em Curitiba
nos dias 21 e 22 de novembro

E completou “Agora temos que
fazer tudo já que passamos uma
fase muito difícil que foi a fase da
recessão. Vocês sabem que de cinco meses pra cá tem melhorado significativamente o ambiente da economia, do emprego. Nesses 14
meses, temos que produzir muito,
principalmente nesses últimos
dois meses do ano”.
ALAN SANTOS/PR

Projeto

Do Núcleo Regional da Educação de Cascavel, o Projeto de Lei
selecionado para a Caravana da Cidadania é de autoria do aluno
Guilherme Henrique Malinowski, do Colégio Estadual Wilson Joffre, o
qual teve como professora orientadora Thais Damaris da Rocha
Thomazini. Ambos terão oportunidade de conhecer o
funcionamento dos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário. Na ocasião, será divulgado o
projeto vencedor.

DIVULGAÇÃO
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Aeroporto
executivo

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

gente@jhoje.com.br

Provopar
O jantar beneficente em comemoração aos
30 anos da Provopar será nesta sexta-feira,
às 20h30, no Clube Comercial.
Desde 1984, a entidade promove atividades para o
enfrentamento à pobreza. É mantenedora da cozinha
comunitária, no Bairro Interlagos, onde são servidas
aproximadamente 300 refeições gratuitas às famílias que se
encontram em situação de insegurança alimentar.

Seminário
Hoje, a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)
realizará o 6º Seminário
Mercosul de Bebidas. A
programação conta com
palestrantes renomados. As
inscrições, gratuitas,
podem ser feitas no site da
Fundetec: https://
doity.com.br/6-seminariomercosul-de-bebidas/
inscricao.

AEROPORTO foi construído às margens da PR-186
Quem percorre a PR-486, entre o Distrito de Espigão Azul e
Cascavel, pode observar o avanço na construção de um aeroporto particular. As obras iniciadas
em 2015 seguem para a fase final de execução.
O projeto idealizado por dois
empresários da cidade já recebeu
todas as autorizações dos órgãos
competentes. “Na Anac (Agência

Nacional de Aviação Civil), FAB (Força Aérea Brasileira) e com relação
ao tráfego aéreo, está tudo ok”,
afirma Eugênio Krum.
Segundo o empresário, o cronograma segue como planejado.
“Está tudo indo bem e levará mais
uns 90 dias. Apenas restam questões burocráticas”, comenta ele a
respeito da previsão do início de
funcionamento do aeroporto.

PISTA

A pista que ganhou forma na ampla área
tem 1,2 quilômetro de comprimento e 18
metros de largura. O aeroporto particular
também contará com hangares e assim que
for concluído deverá receber jatinhos
particulares, aviões monotores e bimotores.
Por enquanto o nome que consta em
documentação é AeroCascavel, mas o
desejo dos proprietários é de que seja
chamado de Executivo posteriormente.

A aniversariante da
semana GISA PYL recebe
o carinho da neta
JULIANA PARZIANELLO

Almoço dos Pioneiros
Quem ainda não foi, dá
tempo. As famílias pioneiras
cadastradas no Museu da
Imagem e do Som de
Cascavel devem retirar o
convite no Centro Cultural
Gilberto Mayer de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h
e das 13h30 às 16h30.
O almoço será realizado dia
14, no Tuiuti Esporte
Clube, às 11h.

DIVULGAÇÃO

Português para
estrangeiros
O Ceebeja vai oferecer curso
de Português para
estrangeiros a partir do ano
que vem. O curso tem
duração de dois anos, sem
custo e com certificação.
Não precisa de
documentação escolar
anterior. Serão aulas
exclusivas, todas as sextasfeiras, das 19h às 22h.
Para mais informações, os
interessados deverão
procurar a secretaria do
Ceebeja Joaquina Matos
Branco, Avenida Rocha
Pombo, 1.936,
próximo ao Lago.

O que vale na vida não é o
ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando e
semeando, no fim terás o
que colher.
Cora Coralina
Isabella Zaffari, de bem com a vida
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Neva terá
nova USF
O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, assinou ontem, a
autorização para a licitação da
nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Neva. A obra,
que custará R$ 1,4 milhão, vai
beneficiar milhares de moradores daquela região da cidade. O
atual prédio será demolido para
dar lugar à construção do novo.
“Paralelamente, naquela região,
vamos inaugurar a USF Pioneiros
Catarinenses [dia 17 de novembro], dividir o território, que é um
grande avanço, pois na Neva era
atendida toda essa população”,
detalhou secretário de Saúde,
Rubens Griep.

13
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Assinatura que
autoriza a licitação
aconteceu na
manhã de
ONTEM
“Fico feliz por estarmos
anunciando esta obra hoje,
porque fizemos uma reunião
em março com o Conselho
da Saúde, no Bairro Neva,
nos comprometendo em até
o fim deste ano liberar a licitação desta nova unidade,
pois é um sonho antigo daquela comunidade”, lembrou Paranhos.

MAIS CONQUISTAS

Rubens também lembrou que neste mês de
aniversário de Cascavel, a Saúde ainda inaugura a
USF Riviera (dia 22) e a USF Presidente (dia
24). “Também colocaremos em funcionamento a
Farmácia Básica III, anexo à UPA Veneza,
beneficiando a população da região sul, que hoje
precisa se deslocar até a Avenida Tancredo Neves
ou, ainda, até a região do Brasília. Este foi um
compromisso que assumimos no início da gestão e
que agora estamos cumprindo”, lembrou. A
unidade será inaugurada no dia 30 de novembro.
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PALAVRAS CRUZADAS

Cultura em debate
A fusão da Secretaria de Cultura com a de Esportes levantou discussões em reunião do Conselho
Municipal de Cultura de Cascavel
na tarde de ontem.
O secretário de Administração
de Cascavel, Cletírio Ferreira Feistler, acompanhado do diretor do
departamento de compras, Edson
Zorek, protocolou no gabinete do
presidente da Câmara de Vereadores Gugu Bueno projeto de reforma administrativa que alterou a
pasta. O projeto ainda deve ser
avaliado por comissões do Legislativo antes de ser votado.

CORAL

Representantes das classes artísticas que integram o Conselho Municipal de Cultura deverão organizar outras
reuniões para debater sobre o tema.
“Cada conselheiro fará essa discussão com a setorial por qual é responsável e buscará a opinião entre
o público sobre manutenção ou fusão da secretaria de Cultura para
então levar até audiência pública”,
explica Jefferson Kaibers, responsável pela setorial de cinema.
O diretor de Ação e Difusão Cultural de Cascavel, Luciano Biaggi,
destacou que o plano de governo já
havia estudado essa possibilidade

para “desengessar” a Secretaria de
Cultura. “Dentro de uma Fundação
Cultural conseguimos fazer captação externa de projetos junto à Itaipu, Caixa Econômica Federal, empresas privadas, e até mesmo à Lei
Rouanet, além de manter todo o
serviço que hoje já é feito”, defende. Segundo ele, a unificação da
Secretaria de Cultura e Esportes
não comprometeria ações no município, desde que a Fundação Cultura também fosse aprovada.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

Integrantes do coral municipal também
se reuniram em defesa das atividades.
Com cartazes, eles pediram que o coral
municipal, que hoje conta com
aproximadamente
80 participantes, seja mantido.
“O contrato para a disponibilização de
pianista, regente e preparador vocal
vence no mês de dezembro e ainda não
temos garantia se os profissionais serão
mantidos assim como o Coral”, diz uma
das integrantes, Aline Nardeli. DURANTE reunião grupo também cobrou informações sobre o futuro do Coral Municipa

VARIEDADES

SHOPPING JL

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

Â 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)
Â Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)
Â As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

SOLUÇÃO
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica explica para Tina os últimos
acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu
estava espionando seu celular. Clara se
desespera por causa da atitude de Malu
e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com
Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede
para encontrar MB.
TEMPO DE AMAR
No Rio, Vicente disfarça seus sentimentos por Maria Vitória. Em Morros
Verdes, José Augusto confronta Fernão, que deduz ter sido caluniado por
Delfina. No Rio, Tomaso consegue libertar Natália do cabaré, e Helena comemora. Nicota incentiva Maria Vitória
a se envolver com Vicente. Celeste conta a Conselheiro que a polícia está vigiando sua casa. Reinaldo propõe que
Inácio se mude para São Vital até o dia
do casamento com Lucinda. Lucerne
desconfia da demora de Natália. Reinaldo fala com Eunice sobre Inácio.

