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Terror na PEC!
O barril de pólvora explodiu novamente! Pouco mais de três anos após a sangrenta rebelião que terminou com
cinco mortos na Penitenciária Estadual de Cascavel, um novo motim deixou ao menos um morto e três feridos
na unidade prisional. A rebelião, que teve início por volta das 15h30 de ontem, continuava até o fechamento

desta edição. Presos subiram no telhado, exibiram uma pessoa decapitada e estenderam faixas da facção
criminosa PCC. Parentes de presos interditaram a BR-277 em protesto contra a falta de informação.

 Págs. 24, 25 e26

AÍLTON SANTOS
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O caso da servidora que ba-
tia ponto e não ia trabalhar na
Câmara de Vereadores agora
está na mira do Ministério Pú-
blico de Cascavel.

 A 7ª Promotoria Pública abriu
um inquérito civil, a partir de de-
núncias feitas por vereadores.
No documento consta “apurar
eventual ato de improbidade ad-
ministrativa por enriquecimento
ilícito praticado pela ex-servido-
ra municipal Daiane de Jesus
Patene, consistente no ato de

Inquérito contra servidora
receber salários da Câmara Mu-
nicipal sem trabalhar”.

A funcionária foi contratada como
assessora para Assuntos Comunitá-
rios com um salário de R$ 2.966,93.
E foi flagrada no início de setembro
ao bater o ponto na Câmara de Cas-
cavel e depois ir para casa.

A servidora foi indicada pelo ve-
reador Damasceno Júnior para o car-
go. A função era ligada à mesa dire-
tora e a funcionária deveria, em tese,
auxiliar no trabalho com a comuni-
dade, principalmente no interior.

INVESTIGAÇÕES
O vereador Damasceno Júnior é
alvo de outro escândalo na
Câmara, este, ligado diretamente a
ele. É que um áudio vazou do
legislador supostamente
oferecendo um cargo na Secretaria
de Esportes para um amigo, o
Daia. Uma averiguação é feita pela
Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara de
Vereadores de Cascavel.
No dia 20, ele e Daia serão
interrogados, às 14h, para
explicar o caso. Na época em que
o áudio vazou, Damasceno se
explicou dizendo que indicaria o
rapaz, sim, para o cargo, por ter
competência para isso, mas que
contrataria o amigo para um
serviço particular de segurança e
pagaria a parte. O vereador
alegou que estava sendo
ameaçado.

Assim que o caso foi desvenda-
do, o presidente da Câmara, Gugu
Bueno, pediu a exoneração da tra-
balhadora do cargo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

VEREADORES pediram investigação na Comissão de Ética e também no Ministério Público
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 Palco de decisões na cidade, a
quadra do Ginásio da Neva servirá
de tablado para as delicadas per-
formances da ginástica rítmica nes-
te sábado, com a realização da ter-
ceira e última etapa da 12ª Copa
Oeste, em Cascavel.

A competição, que já teve eta-
pas neste ano em Toledo e Qua-
tro Pontes, reunirá aproximada-

A cidade de Toledo recebe neste fim de semana o 1º Festival Parana-
ense de Handebol Mirim (sub-10) e Infantil (sub-12), pelo naipe masculino.
O evento começa nesta sexta-feira e seguirá até domingo. Cascavel será
representada por quatro equipes na competição. Ao todo são oito times
na disputa da categoria sub-10 e 14 equipes na categoria sub-12.

GR na Neva
mente 70 ginastas de seis cidades:
Toledo, Marechal Cândido Ron-
don, Nova Santa Rosa, Mercedes
e Capitão Leônidas Marques, além
das anfitriãs cascavelenses.

As apresentações serão indi-
vidual e conjunto, e ocorrerão
das 9h às 12h pelas categorias
pré-infantil, infantil, juvenil e
adulto, nos níveis 1 e 2.

 ELIANE C. TORRES

H andebol
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As unidades com mais investimentos serão dos Bairros: Acli-
mação, Floresta, Cataratas, Cancelli, Los Angeles, Morumbi,
Santa Cruz e 14 de Novembro. Na unidade do Cancelli, por exem-
plo, a estrutura é antiga. O prédio acumula ferrugens e rachadu-
ras, além de o espaço ser pequeno para unidade. Há previsão
da construção de uma estrutura nova, inclusive, por isso, a Casa
Pop, que ficava atrás, mudou de lugar, para que a unidade de
saúde pudesse ser ampliada. Mas a nova unidade mesmo deve
demorar um pouco mais para ser construída, já que trata-se de
uma obra prevista em aproximadamente R$ 2 milhões.

Reforma
em unidades
de saúde

Calamidade

CONFIRA OS VALORES
INVESTIDOS EM CADA UNIDADE

UBS Aclimação R$ 150.000
UBS Cascavel Velho R$ 81.498,13
USF Floresta R$ 150.000
USF Pacaembu R$ 51.132,24
UBS Santa Felicidade R$ 40.324,48
USF Brasmadeira R$ 85.518,42
USF Guarujá R$ 149.979,11
USF Santo Onofre R$ 75.173,58
USF Cataratas R$ 150.000
UBS Cancelli R$ 150.000
UBS Los Angeles R$ 150.000
UBS Parque São Paulo R$ 112.163,96
UBS Santa Cruz R$ 150.000,00
UBS São Cristóvão R$ 85.518,42
USF Interlagos R$ 67.174,61
USF Morumbi R$ 150.000
USF Parque Verde R$ 51.517,05
USF 14 de Novembro R$ 150.000

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

No Cancelli,
estrutura é
antiga e não

atende mais à
demanda

A situação estrutural das
unidades básicas de Saúde de
Cascavel é uma velha conheci-
da. Alguns prédios não supor-
tam mais atender a demanda,
e precisam, inclusive, ser re-
construídos.

Porém, não há dinheiro em
caixa para que a prefeitura
faça tudo isso de uma vez só.
Por esse motivo, pequenas re-
formas estão programadas.
Consertos que não devem re-
solver o problema, mas ame-
nizar a situação de calamida-
de em que a população é
atendida em muitos locais.

Porém, as adequações vão
ser feitas apenas no ano que
vem, de acordo com a Secreta-
ria de Saúde e o que está na
previsão da LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias).

Isso porque, de acordo
com a prefeitura, os projetos
ainda estão em fase final de
aprovação e só depois disso
é que serão licitados. Os cer-
tames devem ser realizados
no fim de dezembro, com iní-
cio das obras para 2018.

No mês passado, a Secreta-
ria de Estado da Saúde garantiu,
por meio de um convênio, R$
1.998.125,64 ao todo. Uma par-
cela de R$ 400 mil foi assegura-
da aos cofres do Município.
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Derrotado por 5 a 1 no jogo de
ida da semifinal da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense, na noite de
quarta-feira, em Francisco Beltrão, o
Cascavel Futsal já está com o foco
voltado para o confronto de volta
com o Marreco, marcado para sába-
do da semana que vem, dia 18, no
Ginásio da Neva.

Será o confronto derradeiro pela
vaga na decisão e o Marreco tem a
vantagem do empate para chegar
à final inédita. Já para a Serpente
Tricolor só a vitória interessa para
levar a disputa aos pênaltis.

A partida tem status de históri-
ca antes mesmo de a bola rolar,
pois se para o time beltronense
vale a classificação para disputar o
título pela primeira vez, para os cas-
cavelenses vale manter o tabu de
nunca ter sido eliminado em casa
na semifinal do Estadual.

Disputa histórica
AÍLTON SANTOS

(do capitão Issamu após o jogo de ida da semifinal).

 Não entramos bem no jogo e isso se paga caro.
Na primeira metade do jogo deixamos a desejar e

no segundo tempo melhoramos e tivemos bons
momentos. Estamos no intervalo da decisão, agora é na
nossa casa, no caldeirão, vamos ter o apoio do nosso

torcedor, sabendo o que fizemos errado e que vamos ter
que melhorar muito. Vamos trabalhar agora nestes dez

dias que faltam para estarmos 100% e levarmos a
decisão da vaga para as penalidades

“

O Cascavel Futsal é a equipe que
mais vezes esteve na penúltima fase
do campeonato, mas que só retorna
ao top 4 após dois anos ausente. Na
última vez na semi, inclusive, venceu
o Marreco e depois terminou vice-
campeão estadual, em 2014.

Nas últimas 16 temporadas (2001
a 2016) o Cascavel chegou 11 vezes
à semifinal e nunca ficou pelo cami-

nho quando foi mandante no jogo
da rodada de volta. Foi assim nos
anos do pentacampeonato (2003,
2004, 2005, 2011 e 2012) e dos
vice-campeonatos (2007, 2010,
2013 e 2014). As únicas vezes em
que foi eliminado na semifinal foram
fora de casa, nos campeonatos de
2001 e 2009, e em ambas as vezes
em São Miguel do Iguaçu.

“
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Beto na Expovel
Havia expectativa de que o governador do Estado Beto
Richa estivesse em Cascavel para a abertura da Expovel,

marcada para hoje, mas, dessa vez ele vai “dar os canos”.
Quem virá representar o governador é o chefe da Casa

Civil, Valdir Rossoni. Uma lista de autoridades políticas
está na lista para prestigiar o evento.

Chuva de eventos
A sexta-feira está
recheada de eventos em
Cascavel. Tem a abertura
da Expovel, a solenidade
do Prêmio Amop de
Jornalismo e também um
jantar beneficente do
Provopar. As autoridades,
principalmente do
Município, vão precisar
se dividir em três se
quiserem estar presentes
em tudo e fazer o
“bom e velho” ‘social’
‘político’.

Dindin na conta
Depois do anúncio do
pagamento antecipado
do 13º por parte de
Paranhos aos servidores,
agora todo mundo que

trabalha na prefeitura
parece estar esperando,
ansiosamente, o dia 24 de
novembro. É que o
benefício será pago em
parcela única, o que vai
girar R 23,6 milhões na
economia da cidade. O
adiantamento é também
uma forma de tentar
aquecer o comércio local.

Reforma em escola
A prefeitura divulgou em
diário oficial a empresa
vencedora para fazer a
reforma da Escola
Municipal Aníbal Lopes da
Silva. A Construtora
Cantelli foi declarada
vencedora, com um valor
de R$ 499.855,94. A obra
deve começar depois da
homologação do contrato.

REFORMA EM CAPELA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Líderes de cooperativistas da região serão
homenageados hoje durenta a solenidade de entrega do
Prêmio Amop de Jornalismo.

 O tradicional evento acontece no Tuiuiti Esporte Clube
com um jantar festivo à imprensa.

Depois de muita briga, a capela mortuária do Bairro
Floresta também será reformada. Foi publicada a empresa
vencedora em diário oficial. É a empresa Marciano
Guaripuna de Lima ME que fará o serviço. O valor é de
R$ 222.947,24. A capela atual está, literalmente, caindo
aos pedaços e quase não é usada pela comunidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

LOA em
discussão

A Prefeitura realiza
hoje, às 16h, uma audiên-
cia pública para apresen-
tação e discussão das
propostas da LOA (Lei Or-
çamentária Anual). Será
no auditório da Prefeitura
de Cascavel.

Toda comunidade e in-
clusive conselhos locais
estão convidados a parti-
cipar para dar sugestões
a respeito da elaboração
da Lei, que é a última per-
tencente ao tripé orça-
mentário da Prefeitura.

De acordo com o secre-

tário de Finanças, Renato
Segalla, ainda não há mui-
to o que apresentar e as
propostas deverão ser co-
nhecidas hoje cedo. Isso
porque o pessoal da pre-
feitura está correndo con-
tra o tempo por dois moti-
vos: a administração tem
até dia 15 para protocolar
a LOA na Câmara de Vere-
adores e o Legislativo apro-
vou tarde a LDO. Deve fa-
zer isso no dia 13, já que
14 e 15 são feriados. “A
outra dificuldade é a refor-
ma administrativa. Vamos
elaborar a LOA de acordo
com o que está previsto
nela, e antes nós não tí-
nhamos ainda essa infor-
mação, do que estaria pre-
visto”, afirma o secretário.

Secretários de finanças vai
COMANDAR audiência
realizada hoje, na Prefeitura

Modificações
Caso a reforma seja
aprovada, o PPA e a LDO
também precisarão ser
modificados. “Isso para ficar
de acordo com as secretarias
previstas na reforma, já que
as duas estão no modelo
antigo”. Se, em último caso,
a reforma não passar pela
Câmara, aí apenas a LOA
precisará ser modificada.
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Mesmo tendo um ano extrema-
mente positivo, o técnico Tite não
quer moleza no penúltimo jogo da
Seleção Brasileira no ano. Hoje os
brasileiros enfrentam o Japão no
Estádio Pierre Mauroy, em Lille, na
França, às 10h (de Brasília). Este du-
elo servirá para ajudar na missão do
comandante canarinho a definir as
últimas vagas para a Copa do Mun-
do da Rússia. “Terminei com um
exercício de imaginação. Imaginem
que agora tudo é Copa do Mundo,
amanhã [hoje] temos que simular
um jogo de Copa do Mundo, são
duas equipes que estão no Mundi-
al”, comentou o treinador.

Os dois últimos jogos de 2017 são
praticamente a última chance de vá-
rios jogadores provarem que mere-
cem aparecer na lista final para o Mun-
dial no ano que vem. Danilo, Jemer-
son e Giuliano ganharam a chance de
ouro e aparecem entre os titulares.

Com cara de Copa

 Cascavel, 10 de novembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- SERGIO SALES ASFORA DE OLIVEIRA E VIVIANE BONATO MOTTA
02- ALAN JUNIOR BALDOINO E JULIANA LUDUGERO DA SILVA DE LIMA
03- LUIS MARCELO SOARES SILVA E IDAMARIS VIANA DA SILVA
04- CLOVIS ANTONIO DAMIAN E JOSEFINA MECABÔ
05- ADILSON VANDERLEI SEMIM E DANIELE VANESSA SILVA
06- RENATO SILVA DE OLIVEIRA E JESSICA APARECIDA NUNES SOARES
07- EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA E DANIELLE FERNANDA RIBEIRO
08- ALEXSANDRO SPIGOTI E MARTA BALDASSONI
09- ANDRE SILVA DOS SANTOS E MIRIAN MIRANDA SANTOS
10- ALDECIR BAGGIO E DAIANA CARLA FURLAN
11- VALDOMIRO VANINSKI MARINS E EDINA FERREIRA DA CRUZ DE VARGAS
12- JHONATAN VINICIUS NECKEL MORAES E BRUNA MAYARA HIPPLER
13- VINÍCIUS SANTOS ALBERTTI E SUELEN PIZONI
14- MARCOS PAULO MOREIRA E SABRINA MILENA GASPAR
15- DOUGLAS CAMPOS DA SILVA E LARISSA SOARES
16- NATUANI DE SOUZA COSTA E RAQUEL PAULA SCHNEIDER
17- TONY MARCEL ALVES ANDRADE E MARIANA OLIVEIRA DA SILVA
18- JOSELIR JESUS DE BORBA E LUCIMARA APARECIDA BATISTA DE SOUZA
19- EDUARDO HIROMITSU TANABE E DAIANE PRISCILA TROIAN
20- FERNANDO SILVIO TORMEM E GISELE RAFFAELLI FERNANDES
21- JHULIAN GABRIEL CAMPOS DA SILVA E CAMILA CRISTINA KOVALCHUK FORTUNATO
22- JEFERSON ALESSI E VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
23- GABRIEL PLINIO MÜLLER DE OLIVEIRA E DANIELLE DE AVILA MELIN
24- GERÔNIMO COSTA PERGAMENI E MAYARA NUNES ALMEIDA
25- ROBERTO LUÍS CAMPANHA E MARIA IVONETE MACHADO DA COSTA
26- JOÃO CARLOS DE CAMPOS E ALINNE MARTINS DE SOUZA
27- JAIRE ADILSON FIGUEREDO E ANGÉLICA BECKER MEDEIROS
28- CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA E DORALINA DA SILVA

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

OPORTUNIDADE
No banco, Alex Sandro, Diego, Diego
Souza, Douglas Costa e Taison ainda
aguardam por uma oportunidade para
brilhar. “Danilo, Thiago, Jemerson,
Marcelo, Fernandinho numa posição que
Renato vinha exercendo, Casemiro,
Giuliano mais solto, com infiltrações.
Deixando o desenho e respeitando
características do Willian, Neymar,
Gabriel, Alisson. Sim, está confirmada.
Busco oportunizar o Danilo, para ter real
condição de jogar. Jemerson da mesma
forma. Fernandinho é uma posição que
ele exerceu há algum tempo. Fernandinho
tem todas as características para fazer isso
bem feito, e assim tenho variações táticas
em diferentes setores da equipe”.
Craque do time, Neymar reencontrará
sua maior vítima pela Seleção. Em três
jogos contra os japoneses já são sete gols
marcados. O camisa 10 tem 81 partidas
e 52 gols pelo time principal.