Vicente afirma que ajudará Maria Vitória a encontrar Inácio. Alzira cobra atitude de Bernardo e Celina ouve.
PEGA PEGA
Arlete confessa a Antônia que sabe
sobre as provas encontradas na pasta
de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do
acidente de Mirella para salvar a vida
de Júlio. Athaíde fica preocupado ao
encontrar Lourenço em um restaurante
conversando com seus antigos colegas
de trabalho. Sandra Helena cede ao
jogo de sedução de Agnaldo.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia finge estar indignada com a
acusação de Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoimentos de todos.
Sophia pede que Vinícius deixe sua investigação de lado. Samuel não consegue dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia que Sophia possa estar envolvida na morte de
Everton. Clara questiona Gael sobre
Sophia. Elizabeth/Duda vai à escola de

AÍLTON SANTOS

Fabiana
descobre
que Cecília
foi ao
colégio

As obras de revitalização da
Avenida Tito Muffato, na
região oeste de Cascavel,
tiveram alterações no
processo licitatório, pois o
Tribunal de Contas do Estado
achou um erro no projeto e
ainda não há nova data para
liberação do certame.
Enquanto isso, uma
operação tapa-buracos está
em andamento. "Estamos
fazendo a operação tapaburacos em toda a extensão
da via para que a população
não fique prejudicada até
que a revitalização saia",
disse o vice-prefeito e
secretário de Obras
Públicas, Jorge Lange.

Adriana e Natanael ameaça a ex-nora.
Inácio aconselha Samuel a procurar
outros métodos para resolver seu problema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua casa.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Absalom pede para Ravina depor a
favor de Dana. Hurzabum ensina música a Labash. Nabonido poupa a vida de
Rabe-Sáris, mas o expulsa do palácio.
Zac fica sem graça ao ouvir o rei dizendo que Asher está livre. Atendendo ao
pedido de Belsazar, Nabonido nomeia
Madai como novo chefe da guarda Real.
Zac diz que Rabe-Sáris deverá se acertar agora com Absalom. Joana explode
de felicidade ao saber que o amado será
solto. Asher perde a cabeça com Larsa,
mas é libertado a tempo. Tamir e Shamir se perguntam se Zac continuará sendo governador. Joana se reencontra com
Asher fora do palácio. Labash-Marduk
aprende música com Hurzabum. Zac se
esforça para tratar Malca com carinho.

SBT • CARINHA DE ANJO
Fátima não aceita a decisão de
Cecília e diz que ela não deve entregar
o amor de sua vida de bandeja e que
Gustavo não deve ter contado nada sobre a secretária ter se declarado para
poupá-la. Vitor leva Dulce para passear
para que a pequenina não sinta os acontecimentos pesados.Fabiana descobre
que Cecília foi ao colégio e não conversou com ela. Fabiana é surpreendida
pela visita de Verônica, que pediu para
conversar. Verônica conta para Fabiana que mudou por estar triste e precisar pensar em algumas coisas. Fabiana leva um susto planejado por Zé Felipe para Diana. Zeca e Inácio chegam
em casa chorando dizendo que foram
enganados, humilhados e roubados.
Inácio diz para Diana que Rodrigo Antunes roubou e enganou eles. Gustavo
conta para Dulce Maria que Silvestre
está no hospital após a cirurgia.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

775 idosos sem cadastro
Conforme decreto do governo
federal de julho de 2016, todos os
idosos a partir de 65 anos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) precisam estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.
Em Cascavel, 2,8 mil idosos recebem o BPC. Do total, 2.025 já
foram inclusos no Cadastro até
setembro - levantamento mais recente no Município -, faltando 27,6%
do público estimado pela Secretaria de Assistência Social. A inclusão dessas 775 pessoas deve ser
feita até 31 de dezembro, prazo
estipulado pelo Ministério de Desenvolvimento Social.
Os números, no entanto, podem
ser menores, já que entre 2 e 6 de
outubro foi realizada a 1ª Semana
de Mobilização para inclusão ou atualização de cadastros de idosos que
 Reportagem: Marina Kessler

são beneficiários do BPC. "Como os
atendimentos realizados em outubro ainda não foram contabilizados
acredita-se que seja ainda um número menor", informa a secretaria.
Quem não fizer o cadastro até
dezembro terá o benefício bloqueado pelo governo federal para averi-

guação. Em Cascavel, os cadastros
podem ser feitos nos Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) dos Bairros Cancelli, Santa Cruz,
Cascavel Velho, Interlagos, Periollo,
14 de Novembro, Riviera, Neva e
também na sede do Cadastro Único, próximo à rodoviária, no Centro.

Onde os cadastros podem ser feitos?
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Cras Cancelli - Rua Ernesto Farina, 555 - (Lot. Claudete)
Cras Central - Rua Curitiba, 1241 - (Esq. Pio XII) - Neva
Cras CEU/Santa Cruz - Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho - Rua Londres, 980
Cras Interlagos - Rua Solidariedade, 733 - (Lot. Julieta Bueno)
Cras Periolo - Rua Jaraguá, 406
Cras 14 de Novembro - Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Cras Riviera - Rua Panamá, 4107 - Floresta
Central do Cadastro Único - Rua Rio de Janeiro, 3118
Próximo à rodoviária
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Tentativa de
homicídio
Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel cumpriram
ontem um mandado de prisão contra Ailto Seibert, de 42 anos. O homem é acusado de tentativa de
homicídio contra Antônio dos Santos de Oliveira, ocorrida no dia 23
de outubro, na Rua Ademar de Barros, no bairro São Cristóvão.
Segundo os policiais, além de esfaquear a vítima, Ailto agrediu a ex-companheira, Alexandra Maria Figueiroa.
O detalhe é que existia uma Medida
Protetiva para garantir que o homem
não chegasse perto de Alexandra, o
que foi descumprido por Ailto.
Com isso, a Delegacia da Mulher
solicitou à justiça, outro mandado
de prisão contra o homem.

Papai Noel chega dia 24
Os preparativos do Natal para
Todos estão acelerados em Cascavel para deixar tudo pronto para
a chegada do Bom Velhinho, dia 24
de novembro, com várias ações
culturais e a tradicional queima de
fogos em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, conforme foi
anunciado na manhã de ontem,
durante a Escola de Governo especial para apresentação das mais
de 60 ações comemorativas aos
66 anos do Município, no auditório da prefeitura.
A chuva até atrasou um pouco
a montagem dos cenários, mas
desde segunda-feira (6) a Energepar - empresa vencedora da licitação, para a instalação da iluminação conseguiu adiantar vários pontos, concluindo a Praça Wilson
Joffre, a Avenida Brasil e iniciando o Paço Municipal. Também foi

definido ontem com o prefeito Leonaldo Paranhos que será instalada iluminação em alguns pontos
nos bairros, levando para o Território I, no Cascavel Velho, para o
CEU do Santa Cruz e para o calçadão do Bairro Floresta.

C asa

Centro de
Cascavel começa
a refletir o
“espírito de
Natal”

No Centro da cidade as equipes da Cohavel estão trabalhando na
montagem da Casa do Papai Noel e no Coreto, além dos demais espaços
em madeira. Já foram instalados cenários como a famosa bota, os pinguins
e os cogumelos, que já atraem a garotada. Equipes da Semdec, com apoio
de mão de obra carcerária, entrarão na sequência fazendo a decoração
natalina dos cenários. “Também haverá decoração este ano na Praça da
Bíblia e na Biblioteca Pública”, detalha a encarregada do Departamento
Administrativo Financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Maristela Becker Miranda, lembrando que também serão mantidos os
cenários e a iluminação tradicionais do Lago Municipal. A Secretaria de
Cultura está finalizando a programação cultural para a data e para as
demais noites, promovendo um Natal que realmente seja para todos.

Ailto Seibert,
42 anos, foi preso
ontem por policiais
da Delegacia de
Homicídios

Conforme as investigações, Antônio, de 52 anos, estava em casa
quando Ailto arrombou a porta da
residência e desferiu vários golpes
na vítima. Com ferimentos nos braços e abdômen, Antônio foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) ao Hospital Universitário. Na
casa em que Antônio foi ferido a
Delegacia de Homicídios apreendeu
um revólver calibre 38, com cinco
munições intactas, que pertenceriam ao suspeito da tentativa. Ailto
foi encaminhado à carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial)
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Delegacia de Homicídios

AÍLTON SANTOS

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

66
53
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

1.000
2.863
870
2.993

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.330
2.149
177
46

Duas pessoas precisaram de atendimento médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) na noite de segunda-feira após um incêndio em residência. O Corpo
de Bombeiros foi acionado em um sobrado na Rua Ataúlfo Alves, quase esquina com a Rua
Maracaí, no Jardim Colonial. Chegando ao endereço, os militares constataram que as chamas já
estavam controladas por populares. Porém, por conta da fumaça, Edmar Colenti, de 31 anos, e
um menino de nove anos, foram levados ao Hospital São Lucas.
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Dois acidentes
na BR-277
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Motociclista fazia uma ultrapassagem
quando foi atingido PELO GOL
Dois acidentes foram registrados na manhã de ontem na BR277 em Cascavel. Uma das colisões aconteceu no Bairro Guarujá e envolveu um Gol e uma moto.
Segundo testemunhas, o Gol
seguia pela rodovia quando, ao
acessar a marginal, bateu de
frente em uma moto que trafegava no sentido contrário, ao fazer
uma ultrapassagem. O condutor

da moto, que não teve o nome
divulgado, foi atendido por uma
ambulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
que passava pelo local. Com ferimentos leves, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
Além do acidente na marginal da rodovia, uma jovem de 22
anos ficou ferida em uma coli-

são no Trevo da Portal, na BR277, em Cascavel. Kelly Cristina dos Reis conduzia uma motocicleta sentido a Foz do Iguaçu quando foi atingida por um
Renault Scenic que atravessava o trevo. Conforme o motorista do veículo, ele não viu a moto.
Kelly estava com uma fratura
na mão e foi levada pelo Siate
para a UPA Veneza.

Detidos por tentativa
Um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 foram detidos ontem por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Cascavel. Eles
são acusados de uma tentativa de
homicídio no Bairro Santa Felicidade, na noite de segunda-feira. A vítima, Jonathan Felipe Colombo, estava em frente à sua casa, dentro
de um veículo, quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma
motocicleta. Um deles efetuou vários disparos em sua direção acertando apenas o veículo.

Em investigação, a equipe localizou no Bairro Universitário Carlos
Eduardo Rodrigues Pinto, de 18
anos, conhecido como Buchecha.
Com ele a polícia apreendeu uma
arma calibre 38 com cinco munições, além de certa quantidade de
maconha e a moto usada no crime.
O menor estava na casa e ele assumiu ter participado do crime.
Carlos Eduardo foi encaminhado à
carceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) e o menor ao Cense (Centro de Socioeducação).

Fiscalização do
Tribunal de Contas
continuará os
trabalhos hoje

Tribunal vistoria PDI
Uma equipe de fiscais do
TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) está em Cascavel para vistoriar as obras do
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado). A fiscalização começou
na segunda-feira (6) e prossegue
até hoje. Na manhã de ontem, a
equipe fazia buracos em partes
do asfalto para a medição e análise dos materiais utilizados.
O engenheiro Luiz Negrini,
do TCE-PR, explica que em caso
de irregularidade é solicitado
que sejam feitas as adequações necessárias, como aquelas que ocorreram em trechos
vistoriados na Avenida Brasil.
“Este trabalho é sequência daquele que já vínhamos realizan-

do. A finalidade nesta visita é verificar se as especificações técnicas constadas no edital foram
cumpridas”, diz.
A parte do asfalto retirada é levada para análise que verifica se a
quantidade de betume – produto
viscoso derivado do petróleo para
dar liga ao asfalto – utilizada é a
mesma exigida no edital. A empresa responsável pela obra também
fica com um pedaço do asfalto retirado para análise. “Nosso trabalho
é praticamente em duas etapas,
sendo a primeira a de verificação
de possível vício ou irregularidade
no texto do edital e posteriormente a de conferir se as exigências da
licitação foram cumpridas na obra”,
observa Negrini.

Acompanhamento
A vistoria é acompanhada pela
equipe responsável da Prefeitura,
com engenheiros e servidores da
Secretaria de Obras, além de
representantes da empresa
responsável pela obra. Negrini
explica que isso ocorre para que
todos tenham conhecimento do
trabalho de vistoria realizado.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
e Fábio Donegá
Foto: Fábio Donegá
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MANTENEDORA

A mantenedora é a loja maçônica
Cavalheiros de York, que se
inspirou em países como a Bélgica
para essa iniciativa, mas todo o
mundo pode colaborar.
“O nosso objetivo é combater o
desperdício e a fome. Quem tem
em alimentos em excesso em casa,
ou mesmo antes de uma viagem para
que não sejam desperdiçados,
pode fazer a doação. Lembramos
que não são restos de comida, mas
aquilo que você serviria à sua
família”, ressalta Júnior.
A geladeira solidária está instalada
na Vicente Machado ao lado da
pizzaria Quinta da Oliva.

HOJE NEWS, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Solidariedade
compartilhadas com uma variedade de produtos de dar água na
boca. Na tarde de ontem, havia
marmitas para quem ainda não tinha feito o almoço, além de pães,
banana e salgados.
“Ficamos felizes com o resultado
e percebemos que há uma boa rotatividade, tanto de alimentos que são
doados, como de pessoas que são
beneficiadas”, comenta um dos idealizadores, Salazar Barreiros Juúnior.

R esponsabilidade
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

“

Para que o projeto seja mantido com responsabilidade alguns
avisos são expostos ao lado da geladeira solidária. Alimentos vencidos, bebidas alcoólicas, carnes cruas, ovos e embalagens abertas não são permitidos. No caso de produtos industrializados, é
obrigatório que estejam embalados e com data de validade.

Quem tem alimentos em excesso em casa, ou mesmo antes de uma
viagem para que não sejam desperdiçados, pode fazer a doação.
Salazar Barreiros Junior

“

População contribui com
a doação de alimentos
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Um mês de atraso

GELADEIRA SOLIDÁRIA está instalada na Rua Vicente Machado,
ao lado da pizzaria Quinta da Oliva

A população de Cascavel tem
contribuído para que a geladeira
solidária, inaugurada há uma semana, siga com a principal finalidade.
Desde os primeiros dias de funcionamento, ela se manteve abastecida por gestos de solidariedade.
Engana-se quem pensa que somente alimentos que não estão
entre a preferência do público são
armazenados no espaço. Pelas redes sociais, várias fotos já foram
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Nova UPS será inaugurada no dia 30 de NOVEMBRO
Com um mês de atraso, uma vez
que a previsão de inauguração da
nova sede era para fim de outubro, a
nova UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte será entregue oficialmente no
dia 30 de novembro. A informação foi
confirmada pela Prefeitura de Cascavel e faz parte das comemorações
dos 66 anos do Município.
A construção da sede própria faz
parte de uma parceria entra prefei-

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

tura e moradores, por meio do Núcleo Multissetorial Região Norte da
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). O Município, o município cedeu a mão de obra e o terreno e os moradores garantiram a
compra de materiais.
A nova sede terá 140 metros quadrados, mais um estacionamento.
Parte da obra será pré-moldada e tem
um custo estimado em R$ 112 mil.

Furtos e HOMICÍDIOS
A reportagem do Hoje News solicitou à Polícia Militar os números relativos à criminalidade na região norte este ano.
De acordo com o tenente André Fritzsche, responsável pela UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte, os índices caíram
consideravelmente no comparativo com o mesmo período do ano passado. “Somente no que diz respeito às mortes
violentas, a redução foi de 80% ante os números de 2016”.
Segundo o militar, isso se dá ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos desde a implantação da UPS
na região. “O policial está nas ruas, fazendo patrulhamento, conhece todos os bairros. E o melhor é que, além de ele
saber quem são os moradores, a própria população sempre que precisa pede auxílio e sabe que as equipes estão
sempre prontas a ajudar”. Prova disso, conforme o tenente, foi a festa organizada em comemoração ao Dia das
Crianças. “Todos os policiais se envolveram e a comunidade como um todo ajudou, não só na doação de brinquedos e
alimentos para ser distribuídos, mas também na organização”. Questionado em relação aos índices de furtos e roubos,
Fritzsche destaca que uma ação direcionada foi realizada para evitar os furtos qualificados, ou seja, os
arrombamentos. “Com isso conseguimos uma diminuição de mais de 50% neste delito e, consequentemente, o
número de roubos também caiu. De um modo geral, na região da UPS norte a criminalidade está controlada”.
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Giro da
Violência
Cigarro contrabandeado

Uma árvore caiu sobre um estabelecimento comercial na manhã de ontem, na Rua Antônio Alves
Massaneiro, no Bairro Country, em Cascavel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros,
que foi acionado para retirá-la, a árvore teria caído por conta das chuvas e dos fortes ventos da
semana passada, mas somente ontem foi retirada porque eles precisavam que o tempo
colaborasse. Ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais.

Estado grave
A passageira de um mototáxi ficou
gravemente ferida na noite de ontem
em um acidente na marginal da BR467, próximo ao viaduto da Rua Jacarezinho, em Cascavel. A mulher, de 36
anos, seguia na pista sentido Toledo
para Cascavel, quando o motociclista, Edvard Taramelli, de 57 anos, perdeu o controle da direção da moto,
ocasionando a queda.
Segundo o homem, uma carreta
que seguia no sentido contrário e
estava com a luz alta, atrapalhou
sua visão. Os dois ocupantes caíram e bateram contra o guard rail,
ao lado da pista.
Duas ambulâncias e o médico

do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), além do oficial de área, foram
acionados para prestar os primeiros atendimentos.
Com TCE (Traumatismo Crânio
Encefálico) grave, contusões e escoriações pelo corpo, a mulher foi
encaminhada em estado grave ao
Hospital Universitário de Cascavel.
Já o mototaxista teve lesões moderadas, com escoriações na região
pélvica, contusões em joelhos, tórax,
ombro direito e perna esquerda. Ele
foi levado primeiro a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília e, posteriormente para a UPA Veneza.