 DIVULGAÇÃO

TITE DEIXOU claro para equipe que jogo precisa ser encarado como jogo oficial de Copa do Mundo



RADAR02 HOJE NEWS, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

OUTRA VEZ!

 EcoExpresso
A Companhia de
Saneamento do Paraná
(Sanepar) estará presente
na 38ª edição da Exposição
Feira Agropecuária,
Industrial e Comercial de
Cascavel. Neste ano, a
atração da empresa será
novamente o ônibus
EcoExpresso Sanepar, que
irá apresentar o caminho da
água, do rio ao rio. O ônibus
estará estacionado na
entrada principal do Parque
de Exposições Celso Garcia
Cid a partir de amanhã.

NOTAS

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
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Diretor
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editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
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www. jho je .com.br

“Nós vamos atrás
da nossa meta,
sem inventar
moda. Vamos
pegar o nosso

plano e buscar a
execução”.

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

A edição 2017
da Expovel que
começa hoje no
Parque de
Exposição e
Eventos de
Cascavel com
grandes atrações.

A falta de ação
dos governos
que não
buscam
solucionar os
graves
problemas do
sistema penal.
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 Workshop
Será realizado, no dia 16
de novembro, o Workshop
Licitação Eletrônica, que
tem como objetivo auxiliar
empresas com relação aos
pregões eletrônicos e
cadastros do estado. O
evento acontece na sede da
Acic, a partir das 19h. Esta
promoção é parte das
atividades previstas no
termo de parceria
celebrado pela Unioeste,
Acic, Sebrae e 10ª Regional
de Saúde para a instalação
do Escritório de Compras.

Desde a sangrenta rebelião na Penitenciária
Estadual de Cascavel (PEC), em agosto de
2014, quando cinco presos foram decapitados,
o risco de eclodir um novo e violento motim sem-
pre foi iminente. As autoridades paranaenses não
levaram muito a sério e pouco foi feito para im-
pedir um novo banho de sangue. Basta lembrar
que o presídio ficou por muito tempo destruído e
não houve muito interesse em apressar as re-
formas e, com elas, trazer ações que conse-
guissem sufocar ações do crime organizado que
age dentro dos presídios.

Cascavel se tornou uma das principais cida-
des brasileiras onde o crime organizado conse-
gue executar suas ações com certa facilidade.
Em menos de um ano, dois agentes penitenciári-
os federais foram assassinados pela facção cri-
minosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que
tem presença forte na região.

A nova rebelião, deflagrada ontem, poderia ser
evitada se o sistema carcerário não estivesse em
colapso. É hora de buscar alternativas concretas
de enfrentamento ao crime e de mudanças no
sistema penal. Enquanto as cadeias brasileiras
continuarem apenas como um depósito de crimi-
nosos, outros banhos de sangue se repetirão em
diferentes regiões do País.

FÁBIO DONEGÁ

Márcia Baldini,
secretária de

Educação
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Paraná: tudo ou
nada à Série A
“É tudo ou nada!”. Foi assim que

o zagueiro Eduardo Brock definiu o
compromisso do Paraná Clube con-
tra o Luverdense hoje a partir das
21h30, na Vila Capanema. Depen-
dendo apenas de si para carimbar o
passaporte à Série A e com o me-
lhor aproveitamento como mandan-
te entre todas as equipes, a propos-
ta é partir para cima. “Temos a obri-

gação de vencer, mesmo com o res-
peito ao adversário”.

Para somar os três pontos, o jo-
gador acredita que a receita seja algo
natural. “Precisamos retornar com o
bom futebol que viemos praticando
ao longo da temporada e retomar a
posse de bola”, diz.

No entanto, na busca por este
objetivo, o jogador reconhece que
será necessário superar o cansaço tí-
pico de final de temporada. “O des-
gaste existe e é para todos. Temos
que assimilar da melhor forma e fazer
o melhor jogo do ano. Se conseguir-
mos fazer o nosso jogo, sairemos vi-
toriosos”, acredita.

PADRÃO DE
RESULTADOS
Por isso, mesmo que o treinador ainda
não tenha confirmado se haverá
alterações na equipe para o
compromisso desta sexta, Brock
acredita que não seja necessário criar
um fato novo, já que na maior parte da
temporada o time manteve um padrão
que rendeu resultados. “Temos que
voltar a mostrar qualidade”.
Na busca por este objetivo, o zagueiro
reforça que ter a cabeça tranquila.
“Continuamos fortes, com a mesma
vontade de chegar ao acesso, mesmo
sabendo que ainda teremos muitas
dificuldades pela frente”. Por isso, o
atleta reforça o discurso do elenco e
aposta no apoio do torcedor paranista
para sacramentar o sucesso na jornada.
“A torcida vem fazendo mais do que a
parte dele. Em nenhum momento se
colocou contra nós e certamente vai
continuar nos apoiando”

SÁBADO (11)
17h Botafogo x Atlético-PR
19h Corinthians x Avaí

DOMINGO (12)
17h Vasco x São Paulo
17h Palmeiras x Flamengo
17h Grêmio x Vitória
17h Atlético-GO x Sport
18h Bahia x Atlético-MG
19h Cruzeiro x Fluminense
19h Coritiba x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA (13)
20h Chapecoense x Santos

34ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 65 33 19 8 6 44 23 21
2º Grêmio 57 33 17 6 10 49 29 20
3º Santos 56 33 15 11 7 37 25 12
4º Palmeiras 54 33 16 6 11 51 39 12
5º Botafogo 51 33 14 9 10 42 35 7
6º Cruzeiro 51 33 14 9 10 39 32 7
7º Flamengo 50 33 13 11 9 43 32 11
8º Vasco 48 33 13 9 11 34 41 -7
9º Bahia 45 33 12 9 12 44 42 2
10º São Paulo 43 33 12 7 14 42 44 -2
11º Chapecoense 43 33 12 7 14 38 44 -6
12º Atlético-PR 42 33 11 9 13 37 39 -2
13º Atlético-MG 42 33 11 9 13 38 41 -3
14º Fluminense 42 32 10 12 10 42 42 0
15º Coritiba 38 32 10 8 14 36 41 -5
16º Vitória 38 33 10 8 15 43 50 -7
17º Sport 36 33 9 9 15 41 50 -9
18º Ponte Preta 35 33 9 8 16 31 43 -12
19º Avaí 35 33 8 11 14 23 43 -20
20º Atlético-GO 30 33 8 6 19 31 50 -19

SÉRIE A

Eduardo Brock diz que o Paraná tem a obrigação de vencer
G

IS
E

LE
 R

E
C

H

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 63 34 18 9 7 49 25 24
2º América-MG 63 34 17 12 5 42 24 18
3º Ceará 59 34 17 8 9 42 31 11
4º Paraná 56 34 16 8 10 45 27 18
5º Oeste 56 34 14 14 6 42 28 14
6º Vila Nova 53 34 14 11 9 34 26 8
7º Londrina 52 34 15 7 12 52 45 7
8º Juventude 49 34 13 10 11 33 32 1
9º Criciúma 46 34 12 10 12 37 39 -2
10º Paysandu 45 34 12 9 13 35 33 2
11º Goiás 43 34 12 7 15 33 41 -8
12º Figueirense 43 34 11 10 13 41 46 -5
13º Brasil de Pelotas 42 34 12 6 16 33 44 -11
14º CRB 42 34 11 9 14 32 45 -13
15º Guarani 40 34 10 10 14 34 42 -8
16º Luverdense 40 34 9 13 12 35 37 -2
17º Boa Esporte 40 34 9 13 12 32 38 -6
18º Santa Cruz 33 34 7 12 15 34 44 -10
19º Náutico 31 34 8 7 19 27 44 -17
20º ABC 28 34 7 7 20 23 44 -21

SÉRIE B

SEXTA-FEIRA (10)
19h15 Juventude x Oeste
21h30 ABC x Criciúma
21h30 Paraná x Luverdense

SÁBADO (11)
16h30 Internacional x Vila Nova
17h30 Náutico x Londrina
17h30 Figueirense x América-MG
17h30 Goiás x Ceará
17h30 Boa Esporte x Santa Cruz
19h Guarani x CRB
19h Paysandu x Brasil de Pelotas

35ª RODADA
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Algumas das salas que podem ser utilizadas por sócios e não filiados à Acic

Curso sobre Licitação eletrônica na quinta
Estão abertas inscrições aos empresários, representantes comerciais

e outros interessados em participar de workshop sobre Licitação
eletrônica. O curso será na Acic na quinta-feira, 16, das 19h às 23h,

e é gratuito. A instrutora Janete Felippe vai informar sobre quais
são os portais de compra, oportunidades e como se cadastrar no
Sicaf, GMS, BBMnet e Licitações-e. Outras informações podem ser

conseguidas com Ana Paula pelo telefone 3321-1421 ou no
endereço de e-mail escritoriocompraspublicascvel@gmail.com .

Ponto de apoio na Expovel
A Acic mantém um ponto de apoio a empresários em visita à

38ª Expovel. A entidade conta com equipes em regime de
plantão no Espaço Empresarial Geny Antonio Lago. A estrutura

pode ser utilizada pelos empresários para descanso e para
conhecer mais sobre produtos e serviços da entidade,

principalmente sobre a campanha Natal Sonho Dourado. A
feira, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, contará neste

ano com grandes atrações e shows.
O atendimento diário pela Acic no Espaço Empresarial Geny

Antonio Lago será das 14h às 22h.

Treinamentos
A Uniacic, Universidade Corporativa Empresarial da
Acic, informa que está com inscrições abertas para
dois cursos agendados para este mês. O primeiro,

com início no dia 19, é sobre Excel Empresarial e o
segundo sobre Assistente Administrativo de 21 a 23

de novembro.  Os dois serão realizados
das 19h às 23h.

Outras informações podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1456.

Auditores internos
O instrutor José Atílio Fistarol Araújo vai
repassar os conteúdos do treinamento
Formação de auditores internos, agendado
para os dias 23 e 24 de novembro. Será das 8h
às 18h, na associação comercial. Para
associados da Acic, o valor da inscrição é de
R$ 400 e de R$ 500 aos outros interessados.
Durante o curso, José Atílio vai informar com
detalhes sobre a importância das normas para
empresas dos mais diversos setores, e sua
ampla aceitação em praticamente todo o
mundo desenvolvido. Ele falará sobre
conceituação, planejamento e características
de cada uma das normas da ISO. Outras
informações podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1456.

Garantioeste
A maior Sociedade de Garantia de

Crédito do Brasil opera há sete anos
em Cascavel e cidades da região.

É a Garantioeste, uma estrutura que
oferece cartas de aval a empresas com

dificuldades de acesso
ao crédito bancário. A SGC fornece,

mediante análise prévia de um comitê,
cartas de garantia, principalmente a

micros e a pequenas empresas.
A Acic mantém um agente na entidade
para atender e orientar os associados.

Outras informações com Érico pelo
telefone 3321-1465.

Acic e Sicoob
Credicapital acabam de
renovar por um ano uma
das mais antigas
parcerias mantidas pela
associação comercial. Ela
garante benefícios a
empresários associados
que também forem
filiados à cooperativa.
Para mais informações,
inclusive para o uso da
máquina Sipag, basta
ligar para o número de
telefone 3321-1414 e
falar com Andrea.
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Pavimentação rural
O prefeito Leonaldo Paranhos assinou a autorização para a abertura do

processo de licitação para contratação de empresa para execução de obras
de adequação e pavimentação poliédrica da estrada rural Rio das Flores, do

Distrito de Juvinópolis. O preço máximo previsto é de R$ 251,8 mil para
pavimentar um trecho de 7.350 metros quadrados, em atendimento ao

contrato de repasse nº 84.7391/2017 celebrado entre o Município de Cascavel
e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

De acordo com o diretor do Departamento de Compras da Prefeitura de
Cascavel, Edson Zorek, o próximo passo é a elaboração do edital, para

posterior publicação e abertura do certame.

 Inauguração
acontece hoje

às 9 horas

De janeiro para cá a Escola Mu-
nicipal Professora Dulce Andrade
Siqueira Cunha, o Caic I, do Bairro
Clarito, ganhou cara nova após a
reforma, que teve investimento de
R$ 1,6 milhão. E hoje, às 9 horas,
o prefeito Leonaldo Paranhos e a
secretária de Educação, Marcia
Baldini, entregam oficialmente a
obra, que além de deixar a escola
mais bonita, também trouxe confor-
to e melhores condições para a re-
alização das atividades da escola,
que está localizada na Rua Carde-
al, 1.309, no Residencial Clarito. A
entrega das obras também integra
o calendário das mais de 60 ações
alusivas aos 66 anos do Município.

A reforma do Caic I contemplou
revestimento cerâmico em pasti-
lha nas paredes externas; recupe-
ração e pintura de paredes, es-
quadrias, estruturas de concreto
e metálicas e a recuperação e pin-

S
E

C
O

M

COBERTURA
Foi feita ainda a impermeabilização
de coberturas de concreto das
passarelas, a adequação da rede
elétrica para ar condicionado e
substituídas as luminárias, além de
recuperar e impermeabilizar as
cisternas. Também foi plantado
grama e instaladas as luminárias de
emergência nas edificações, bem
como barras antipânico nas portas
externas e grades metálicas de
proteção e corrimãos. A
revitalização foi executada pela
empresa Interlagos Materiais de
Construção – Eirelli– EPP,
vencedora da licitação.

tura da estrutura do ginásio e do
piso da quadra poliesportiva. Tam-
bém foram substituídos equipa-
mentos esportivos do ginásio, fei-
ta adequação e ampliação das
calçadas e grelhas metálicas do
pátio, reformados brinquedos do
parque infantil, com grama sinté-
tica e substituído o piso vinílico
dos blocos de salas de aula.

Reformas
concluídas
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Giro da
Violência

Tem telhado
Diferentemente do que foi
publicado na edição de ontem no
Jornal Hoje News, a nova sede da
UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte possui, sim, telhado. A
estrutura está sem reboco, sem
parte das paredes e sem janelas e
portas. A previsão, conforme o
Município, é de que tudo esteja
pronto até o dia 30 de novembro,
quando será inaugurada. A data
inicial para a entrega da obra era
fim de outubro.

Cheque falso
A Polícia Militar foi acionada ontem
até uma agência bancária no centro
da cidade para atender a um caso
de golpe. Segundo as informações
da polícia, um homem tentou
passar um cheque falsificado e,
além disso, ele teria usado
documentos falsos. Ao perceber que
o golpe não daria certo e que a
polícia seria acionada, ele fugiu.
Buscas foram feitas, mas o homem
não foi localizado.

Preso de Rondônia
Policiais do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) prenderam
na quarta-feira, Marcelo Augusto
Maciel Weiber, de 42 anos.
Contra ele havia um mandado de
prisão em aberto pelo crime de
roubo, expedido pela 1ª Vara
Criminal de Ji-Paraná (RO). Ele
foi localizado e preso por conta
de uma carta precatória,
encaminhada para Cascavel. Marcelo
estava na área central e segundo a
polícia o crime foi praticado em
janeiro de 1999, mas o mandado foi
expedido em abril de 2017. Ele
ainda possui passagens pela polícia
de Vilhena (RO).

Vítimas de acidentes
Duas motos bateram ontem no

cruzamento das ruas Nereu Ramos
com a Pernambuco, na área central
de Cascavel. Segundo testemu-
nhas, a motorista da Honda CG
150 seguia pela Nereu Ramos e,
no cruzamento, acabou batendo
em uma Honda Biz, que trafegava
pela Pernambuco e avançou a pre-
ferencial. A condutora da CG, Mi-
chele Alessandra Gonçalves da Sil-
va, de 22 anos, teve uma fratura
no braço. Já na Biz estava um ado-
lescente de 14 anos, que teve um
ferimento na perna. Os dois foram
atendidos pelos socorristas do Si-
ate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)

e levados à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília.

Horas antes, no cruzamento das
ruas Rio Grande do Sul com a Pio
XII, um carro e uma moto se envol-
veram em outro acidente. Segundo
populares, o motorista do Cobalt
seguia pela pista da direita e, ao
encontrar um Honda CR-V que es-
tava em outro acidente e estava
parado no meio da pista, passou
para outra faixa bruscamente e aca-
bou atingindo a moto, onde esta-
vam duas mulheres.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Periolo
Já no Periolo, outra colisão envolvendo uma moto e um carro deixou

um jovem de 23 anos ferido. Conforme populares, a motocicleta
seguia pela Rua México e no cruzamento com a Rua Copacabana,

atingiu a lateral de uma Montana. O motociclista,
Luiz Santiago Moreno de Lima teve laceração no braço esquerdo e

corte na mão e foi levado a UPA Veneza.