Passageira da moto foi
levada ao Hospital
Universitário com TCE

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Foi encaminhado à Delegacia da Polícia
Federal em Cascavel pelo crime de
contrabando de cigarros, Edenir Placido
de Campos, de 49 anos. Ele foi detido
na noite de segunda-feira por policiais
militares da Patrulha Rural, no distrito
de Novo Sobradinho, em Toledo. A
equipe fazia patrulhamento de rotina
quando desconfiou do veículo. Dentro
do carro foram encontradas 30 caixas de
cigarros, avaliados em R$ 75 mil, e um
rádio comunicador. Detido, ele disse que
entregaria a mercadoria em Cascavel,
mas não repassou mais detalhes.
RADAR BO

Danos materiais
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem no
cruzamento das ruas Quintino
Bocaiúva com Carlos de Carvalho, no
Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.
Segundo testemunhas, o motorista de
um Astra seguia pela Quintino quando,
no cruzamento teria avançado a
preferencial e atingiu um Gol.
Ninguém ficou ferido, mas os dois
veículos ficaram bastante destruídos.

Quatro carros
Já no cruzamento das ruas João Lili
Cirico com a Fortaleza, quatro veículos
bateram ontem à tarde. Conforme
testemunhas, o motorista de um HB20
trafegava pela João Lili Cirico e quando
chegou à Fortaleza, bateu em uma
Hillux. Com a batida, a caminhonete
rodou na pista e atingiu um Ford
Fiesta e uma Fiat Strada, que estavam
estacionados. Ninguém ficou ferido.
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Compensação de passivos

AÍLTON SANTOS

Para compensar eventuais passivos ambientais, produtores rurais
têm adquirido áreas de terras em
outros estados ou no litoral paranaense com o objetivo de regularizar-se, à luz do novo Código Florestal. No entanto, o IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) não recomenda essa prática e afirma que tal
atitude só pode ser tomada após
anuência do órgão. “Muitos têm arrumado mais problemas do que
soluções com isso”, informou a diretora de restauração e monitoramento florestal do IAP, Mariese
Cargnin Muchailh.
Para chegar até a possibilidade
de compensação, os agricultores precisam em primeiro lugar cadastrarse no CAR (Cadastro Ambiental Rural), instrumento obrigatório e aderirem ou não ao PRA (Programa de Regularização Ambiental). Para quem
ainda não fez, o prazo se encerra no
dia 31 de dezembro de 2017

C adastros
Há alguns meses o IAP tem analisado os cadastros
registrados no sistema. Em eventuais problemas, os
técnicos responsáveis emitem alertas ou
notificações. Elas estão disponíveis ao proprietário
ou possuidor pela Central do CAR
(www.car.gov.br). Com login e senha, o agricultor
consegue ter conhecimento sobre eventuais
problemas e se o seu documento foi ou não
analisado. Mas, se o produtor já fez o CAR, não
é preciso ter pressa:
“No primeiro momento, o IAP conseguiu recursos
para analisar 20% de todos os cadastros do
Paraná. Esse projeto vai durar dois anos e a
prioridade será a analise do CAR dos imóveis
acima de quatro módulos fiscais. É interessante que
o produtor acesse frequentemente a Central para
ver se é preciso resolver alguma irregularidade em
sua área”, explicou Mariese.

Alertas
Os “alertas” não geram
prazo para resposta do
proprietário, mas servem
para indicar que houve
sobreposição entre
cadastros, ou existe
alguma multa anterior a
ser regularizada. Já as
“notificações” tem prazo
para serem atendidas.
“Nem o alerta nem as
notificações significam
infrações. Servem para
corrigir o CAR no
sistema”, reforça
Mariese.
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Na caça ao líder

SANTOS FC

Vitorioso por 3 a 1 e com um
futebol ofensivo diante do AtléticoMG, em casa, o Santos do técnico
Elano assumiu a vice-liderança do
Brasileirão no fim de semana e passou a ser a maior ameaça ao líder
Corinthians. Nesta noite, o Peixe
tenta confirmar a ascensão no campeonato diante do Vasco, às 21h45
desta quarta-feira, novamente na
Vila Belmiro.
Elano tem mais três jogadores
à disposição para montar a equipe, mas a tendência é de que faça
apenas uma mudança em relação
ao time que venceu Galo.
Jean Mota cumpriu suspensão
na última rodada e tem boas chances de entrar no lugar de Caju. Matheus Jesus, outro que estava fora

por cartões, e Copete, recuperado
de conjuntivite, devem iniciar o jogo
no banco de reservas.
No Vasco, por necessidade,
o técnico Zé Ricardo terá que
fazer quatro mudanças para o
duelo na Baixada Santista. O
zagueiro Anderson Mar tins
está lesionado, enquanto o goleiro Martín Silva, o lateral-direito
Madson e o atacante Luis Fabiano
estão fora por suspensão.
JOGAM HOJE
19h30
19h30
21h
21h
21h45
21h45

BRASILEIRÃO
Ponte Preta x Grêmio
Avaí x Bahia
Atlético-PR x Corinthians
Sport x Botafogo
Flamengo x Cruzeiro
Santos x Vasco
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Doação
irregular?
A resposta a um requerimento proposto deixou o
vereador Paulo Porto com
a pulga atrás da orelha.
Trata-se de um pedido de
informações feito a respeito de uma área, cedida pela prefeitura, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel.
O vereador havia recebido a denúncia de que,
no local, se estaria cometendo um crime ambien-

tal. E a própria prefeitura
respondeu dizendo que,
no terreno, é construída
uma igreja. E, aparentemente, sem licença ambiental. “Vamos fazer novos
questionamentos à Secretaria de Meio Ambiente. Queremos saber se há
mesmo essas irregularidades e se a prefeitura fez a
doação desse terreno, porque, já que se trata de uma
igreja”, afirma Porto.
ASSESSORIA

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.

12345678-

Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
Maicon José Felipe e Daniele Cristiane Duarte
Maikon Ronsani Franzoni e Michelle Brito Komatsu
Julio Cezar Pereira e Jaiana Camargo de Siqueira
Renato Cordeiro e Valdirene Soares da Silva
Renato Martini e Mérlyn de Alcantara
Paulo Roberto de Macedo e Silvana Pickler
Mônica Sousa dos Santos e Ana Carolina Antunes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

PROJETO foi aprovado durante sessão ontem

Emendas aprovadas
Foram aprovadas todas as 28 emendas propostas pelos
GRAVE
vereadores à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

A discussão foi curta, porque o Legislativo tinha um
acordo político, assim como no PPA, de aprovar todas
as emendas propostas. Os vereadores querem mais
fiscalização com relação ao cumprimento dessas leis. O
plenário também aprovou que a Expovel passe a fazer
parte do Calendário Oficial de Cascavel. Ocorre que
esse calendário, pelo menos por enquanto, sequer existe.
Os vereadores também aprovaram, em segunda votação,
a proposição do Dia da Reforma Protestante. Data que
já é lembrada mundialmente, e que agora terá uma
comemoração especial também em Cascavel.
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31/11???
Rolou nas redes sociais a foto de um aviso que foi
colocado na Prefeitura de Cascavel de uma “programação”
para o dia 31 de novembro –
oi??. Uma das cascavelenses,
Thaiza Evangelista, fez a
seguinte citação: “Prefeitura de
Cascavel, onde se trabalha tanto
que até aumentaram um dia no
mês de novembro”. É cada uma!!!

Conferência

Exigências

A Conferência Municipal
de Educação já tem data
marcada: 9 e 10 deste mês
na Univel. E foi para
discutir como ela será
realizada que a Comissão
de Educação da Câmara de
Vereadores de Cascavel se
reuniu, na manhã de
ontem, com o Núcleo
Regional de Educação e
membros da Comissão de
Monitoramento e
Acompanhamento do
Plano Municipal de
Educação.