ADOLESCENTE conduzia uma Biz e
avançou a preferencial no cruzamento das
ruas Nereu Ramos com Pernambuco

Atendimento
Identificadas como Roseli Machado, de 46 anos, e Lindalva Andrade de
Souza, de 56, as duas precisaram ser atendidas pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Roseli estava
com uma contusão no joelho e Lindalva contusões no tórax e joelho. Elas foram
levadas a UPA Veneza.
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Segurança
nos distritos
Durante reunião na manhã de

ontem no 6º Batalhão da Polícia
Militar, em Cascavel, com o major
Rubens Garcez e o capitão Divon-
sir Santos, o deputado estadual
Adelino Ribeiro (PSL) foi informado
de que haverá um reforço no polici-
amento da Patrulha Rural nos dis-
tritos de Rio de Salto, Juvinópolis,
Santa Bárbara, Diamante e São
Salvador. Lideranças comunitárias
da comunidade de Rio do Salto tam-
bém participaram do encontro.

O deputado Adelino Ribeiro já
participou de diversas reuniões em

Curitiba, com o comando da Polícia
Militar no Paraná, e também em
Cascavel, solicitando a reativação
das bases policiais nos distritos.
“Antigamente, nos principais distri-
tos, nós tínhamos uma base polici-
al, que hoje está desativada, e os
policiais dispunham de uma boa
estrutura e permaneciam mais tem-
po nas comunidades do interior.
Hoje são patrulhas esporádicas, já
que a extensão rural do município
é muito grande. Mas queremos re-
ativar as bases o quanto antes”,
explicou.

SOLDADOS E VIATURAS
O comando da Polícia Militar informou que irá disponibilizar soldados e
viatura para a Patrulha Rural para base de Rio do Salto, a primeira que será
reativada. “O patrulhamento começa imediatamente. A base iremos conversar
com o prefeito Leonaldo Paranhos nos próximos dias para que, com ajuda da
comunidade, possamos recuperá-la e dar condições de trabalho aos policiais,
como é feito hoje nas Unidades Paraná Seguro. Além disso será feito um
patrulhamento constante nos distritos”, reforçou o deputado.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Adelino quer reativar as BASES DA POLÍCIA
nos distritos

Antigamente, nos
principais distritos, nós

tínhamos uma base
policial, que hoje
está desativada.

“ “
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As muralhas que circulam a
PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel), por onde segundo fun-
cionários os presos tiveram aces-
so aos agentes, são um proble-
ma antigo na unidade.

Em entrevista dada há alguns
meses pelo tenente-coronel Wa-
shington Lee Abe, responsável
pelo 5º CRPM (Comando Regional
de Polícia Militar), ele citou que,
quando da rebelião de 2014, ele
era comandante do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) e
teve bastante dificuldade para
acessar a unidade.

Por conta disso, assim que
assumiu o comando do 5º CRPM,
solicitou junto ao Governo do Es-
tado que a reforma da PEC con-
templasse também a construção
de um muro externo, para que os
agentes e policiais que traba-
lham no local não tivessem aces-
so aos presos nem os presos a
eles. “Encaminhamos um ofício
e nos foi dado prazo de 30 dias.
Porém, passados meses nada
foi feito. A reforma foi concluída
e os servidores continuam pas-
sando por dentro da PEC para
conseguir trabalhar”.

 Na manhã do dia 24 de agosto de 2014, presos da PEC aproveitaram o
momento em que os agentes faziam a entrega do café da manhã quando
foram rendidos. O motim, que deixou 80% da unidade prisional destruída,
durou 45 horas e deixou cinco mortos e 25 feridos. Depois de mais de
dois anos, a PEC foi reformada e a obra entregue no fim do ano passado.
Segundo diversas denúncias feitas a reportagem do Hoje News, presos que
trabalharam na obra “moçaram instrumentos” para ser usados em uma nova rebelião.

SINDICATO
Em nota, o Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários do Paraná)
confirmou que três agentes foram
rendidos pelos presos na tarde de
ontem. As atividades dentro das
penitenciárias do Estado foram
suspensas até que a situação seja
controlada. Denúncia encaminhada há
meses à reportagem do Hoje News
era de que os presos já estavam
“programando” um novo motim. Em
entrevista recente dada pelo advogado
do Sindicato, Jairo Ferreira Filho, citou
que uma nova rebelião era “só
questão de tempo”.
Outra denúncia feita pelo Sindicato
é de que o receio dos agentes era
em relação a reforma, uma vez que
os presos teriam auxiliado na obra e
poderiam ter “mocado” estoques nas
paredes para usarem na rebelião.

DE NOVO!
“Muralhas” irregulares não
foram retiradas pelo Estado

2014As atividades
dentro das

penitenciárias do
Estado foram

suspensas até que
a situação seja

controlada.
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180 mil pessoas esperadas
A 38ª edição da Expovel será aber-

ta hoje e a expectativa é de que até
o dia 15 de novembro, quando o
evento será encerrado, mais de 180
mil pessoas passem pelo Parque de
Exposições Celso Garcia Cid. De
acordo com Adani Primo Triches, pre-
sidente da Sociedade Rural do Oes-
te (SRO), são esperados visitantes
de diferentes partes do Brasil.

Triches destaca que o trabalho
é intenso nas horas que antecedem
a abertura do evento. “Estamos a
1000% para deixar tudo pronto
para receber quem quer fazer negó-
cio ou apenas conhecer nossos
estandes, o visitantes vão gostar
do que preparamos”, declara.

Em negócios, a Sociedade Rural
espera movimentar mais de R$
100 milhões, em todos os segmen-
tos, como leilões, maquinário agrí-
cola, dentre tantas outras opções
que a exposição traz para o “ho-
mem do campo”.

Confira a programação de hoje:
14h - Abertura do Parque de Exposições
14h - Abertura dos estandes de indústria e comércio
15h - Abertura ao público da exposição de pequenos animais
18h - Abertura Bar do Chopp
19h - Solenidade de abertura oficial da 38ª Expovel
01h - Show com João Neto e Frederico e Barreto e Campo Grande

ESPAÇOS VENDIDOS
Adani comemora, pois este ano a
Expovel está lotada dos mais
diversos estandes. “Estamos
felizes, vendemos 100% dos
espaços, a nossa expectativa é a
das melhores para 2017”, comenta.
Outro ponto que se destaca nesta
edição é que ela receberá o dobro
de cavalos que 2016, e ainda contará
com mais um leilão.
Na última segunda-feira, em
sessão da Câmara de Vereadores
de Cascavel, os parlamentares
aprovaram a entrada da Expovel
no calendário oficial de eventos
do município. A feira que já tem
quase 40 anos e movimenta a
economia local ainda não fazia
parte dos eventos oficiais
de Cascavel.

SHOWS
Neste ano, mais uma vez a feira está repleta de atrações e assim como
na última edição, a entrada no Parque de Exposições de Cascavel será
gratuita nos seis dias de evento.
Os shows deste ano ficarão por conta de Barreto e Campo Grande e
João Neto e Frederico, no dia 10/11, Maiara e Maraisa (11/11), Zé Neto e
Cristiano (12/11) e Gusttavo Lima (14/11). As apresentações
acontecerão no Pavilhão da Indústria e Comércio e os ingressos já estão
à venda.

Com preparação a todo vapor, 38ª edição da Expovel começa hoje

FÁBIO DONEGÁ
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Segundo um funcionário que estava
dentro da unidade prisional no inicio da
rebelião, os detentos fizeram uma
pirâmide humana no solário para ter
acesso ao telhado. “Estávamos em
reunião quando ouvimos pelo rádio que
os presos estavam tentando fugir e o
desenrolar foi isso que aconteceu”.
Conforme a servidora, os agentes
rendidos pelos presos são os que ficam
nas chamadas muralhas da penitenciária.

 Questionado em relação a reféns, feridos e mortos, Tavares disse que a
informação preliminar recebida é de que três agentes foram rendidos pelos
presos. “Um deles, bastante ferido, foi retirado da PEC e socorrido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e levado ao
Hospital Universitário de Cascavel”. No início da noite, outras duas pessoas
feridas foram levadas para unidade hospitalar.  Ônibus da Polícia Militar foram
usados durante a noite para transferir para a PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel) os presos que não estavam amotinados.

 O advogado Moacir Ferrari estava na penitenciária conversando com
clientes e, logo depois que saiu, a confusão começou. “Percebi uma
movimentação estranha durante um isolamento de preso, onde um
deles estava bem alterado. Mas não foi isso que motivou a rebelião,

nem superlotação, porque nisso há um controle. Já havia informações
que isso ocorreria há uns quatro meses, por conta da falta de estrutura
de penitenciária e o tratamento que eles dão aos presos. Levam pior do

que um animal selvagem”, conta. Na BR-277, com o uso de galhos e
pneus, familiares bloquearam a rodovia em frente ao trevo de acesso a

PEC e PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).

O início

R eféns

 Familiares e advogados

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos/Fábio Donegá
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Estudantes visitam o
Parque Estadual de Vila
Rica do Espírito Santo

No Parque, grupo visita Museu ARQUEOLÓGICO

Expedição arqueológica reuniu alunos da
graduação e pós-graduação em História, com o
intuito de conhecer vestígios da antiga cidade
espanhola.

Reconhecida pelo ensino de qualidade,
a Universidade Paranaense – Unipar se so-
bressai por seus diferenciais. Uma das ca-
raterísticas de estudo envolve as atividades
práticas dos cursos, desenvolvidas na pró-
pria Universidade e também os projetos de
extensão e viagens técnicas. Recentemen-
te, um dos destinos foi o Parque Estadual de
Vila Rica do Espírito Santo.

O local foi visitado pelos acadêmicos do cur-
so de História e da pós-graduação em História,
Arqueologia, Educação e Patrimônio Cultural.
Localizado no município de Fênix, no centro-oeste
paranaense, o Parque abriga diversas espécies
de fauna e flora, e leva o nome das ruínas da
segunda fundação da cidade colonial de Villa
Rica del Espiritu Santo, uma das primeiras coloni-
zadas por espanhóis na América Latina.

O coordenador da graduação, professor
Fausto Irschlinger, destaca a que a ideia é, além
de proporcionar integração entre o público, in-
vestir em conhecimento de um sítio arqueológico

Alunos da graduação
e pós-graduação

interagem em
passeio histórico

a céu aberto em um dos importantes parques
estaduais do Paraná, que agrega museu arque-
ológico, trilhas ecológicas e vestígios da ocupa-
ção dos indígenas e jesuítas no Estado.

Com o docente, também acompanhou o gru-
po a arqueóloga, doutora Cláudia Parellada, res-
ponsável pela parte arqueológica do Museu
Paranaense. A professora ministrou módulo na
pós-graduação e aproveitou o passeio para apro-
fundar conceitos com os alunos da especializa-
ção, como parte do conteúdo da disciplina de
Campo em Arqueologia.

A docente conta que “a visita possibilitou a
relação com muitos vestígios arqueológicos da
cidade colonial espanhola de Villa Rica del Es-
piritu Santo (1589-1632), trilhas que possibili-
taram experiências de contato com o rico patri-
mônio natural: fauna e flora típicas de floresta
estacional semidecidual submontana e aluvial,
além do patrimônio arqueológico presente na
unidade de conservação, inclusive com a ob-
servação de arruamentos e estruturas em tai-
pa de pilão”. No local, a professora também
ministrou uma palestra sobre o Paraná Espa-
nhol nos séculos XVI e XVII, no auditório do
Parque Estadual de Vila Rica.

Professora Cláudia
Parellada guia turma
em trilha ecológica

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PEC pega fogo!

SECRETARIA
Em nota, a Sesp (Secretaria de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária do Paraná) confirmou o
motim na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). Três agentes
penitenciários foram feitos reféns,
sendo que um já foi liberado.
Conforme a Sesp, ainda não há notícias
oficiais sobre feridos e mortos e não foi
feita qualquer exigência por parte dos
presos e informações preliminares
apontam para uma possível briga entre
facções. As forças polícias da região,
assim como equipes do SOE (Setor de
Operações Especiais), estão na
penitenciária para conter a situação e
negociar com a liderança dos presos. A
Direção do Depen (Departamento
Penitenciário do Paraná) está se
deslocando para Cascavel para
acompanhar as negociações. A Sesp
informa que a capacidade da PEC é
para 1.160 presos e no momento do
motim havia 980. A penitenciária foi
reformada e entregue em novembro de
2016. Foram investidos pouco mais
de R$ 1 milhão na obra.

De acordo com o responsável pelo setor de relações públi-
cas do 6º Batalhão, Roberto Tavares, não há confirmação de

como os presos tomaram a unidade nem mesmo quais seriam
suas reivindicações. “Aguardamos a chegada do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) que vem de Curitiba para fazer
as negociações, que inclusive já foram iniciadas por policiais
do Pelotão de Choque e do SOE (Setor de Operações Especi-

ais) do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná)”.

Pouca informação

Três alas tomadas e pelo
menos uma morte e três feri-
dos. Essas foram as últimas in-
formações repassadas à im-
prensa sobre a rebelião na PEC
(Penitenciária Estadual de Cas-
cavel). O motim, que se asse-
melha ao de 2014, teve início
por volta das 15h30 de ontem
e até o fim da noite não tinha
sido encerrado.

Com estoques nas mãos e
camisas amarradas na cabe-
ça para não ser reconhecidos,
os presos subiram rapida-
mente no telhado e tomaram

conta de toda unidade prisional.
Conforme informações extraofi-
ciais, detentos estavam no so-
lário e teriam escalado os mu-
ros para ganhar a liberdade
enquanto outros ganhavam o
telhado. Lá, eles hastearam
bandeiras com a sigla PCC (Pri-
meiro Comando da Capital), que
teria ordenado a nova rebelião.

Policiais militares e civis, in-
clusive os que estavam de fol-
ga, foram acionados para con-
ter os ânimos dos detentos
que estariam “sedentos” por
vingança e destruição.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 10 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz

Reforma autorizada

Na abertura da 3ª Conferência
Municipal de Educação, o prefeito
Leonaldo Paranhos e a secretária
de Educação, Márcia Baldini, junto
com o diretor do Departamento de
Compras, Edson Zorek, assinaram
a autorização de licitação para pu-
blicação do edital da concorrência
que definirá a empresa que execu-
tará as obras de reforma e amplia-
ção da Escola Municipal Ita Sam-
paio, do Bairro Parque Verde.

A concorrência nº 16/2017 está
marcada para o dia 15 de dezem-
bro, com valor máximo da contrata-
ção estipulado de R$ 2,6 milhões.

O serviço, que terá duração máxima
de 180 dias, contempla a execução
do remanescente de uma obra an-
terior que foi paralisada, bem como
as demandas decorrentes da reela-
boração do projeto executivo da re-

forma, o que implicou em uma alte-
ração substancial no orçamento, de
forma que a nova contratação pos-
sa atender às necessidades verifi-
cadas na unidade nos levantamen-
tos realizados este ano.

SATISFAÇÃO
Para a diretora da escola, Rosani Revers
Gomes, o momento é de muita satisfação, já
que a obra é bastante esperada tanto pela
equipe da instituição quanto pelas famílias,
principalmente após a paralisação da obra
depois de tanto tempo de espera. A
comunidade Ita Sampaio aguarda ansiosamente
por esta reforma. Esperamos que o trabalho
seja feito com muita responsabilidade e que seja
entregue para todos nós”, comentou.
A secretária Márcia lembrou que nestes dois
anos e quatro meses de execução do Plano
Municipal de Educação houve muitos avanços,
mas reconheceu que há preocupações que são
permanentes, como é o caso da
universalização da Educação Infantil, a
qualidade da Educação e a valorização dos
profissionais da Educação e do Magistério.

DIVULGAÇÃO/SECOM
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.005
Furtos 2.870
Veículos (furtos/roubos) 880
Outros 2.995

Acidentes 2.346
Colisões 2.163
Atropelamentos 179
Mortes 46

Os dois acusados de matar Wal-
ter de Brito Junior, em abril de
2014, dentro da carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial), sen-
taram ontem no banco dos réus.
Cristian Schnem e João Paulo Gon-
çalves, que eram acusados de
matar o detento a socos e chutes
dentro da cadeia, foram absolvi-
dos por falta de provas.

Em estado grave, com várias le-
sões na cabeça, Walter foi atendi-
do por socorristas e o médico do

Morte na cadeia

Siate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emergên-
cia)  levado ao Hospital Universi-
tário de Cascavel. Pouco tempo
depois, Walter morreu.

Na época do crime, João Paulo e
Cristian confirmaram a agressão e dis-
seram que o crime teria sido motivado
por uma rixa antiga, de fora da cadeia.
Walter estava preso desde o dia 6 de
abril e foi morto na noite do dia 14 de
abril de 2014. Ele estava detido por
tráfico de drogas e receptação.

 RÉUS foram absolvidos porque não havia provas suficientes para condenação

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Jobinha
Já em Curitiba, Joilson de Lima Damásio, o popular Jobinha, foi julgado mais
uma vez. O crime, conforme a denúncia foi praticado em 2013 contra Amauri
Camilo. O julgamento foi realizado em Curitiba e, por conta
de ameaças feitas a policiais e membros do Poder Judiciário, foi solicitado do
desaforamento do caso.
De acordo com o processo, Jobinha teria ordenado a morte de Amauri, no dia
22 de março de 2013, no Jardim Colina Verde. O crime teria sido praticado
por Abel Valeriano Lima e um adolescente e, por conta disso ele responde
também por corrupção de menores. Até o fechamento da edição o resultado do
julgamento não havia sido proferido.

No local onde ele foi agredi-
do estavam mais de 300 deten-
tos. Além de João Paulo e Cristi-
an, Edson Henrique Alzemon foi
citado como suspeito da morte,
também foi absolvido, a pedido
do Ministério Público, porque
não havia provas da participação
dele no crime.

Morte na cadeia
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Algumas das salas que podem ser utilizadas por sócios e não filiados à Acic

Curso sobre Licitação eletrônica na quinta
Estão abertas inscrições aos empresários, representantes comerciais

e outros interessados em participar de workshop sobre Licitação
eletrônica. O curso será na Acic na quinta-feira, 16, das 19h às 23h,

e é gratuito. A instrutora Janete Felippe vai informar sobre quais
são os portais de compra, oportunidades e como se cadastrar no
Sicaf, GMS, BBMnet e Licitações-e. Outras informações podem ser

conseguidas com Ana Paula pelo telefone 3321-1421 ou no
endereço de e-mail escritoriocompraspublicascvel@gmail.com .

Ponto de apoio na Expovel
A Acic mantém um ponto de apoio a empresários em visita à

38ª Expovel. A entidade conta com equipes em regime de
plantão no Espaço Empresarial Geny Antonio Lago. A estrutura

pode ser utilizada pelos empresários para descanso e para
conhecer mais sobre produtos e serviços da entidade,

principalmente sobre a campanha Natal Sonho Dourado. A
feira, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, contará neste

ano com grandes atrações e shows.
O atendimento diário pela Acic no Espaço Empresarial Geny

Antonio Lago será das 14h às 22h.

Treinamentos
A Uniacic, Universidade Corporativa Empresarial da
Acic, informa que está com inscrições abertas para
dois cursos agendados para este mês. O primeiro,

com início no dia 19, é sobre Excel Empresarial e o
segundo sobre Assistente Administrativo de 21 a 23

de novembro.  Os dois serão realizados
das 19h às 23h.

Outras informações podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1456.

Auditores internos
O instrutor José Atílio Fistarol Araújo vai
repassar os conteúdos do treinamento
Formação de auditores internos, agendado
para os dias 23 e 24 de novembro. Será das 8h
às 18h, na associação comercial. Para
associados da Acic, o valor da inscrição é de
R$ 400 e de R$ 500 aos outros interessados.
Durante o curso, José Atílio vai informar com
detalhes sobre a importância das normas para
empresas dos mais diversos setores, e sua
ampla aceitação em praticamente todo o
mundo desenvolvido. Ele falará sobre
conceituação, planejamento e características
de cada uma das normas da ISO. Outras
informações podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1456.

Garantioeste
A maior Sociedade de Garantia de

Crédito do Brasil opera há sete anos
em Cascavel e cidades da região.

É a Garantioeste, uma estrutura que
oferece cartas de aval a empresas com

dificuldades de acesso
ao crédito bancário. A SGC fornece,

mediante análise prévia de um comitê,
cartas de garantia, principalmente a

micros e a pequenas empresas.
A Acic mantém um agente na entidade
para atender e orientar os associados.

Outras informações com Érico pelo
telefone 3321-1465.

Acic e Sicoob
Credicapital acabam de
renovar por um ano uma
das mais antigas
parcerias mantidas pela
associação comercial. Ela
garante benefícios a
empresários associados
que também forem
filiados à cooperativa.
Para mais informações,
inclusive para o uso da
máquina Sipag, basta
ligar para o número de
telefone 3321-1414 e
falar com Andrea.
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Eu tenho a esperança
que nada se perde,

tudo alguma coisa gera...
O que parece

morto, aduba...
O que parece

estático, espera.
Adélia Prado

Então é Natal
Neste domingo, às 19h, tem
a chegada do Papai Noel no
Shopping JL. Enquanto ele
não chega, haverá várias

atrações com distribuição
de algodão doce, balões,

personagens infantis,
pintura facial, tatuagem

artística a partir das 14h.

Almoço beneficente
Dia 12 de novembro tem almoço beneficente em prol da
Pastoral do Migrante. Será às 12h, no Salão Paroquial da
Igreja São Cristóvão. Crianças até cinco anos não pagam.

O valor do convite é R$ 15 e o cardápio à base de
macarronada com galeto.

Mega bazar
O Albergue André Luiz vai

promover bazar com
preços excelentes.

São peças a partir de R$ 2.
Será sábado e domingo, das

9h às 19h, na Rua Dr.
Sandino Erasmo de

Amorim, 1.984.

Bolo de
66 metros

Há 18 anos, o Rotary Club
de Cascavel Leste produz
tradicionalmente o bolo
alusivo ao aniversário da
cidade. Para isso, conta
com a colaboração da

sociedade na doação dos
ingredientes necessários.

oOO
Nos últimos seis anos, a
Prefeitura de Cascavel

passou a fazer parte da ação
iniciada pelo Rotary

Club de Cascavel.
oOo

Neste ano o bolo terá 66
metros e será servido no dia

14 de novembro, às 18h,
durante a Expovel, no

Parque de Exposições Celso
Garcia Cid. A estimativa é a

de servir cerca de
7 mil fatias, totalizando

800 quilos.

 Dirceu Soligo, Vilson Dalmina e Fernando Lang em evento recente

DIVULGAÇÃO

BEL RIBEIRO, no clique de Arivonil Policarpo

Anjos na Uopeccan
Hoje, às 9h30, o Hospital

Uopeccan receberá os
integrantes da Banda

Anjos de Resgate.
A banda está percorrendo
todo o Brasil e fará uma

visita muito especial
ao hospital.

A Anjos de Resgate já
vendeu cerca de 1 milhão
de cópias. A visita será

feita nas áreas não restritas
do Hospital a fim de

apresentar a estrutura aos
músicos e, também,

proporcionar um momento
diferenciado aos pacientes.
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Assim que se encerra o Show
Rural Coopavel, a próxima edição
do evento, referência na área do
agronegócio em todo o mundo, já
começa a ser planejada. Faltando
três meses para o evento, a organi-
zação entra nos preparativos finais.

A seriedade com a organização é
fator decisivo para o sucesso e o re-
corde de público a cada ano no Par-
que Tecnológico localizado às mar-
gens da BR–277, sentido a Curitiba.

Em relação aos contratos com
os expositores, os números surpre-
endem. “Serão 530 expositores no
Show Rural e se houvesse mais
espaço teríamos ainda mais em-
presas interessadas em partici-
par”, comenta o organizador-geral,
Rogério Rizzardi.

Sempre otimista à frente dessa
missão, ele diz que o público pode
esperar novidades para a próxima
edição. “Trabalhamos intensamen-
te desde a jardinagem para que to-
dos se surpreendam com o Show
Rural 2018”, antecipa ele.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Mychael Allan Kaefer

Preparos na reta final

Na edição passada, o evento atraiu mais de 250 mil visitan-
tes e as negociações durante os cinco dias de feira foram esti-
madas em R$ 2 bilhões. “Os números nos deixam satisfeitos e
refletem no PIB (Produto Interno Bruto). Atraímos visitantes de
todo o mundo e multinacionais”, avalia o organizador.

Até o fim deste ano, a equipe encarregada pelos trabalhos no
Show Rural Coopavel deve deixar o parque preparado para os expo-
sitores. Logo no início de janeiro, empresas começaram os prepa-
rativos para a montagem dos estandes e descarregar as máquinas
agrícolas. O evento será realizado de 5 a 9 de fevereiro de 2018.

V isitantes

Rogério
Rizzardi está
à frente da

organização do
Show Rural

Coopavel

ATRAÇÃO À PARTE
As flores espalhadas pelos canteiros embelezam
o principal evento do agronegócio no País.  O
cenário encantador é preparado muito antes

dos portões serem abertos aos visitantes e já no
mês de março deste ano as mudas começaram a
ser plantadas. Os jardins recebem cerca de 250

mil mudas de 12 espécies de flores como
impatiens, tagetes e sálvias. De folhagens há

outras 100 variedades. Todas elas são produzidas
na estufa do parque. A cada ano o jardim recebe
projeto diferenciado e quem prestigiar o evento

de 2018 encontrará novas plantas.
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Torta fria
Esta receita vai conquistar todos que
provarem, para o Natal é uma dica de

acompanhamento para sua Ceia!

Cobertura:
 3 colheres das de sopa de maionese
 200 gramas de creme de leite UHT
 Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Recheio de escarola:
 3 xícaras das de chá de escarola picada
 1 colher das de sopa de cebola picada
 1 colher das de sopa de suco de limão
 1  colher das de sopa de azeite
 1/2 colher das de café de glutamato monossódico
 2 colheres das de sopa de maionese
 2 colheres das de sopa de salsinha fresca picada
 Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Recheio de Escarola
Misture bem todos os
ingredientes e utilize
na montagem.

 Recheio de frango:
 1 peito de frango cozido e

      desfiado
 2 colheres das de sopa de

      maionese
 2 colheres das de sopa de

      salsinha  fresca picada
 Sal, pimenta e noz moscada

     a gosto

Recheio de Frango
Misture bem todos os
ingredientes e utilize na
montagem.

1 embalagem
de pão de
forma integral
sem casca ou
a gosto

Recheio Picles
Bata no
processador todos
os ingredientes e
utilize na montagem.

Recheio de picles:
 100 gramas de picles a gosto
 2 colheres das de sopa de azeitonas verdes

      picadas
 100 gramas de ricota fresca
 2 colheres das de sopa de maionese
 Sal, pimenta e temperos a gosto

DIVULGAÇÃO

 PREPARO
Em uma forma de bolo inglês forrada com papel alumínio,
faça camadas de pão, recheio de picles, outra
Camada de pão, recheio de frango, pão, recheio de escarola,
pão e finalize com a cobertura.
Cubra com papel alumínio e deixe gelar por 2 horas.
Desenforme, finalize com a cobertura e decore a gosto.
Sempre novas receitas deliciosas de doces, salgados, petiscos
e pratos para servir em seus almoços ou jantares, você
encontra tudo aqui com a Ana Maria. Não deixe de conferir
nossas novidades em receitas para todos os gostos!
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A Prefeitura de Cascavel publi-
cou ontem, no Diário Oficial, o edi-
tal de licitação, na modalidade de
Pregão Eletrônico, para contratação
de empresa especializada para re-
alizar serviços de manutenção e
conservação (paisagismo) do can-
teiro central da Avenida Brasil, no
valor máximo de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o secretário do
Meio Ambiente, Juarez Berté, a de-
manda foi gerada pelo PDI (Plano
de Desenvolvimento Integrado) fi-
nanciado pelo BID. “Há um compro-
misso com o paisagismo e a ma-
nutenção de todo o trecho da Ave-
nida Brasil”, disse o secretário.

São cerca de 11 quilômetros en-
tre o Trevo Cataratas e a Avenida da
FAG que receberão serviços de cor-

Paisagismo na Brasil
te de grama (roçada mecânica) em
toda extensão, ajardinamento -inclu-
indo plantio e reposição de flores da
estação a cada três meses, com
adubação e substrato, bem como
reposição de grama quando neces-
sário, incluindo podas manuais de
arbustos. Além disso, serão presta-
dos serviços de poda manual de

condução/educação em mudas de
árvores e regadas as floreiras em
toda a extensão da Avenida Brasil.

Os serviços de capina manual
serão executados nas floreiras, ci-
clovia, pista de caminhada, estaci-
onamentos e toda a área de paver,
também nos 11 quilômetro entre a
Avenida da FAG e o Trevo Cataratas.

SÃO 11 KM
de extensão que
receberão os
devidos
cuidados

SECOM
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO
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Convidados a apresentarem as
experiências de seus projetos de
ensino de Programação e de Robó-
tica realizados pela escola em par-
ceria com a Fundetec e a Secreta-
ria de Educação de Cascavel, alu-
nos da Escola Municipal Aloys João
Mann participaram na terça-feira
(7) e quarta-feira (8) do 2º Encontro
Estadual de Tecnologias Educacio-
nais: Inovação e Criatividade na
Educação Paranaense nas depen-
dências da Diretoria de Políticas e
Tecnologias Educacionais em Curi-
tiba e se destacaram pela criativi-
dade e curiosidade em aprender
mais sobre o uso de tecnologia.

Durante os dois dias de evento,
eles tiveram a oportunidade tam-

Alunos são destaques
bém de conhecer projetos realiza-
dos pelas escolas e professores
estaduais de todo o Estado, acom-
panhados do coordenador do Pro-
jeto na Fundetec, Jocemar do Nas-
cimento, que realizou oficinas para
professores da rede estadual sobre
as ferramentas e plataformas utili-
zadas no projeto em Cascavel, bem
como palestra, com o auxilio dos
alunos e do instrutor de Informática
da Escola, Thiago Sodré. “Destaca-
mos o novo perfil dos alunos que a
Rede Municipal de Ensino de Cas-
cavel tem entregue à rede estadual,
reforçando a importância da tecno-
logia, e como os professores preci-
sam estar preparados para esses
alunos”, destaca Jocemar.

TECNOLOGIAS
O principal do evento, que
continuou ontem, segundo ele, é
oportunizar a professores,
estudantes, pesquisadores e
gestores da educação paranaense,
vivenciar iniciativas com o uso de
tecnologias na educação, que
possibilitem a resolução
colaborativa de problemas, a
experimentação, o
desenvolvimento tecnológico e o
compartilhamento de
conhecimento, estimulando uma
cultura de inovação e
criatividade, por meio de
produções digitais que envolvam
toda a comunidade escolar.

O EVENTO
O encontro promove oficinas, palestras,

mesas redondas, relatos de experiências, o
Hackathon de Tecnologias Assistivas e o

Festival de Invenção e Criatividade (FIC),
que é uma grande celebração do espírito

inventivo, colaborativo e mão na massa da
educação brasileira.

Alunos
também
tiveram
oportunidade
de conhecer
outros
projetos

SECOM

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h10, 18h50 e 21h30
Sala 2: Qui a Qua: 21h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 18h30 (leg)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 (dub)

 Big Pai Big Filho
Sala 1: Qui a Qua: 14h15 (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 14h40 e 16h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 (dub)

 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)

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 21h30

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 15h, 17h10 e 19h20

 Gosto se Discute
Sala 4: Qui a Qua: 18h10, 19h50 e 21h30

 Big Pai e Big Filho
Sala 4: Qui a Qua: 14h20 e 16h20
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • RECORD

Gael promete a Clara mudar seu comportamento. Lívia é presa e Sophia e
Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que terá um filho, mesmo
sem casar. Estela ouve quando Lívia discute com Sophia e diz que a mãe não
gosta dela. Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele.
Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma seu pedido de
casamento. Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. So-
phia questiona Lívia sobre as intenções de Renato. Caetana faz seu testamen-
to e alerta Leandra sobre seu sócio misterioso. Eliseu
cuida de Elizabeth/Duda. Josafá comemora a gravidez
de Clara. Mercedes e Renato apoiam Caetana, que
parte com sua filha. Mercedes aconselha Clara a se
separar de Gael.

MALHAÇÃO
Keyla relata os acontecimentos de

sua semana para as amigas. Dóris con-
voca Keyla para voltar às aulas. Deco
teme ficar com Tonico sozinho e Tato o
provoca. Keyla não consegue ficar na
escola e volta para cuidar de Tonico.
Keyla diz a Deco que Tato lida melhor
com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla
conta às amigas seus sonhos com Tato
e Deco e seu futuro com os dois. T

TEMPO DE AMAR
Em São Vital, Gregório despista

Maria Vitória e afirma não conhecer
Inácio. Em Morros Verdes, Macário
visita José Augusto, mas deixa a Quin-
ta ao perceber Tereza incomodada
com sua presença. Tereza garante a
Delfina que não se casará com Ma-
cário. No Rio, Lucinda recebe os do-
cumentos de Inácio de Portugal. Emí-
lia e Lucinda se desentendem. Artur
passeia com Celina, que sofre pelo
estado de saúde de Celeste. Reinal-
do alerta Conselheiro para o perigo que

o recital significa para Celeste. Pepi-
to entrega a Alzira o dinheiro que con-
seguiu com a venda das geleias. Teo-
doro pede que Bernardo prejudique
Reinaldo em troca de dinheiro. Lucin-
da orienta Gregório a impedir que pes-
soas se aproximem de Inácio.