Na reunião, foram
discutidas as exigências do
Ministério da Educação para
realização deste trabalho de
monitoramento. Os
vereadores também
destacaram a importância
da participação da
comunidade escolar.
“Precisamos discutir todo
esse monitoramento do
Plano Municipal de
Educação e trazer
sugestões”, ressaltou o
secretário da Comissão,
vereador Olavo Santos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Está marcada para hoje uma audiência pública, chamada
pela Comissão de Segurança Pública e Trânsito da
Câmara. O debate é para discutir as regras de
funcionamento das distribuidoras de bebidas em
Cascavel, e começa às 9h. A intenção é instruir os
proprietários e a população para as normas e as
legislações que já estão em vigor e que nem sempre são
cumpridas.
z Os vereadores parecem estar mesmo de brincadeira
com a população cascavelense. E disputando para uma
coleção de dias e de datas comemorativas na cidade.
z Desta vez, está sendo proposto o Dia do Conselho
Tutelar em Cascavel. Gente, o ano só tem 365 dias, tá? E
de vez em quando 366. Parece que a cidade não tem
mesmo outras demandas.
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Vereador
denuncia
Estado ao MP
A falta de pessoal em alguns
setores da Polícia Civil em Cascavel vai gerar uma denúncia, no
MP (Ministério Público), por parte
do vereador Celso Dal Molin.
Ele deve protocolar hoje o pedido para abertura de uma ação
civil pública, na 7ª Promotoria e
na 10ª Promotoria. Segundo ele,
porque o Nucria (Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente)
e a Delegacia da Mulher atuam
sem o pessoal necessário para o
desenvolvimento do serviço.
“É necessário um psicólogo no
Nucria e um na Delegacia da Mulher. Que hoje só têm psicólogos voluntários e o atendimento de
uma criança vítima de violência, por exemplo, demora de
15 a 20 dias para ocorrer. O
Nucria foi aberto sem pesso-

VEREADOR
vai protocolar
denúncia hoje,
no Ministério
Público

al. Não tem assistente social. Precisa de um escrivão, porque o que
tem lá está para sair. Além de dois
estagiários”, lista Dal Molin.
Assim como na Delegacia da
Mulher. “É necessário um escrivão,
dois estagiários, um assistente
social e um psicólogo”, ressalta.
“Outro agravante é o fato de que
a mesma delegada da Delegacia
da Mulher acumula serviço no Nucria, além dos plantões na 15ª SDP
(Subdivisão Policial de Cascavel).
Isso é muito desgastante, além de
o fato que não tem gente para fazer os demais serviços”.
O vereador, inclusive,
já teve uma conversa
com o promotor da 7ª
Promotoria, Sérgio
Machado, adiantando a situação.
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“O Nucria foi
aberto sem
pessoal. Não
tem assistente
social. Precisa
de um escrivão,
porque o que
tem lá está
para sair.
Além de dois
estagiários”.
PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

Outro pedido de informação do
vereador também chamou a
atenção na Câmara ontem. Foi um
requerimento com pedido de
informação a respeito da frota da
Sesau (Secretaria de Saúde de
Cascavel) de 2013 a 2016.
“Fiz o requerimento para pedir
informação a respeito das horas
extras feitas pelos motoristas em
geral, para uma conferência de
informações e de denúncias
recebidas sobre possíveis
irregularidades”, adianta. O
vereador já protocolou diversas
denúncias no Ministério Público na
área de Educação, inclusive, que
motivaram CPI.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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FÁBIO DONEGÁ

Foi homologada ontem a microempresa L. F. Alves & Cia Ltda ME como vencedora da licitação, na modalidade
pregão eletrônico, 325/2017, para aquisição e instalação de cadeiras para arquibancadas e bancos de reservas no
Estádio Olímpico Regional. A Central Atacadista (nome fantasia) venceu o certame com o preço de R$ 39.499,97,
pouco abaixo do valor máximo previsto pelo edital, que era R$ 39,8 mil. No total, são 105 unidades de cadeiras,
sendo 43 assentos especiais para pessoas com necessidades especiais, como com mobilidade reduzida, e acompanhantes
nas arquibancadas, e 62 bancos para os jogadores suplentes em campo e setores administrativos do estádio.

Final antecipada
Quatro dias depois de Pato Branco e Marechal iniciarem o duelo semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense, hoje é a vez de
Cascavel e Marreco medirem forças
pela rodada de ida da penúltima fase
da competição. O duelo está marcado para as 19h15 no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão.
Para os cascavelenses, será o
retorno à competição após 20 dias
sem jogar. O ultimo compromisso
da Serpente Tricolor foi no dia 18
de outubro, quando venceu o
Campo Mourão na Neva, no jogo
de volta das quartas de final.

Já a equipe beltronense teve
três jogos nos últimos 20 dias. Eliminou nos pênaltis o atual campeão da Liga Nacional nas quartas de final da competição deste
ano, eliminou o Foz Cataratas das
quartas do Paranaense e ficou no
empate com a Assoeva (RS) na
ida da semifinal da Liga.
Este será o terceiro jogo entre
as equipes no ano. Na primeira fase
da Série Ouro, o Cascavel venceu
em casa por 6 a 2 e fora por 5 a 0.
Os placares surpreenderam, pois o
confronto é um dos mais acirrados
da atual temporada no Estado.

As equipes
Para o compromisso desta
noite, o técnico Nei Victor
não conta apenas com
Adeirton, que se recupera
da cirurgia de ligamento
no tornozelo. Já o técnico
Baiano não conta com ala
Suelton nem com o pivô
Banana, ambos por
suspensão.
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AA COMERCIAL

O grupo Comercial Runners
participou com 20 atletas,
associados da Associação Atlética
Comercial, da corrida Running Tour
Uninter, realizada no domingo no
Lago Municipal. O grupo
conquistou sete troféus de primeiro
lugar para o Clube, dentre eles o de
maior equipe na competição. Os
troféus de campeão foram
conquistados por Regiane Nobre
(categoria 3 km), Dhjeni (6 km),
Cleoni (12 km), Irving (12 km),
Joaquin (12 km) e Leandro (6 km).
FPV

Conforme esperado pelo técnico Ladir Salvi, que amargou
desfalques e priorizou dar ritmo de jogo às atletas que pouco
haviam atuado durante a competição, o Cascavel perdeu as duas
partidas disputadas contra o Maringá no fim de semana, pela
última rodada da fase classificatória do Estadual. As duas equipes
já estavam garantidas na decisão do título e apenas cumpriram
tabela no Sérgio Mauro Festugatto. Melhor para as visitantes,
que venceram os dois jogos por 3 sets a 0 (17/25, 8/25 e 14/
25 na sexta-feira e 10/25, 12/25 e 12/25 no domingo) para
terminar a competição com 100% de aproveitamento, sem ter
perdido um set sequer. As duas equipes voltarão à quadra pela
grande final da competição. A Federação Paranaense de Voleibol
ainda vai definir data e horário das partidas, que serão disputadas
na série melhor de três. Ademais, a classificação teve Colombo
em terceiro e São José dos Pinhais em quarto. A Unibrasil/
Curitiba encerrou a sua participação na última colocação,
amargando o rebaixamento para a Série B em 2018.

ADAF

As equipes sub-7 e sub-9 (foto) da Adaf (Associação
Desportiva Amigos do Futsal) se destacaram na 4ª Copa
Rubro Negra de Futsal, realizada no fim de semana em
Laranjeiras do Sul com a participação de equipes do
Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso. Os times
cascavelenses conquistaram o título em ambas as
categorias e contra as equipes do Joga 10 de
Rondonópolis (MT) nas disputas finais. No sub-7 a
vitória na decisão foi por 4 a 1 e no sub-9 o título veio
na disputa de pênaltis, por 3 a 2 após empate por 2 a 2
no tempo normal.

Em cima do laço
Os vereadores vão ter de “rebolar” para analisar e votar o projeto
da reforma administrativa enviado
pelo prefeito Leonaldo Paranhos.
A proposta foi protocolada ontem na Câmara de Vereadores,
com pedido de urgência. E, se ele
for aceito, há um prazo de 30
dias para tramitar pelas comissões e ser votado em plenário.
O pedido de urgência é porque já é novembro e a administração quer colocar em prática
o novo modelo em 2018. O grande questionamento dos vereadores é: por que o protocolo só
agora e com pedido de urgência,
considerando tratar-se de uma
matéria tão extensa? De fato,
demorou, já que a intenção era
apresentar a reforma em outubro. Porém, a prefeitura fez todo
um estudo para ter a certeza de
cada mudança.
O projeto tem 120 páginas e,
resumidamente, reorganiza as
pastas da Administração Pública e a forma de gestão, com a
intenção, de acordo com a prefeitura, de dar mais eficiência.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria Câmara

Projeto que reorganiza
setores da prefeitura foi
protocolado ontem na
CÂMARA

S ecretarias
De 17 secretarias, permaneceram 13. Ficaram de fora: Assistência
Social, Cultura, Governo e Assuntos Jurídicos. A Secretaria de Administração foi substituída pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A novidade é a Secretaria de Casa Civil, Transparência, Prevenção e
Combate à Corrupção. As Secretarias de Educação, Saúde, Assistência
Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Serviços e Obras
Públicas e Agricultura foram mantidas. A Secretaria Antidrogas teve a
nomenclatura substituída: Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade. Outra novidade é a fusão da Secretaria de Cultura
com a Secretaria de Esportes, formando a pasta de Cultura e Esportes.
O protocolo do projeto foi lido ontem, na sessão da Câmara.
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Depois de muito estudo, análises e cuidados
técnicos, o prefeito Leonaldo Paranhos enviou ontem à Câmara Municipal de Cascavel o anteprojeto que trata da reforma administrativa que pretende dar mais eficiência e, ao mesmo tempo,
enxugar a máquina administrativa, além de mais
transparência à gestão pública.
A nova formatação reduziu de 17 para 13 o
número de secretarias municipais. Uma das
principais mudanças é a criação da Secretaria
de Casa Civil, Transparência, Prevenção e
Combate à Corrupção. Uma pasta importante
cujo titular deverá ser escolhido com muito critério pelo prefeito Paranhos.
Desde que assumiu a gestão, Paranhos tem
enfatizado que não irá tolerar desperdício ou desvio de conduta. Assessores já foram exonerados
por supostos desvios de comportamento que nada
tinham a ver com a administração, mas que Paranhos não hesitou em tirá-los da função.
Passada a expectativa da reforma, as atenções se voltam agora para os nomes que deverão compor a administração. Paranhos deixou
claro, várias vezes, que tem a intenção de chamar um vereador para compor a equipe. A expectativa é grande não só sobre nomes que irão
compor a equipe de governo, mas também possíveis baixas da administração.

Palmeiras

z Golpe

z Homenagem

O Departamento de
Trânsito do Paraná
(Detran) alerta para
golpes que oferecem
facilidades em
regularizar ou conquistar
a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Anúncios em redes
sociais prometem retirar
pontuação, eliminar
processos de suspensão
ou cassação do direito de
dirigir, além de venda de
CNH falsa pela internet.

Por sua dedicação na
fundação e manutenção
do Grupo de Operações
Especiais (GOE), dez
policiais militares
receberam votos de
louvor e congratulações
na Câmara de Cascavel,
ontem. A homenagem,
proposta pela Comissão
de Segurança Pública e
Trânsito, reconhece “o alto
grau de profissionalismo
dos policiais militares
integrantes deste grupo”.

A
programação
de aniversário
do Município
de Cascavel
que será
extensa nos
próximos dias.

Os atropelos do
governo do
Paraná em certas
decisões, como a
que levou o TCE
suspender a
licitação dos
consignados.

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Sem cinco titulares - Juan, Réver,
Diego, Berrío e Paolo Guerrero -, o
Flamengo recebe o Cruzeiro às
21h45 desta quarta-feira no Ninho
do Urubu. Quem ganha uma
chance com tantas ausências é
jovem atacante Lincoln, de 16
anos. Ele começou a trabalhar com
o elenco principal nesta semana e
vive a expectativa de ser
relacionado pela primeira vez
no time principal.

NOTAS

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quarta
K 29 L 16

Quinta
K 25 L 14

Quarta
K 20 L 11

Quinta
K 19 L 12

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pancadas de
chuva isoladas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

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

Direção Geral
Clarice Roman
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Flamengo

GRÊMIO

Cletírio Ferreira
Feistler, secretário de
Administração

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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SECOM

“De cinco
administrações
indiretas, a prefeitura
passa a contar com sete,
incluindo além das já
existentes e o gabinete
do prefeito passa a
contar com unidades
de assessoramento”.

ENFIM, A REFORMA
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Sem Mina e Borja (convocados),
Deyverson (suspenso) e Willian
(recuperação física), além do
goleiro reserva Jailson
(conjuntivite), o Palmeiras junta
os cacos da derrota para o
Corinthians para desafiar o Vitória
nesta noite, às 21h45, no
Barradão. O duelo terá clima de
decisão depois de o presidente da
equipe baiana ter dito que o
Vitória vai “atropelar” o Palmeiras.

Vindo de um treino de luxo contra o Flamengo - utilizou quase todos os titulares
e venceu sem dificuldades na última rodada -, o Grêmio poupa a maioria dos
principais jogadores para desafiar a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 19h30,
em Campinas (SP). Apenas Marcelo Grohe, Michel, Ramiro e Fernandinho
estarão em campo no Moisés Lucarelli. Já Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez,
Arthur e Luan sequer foram relacionados para o jogo. Todos os jogadores
retirados da partida são ausências por conta de desgaste físico e cansaço.

Jogo dos
desfalcados

Com o líder Corinthians novamente no caminho rumo ao título e o Atlético-PR mais distante do grupo da Libertadores, o Brasileirão dará início
hoje à 33ª das 38 rodadas. Alvinegro
paulista e Rubro-Negro paranaense se
enfrentam às 21h, na Arena da Baixada, num dos confrontos que atrairão mais olhares nesta noite.
Sem o goleiro Cássio, o volante
Gabriel e o meia Jadson, todos suspensos, o Corinthians terá mudanças
em relação à equipe que venceu o
Palmeiras no fim de semana. Walter e

Maycon assumem as vagas no time
titular. Já o armador será ausência para
o banco de reservas.
No Atlético, o meia Guilherme é
ausência certa, por força de contrato
- pertence ao time corintiano -, assim como Sidcley, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo. Por outro
lado, a equipe tem a volta do meia
Nikão, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. O zagueiro Thiago
Heleno, que não enfrentou a Raposa por dores nas costas, foi relacionado para o confronto.

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

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

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

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

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

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

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

12

LOCAL

HOJE NEWS, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

SOCIAL

CASCAVEL, 08 DE NOVEMBRO DE 2017

21

DIVULGAÇÃO

Aeroporto
executivo

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

gente@jhoje.com.br

Provopar
O jantar beneficente em comemoração aos
30 anos da Provopar será nesta sexta-feira,
às 20h30, no Clube Comercial.
Desde 1984, a entidade promove atividades para o
enfrentamento à pobreza. É mantenedora da cozinha
comunitária, no Bairro Interlagos, onde são servidas
aproximadamente 300 refeições gratuitas às famílias que se
encontram em situação de insegurança alimentar.

Seminário
Hoje, a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)
realizará o 6º Seminário
Mercosul de Bebidas. A
programação conta com
palestrantes renomados. As
inscrições, gratuitas,
podem ser feitas no site da
Fundetec: https://
doity.com.br/6-seminariomercosul-de-bebidas/
inscricao.

AEROPORTO foi construído às margens da PR-186
Quem percorre a PR-486, entre o Distrito de Espigão Azul e
Cascavel, pode observar o avanço na construção de um aeroporto particular. As obras iniciadas
em 2015 seguem para a fase final de execução.
O projeto idealizado por dois
empresários da cidade já recebeu
todas as autorizações dos órgãos
competentes. “Na Anac (Agência

Nacional de Aviação Civil), FAB (Força Aérea Brasileira) e com relação
ao tráfego aéreo, está tudo ok”,
afirma Eugênio Krum.
Segundo o empresário, o cronograma segue como planejado.
“Está tudo indo bem e levará mais
uns 90 dias. Apenas restam questões burocráticas”, comenta ele a
respeito da previsão do início de
funcionamento do aeroporto.

PISTA

A pista que ganhou forma na ampla área
tem 1,2 quilômetro de comprimento e 18
metros de largura. O aeroporto particular
também contará com hangares e assim que
for concluído deverá receber jatinhos
particulares, aviões monotores e bimotores.
Por enquanto o nome que consta em
documentação é AeroCascavel, mas o
desejo dos proprietários é de que seja
chamado de Executivo posteriormente.

A aniversariante da
semana GISA PYL recebe
o carinho da neta
JULIANA PARZIANELLO

Almoço dos Pioneiros
Quem ainda não foi, dá
tempo. As famílias pioneiras
cadastradas no Museu da
Imagem e do Som de
Cascavel devem retirar o
convite no Centro Cultural
Gilberto Mayer de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h
e das 13h30 às 16h30.
O almoço será realizado dia
14, no Tuiuti Esporte
Clube, às 11h.

DIVULGAÇÃO

Português para
estrangeiros
O Ceebeja vai oferecer curso
de Português para
estrangeiros a partir do ano
que vem. O curso tem
duração de dois anos, sem
custo e com certificação.
Não precisa de
documentação escolar
anterior. Serão aulas
exclusivas, todas as sextasfeiras, das 19h às 22h.
Para mais informações, os
interessados deverão
procurar a secretaria do
Ceebeja Joaquina Matos
Branco, Avenida Rocha
Pombo, 1.936,
próximo ao Lago.