PEGA PEGA
Lourenço fica frustrado ao ver a Po-

lícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a
Maria Pia que Athaíde foi preso. Mada-
lena diz a Cristóvão que deseja voltar a
ser uma família. Luiza elogia a loja de
Pedrinho. Antônia mostra a Athaíde a
gravação feita por Arlete, que comprova
que ele foi o mandante da troca do lau-
do do acidente de Mirella. Márcio co-
menta com Bebeth que estranhou o
comportamento de Eric.

CARINHA DE ANJO
 Juju grava videoclipe de Luciano

para seu vlog. André envia flores para
Cecília e a convida para jantar. Fáti-
ma diz que a irmã deve aceitar o con-
vite do médico. Franciely não sabe da

surpresa para Estefânia sobre a libe-
ração do food truck e acaba contando
para ela sobre o acontecimento an-
tes de Vitor. Gustavo e Verônica se
beijam mais uma vez e ele convida
ela para ir no jantar sobre o food truck
que haverá em sua casa. Cecília aceita
jantar com o doutor Andre. Dulce diz
que Fabiana sente falta de Verônica.

O RICO E LÁZARO
Fassur provoca Asher e Joana.

Neusta fala sobre sua vontade de dei-
xar o palácio. Lia avisa a Daniel so-
bre a morte de Larsa. Nitócris acon-
selha Nabonido a deixar o trono.
Shag-Shag e Hurzabum lembram
do passado de Sammu-Ramat.
Neusta conversa com Elga no pa-
lácio. Kidist cobra uma atitude de
Nicolau em relação ao casamen-
to. Madai tranquiliza Belsazar. Ari-
oque agradece Shag-Shag por não
ter dito que o viu na noite do as-
sassinato de Chaim. Fassur fala mal
de Joana na sinagoga.

 • SBT

Josafá comemora
a gravidez de Clara

DIVULGAÇÃO

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Nova Reforma Trabalhista entra em vigor
A Amic Oeste Paraná fez parte da escrita de um importante

capítulo que ficará marcada para a história do Brasil: o texto-
base da reforma trabalhista. Para celebrar essa grande vitória, a
entidade marca esse momento com a singela participação logo
nas primeiras páginas do livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do Trabalho, Marlos Melek.

O aporte teórico destaca quais foram os pontos que
permaneceram e o que foi alterado, além de outros detalhes
sobre a Reforma Trabalhista. Aos interessados em adquirir o
livro, ele está disponível na sede da Amic por um preço especial,
a entidade fica localizada na Rua da Lapa, 1927 – Centro.

Recursos da Amic para
fortalecer sua empresa

Uma ampla rede
credenciada com mais de

500 profissionais da saúde,
entre hospitais, clínicas,

consultórios e laboratórios.
Oferecemos convênio
médico, odontológico,

medicina em segurança do
trabalho, medicina

alternativa, estética e
emagrecimento, reabilitação

física, academia e
tratamento para

dependentes químicos e
depressivos. O atendimento

é com hora marcada e o
usuário tem facilidade na
emissão de guias, com

sistema  online disponível
24 horas. Como diferencial,

temos ainda partos e
cirurgias e de cataratas. O
convênio pode ser utilizado
pelo próprio empresário,

familiares, colaboradores e
seus dependentes.

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor sediado na Amic
realiza nos próximos dias 20, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro o
curso de Gestão de pessoas e equipes, na sala de treinamentos

da entidade, das 19 às 23 horas com a instrutora Stefania
Guedes. O curso ajuda a aprimorar a capacidade de gestão a fim

de manter, desenvolver e atrair talentos. Durante os seis
encontros, os participantes aprenderão sobre o sistema de
gestão de pessoas, sistemas de remuneração e provisão de
pessoas, seleção, desempenho e retenção de pessoas, o

trabalho em equipe, a comunicação interpessoal e os conflitos de
uma equipe e o empresário como um coach de equipe.
O investimento para participar dessa capacitação é de R$
240,00. Interessados devem realizar a matrícula pelo
telefone (45)3036-5636 e falar com a Viviane Bastazini.

Inscrições abertas para o curso
Gestão de pessoas e equipes
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 10 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz

Reforma autorizada

Na abertura da 3ª Conferência
Municipal de Educação, o prefeito
Leonaldo Paranhos e a secretária
de Educação, Márcia Baldini, junto
com o diretor do Departamento de
Compras, Edson Zorek, assinaram
a autorização de licitação para pu-
blicação do edital da concorrência
que definirá a empresa que execu-
tará as obras de reforma e amplia-
ção da Escola Municipal Ita Sam-
paio, do Bairro Parque Verde.

A concorrência nº 16/2017 está
marcada para o dia 15 de dezem-
bro, com valor máximo da contrata-
ção estipulado de R$ 2,6 milhões.

O serviço, que terá duração máxima
de 180 dias, contempla a execução
do remanescente de uma obra an-
terior que foi paralisada, bem como
as demandas decorrentes da reela-
boração do projeto executivo da re-

forma, o que implicou em uma alte-
ração substancial no orçamento, de
forma que a nova contratação pos-
sa atender às necessidades verifi-
cadas na unidade nos levantamen-
tos realizados este ano.

SATISFAÇÃO
Para a diretora da escola, Rosani Revers
Gomes, o momento é de muita satisfação, já
que a obra é bastante esperada tanto pela
equipe da instituição quanto pelas famílias,
principalmente após a paralisação da obra
depois de tanto tempo de espera. A
comunidade Ita Sampaio aguarda ansiosamente
por esta reforma. Esperamos que o trabalho
seja feito com muita responsabilidade e que seja
entregue para todos nós”, comentou.
A secretária Márcia lembrou que nestes dois
anos e quatro meses de execução do Plano
Municipal de Educação houve muitos avanços,
mas reconheceu que há preocupações que são
permanentes, como é o caso da
universalização da Educação Infantil, a
qualidade da Educação e a valorização dos
profissionais da Educação e do Magistério.

DIVULGAÇÃO/SECOM
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.005
Furtos 2.870
Veículos (furtos/roubos) 880
Outros 2.995

Acidentes 2.346
Colisões 2.163
Atropelamentos 179
Mortes 46

Os dois acusados de matar Wal-
ter de Brito Junior, em abril de
2014, dentro da carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial), sen-
taram ontem no banco dos réus.
Cristian Schnem e João Paulo Gon-
çalves, que eram acusados de
matar o detento a socos e chutes
dentro da cadeia, foram absolvi-
dos por falta de provas.

Em estado grave, com várias le-
sões na cabeça, Walter foi atendi-
do por socorristas e o médico do

Morte na cadeia

Siate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emergên-
cia)  levado ao Hospital Universi-
tário de Cascavel. Pouco tempo
depois, Walter morreu.

Na época do crime, João Paulo e
Cristian confirmaram a agressão e dis-
seram que o crime teria sido motivado
por uma rixa antiga, de fora da cadeia.
Walter estava preso desde o dia 6 de
abril e foi morto na noite do dia 14 de
abril de 2014. Ele estava detido por
tráfico de drogas e receptação.

 RÉUS foram absolvidos porque não havia provas suficientes para condenação

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Jobinha
Já em Curitiba, Joilson de Lima Damásio, o popular Jobinha, foi julgado mais
uma vez. O crime, conforme a denúncia foi praticado em 2013 contra Amauri
Camilo. O julgamento foi realizado em Curitiba e, por conta
de ameaças feitas a policiais e membros do Poder Judiciário, foi solicitado do
desaforamento do caso.
De acordo com o processo, Jobinha teria ordenado a morte de Amauri, no dia
22 de março de 2013, no Jardim Colina Verde. O crime teria sido praticado
por Abel Valeriano Lima e um adolescente e, por conta disso ele responde
também por corrupção de menores. Até o fechamento da edição o resultado do
julgamento não havia sido proferido.

No local onde ele foi agredi-
do estavam mais de 300 deten-
tos. Além de João Paulo e Cristi-
an, Edson Henrique Alzemon foi
citado como suspeito da morte,
também foi absolvido, a pedido
do Ministério Público, porque
não havia provas da participação
dele no crime.

Morte na cadeia
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Estudantes visitam o
Parque Estadual de Vila
Rica do Espírito Santo

No Parque, grupo visita Museu ARQUEOLÓGICO

Expedição arqueológica reuniu alunos da
graduação e pós-graduação em História, com o
intuito de conhecer vestígios da antiga cidade
espanhola.

Reconhecida pelo ensino de qualidade,
a Universidade Paranaense – Unipar se so-
bressai por seus diferenciais. Uma das ca-
raterísticas de estudo envolve as atividades
práticas dos cursos, desenvolvidas na pró-
pria Universidade e também os projetos de
extensão e viagens técnicas. Recentemen-
te, um dos destinos foi o Parque Estadual de
Vila Rica do Espírito Santo.

O local foi visitado pelos acadêmicos do cur-
so de História e da pós-graduação em História,
Arqueologia, Educação e Patrimônio Cultural.
Localizado no município de Fênix, no centro-oeste
paranaense, o Parque abriga diversas espécies
de fauna e flora, e leva o nome das ruínas da
segunda fundação da cidade colonial de Villa
Rica del Espiritu Santo, uma das primeiras coloni-
zadas por espanhóis na América Latina.

O coordenador da graduação, professor
Fausto Irschlinger, destaca a que a ideia é, além
de proporcionar integração entre o público, in-
vestir em conhecimento de um sítio arqueológico

Alunos da graduação
e pós-graduação

interagem em
passeio histórico

a céu aberto em um dos importantes parques
estaduais do Paraná, que agrega museu arque-
ológico, trilhas ecológicas e vestígios da ocupa-
ção dos indígenas e jesuítas no Estado.

Com o docente, também acompanhou o gru-
po a arqueóloga, doutora Cláudia Parellada, res-
ponsável pela parte arqueológica do Museu
Paranaense. A professora ministrou módulo na
pós-graduação e aproveitou o passeio para apro-
fundar conceitos com os alunos da especializa-
ção, como parte do conteúdo da disciplina de
Campo em Arqueologia.

A docente conta que “a visita possibilitou a
relação com muitos vestígios arqueológicos da
cidade colonial espanhola de Villa Rica del Es-
piritu Santo (1589-1632), trilhas que possibili-
taram experiências de contato com o rico patri-
mônio natural: fauna e flora típicas de floresta
estacional semidecidual submontana e aluvial,
além do patrimônio arqueológico presente na
unidade de conservação, inclusive com a ob-
servação de arruamentos e estruturas em tai-
pa de pilão”. No local, a professora também
ministrou uma palestra sobre o Paraná Espa-
nhol nos séculos XVI e XVII, no auditório do
Parque Estadual de Vila Rica.

Professora Cláudia
Parellada guia turma
em trilha ecológica

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PEC pega fogo!

SECRETARIA
Em nota, a Sesp (Secretaria de
Segurança Pública e Administração
Penitenciária do Paraná) confirmou o
motim na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). Três agentes
penitenciários foram feitos reféns,
sendo que um já foi liberado.
Conforme a Sesp, ainda não há notícias
oficiais sobre feridos e mortos e não foi
feita qualquer exigência por parte dos
presos e informações preliminares
apontam para uma possível briga entre
facções. As forças polícias da região,
assim como equipes do SOE (Setor de
Operações Especiais), estão na
penitenciária para conter a situação e
negociar com a liderança dos presos. A
Direção do Depen (Departamento
Penitenciário do Paraná) está se
deslocando para Cascavel para
acompanhar as negociações. A Sesp
informa que a capacidade da PEC é
para 1.160 presos e no momento do
motim havia 980. A penitenciária foi
reformada e entregue em novembro de
2016. Foram investidos pouco mais
de R$ 1 milhão na obra.

De acordo com o responsável pelo setor de relações públi-
cas do 6º Batalhão, Roberto Tavares, não há confirmação de

como os presos tomaram a unidade nem mesmo quais seriam
suas reivindicações. “Aguardamos a chegada do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) que vem de Curitiba para fazer
as negociações, que inclusive já foram iniciadas por policiais
do Pelotão de Choque e do SOE (Setor de Operações Especi-

ais) do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná)”.

Pouca informação

Três alas tomadas e pelo
menos uma morte e três feri-
dos. Essas foram as últimas in-
formações repassadas à im-
prensa sobre a rebelião na PEC
(Penitenciária Estadual de Cas-
cavel). O motim, que se asse-
melha ao de 2014, teve início
por volta das 15h30 de ontem
e até o fim da noite não tinha
sido encerrado.

Com estoques nas mãos e
camisas amarradas na cabe-
ça para não ser reconhecidos,
os presos subiram rapida-
mente no telhado e tomaram

conta de toda unidade prisional.
Conforme informações extraofi-
ciais, detentos estavam no so-
lário e teriam escalado os mu-
ros para ganhar a liberdade
enquanto outros ganhavam o
telhado. Lá, eles hastearam
bandeiras com a sigla PCC (Pri-
meiro Comando da Capital), que
teria ordenado a nova rebelião.

Policiais militares e civis, in-
clusive os que estavam de fol-
ga, foram acionados para con-
ter os ânimos dos detentos
que estariam “sedentos” por
vingança e destruição.
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180 mil pessoas esperadas
A 38ª edição da Expovel será aber-

ta hoje e a expectativa é de que até
o dia 15 de novembro, quando o
evento será encerrado, mais de 180
mil pessoas passem pelo Parque de
Exposições Celso Garcia Cid. De
acordo com Adani Primo Triches, pre-
sidente da Sociedade Rural do Oes-
te (SRO), são esperados visitantes
de diferentes partes do Brasil.

Triches destaca que o trabalho
é intenso nas horas que antecedem
a abertura do evento. “Estamos a
1000% para deixar tudo pronto
para receber quem quer fazer negó-
cio ou apenas conhecer nossos
estandes, o visitantes vão gostar
do que preparamos”, declara.

Em negócios, a Sociedade Rural
espera movimentar mais de R$
100 milhões, em todos os segmen-
tos, como leilões, maquinário agrí-
cola, dentre tantas outras opções
que a exposição traz para o “ho-
mem do campo”.

Confira a programação de hoje:
14h - Abertura do Parque de Exposições
14h - Abertura dos estandes de indústria e comércio
15h - Abertura ao público da exposição de pequenos animais
18h - Abertura Bar do Chopp
19h - Solenidade de abertura oficial da 38ª Expovel
01h - Show com João Neto e Frederico e Barreto e Campo Grande

ESPAÇOS VENDIDOS
Adani comemora, pois este ano a
Expovel está lotada dos mais
diversos estandes. “Estamos
felizes, vendemos 100% dos
espaços, a nossa expectativa é a
das melhores para 2017”, comenta.
Outro ponto que se destaca nesta
edição é que ela receberá o dobro
de cavalos que 2016, e ainda contará
com mais um leilão.
Na última segunda-feira, em
sessão da Câmara de Vereadores
de Cascavel, os parlamentares
aprovaram a entrada da Expovel
no calendário oficial de eventos
do município. A feira que já tem
quase 40 anos e movimenta a
economia local ainda não fazia
parte dos eventos oficiais
de Cascavel.

SHOWS
Neste ano, mais uma vez a feira está repleta de atrações e assim como
na última edição, a entrada no Parque de Exposições de Cascavel será
gratuita nos seis dias de evento.
Os shows deste ano ficarão por conta de Barreto e Campo Grande e
João Neto e Frederico, no dia 10/11, Maiara e Maraisa (11/11), Zé Neto e
Cristiano (12/11) e Gusttavo Lima (14/11). As apresentações
acontecerão no Pavilhão da Indústria e Comércio e os ingressos já estão
à venda.

Com preparação a todo vapor, 38ª edição da Expovel começa hoje

FÁBIO DONEGÁ
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Segundo um funcionário que estava
dentro da unidade prisional no inicio da
rebelião, os detentos fizeram uma
pirâmide humana no solário para ter
acesso ao telhado. “Estávamos em
reunião quando ouvimos pelo rádio que
os presos estavam tentando fugir e o
desenrolar foi isso que aconteceu”.
Conforme a servidora, os agentes
rendidos pelos presos são os que ficam
nas chamadas muralhas da penitenciária.

 Questionado em relação a reféns, feridos e mortos, Tavares disse que a
informação preliminar recebida é de que três agentes foram rendidos pelos
presos. “Um deles, bastante ferido, foi retirado da PEC e socorrido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e levado ao
Hospital Universitário de Cascavel”. No início da noite, outras duas pessoas
feridas foram levadas para unidade hospitalar.  Ônibus da Polícia Militar foram
usados durante a noite para transferir para a PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel) os presos que não estavam amotinados.

 O advogado Moacir Ferrari estava na penitenciária conversando com
clientes e, logo depois que saiu, a confusão começou. “Percebi uma
movimentação estranha durante um isolamento de preso, onde um
deles estava bem alterado. Mas não foi isso que motivou a rebelião,

nem superlotação, porque nisso há um controle. Já havia informações
que isso ocorreria há uns quatro meses, por conta da falta de estrutura
de penitenciária e o tratamento que eles dão aos presos. Levam pior do

que um animal selvagem”, conta. Na BR-277, com o uso de galhos e
pneus, familiares bloquearam a rodovia em frente ao trevo de acesso a

PEC e PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).

O início

R eféns

 Familiares e advogados

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos/Fábio Donegá
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Segurança
nos distritos
Durante reunião na manhã de

ontem no 6º Batalhão da Polícia
Militar, em Cascavel, com o major
Rubens Garcez e o capitão Divon-
sir Santos, o deputado estadual
Adelino Ribeiro (PSL) foi informado
de que haverá um reforço no polici-
amento da Patrulha Rural nos dis-
tritos de Rio de Salto, Juvinópolis,
Santa Bárbara, Diamante e São
Salvador. Lideranças comunitárias
da comunidade de Rio do Salto tam-
bém participaram do encontro.

O deputado Adelino Ribeiro já
participou de diversas reuniões em

Curitiba, com o comando da Polícia
Militar no Paraná, e também em
Cascavel, solicitando a reativação
das bases policiais nos distritos.
“Antigamente, nos principais distri-
tos, nós tínhamos uma base polici-
al, que hoje está desativada, e os
policiais dispunham de uma boa
estrutura e permaneciam mais tem-
po nas comunidades do interior.
Hoje são patrulhas esporádicas, já
que a extensão rural do município
é muito grande. Mas queremos re-
ativar as bases o quanto antes”,
explicou.

SOLDADOS E VIATURAS
O comando da Polícia Militar informou que irá disponibilizar soldados e
viatura para a Patrulha Rural para base de Rio do Salto, a primeira que será
reativada. “O patrulhamento começa imediatamente. A base iremos conversar
com o prefeito Leonaldo Paranhos nos próximos dias para que, com ajuda da
comunidade, possamos recuperá-la e dar condições de trabalho aos policiais,
como é feito hoje nas Unidades Paraná Seguro. Além disso será feito um
patrulhamento constante nos distritos”, reforçou o deputado.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Adelino quer reativar as BASES DA POLÍCIA
nos distritos

Antigamente, nos
principais distritos, nós

tínhamos uma base
policial, que hoje
está desativada.

“ “

POLÍCIA26 HOJE NEWS, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

As muralhas que circulam a
PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel), por onde segundo fun-
cionários os presos tiveram aces-
so aos agentes, são um proble-
ma antigo na unidade.

Em entrevista dada há alguns
meses pelo tenente-coronel Wa-
shington Lee Abe, responsável
pelo 5º CRPM (Comando Regional
de Polícia Militar), ele citou que,
quando da rebelião de 2014, ele
era comandante do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) e
teve bastante dificuldade para
acessar a unidade.

Por conta disso, assim que
assumiu o comando do 5º CRPM,
solicitou junto ao Governo do Es-
tado que a reforma da PEC con-
templasse também a construção
de um muro externo, para que os
agentes e policiais que traba-
lham no local não tivessem aces-
so aos presos nem os presos a
eles. “Encaminhamos um ofício
e nos foi dado prazo de 30 dias.
Porém, passados meses nada
foi feito. A reforma foi concluída
e os servidores continuam pas-
sando por dentro da PEC para
conseguir trabalhar”.

 Na manhã do dia 24 de agosto de 2014, presos da PEC aproveitaram o
momento em que os agentes faziam a entrega do café da manhã quando
foram rendidos. O motim, que deixou 80% da unidade prisional destruída,
durou 45 horas e deixou cinco mortos e 25 feridos. Depois de mais de
dois anos, a PEC foi reformada e a obra entregue no fim do ano passado.
Segundo diversas denúncias feitas a reportagem do Hoje News, presos que
trabalharam na obra “moçaram instrumentos” para ser usados em uma nova rebelião.

SINDICATO
Em nota, o Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários do Paraná)
confirmou que três agentes foram
rendidos pelos presos na tarde de
ontem. As atividades dentro das
penitenciárias do Estado foram
suspensas até que a situação seja
controlada. Denúncia encaminhada há
meses à reportagem do Hoje News
era de que os presos já estavam
“programando” um novo motim. Em
entrevista recente dada pelo advogado
do Sindicato, Jairo Ferreira Filho, citou
que uma nova rebelião era “só
questão de tempo”.
Outra denúncia feita pelo Sindicato
é de que o receio dos agentes era
em relação a reforma, uma vez que
os presos teriam auxiliado na obra e
poderiam ter “mocado” estoques nas
paredes para usarem na rebelião.

DE NOVO!
“Muralhas” irregulares não
foram retiradas pelo Estado

2014As atividades
dentro das

penitenciárias do
Estado foram

suspensas até que
a situação seja

controlada.
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Pavimentação rural
O prefeito Leonaldo Paranhos assinou a autorização para a abertura do

processo de licitação para contratação de empresa para execução de obras
de adequação e pavimentação poliédrica da estrada rural Rio das Flores, do

Distrito de Juvinópolis. O preço máximo previsto é de R$ 251,8 mil para
pavimentar um trecho de 7.350 metros quadrados, em atendimento ao

contrato de repasse nº 84.7391/2017 celebrado entre o Município de Cascavel
e o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

De acordo com o diretor do Departamento de Compras da Prefeitura de
Cascavel, Edson Zorek, o próximo passo é a elaboração do edital, para

posterior publicação e abertura do certame.

 Inauguração
acontece hoje

às 9 horas

De janeiro para cá a Escola Mu-
nicipal Professora Dulce Andrade
Siqueira Cunha, o Caic I, do Bairro
Clarito, ganhou cara nova após a
reforma, que teve investimento de
R$ 1,6 milhão. E hoje, às 9 horas,
o prefeito Leonaldo Paranhos e a
secretária de Educação, Marcia
Baldini, entregam oficialmente a
obra, que além de deixar a escola
mais bonita, também trouxe confor-
to e melhores condições para a re-
alização das atividades da escola,
que está localizada na Rua Carde-
al, 1.309, no Residencial Clarito. A
entrega das obras também integra
o calendário das mais de 60 ações
alusivas aos 66 anos do Município.

A reforma do Caic I contemplou
revestimento cerâmico em pasti-
lha nas paredes externas; recupe-
ração e pintura de paredes, es-
quadrias, estruturas de concreto
e metálicas e a recuperação e pin-

S
E

C
O

M

COBERTURA
Foi feita ainda a impermeabilização
de coberturas de concreto das
passarelas, a adequação da rede
elétrica para ar condicionado e
substituídas as luminárias, além de
recuperar e impermeabilizar as
cisternas. Também foi plantado
grama e instaladas as luminárias de
emergência nas edificações, bem
como barras antipânico nas portas
externas e grades metálicas de
proteção e corrimãos. A
revitalização foi executada pela
empresa Interlagos Materiais de
Construção – Eirelli– EPP,
vencedora da licitação.

tura da estrutura do ginásio e do
piso da quadra poliesportiva. Tam-
bém foram substituídos equipa-
mentos esportivos do ginásio, fei-
ta adequação e ampliação das
calçadas e grelhas metálicas do
pátio, reformados brinquedos do
parque infantil, com grama sinté-
tica e substituído o piso vinílico
dos blocos de salas de aula.

Reformas
concluídas
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Giro da
Violência

Tem telhado
Diferentemente do que foi
publicado na edição de ontem no
Jornal Hoje News, a nova sede da
UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte possui, sim, telhado. A
estrutura está sem reboco, sem
parte das paredes e sem janelas e
portas. A previsão, conforme o
Município, é de que tudo esteja
pronto até o dia 30 de novembro,
quando será inaugurada. A data
inicial para a entrega da obra era
fim de outubro.

Cheque falso
A Polícia Militar foi acionada ontem
até uma agência bancária no centro
da cidade para atender a um caso
de golpe. Segundo as informações
da polícia, um homem tentou
passar um cheque falsificado e,
além disso, ele teria usado
documentos falsos. Ao perceber que
o golpe não daria certo e que a
polícia seria acionada, ele fugiu.
Buscas foram feitas, mas o homem
não foi localizado.

Preso de Rondônia
Policiais do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) prenderam
na quarta-feira, Marcelo Augusto
Maciel Weiber, de 42 anos.
Contra ele havia um mandado de
prisão em aberto pelo crime de
roubo, expedido pela 1ª Vara
Criminal de Ji-Paraná (RO). Ele
foi localizado e preso por conta
de uma carta precatória,
encaminhada para Cascavel. Marcelo
estava na área central e segundo a
polícia o crime foi praticado em
janeiro de 1999, mas o mandado foi
expedido em abril de 2017. Ele
ainda possui passagens pela polícia
de Vilhena (RO).

Vítimas de acidentes
Duas motos bateram ontem no

cruzamento das ruas Nereu Ramos
com a Pernambuco, na área central
de Cascavel. Segundo testemu-
nhas, a motorista da Honda CG
150 seguia pela Nereu Ramos e,
no cruzamento, acabou batendo
em uma Honda Biz, que trafegava
pela Pernambuco e avançou a pre-
ferencial. A condutora da CG, Mi-
chele Alessandra Gonçalves da Sil-
va, de 22 anos, teve uma fratura
no braço. Já na Biz estava um ado-
lescente de 14 anos, que teve um
ferimento na perna. Os dois foram
atendidos pelos socorristas do Si-
ate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)

e levados à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília.

Horas antes, no cruzamento das
ruas Rio Grande do Sul com a Pio
XII, um carro e uma moto se envol-
veram em outro acidente. Segundo
populares, o motorista do Cobalt
seguia pela pista da direita e, ao
encontrar um Honda CR-V que es-
tava em outro acidente e estava
parado no meio da pista, passou
para outra faixa bruscamente e aca-
bou atingindo a moto, onde esta-
vam duas mulheres.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Periolo
Já no Periolo, outra colisão envolvendo uma moto e um carro deixou

um jovem de 23 anos ferido. Conforme populares, a motocicleta
seguia pela Rua México e no cruzamento com a Rua Copacabana,

atingiu a lateral de uma Montana. O motociclista,
Luiz Santiago Moreno de Lima teve laceração no braço esquerdo e

corte na mão e foi levado a UPA Veneza.

ADOLESCENTE conduzia uma Biz e
avançou a preferencial no cruzamento das
ruas Nereu Ramos com Pernambuco

Atendimento
Identificadas como Roseli Machado, de 46 anos, e Lindalva Andrade de
Souza, de 56, as duas precisaram ser atendidas pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Roseli estava
com uma contusão no joelho e Lindalva contusões no tórax e joelho. Elas foram
levadas a UPA Veneza.
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Beto na Expovel
Havia expectativa de que o governador do Estado Beto
Richa estivesse em Cascavel para a abertura da Expovel,

marcada para hoje, mas, dessa vez ele vai “dar os canos”.
Quem virá representar o governador é o chefe da Casa

Civil, Valdir Rossoni. Uma lista de autoridades políticas
está na lista para prestigiar o evento.

Chuva de eventos
A sexta-feira está
recheada de eventos em
Cascavel. Tem a abertura
da Expovel, a solenidade
do Prêmio Amop de
Jornalismo e também um
jantar beneficente do
Provopar. As autoridades,
principalmente do
Município, vão precisar
se dividir em três se
quiserem estar presentes
em tudo e fazer o
“bom e velho” ‘social’
‘político’.

Dindin na conta
Depois do anúncio do
pagamento antecipado
do 13º por parte de
Paranhos aos servidores,
agora todo mundo que

trabalha na prefeitura
parece estar esperando,
ansiosamente, o dia 24 de
novembro. É que o
benefício será pago em
parcela única, o que vai
girar R 23,6 milhões na
economia da cidade. O
adiantamento é também
uma forma de tentar
aquecer o comércio local.

Reforma em escola
A prefeitura divulgou em
diário oficial a empresa
vencedora para fazer a
reforma da Escola
Municipal Aníbal Lopes da
Silva. A Construtora
Cantelli foi declarada
vencedora, com um valor
de R$ 499.855,94. A obra
deve começar depois da
homologação do contrato.

REFORMA EM CAPELA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Líderes de cooperativistas da região serão
homenageados hoje durenta a solenidade de entrega do
Prêmio Amop de Jornalismo.

 O tradicional evento acontece no Tuiuiti Esporte Clube
com um jantar festivo à imprensa.

Depois de muita briga, a capela mortuária do Bairro
Floresta também será reformada. Foi publicada a empresa
vencedora em diário oficial. É a empresa Marciano
Guaripuna de Lima ME que fará o serviço. O valor é de
R$ 222.947,24. A capela atual está, literalmente, caindo
aos pedaços e quase não é usada pela comunidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

LOA em
discussão

A Prefeitura realiza
hoje, às 16h, uma audiên-
cia pública para apresen-
tação e discussão das
propostas da LOA (Lei Or-
çamentária Anual). Será
no auditório da Prefeitura
de Cascavel.

Toda comunidade e in-
clusive conselhos locais
estão convidados a parti-
cipar para dar sugestões
a respeito da elaboração
da Lei, que é a última per-
tencente ao tripé orça-
mentário da Prefeitura.

De acordo com o secre-

tário de Finanças, Renato
Segalla, ainda não há mui-
to o que apresentar e as
propostas deverão ser co-
nhecidas hoje cedo. Isso
porque o pessoal da pre-
feitura está correndo con-
tra o tempo por dois moti-
vos: a administração tem
até dia 15 para protocolar
a LOA na Câmara de Vere-
adores e o Legislativo apro-
vou tarde a LDO. Deve fa-
zer isso no dia 13, já que
14 e 15 são feriados. “A
outra dificuldade é a refor-
ma administrativa. Vamos
elaborar a LOA de acordo
com o que está previsto
nela, e antes nós não tí-
nhamos ainda essa infor-
mação, do que estaria pre-
visto”, afirma o secretário.

Secretários de finanças vai
COMANDAR audiência
realizada hoje, na Prefeitura

Modificações
Caso a reforma seja
aprovada, o PPA e a LDO
também precisarão ser
modificados. “Isso para ficar
de acordo com as secretarias
previstas na reforma, já que
as duas estão no modelo
antigo”. Se, em último caso,
a reforma não passar pela
Câmara, aí apenas a LOA
precisará ser modificada.
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Mesmo tendo um ano extrema-
mente positivo, o técnico Tite não
quer moleza no penúltimo jogo da
Seleção Brasileira no ano. Hoje os
brasileiros enfrentam o Japão no
Estádio Pierre Mauroy, em Lille, na
França, às 10h (de Brasília). Este du-
elo servirá para ajudar na missão do
comandante canarinho a definir as
últimas vagas para a Copa do Mun-
do da Rússia. “Terminei com um
exercício de imaginação. Imaginem
que agora tudo é Copa do Mundo,
amanhã [hoje] temos que simular
um jogo de Copa do Mundo, são
duas equipes que estão no Mundi-
al”, comentou o treinador.

Os dois últimos jogos de 2017 são
praticamente a última chance de vá-
rios jogadores provarem que mere-
cem aparecer na lista final para o Mun-
dial no ano que vem. Danilo, Jemer-
son e Giuliano ganharam a chance de
ouro e aparecem entre os titulares.