O que vale na vida não é o
ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando e
semeando, no fim terás o
que colher.
Cora Coralina
Isabella Zaffari, de bem com a vida
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Comissão aprova
MP do Refis Rural
Deputados e senadores aprovaram ontem a medida provisória da
renegociação de dívidas de produtores rurais com a Previdência, a MP
do Refis Rural, que permite o parcelamento, em 15 anos, de débitos
antigos, com descontos nas multas
e redução da contribuição previdenciária a partir de 2018. Como foi apreciada em comissão mista criada para
debater o tema, a proposta ainda
precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado para que
passe a valer definitivamente.
O projeto institui o Programa de
Regularização Tributária Rural e
permite que os produtores rurais,
sejam pessoas físicas ou jurídicas,
quitem dívidas previdenciárias que
se acumularam nos últimos anos
em meio a um impasse judicial. O

FUNRURAL

A MP também reduz a contribuição
social dos produtores rurais com o
Fundo de Assistência do Trabalhador
Rural (Funrural). Segundo o texto, a
alíquota do Funrural passará de 2%
para 1,2%. Com as mudanças feitas
pela relatora da MP, deputada Tereza
Cristina (PSB-MS), o benefício será
estendido às pessoas jurídicas. O
percentual será reduzido de 2,5% para
1,2%. “Todos os indicativos eram de
que essa contribuição deixaria de existir.
Na reforma da Previdência nem se falou
nesse assunto. E o setor se depara em
março com uma votação da Suprema
Corte apertadíssima, de 6 a 5, para se
ver o tamanho da controvérsia desse
assunto. Isso [a MP] tira recursos de
um setor que vai desembolsar da
produção para pagar um tributo que
achava que era livre dele”, argumentou
Tereza Cristina antes da aprovação
da medida provisória.

parcelamento, dividido em 180 parcelas, vai gerar uma renúncia fiscal
de R$ 5,5 bilhões, segundo o governo. Já para a oposição, esse valor pode chegar a R$ 18 bilhões.
Em 2011, o Supremo Tribunal
Federal havia considerado a contribuição inconstitucional, mas em
março desse ano, em novo julgamento, a Corte mudou o entendimento e autorizou a cobrança, em
uma decisão com repercussão geral. Durante o período, milhares de
produtores rurais ganharam liminares na Justiça contra o tributo, o que
acabou gerando passivos.

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B
Criciúma ? x ? Boa Esporte
Vila Nova ? x ? Santa Cruz
América-MG ? x ? ABC
Londrina ? x ? Goiás
B. de Pelotas ? x ? Paraná Clube
Oeste ? x ? Figueirense
Náutico ? x ? Paysandu
Ceará ? x ? Guarani
CRB ? x ? Juventude

Reunião da comissão mista que aprovou o RELATÓRIO da deputada Tereza Cristina

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1582

01 02 05 07 08 10 11 14
16 17 18 19 23 24 25
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

Concurso: 4524

29 34 40 54 79

Concurso: 1811

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1713

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

Federal

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.

FOTOS: CELSO DIAS

Concerto gratuito
celebra aniversário
de CASCAVEL
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ANJO HARIEL

Boleslau Okonski, Izair Orlando, Rieli Luiz Svaris, Beto Pontual, Chariane Cristine Maximo, Al- Quem nasce sob esta influência, tem grandemir Aparecido Nascimento, Clovis Casagrande, Luiz Sonda, Ângela Gazziero Machado, Cláu- de pureza de sentimentos, é simples mas
refinado para os valores materiais e sodio Evaristo Cesar e Severino Folador.
ciais. Irresistivelmente perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promoSalmo 93
vendo conferências ligadas ao assunto
e trabalhando para instituir a legalização
O Senhor reina; está vestido de majestade. O
nas atividades esotéricas ou alternativas.
Senhor se revestiu e cingiu de poder; o mundo
Religião exaltada, terá grande iluminação
também está firmado, e não poderá vacilar. O
que acontece de modo consciente, institeu trono está firme desde então; tu és desde a
tuindo ritos e costumes que podeeternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios
rão contribuir para a expansão da
levantam o seu ruído, os rios levantam as suas
espiritualidade. Terá poder para as
ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais podeinvocações mágicas e combaterá
roso do que o ruído das grandes águas e do
o materialismo para melhorar a exisque as grandes ondas do mar.
tência humana.

Salmo do Dia

Hoje, você pode contar com a sorte!
Reuniões e conversas com os colegas
vão render mais na parte da manhã.
Mas controle a ansiedade na parte da
tarde. Cor: cinza.

Libra

Hoje, sua atenção estará focada no trabalho. Na parte da manhã, reuniões
com os colegas podem ser muito produtivas. À tarde, pode contar com o
apoio dos superiores. Cor: azul.

Escorpião

Converse mais com os colegas, na
parte da manhã, e procure trabalhar
em equipe. Tudo o que fizer em parcerias tem mais chance de dar certo. Cor:
marrom

Sagitário

Logo cedo, sua capacidade de se expressar estará ainda mais forte. Porém, escolha os assuntos com cuidado, pois nem todo mundo merece a
sua confiança. Cor: branco.

Vai ser mais fácil conversar e se entender com os colegas na parte da manhã. Ouça o que eles têm a dizer. Depois do almoço, nem tudo sairá como o
programado: use seu jogo de cintura.
Cor: rosa.
Há chances de aumentar seus lucros
na parte da manhã, principalmente se
apostar na troca de ideias com os colegas. À tarde, redobre a atenção, pois
podem surgir imprevistos. Cor: creme.

Capricórnio

O novo Hino de Cascavel
também será exibido em um
clipe de vídeo com fotos da
cidade, cedidas por fotógrafos
profissionais e amadores, com
diversas capturas de várias
nuances da cidade que será
distribuído às instituições
de ensino e estabelecimentos
públicos.
O espetáculo é uma realização
da Secretaria Municipal de
Cultura que, além de comemorar
o aniversário da cidade, reforça
o seu compromisso de fomentar
as diversas práticas culturais
do município.

Marcar reunião ou trocar ideia com os
colegas vai ser mais fácil no começo
da manhã. Mostre que leva o trabalho
a sério e não tem medo de assumir
responsabilidades. Cor: vermelho.

Aquário

Na parte da manhã, você estará mais
comunicativo, o que deve facilitar o trabalho em equipe. À tarde, talvez pintem alguns problemas que não esperava. Cor: vermelho.

vídeo

Vai ser mais fácil dar conta das tarefas
cheias de detalhes na parte da manhã.
Problemas domésticos podem atrapalhar
a sua concentração à tarde. Faça um
esforço para se concentrar e não perca
o foco dos seus objetivos. Cor: preto.

Logo cedo, terá facilidade para se expressar, mas cuidado com alguém que
pode trair sua confiança. À tarde, imprevistos não estão descartados: redobre a atenção para não cometer erros. Cor: bege.

Peixes

Áries

z

É hora de priorizar a sua carreira e se
concentrar mais no trabalho. É preciso dedicação para alcançar o sucesso. Aproveite a parte da manhã para
conversar e trocar ideias com os colegas. Cor: branco.

Touro

horóscopo

Gêmeos

O espetáculo será
domingo, no Teatro
Municipal Sefrin
Filho, às 20h, com
entrada gratuita.

Parabéns!

Câncer

A

Orquestra Sinfônica de
Cascavel e o Coral Municipal
vão apresentar um belíssimo
concerto para comemorar os
66 anos de Cascavel, dia 14
de novembro.
Neste ano, o público conhecerá
o novo arranjo do Hino de
Cascavel. O hino atual, de
autoria de Nelson Tramontina
com arranjo de Nedir Salomão,
foi gravado com tecnologia que
acabou se tornando obsoleta. O
novo arranjo foi encomendado
com exclusividade ao músico
Nilson Portes.
O público que for ao teatro
poderá apreciar algumas obras
que foram apresentadas durante
o ano, como “O Rei Leão” e
“Queen in Concert” e também
músicas inéditas convidando o
público para entrar no clima
de Natal.
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Leão
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Virgem

16 VARIEDADES

Não deixe seus sonhos de lado. Troque ideias e converse mais com os colegas de manhã. Depois do almoço,
pode ficar difícil se concentrar no trabalho e terá que se esforçar mais para
terminar suas tarefas. Cor: amarelo.
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica explica para Tina os últimos
acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu
estava espionando seu celular. Clara se
desespera por causa da atitude de Malu
e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com
Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede
para encontrar MB.
TEMPO DE AMAR
No Rio, Vicente disfarça seus sentimentos por Maria Vitória. Em Morros
Verdes, José Augusto confronta Fernão, que deduz ter sido caluniado por
Delfina. No Rio, Tomaso consegue libertar Natália do cabaré, e Helena comemora. Nicota incentiva Maria Vitória
a se envolver com Vicente. Celeste conta a Conselheiro que a polícia está vigiando sua casa. Reinaldo propõe que
Inácio se mude para São Vital até o dia
do casamento com Lucinda. Lucerne
desconfia da demora de Natália. Reinaldo fala com Eunice sobre Inácio.