Com cara de Copa

 Cascavel, 10 de novembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- SERGIO SALES ASFORA DE OLIVEIRA E VIVIANE BONATO MOTTA
02- ALAN JUNIOR BALDOINO E JULIANA LUDUGERO DA SILVA DE LIMA
03- LUIS MARCELO SOARES SILVA E IDAMARIS VIANA DA SILVA
04- CLOVIS ANTONIO DAMIAN E JOSEFINA MECABÔ
05- ADILSON VANDERLEI SEMIM E DANIELE VANESSA SILVA
06- RENATO SILVA DE OLIVEIRA E JESSICA APARECIDA NUNES SOARES
07- EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA E DANIELLE FERNANDA RIBEIRO
08- ALEXSANDRO SPIGOTI E MARTA BALDASSONI
09- ANDRE SILVA DOS SANTOS E MIRIAN MIRANDA SANTOS
10- ALDECIR BAGGIO E DAIANA CARLA FURLAN
11- VALDOMIRO VANINSKI MARINS E EDINA FERREIRA DA CRUZ DE VARGAS
12- JHONATAN VINICIUS NECKEL MORAES E BRUNA MAYARA HIPPLER
13- VINÍCIUS SANTOS ALBERTTI E SUELEN PIZONI
14- MARCOS PAULO MOREIRA E SABRINA MILENA GASPAR
15- DOUGLAS CAMPOS DA SILVA E LARISSA SOARES
16- NATUANI DE SOUZA COSTA E RAQUEL PAULA SCHNEIDER
17- TONY MARCEL ALVES ANDRADE E MARIANA OLIVEIRA DA SILVA
18- JOSELIR JESUS DE BORBA E LUCIMARA APARECIDA BATISTA DE SOUZA
19- EDUARDO HIROMITSU TANABE E DAIANE PRISCILA TROIAN
20- FERNANDO SILVIO TORMEM E GISELE RAFFAELLI FERNANDES
21- JHULIAN GABRIEL CAMPOS DA SILVA E CAMILA CRISTINA KOVALCHUK FORTUNATO
22- JEFERSON ALESSI E VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
23- GABRIEL PLINIO MÜLLER DE OLIVEIRA E DANIELLE DE AVILA MELIN
24- GERÔNIMO COSTA PERGAMENI E MAYARA NUNES ALMEIDA
25- ROBERTO LUÍS CAMPANHA E MARIA IVONETE MACHADO DA COSTA
26- JOÃO CARLOS DE CAMPOS E ALINNE MARTINS DE SOUZA
27- JAIRE ADILSON FIGUEREDO E ANGÉLICA BECKER MEDEIROS
28- CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA E DORALINA DA SILVA

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

OPORTUNIDADE
No banco, Alex Sandro, Diego, Diego
Souza, Douglas Costa e Taison ainda
aguardam por uma oportunidade para
brilhar. “Danilo, Thiago, Jemerson,
Marcelo, Fernandinho numa posição que
Renato vinha exercendo, Casemiro,
Giuliano mais solto, com infiltrações.
Deixando o desenho e respeitando
características do Willian, Neymar,
Gabriel, Alisson. Sim, está confirmada.
Busco oportunizar o Danilo, para ter real
condição de jogar. Jemerson da mesma
forma. Fernandinho é uma posição que
ele exerceu há algum tempo. Fernandinho
tem todas as características para fazer isso
bem feito, e assim tenho variações táticas
em diferentes setores da equipe”.
Craque do time, Neymar reencontrará
sua maior vítima pela Seleção. Em três
jogos contra os japoneses já são sete gols
marcados. O camisa 10 tem 81 partidas
e 52 gols pelo time principal.

 DIVULGAÇÃO

TITE DEIXOU claro para equipe que jogo precisa ser encarado como jogo oficial de Copa do Mundo
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As unidades com mais investimentos serão dos Bairros: Acli-
mação, Floresta, Cataratas, Cancelli, Los Angeles, Morumbi,
Santa Cruz e 14 de Novembro. Na unidade do Cancelli, por exem-
plo, a estrutura é antiga. O prédio acumula ferrugens e rachadu-
ras, além de o espaço ser pequeno para unidade. Há previsão
da construção de uma estrutura nova, inclusive, por isso, a Casa
Pop, que ficava atrás, mudou de lugar, para que a unidade de
saúde pudesse ser ampliada. Mas a nova unidade mesmo deve
demorar um pouco mais para ser construída, já que trata-se de
uma obra prevista em aproximadamente R$ 2 milhões.

Reforma
em unidades
de saúde

Calamidade

CONFIRA OS VALORES
INVESTIDOS EM CADA UNIDADE

UBS Aclimação R$ 150.000
UBS Cascavel Velho R$ 81.498,13
USF Floresta R$ 150.000
USF Pacaembu R$ 51.132,24
UBS Santa Felicidade R$ 40.324,48
USF Brasmadeira R$ 85.518,42
USF Guarujá R$ 149.979,11
USF Santo Onofre R$ 75.173,58
USF Cataratas R$ 150.000
UBS Cancelli R$ 150.000
UBS Los Angeles R$ 150.000
UBS Parque São Paulo R$ 112.163,96
UBS Santa Cruz R$ 150.000,00
UBS São Cristóvão R$ 85.518,42
USF Interlagos R$ 67.174,61
USF Morumbi R$ 150.000
USF Parque Verde R$ 51.517,05
USF 14 de Novembro R$ 150.000

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

No Cancelli,
estrutura é
antiga e não

atende mais à
demanda

A situação estrutural das
unidades básicas de Saúde de
Cascavel é uma velha conheci-
da. Alguns prédios não supor-
tam mais atender a demanda,
e precisam, inclusive, ser re-
construídos.

Porém, não há dinheiro em
caixa para que a prefeitura
faça tudo isso de uma vez só.
Por esse motivo, pequenas re-
formas estão programadas.
Consertos que não devem re-
solver o problema, mas ame-
nizar a situação de calamida-
de em que a população é
atendida em muitos locais.

Porém, as adequações vão
ser feitas apenas no ano que
vem, de acordo com a Secreta-
ria de Saúde e o que está na
previsão da LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias).

Isso porque, de acordo
com a prefeitura, os projetos
ainda estão em fase final de
aprovação e só depois disso
é que serão licitados. Os cer-
tames devem ser realizados
no fim de dezembro, com iní-
cio das obras para 2018.

No mês passado, a Secreta-
ria de Estado da Saúde garantiu,
por meio de um convênio, R$
1.998.125,64 ao todo. Uma par-
cela de R$ 400 mil foi assegura-
da aos cofres do Município.
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Derrotado por 5 a 1 no jogo de
ida da semifinal da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense, na noite de
quarta-feira, em Francisco Beltrão, o
Cascavel Futsal já está com o foco
voltado para o confronto de volta
com o Marreco, marcado para sába-
do da semana que vem, dia 18, no
Ginásio da Neva.

Será o confronto derradeiro pela
vaga na decisão e o Marreco tem a
vantagem do empate para chegar
à final inédita. Já para a Serpente
Tricolor só a vitória interessa para
levar a disputa aos pênaltis.

A partida tem status de históri-
ca antes mesmo de a bola rolar,
pois se para o time beltronense
vale a classificação para disputar o
título pela primeira vez, para os cas-
cavelenses vale manter o tabu de
nunca ter sido eliminado em casa
na semifinal do Estadual.

Disputa histórica
AÍLTON SANTOS

(do capitão Issamu após o jogo de ida da semifinal).

 Não entramos bem no jogo e isso se paga caro.
Na primeira metade do jogo deixamos a desejar e

no segundo tempo melhoramos e tivemos bons
momentos. Estamos no intervalo da decisão, agora é na
nossa casa, no caldeirão, vamos ter o apoio do nosso

torcedor, sabendo o que fizemos errado e que vamos ter
que melhorar muito. Vamos trabalhar agora nestes dez

dias que faltam para estarmos 100% e levarmos a
decisão da vaga para as penalidades

“

O Cascavel Futsal é a equipe que
mais vezes esteve na penúltima fase
do campeonato, mas que só retorna
ao top 4 após dois anos ausente. Na
última vez na semi, inclusive, venceu
o Marreco e depois terminou vice-
campeão estadual, em 2014.

Nas últimas 16 temporadas (2001
a 2016) o Cascavel chegou 11 vezes
à semifinal e nunca ficou pelo cami-

nho quando foi mandante no jogo
da rodada de volta. Foi assim nos
anos do pentacampeonato (2003,
2004, 2005, 2011 e 2012) e dos
vice-campeonatos (2007, 2010,
2013 e 2014). As únicas vezes em
que foi eliminado na semifinal foram
fora de casa, nos campeonatos de
2001 e 2009, e em ambas as vezes
em São Miguel do Iguaçu.

“
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O caso da servidora que ba-
tia ponto e não ia trabalhar na
Câmara de Vereadores agora
está na mira do Ministério Pú-
blico de Cascavel.

 A 7ª Promotoria Pública abriu
um inquérito civil, a partir de de-
núncias feitas por vereadores.
No documento consta “apurar
eventual ato de improbidade ad-
ministrativa por enriquecimento
ilícito praticado pela ex-servido-
ra municipal Daiane de Jesus
Patene, consistente no ato de

Inquérito contra servidora
receber salários da Câmara Mu-
nicipal sem trabalhar”.

A funcionária foi contratada como
assessora para Assuntos Comunitá-
rios com um salário de R$ 2.966,93.
E foi flagrada no início de setembro
ao bater o ponto na Câmara de Cas-
cavel e depois ir para casa.

A servidora foi indicada pelo ve-
reador Damasceno Júnior para o car-
go. A função era ligada à mesa dire-
tora e a funcionária deveria, em tese,
auxiliar no trabalho com a comuni-
dade, principalmente no interior.

INVESTIGAÇÕES
O vereador Damasceno Júnior é
alvo de outro escândalo na
Câmara, este, ligado diretamente a
ele. É que um áudio vazou do
legislador supostamente
oferecendo um cargo na Secretaria
de Esportes para um amigo, o
Daia. Uma averiguação é feita pela
Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara de
Vereadores de Cascavel.
No dia 20, ele e Daia serão
interrogados, às 14h, para
explicar o caso. Na época em que
o áudio vazou, Damasceno se
explicou dizendo que indicaria o
rapaz, sim, para o cargo, por ter
competência para isso, mas que
contrataria o amigo para um
serviço particular de segurança e
pagaria a parte. O vereador
alegou que estava sendo
ameaçado.

Assim que o caso foi desvenda-
do, o presidente da Câmara, Gugu
Bueno, pediu a exoneração da tra-
balhadora do cargo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

VEREADORES pediram investigação na Comissão de Ética e também no Ministério Público
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 Palco de decisões na cidade, a
quadra do Ginásio da Neva servirá
de tablado para as delicadas per-
formances da ginástica rítmica nes-
te sábado, com a realização da ter-
ceira e última etapa da 12ª Copa
Oeste, em Cascavel.

A competição, que já teve eta-
pas neste ano em Toledo e Qua-
tro Pontes, reunirá aproximada-

A cidade de Toledo recebe neste fim de semana o 1º Festival Parana-
ense de Handebol Mirim (sub-10) e Infantil (sub-12), pelo naipe masculino.
O evento começa nesta sexta-feira e seguirá até domingo. Cascavel será
representada por quatro equipes na competição. Ao todo são oito times
na disputa da categoria sub-10 e 14 equipes na categoria sub-12.

GR na Neva
mente 70 ginastas de seis cidades:
Toledo, Marechal Cândido Ron-
don, Nova Santa Rosa, Mercedes
e Capitão Leônidas Marques, além
das anfitriãs cascavelenses.

As apresentações serão indi-
vidual e conjunto, e ocorrerão
das 9h às 12h pelas categorias
pré-infantil, infantil, juvenil e
adulto, nos níveis 1 e 2.

 ELIANE C. TORRES

H andebol
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OUTRA VEZ!

 EcoExpresso
A Companhia de
Saneamento do Paraná
(Sanepar) estará presente
na 38ª edição da Exposição
Feira Agropecuária,
Industrial e Comercial de
Cascavel. Neste ano, a
atração da empresa será
novamente o ônibus
EcoExpresso Sanepar, que
irá apresentar o caminho da
água, do rio ao rio. O ônibus
estará estacionado na
entrada principal do Parque
de Exposições Celso Garcia
Cid a partir de amanhã.
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“Nós vamos atrás
da nossa meta,
sem inventar
moda. Vamos
pegar o nosso

plano e buscar a
execução”.

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

A edição 2017
da Expovel que
começa hoje no
Parque de
Exposição e
Eventos de
Cascavel com
grandes atrações.

A falta de ação
dos governos
que não
buscam
solucionar os
graves
problemas do
sistema penal.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

18 28
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Pancadas de
chuva isoladas

CHEIA
03/12 - 13h42

Nublado com
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Workshop
Será realizado, no dia 16
de novembro, o Workshop
Licitação Eletrônica, que
tem como objetivo auxiliar
empresas com relação aos
pregões eletrônicos e
cadastros do estado. O
evento acontece na sede da
Acic, a partir das 19h. Esta
promoção é parte das
atividades previstas no
termo de parceria
celebrado pela Unioeste,
Acic, Sebrae e 10ª Regional
de Saúde para a instalação
do Escritório de Compras.

Desde a sangrenta rebelião na Penitenciária
Estadual de Cascavel (PEC), em agosto de
2014, quando cinco presos foram decapitados,
o risco de eclodir um novo e violento motim sem-
pre foi iminente. As autoridades paranaenses não
levaram muito a sério e pouco foi feito para im-
pedir um novo banho de sangue. Basta lembrar
que o presídio ficou por muito tempo destruído e
não houve muito interesse em apressar as re-
formas e, com elas, trazer ações que conse-
guissem sufocar ações do crime organizado que
age dentro dos presídios.

Cascavel se tornou uma das principais cida-
des brasileiras onde o crime organizado conse-
gue executar suas ações com certa facilidade.
Em menos de um ano, dois agentes penitenciári-
os federais foram assassinados pela facção cri-
minosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que
tem presença forte na região.

A nova rebelião, deflagrada ontem, poderia ser
evitada se o sistema carcerário não estivesse em
colapso. É hora de buscar alternativas concretas
de enfrentamento ao crime e de mudanças no
sistema penal. Enquanto as cadeias brasileiras
continuarem apenas como um depósito de crimi-
nosos, outros banhos de sangue se repetirão em
diferentes regiões do País.

FÁBIO DONEGÁ

Márcia Baldini,
secretária de

Educação
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Paraná: tudo ou
nada à Série A
“É tudo ou nada!”. Foi assim que

o zagueiro Eduardo Brock definiu o
compromisso do Paraná Clube con-
tra o Luverdense hoje a partir das
21h30, na Vila Capanema. Depen-
dendo apenas de si para carimbar o
passaporte à Série A e com o me-
lhor aproveitamento como mandan-
te entre todas as equipes, a propos-
ta é partir para cima. “Temos a obri-

gação de vencer, mesmo com o res-
peito ao adversário”.

Para somar os três pontos, o jo-
gador acredita que a receita seja algo
natural. “Precisamos retornar com o
bom futebol que viemos praticando
ao longo da temporada e retomar a
posse de bola”, diz.

No entanto, na busca por este
objetivo, o jogador reconhece que
será necessário superar o cansaço tí-
pico de final de temporada. “O des-
gaste existe e é para todos. Temos
que assimilar da melhor forma e fazer
o melhor jogo do ano. Se conseguir-
mos fazer o nosso jogo, sairemos vi-
toriosos”, acredita.

PADRÃO DE
RESULTADOS
Por isso, mesmo que o treinador ainda
não tenha confirmado se haverá
alterações na equipe para o
compromisso desta sexta, Brock
acredita que não seja necessário criar
um fato novo, já que na maior parte da
temporada o time manteve um padrão
que rendeu resultados. “Temos que
voltar a mostrar qualidade”.
Na busca por este objetivo, o zagueiro
reforça que ter a cabeça tranquila.
“Continuamos fortes, com a mesma
vontade de chegar ao acesso, mesmo
sabendo que ainda teremos muitas
dificuldades pela frente”. Por isso, o
atleta reforça o discurso do elenco e
aposta no apoio do torcedor paranista
para sacramentar o sucesso na jornada.
“A torcida vem fazendo mais do que a
parte dele. Em nenhum momento se
colocou contra nós e certamente vai
continuar nos apoiando”

SÁBADO (11)
17h Botafogo x Atlético-PR
19h Corinthians x Avaí

DOMINGO (12)
17h Vasco x São Paulo
17h Palmeiras x Flamengo
17h Grêmio x Vitória
17h Atlético-GO x Sport
18h Bahia x Atlético-MG
19h Cruzeiro x Fluminense
19h Coritiba x Ponte Preta

SEGUNDA-FEIRA (13)
20h Chapecoense x Santos

34ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 65 33 19 8 6 44 23 21
2º Grêmio 57 33 17 6 10 49 29 20
3º Santos 56 33 15 11 7 37 25 12
4º Palmeiras 54 33 16 6 11 51 39 12
5º Botafogo 51 33 14 9 10 42 35 7
6º Cruzeiro 51 33 14 9 10 39 32 7
7º Flamengo 50 33 13 11 9 43 32 11
8º Vasco 48 33 13 9 11 34 41 -7
9º Bahia 45 33 12 9 12 44 42 2
10º São Paulo 43 33 12 7 14 42 44 -2
11º Chapecoense 43 33 12 7 14 38 44 -6
12º Atlético-PR 42 33 11 9 13 37 39 -2
13º Atlético-MG 42 33 11 9 13 38 41 -3
14º Fluminense 42 32 10 12 10 42 42 0
15º Coritiba 38 32 10 8 14 36 41 -5
16º Vitória 38 33 10 8 15 43 50 -7
17º Sport 36 33 9 9 15 41 50 -9
18º Ponte Preta 35 33 9 8 16 31 43 -12
19º Avaí 35 33 8 11 14 23 43 -20
20º Atlético-GO 30 33 8 6 19 31 50 -19

SÉRIE A

Eduardo Brock diz que o Paraná tem a obrigação de vencer

G
IS

E
LE

 R
E

C
H

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 63 34 18 9 7 49 25 24
2º América-MG 63 34 17 12 5 42 24 18
3º Ceará 59 34 17 8 9 42 31 11
4º Paraná 56 34 16 8 10 45 27 18
5º Oeste 56 34 14 14 6 42 28 14
6º Vila Nova 53 34 14 11 9 34 26 8
7º Londrina 52 34 15 7 12 52 45 7
8º Juventude 49 34 13 10 11 33 32 1
9º Criciúma 46 34 12 10 12 37 39 -2
10º Paysandu 45 34 12 9 13 35 33 2
11º Goiás 43 34 12 7 15 33 41 -8
12º Figueirense 43 34 11 10 13 41 46 -5
13º Brasil de Pelotas 42 34 12 6 16 33 44 -11
14º CRB 42 34 11 9 14 32 45 -13
15º Guarani 40 34 10 10 14 34 42 -8
16º Luverdense 40 34 9 13 12 35 37 -2
17º Boa Esporte 40 34 9 13 12 32 38 -6
18º Santa Cruz 33 34 7 12 15 34 44 -10
19º Náutico 31 34 8 7 19 27 44 -17
20º ABC 28 34 7 7 20 23 44 -21

SÉRIE B

SEXTA-FEIRA (10)
19h15 Juventude x Oeste
21h30 ABC x Criciúma
21h30 Paraná x Luverdense

SÁBADO (11)
16h30 Internacional x Vila Nova
17h30 Náutico x Londrina
17h30 Figueirense x América-MG
17h30 Goiás x Ceará
17h30 Boa Esporte x Santa Cruz
19h Guarani x CRB
19h Paysandu x Brasil de Pelotas

35ª RODADA
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Eu tenho a esperança
que nada se perde,

tudo alguma coisa gera...
O que parece

morto, aduba...
O que parece

estático, espera.
Adélia Prado

Então é Natal
Neste domingo, às 19h, tem
a chegada do Papai Noel no
Shopping JL. Enquanto ele
não chega, haverá várias

atrações com distribuição
de algodão doce, balões,

personagens infantis,
pintura facial, tatuagem

artística a partir das 14h.