Vicente afirma que ajudará Maria Vitória a encontrar Inácio. Alzira cobra atitude de Bernardo e Celina ouve.
PEGA PEGA
Arlete confessa a Antônia que sabe
sobre as provas encontradas na pasta
de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do
acidente de Mirella para salvar a vida
de Júlio. Athaíde fica preocupado ao
encontrar Lourenço em um restaurante
conversando com seus antigos colegas
de trabalho. Sandra Helena cede ao
jogo de sedução de Agnaldo.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia finge estar indignada com a
acusação de Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoimentos de todos.
Sophia pede que Vinícius deixe sua investigação de lado. Samuel não consegue dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia que Sophia possa estar envolvida na morte de
Everton. Clara questiona Gael sobre
Sophia. Elizabeth/Duda vai à escola de

AÍLTON SANTOS

Fabiana
descobre
que Cecília
foi ao
colégio

As obras de revitalização da
Avenida Tito Muffato, na
região oeste de Cascavel,
tiveram alterações no
processo licitatório, pois o
Tribunal de Contas do Estado
achou um erro no projeto e
ainda não há nova data para
liberação do certame.
Enquanto isso, uma
operação tapa-buracos está
em andamento. "Estamos
fazendo a operação tapaburacos em toda a extensão
da via para que a população
não fique prejudicada até
que a revitalização saia",
disse o vice-prefeito e
secretário de Obras
Públicas, Jorge Lange.

Adriana e Natanael ameaça a ex-nora.
Inácio aconselha Samuel a procurar
outros métodos para resolver seu problema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua casa.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Absalom pede para Ravina depor a
favor de Dana. Hurzabum ensina música a Labash. Nabonido poupa a vida de
Rabe-Sáris, mas o expulsa do palácio.
Zac fica sem graça ao ouvir o rei dizendo que Asher está livre. Atendendo ao
pedido de Belsazar, Nabonido nomeia
Madai como novo chefe da guarda Real.
Zac diz que Rabe-Sáris deverá se acertar agora com Absalom. Joana explode
de felicidade ao saber que o amado será
solto. Asher perde a cabeça com Larsa,
mas é libertado a tempo. Tamir e Shamir se perguntam se Zac continuará sendo governador. Joana se reencontra com
Asher fora do palácio. Labash-Marduk
aprende música com Hurzabum. Zac se
esforça para tratar Malca com carinho.

SBT • CARINHA DE ANJO
Fátima não aceita a decisão de
Cecília e diz que ela não deve entregar
o amor de sua vida de bandeja e que
Gustavo não deve ter contado nada sobre a secretária ter se declarado para
poupá-la. Vitor leva Dulce para passear
para que a pequenina não sinta os acontecimentos pesados.Fabiana descobre
que Cecília foi ao colégio e não conversou com ela. Fabiana é surpreendida
pela visita de Verônica, que pediu para
conversar. Verônica conta para Fabiana que mudou por estar triste e precisar pensar em algumas coisas. Fabiana leva um susto planejado por Zé Felipe para Diana. Zeca e Inácio chegam
em casa chorando dizendo que foram
enganados, humilhados e roubados.
Inácio diz para Diana que Rodrigo Antunes roubou e enganou eles. Gustavo
conta para Dulce Maria que Silvestre
está no hospital após a cirurgia.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

775 idosos sem cadastro
Conforme decreto do governo
federal de julho de 2016, todos os
idosos a partir de 65 anos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) precisam estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.
Em Cascavel, 2,8 mil idosos recebem o BPC. Do total, 2.025 já
foram inclusos no Cadastro até
setembro - levantamento mais recente no Município -, faltando 27,6%
do público estimado pela Secretaria de Assistência Social. A inclusão dessas 775 pessoas deve ser
feita até 31 de dezembro, prazo
estipulado pelo Ministério de Desenvolvimento Social.
Os números, no entanto, podem
ser menores, já que entre 2 e 6 de
outubro foi realizada a 1ª Semana
de Mobilização para inclusão ou atualização de cadastros de idosos que
 Reportagem: Marina Kessler

são beneficiários do BPC. "Como os
atendimentos realizados em outubro ainda não foram contabilizados
acredita-se que seja ainda um número menor", informa a secretaria.
Quem não fizer o cadastro até
dezembro terá o benefício bloqueado pelo governo federal para averi-

guação. Em Cascavel, os cadastros
podem ser feitos nos Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) dos Bairros Cancelli, Santa Cruz,
Cascavel Velho, Interlagos, Periollo,
14 de Novembro, Riviera, Neva e
também na sede do Cadastro Único, próximo à rodoviária, no Centro.

Onde os cadastros podem ser feitos?
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Cras Cancelli - Rua Ernesto Farina, 555 - (Lot. Claudete)
Cras Central - Rua Curitiba, 1241 - (Esq. Pio XII) - Neva
Cras CEU/Santa Cruz - Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho - Rua Londres, 980
Cras Interlagos - Rua Solidariedade, 733 - (Lot. Julieta Bueno)
Cras Periolo - Rua Jaraguá, 406
Cras 14 de Novembro - Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Cras Riviera - Rua Panamá, 4107 - Floresta
Central do Cadastro Único - Rua Rio de Janeiro, 3118
Próximo à rodoviária
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PALAVRAS CRUZADAS

Cultura em debate
A fusão da Secretaria de Cultura com a de Esportes levantou discussões em reunião do Conselho
Municipal de Cultura de Cascavel
na tarde de ontem.
O secretário de Administração
de Cascavel, Cletírio Ferreira Feistler, acompanhado do diretor do
departamento de compras, Edson
Zorek, protocolou no gabinete do
presidente da Câmara de Vereadores Gugu Bueno projeto de reforma administrativa que alterou a
pasta. O projeto ainda deve ser
avaliado por comissões do Legislativo antes de ser votado.

CORAL

Representantes das classes artísticas que integram o Conselho Municipal de Cultura deverão organizar outras
reuniões para debater sobre o tema.
“Cada conselheiro fará essa discussão com a setorial por qual é responsável e buscará a opinião entre
o público sobre manutenção ou fusão da secretaria de Cultura para
então levar até audiência pública”,
explica Jefferson Kaibers, responsável pela setorial de cinema.
O diretor de Ação e Difusão Cultural de Cascavel, Luciano Biaggi,
destacou que o plano de governo já
havia estudado essa possibilidade

para “desengessar” a Secretaria de
Cultura. “Dentro de uma Fundação
Cultural conseguimos fazer captação externa de projetos junto à Itaipu, Caixa Econômica Federal, empresas privadas, e até mesmo à Lei
Rouanet, além de manter todo o
serviço que hoje já é feito”, defende. Segundo ele, a unificação da
Secretaria de Cultura e Esportes
não comprometeria ações no município, desde que a Fundação Cultura também fosse aprovada.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Lorena Manarin

Integrantes do coral municipal também
se reuniram em defesa das atividades.
Com cartazes, eles pediram que o coral
municipal, que hoje conta com
aproximadamente
80 participantes, seja mantido.
“O contrato para a disponibilização de
pianista, regente e preparador vocal
vence no mês de dezembro e ainda não
temos garantia se os profissionais serão
mantidos assim como o Coral”, diz uma
das integrantes, Aline Nardeli. DURANTE reunião grupo também cobrou informações sobre o futuro do Coral Municipa

VARIEDADES

SHOPPING JL

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

Â 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)
Â Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)
Â As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

SOLUÇÃO
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Neva terá
nova USF
O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, assinou ontem, a
autorização para a licitação da
nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Neva. A obra,
que custará R$ 1,4 milhão, vai
beneficiar milhares de moradores daquela região da cidade. O
atual prédio será demolido para
dar lugar à construção do novo.
“Paralelamente, naquela região,
vamos inaugurar a USF Pioneiros
Catarinenses [dia 17 de novembro], dividir o território, que é um
grande avanço, pois na Neva era
atendida toda essa população”,
detalhou secretário de Saúde,
Rubens Griep.

13

SECOM

Assinatura que
autoriza a licitação
aconteceu na
manhã de
ONTEM
“Fico feliz por estarmos
anunciando esta obra hoje,
porque fizemos uma reunião
em março com o Conselho
da Saúde, no Bairro Neva,
nos comprometendo em até
o fim deste ano liberar a licitação desta nova unidade,
pois é um sonho antigo daquela comunidade”, lembrou Paranhos.

MAIS CONQUISTAS

Rubens também lembrou que neste mês de
aniversário de Cascavel, a Saúde ainda inaugura a
USF Riviera (dia 22) e a USF Presidente (dia
24). “Também colocaremos em funcionamento a
Farmácia Básica III, anexo à UPA Veneza,
beneficiando a população da região sul, que hoje
precisa se deslocar até a Avenida Tancredo Neves
ou, ainda, até a região do Brasília. Este foi um
compromisso que assumimos no início da gestão e
que agora estamos cumprindo”, lembrou. A
unidade será inaugurada no dia 30 de novembro.