Almoço beneficente
Dia 12 de novembro tem almoço beneficente em prol da
Pastoral do Migrante. Será às 12h, no Salão Paroquial da
Igreja São Cristóvão. Crianças até cinco anos não pagam.

O valor do convite é R$ 15 e o cardápio à base de
macarronada com galeto.

Mega bazar
O Albergue André Luiz vai

promover bazar com
preços excelentes.

São peças a partir de R$ 2.
Será sábado e domingo, das

9h às 19h, na Rua Dr.
Sandino Erasmo de

Amorim, 1.984.

Bolo de
66 metros

Há 18 anos, o Rotary Club
de Cascavel Leste produz
tradicionalmente o bolo
alusivo ao aniversário da
cidade. Para isso, conta
com a colaboração da

sociedade na doação dos
ingredientes necessários.

oOO
Nos últimos seis anos, a
Prefeitura de Cascavel

passou a fazer parte da ação
iniciada pelo Rotary

Club de Cascavel.
oOo

Neste ano o bolo terá 66
metros e será servido no dia

14 de novembro, às 18h,
durante a Expovel, no

Parque de Exposições Celso
Garcia Cid. A estimativa é a

de servir cerca de
7 mil fatias, totalizando

800 quilos.

 Dirceu Soligo, Vilson Dalmina e Fernando Lang em evento recente

DIVULGAÇÃO

BEL RIBEIRO, no clique de Arivonil Policarpo

Anjos na Uopeccan
Hoje, às 9h30, o Hospital

Uopeccan receberá os
integrantes da Banda

Anjos de Resgate.
A banda está percorrendo
todo o Brasil e fará uma

visita muito especial
ao hospital.

A Anjos de Resgate já
vendeu cerca de 1 milhão
de cópias. A visita será

feita nas áreas não restritas
do Hospital a fim de

apresentar a estrutura aos
músicos e, também,

proporcionar um momento
diferenciado aos pacientes.
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Assim que se encerra o Show
Rural Coopavel, a próxima edição
do evento, referência na área do
agronegócio em todo o mundo, já
começa a ser planejada. Faltando
três meses para o evento, a organi-
zação entra nos preparativos finais.

A seriedade com a organização é
fator decisivo para o sucesso e o re-
corde de público a cada ano no Par-
que Tecnológico localizado às mar-
gens da BR–277, sentido a Curitiba.

Em relação aos contratos com
os expositores, os números surpre-
endem. “Serão 530 expositores no
Show Rural e se houvesse mais
espaço teríamos ainda mais em-
presas interessadas em partici-
par”, comenta o organizador-geral,
Rogério Rizzardi.

Sempre otimista à frente dessa
missão, ele diz que o público pode
esperar novidades para a próxima
edição. “Trabalhamos intensamen-
te desde a jardinagem para que to-
dos se surpreendam com o Show
Rural 2018”, antecipa ele.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Mychael Allan Kaefer

Preparos na reta final

Na edição passada, o evento atraiu mais de 250 mil visitan-
tes e as negociações durante os cinco dias de feira foram esti-
madas em R$ 2 bilhões. “Os números nos deixam satisfeitos e
refletem no PIB (Produto Interno Bruto). Atraímos visitantes de
todo o mundo e multinacionais”, avalia o organizador.

Até o fim deste ano, a equipe encarregada pelos trabalhos no
Show Rural Coopavel deve deixar o parque preparado para os expo-
sitores. Logo no início de janeiro, empresas começaram os prepa-
rativos para a montagem dos estandes e descarregar as máquinas
agrícolas. O evento será realizado de 5 a 9 de fevereiro de 2018.

V isitantes

Rogério
Rizzardi está
à frente da

organização do
Show Rural

Coopavel

ATRAÇÃO À PARTE
As flores espalhadas pelos canteiros embelezam
o principal evento do agronegócio no País.  O
cenário encantador é preparado muito antes

dos portões serem abertos aos visitantes e já no
mês de março deste ano as mudas começaram a
ser plantadas. Os jardins recebem cerca de 250

mil mudas de 12 espécies de flores como
impatiens, tagetes e sálvias. De folhagens há

outras 100 variedades. Todas elas são produzidas
na estufa do parque. A cada ano o jardim recebe
projeto diferenciado e quem prestigiar o evento

de 2018 encontrará novas plantas.
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Megasena
Concurso: 1986

23 36 43 44 55 56

Dupla sena
Concurso: 1715

09 10 17 31 41 461º sorteio

02 07 18 27 37 432º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1583

02 03 04 06 07 09 10 14
15 16 17 19 20 23 25

Quina
Concurso: 4527

07 19 25 37 40

Timemania
Concurso: 1104

01 19 34 55 56 58 68
TIME DO TREZE/PB

Lotomania
Concurso: 1812

01 18 22 25 26 28 30 39
43 44 54 61 70 75 81 94

96 97 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5230

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

70.745
65.516
58.852
13.839
85.355

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Atlético-MG 3 x 2 Atlético-GO

São Paulo 2 x 2 Chapecoense
Fluminense 0 x 1 Coritiba

Negociações animam Temer
O presidente Michel Temer dis-

se ontem que está “animado”
com o avanço das negociações em
torno da reforma da Previdência e
uma possível aprovação da pro-
posta. Temer fez reuniões ontem
(8) e hoje com líderes da base ali-
ada na Câmara e ministros para
discutir o tema. O texto deve so-
frer alterações antes de ser vota-
do no plenário da Câmara.

“Eu estou animado porque hoje
tem o apoio presidente [da Câma-
ra] Rodrigo Maia, do presidente
[do Senado] Eunício. Fizemos vá-
rias reuniões nesses dois, três
dias”, disse a jornalistas após
participar da cerimônia de lança-
mento do Programa Avançar.

Na avaliação de Temer, é pre-
ciso explicar o que é a “verdadei-
ra reforma da Previdência” e sua
importância para aprovar o texto.
“O único objetivo dessa reforma
é combater privilégios e preservar
os mais pobres, os mais vulnerá-
veis. O que há sim é uma quebra
de privilégios que hoje não podem
mais existir”, disse.

ENTENDIMENTO
Após a reunião de ontem, na casa do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse
que foi firmado entendimento entre os líderes partidários de que
a reforma da Previdência deve ser votada “o mais rápido possível”.

REFORMA MINISTERIAL
Questionado se sofre pressão para fazer uma reforma
ministerial, o presidente Temer respondeu que a reforma será
“inevitáveil” e que saberá o momento certo para tomar a
decisão. “Eu saberei o tempo certo para fazer a reforma
[ministerial]. Toda vez que você governa, essas reformas estão
sempre em cogitação. Eu saberei o momento certo de fazer. Eu
reconheço que há pleitos e sobremais, como muitos ministros
vão deixar seus cargos, é claro que a reforma será inevitável”.

AGÊNCIA BRASIL
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Á
ri

es

Você terá que se esforçar mais para
dar conta de todas as suas tarefas,
mas vai encarar tudo com muita res-
ponsabilidade. Evite se expor demais
no trabalho. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Sociedade com uma pessoa amiga e
de confiança pode dar ótimos resulta-
dos. Mostre que é responsável e con-
centre-se nas tarefas. Viagem ou con-
tato de trabalho pode ter contratempos:
paciência! Cor: azul.

Li
br

a

Mostre seu lado responsável e dedi-
que-se às obrigações. Com determi-
nação, conseguirá dar conta de tudo o
que precisa fazer. Trabalho pode ser
mais lucrativo: agarre as oportunida-
des de faturar. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Use a criatividade para fazer o dia ren-
der e dar um gás nas tarefas. A sorte
está ao seu lado e tudo deve deslan-
char com facilidade. Guarde bem seus
segredos: verdades podem vir à tona
e causar tensões. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Trabalho e família vão disputar sua

atenção. Divida bem o tempo para não
ouvir cobranças. No emprego, é hora
de investir em suas metas mais ambici-
osas. Mostre que tem atitude e sabe o
que quer. Cor: azul.

C
ân

ce
r

Encare as tarefas com bom humor. As-
sim, até as atividades chatas vão fluir
melhor. Cuidado com distrações: man-
tenha o foco no que estiver fazendo e
termine o que começar. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

O céu estimula você a olhar para as
próprias vontades e necessidades.
Coloque seus sonhos e ideais em pri-
meiro lugar e corra atrás do que quer.
O lar e a família serão seu porto segu-
ro. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Conselhos de alguém experiente po-

dem ser valiosos. Troque ideias, saiba
ouvir e aprenda o que puder. Talvez
seja preciso rever e modificar alguns
planos. No emprego, trabalhe em equi-
pe. Cor: rosa.

Le
ão

O céu indica mudanças e novidades
em família. Controle os gastos na ponta
do lápis. O dinheiro vai entrar e sair da
sua mão com a mesma facilidade. Pode
ter problemas de comunicação no tra-
balho. Cor: lilás.

V
irg

em

Trabalhe em parceria para alcançar
resultados melhores e alie-se a pesso-
as que possam somar com você, sem
disputas. Valorize a troca de ideias e
experiências. Cor: preto.

A
qu

ár
io

Bom astral para batalhar pelo dinheiro
e por suas ambições. Vigie as oportu-
nidades de aumentar seus ganhos. Mas
reveja também o orçamento e organi-
ze melhor as despesas. Cor: laranja.

Pe
ix

es

A Lua realça seus pontos fortes. Ex-
plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.

ANJO HEKAMIAH
"Quem nasce sob esta influência, tem
habilidade para entender mensagens e
revelações simbólicas. O mundo astral é
manifestado através do inconsciente,
ocorrendo visões, premonições, ou mes-
mo imagens de mundos superiores. Suas
faculdades psíquicas são manifestadas
nos pequenos detalhes, como na músi-
ca, na poesia, na literatura e na filosofia.
Seu resgate na Terra é muito bonito, pois
a nobreza de caráter do seu espírito
irradia uma luz muito intensa. In-
teriormente sabe da sua porção
"mágica", capaz de conseguir
tudo que quiser, principalmente
quando o pedido é feito para algu-
ma outra pessoa.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 8

Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirá-
vel é o teu nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre os céus!
Tu ordenaste força da boca das crian-
ças e dos que mamam, por causa dos
teus inimigos, para fazer calar ao inimi-
go e ao vingador. Quando vejo os teus
céus, obra dos teus dedos, a lua e as
estrelas que preparaste.

Neuso Orssatto, Osmar Pelicioli, Tarcisio
Zewe Duarte, Claudio Kopp, Areli Vieira,
Rafael Cassânego Orso e Janaina MaussCINEMA •   ESTREIA

Hoje tem estreia nas telona do cinema Arco-
plex no Cascavel JL Shopping.

O filme de produção nacional traz a história
do Gusto, um dos mais aclamados restaurantes
de São Paulo que está passando por problemas
que parecem incontornáveis. Os prestigiados cli-
entes foram substituídos por subcelebridades, a
maior parte dos frequentadores aderiu à cultura
dos food trucks e, para piorar a situação, o chef
(Cassio Gabus Mendes) perdeu todo o paladar.
Realmente não está fácil para ninguém no primei-
ro trailer de Gosto Se Discute, comédia gastro-
nômica dirigida por André Pellenz

O longa, que embarca na onda de reality sho-
ws culinários que conquistou inúmeros especta-
dores no Brasil nos últimos anos, coloca o per-
sonagem interpretado por Gabus Mendes frente
a frente com a ameaça de falhar por completo
pela primeira vez em sua carreira. Se não con-
seguir se reerguer, ele provavelmente vai aca-
bar trabalhando em um restaurante de comida
à quilo. Por isso, mesmo que a contragosto, ele
terá que contar com a ajuda de uma contadora
do banco (Kéfera Buchmann) para se livrar do
fantasma da falência.

SESSÕES: Sexta-feira, sábado e domingo, às18h10, 19h50 e 21h30, na sala 4.

O longa embarca na onda de reality
shows culinários que conquistou
inúmeros espectadores no Brasil nos
últimos anos
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Á
ri

es

Você terá que se esforçar mais para
dar conta de todas as suas tarefas,
mas vai encarar tudo com muita res-
ponsabilidade. Evite se expor demais
no trabalho. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Sociedade com uma pessoa amiga e
de confiança pode dar ótimos resulta-
dos. Mostre que é responsável e con-
centre-se nas tarefas. Viagem ou con-
tato de trabalho pode ter contratempos:
paciência! Cor: azul.

Li
br

a

Mostre seu lado responsável e dedi-
que-se às obrigações. Com determi-
nação, conseguirá dar conta de tudo o
que precisa fazer. Trabalho pode ser
mais lucrativo: agarre as oportunida-
des de faturar. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Use a criatividade para fazer o dia ren-
der e dar um gás nas tarefas. A sorte
está ao seu lado e tudo deve deslan-
char com facilidade. Guarde bem seus
segredos: verdades podem vir à tona
e causar tensões. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Trabalho e família vão disputar sua

atenção. Divida bem o tempo para não
ouvir cobranças. No emprego, é hora
de investir em suas metas mais ambici-
osas. Mostre que tem atitude e sabe o
que quer. Cor: azul.

C
ân

ce
r

Encare as tarefas com bom humor. As-
sim, até as atividades chatas vão fluir
melhor. Cuidado com distrações: man-
tenha o foco no que estiver fazendo e
termine o que começar. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

O céu estimula você a olhar para as
próprias vontades e necessidades.
Coloque seus sonhos e ideais em pri-
meiro lugar e corra atrás do que quer.
O lar e a família serão seu porto segu-
ro. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Conselhos de alguém experiente po-

dem ser valiosos. Troque ideias, saiba
ouvir e aprenda o que puder. Talvez
seja preciso rever e modificar alguns
planos. No emprego, trabalhe em equi-
pe. Cor: rosa.

Le
ão

O céu indica mudanças e novidades
em família. Controle os gastos na ponta
do lápis. O dinheiro vai entrar e sair da
sua mão com a mesma facilidade. Pode
ter problemas de comunicação no tra-
balho. Cor: lilás.

V
irg

em

Trabalhe em parceria para alcançar
resultados melhores e alie-se a pesso-
as que possam somar com você, sem
disputas. Valorize a troca de ideias e
experiências. Cor: preto.

A
qu

ár
io

Bom astral para batalhar pelo dinheiro
e por suas ambições. Vigie as oportu-
nidades de aumentar seus ganhos. Mas
reveja também o orçamento e organi-
ze melhor as despesas. Cor: laranja.

Pe
ix

es

A Lua realça seus pontos fortes. Ex-
plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.

ANJO HEKAMIAH
"Quem nasce sob esta influência, tem
habilidade para entender mensagens e
revelações simbólicas. O mundo astral é
manifestado através do inconsciente,
ocorrendo visões, premonições, ou mes-
mo imagens de mundos superiores. Suas
faculdades psíquicas são manifestadas
nos pequenos detalhes, como na músi-
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teriormente sabe da sua porção
"mágica", capaz de conseguir
tudo que quiser, principalmente
quando o pedido é feito para algu-
ma outra pessoa.

Parabéns!
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que parecem incontornáveis. Os prestigiados cli-
entes foram substituídos por subcelebridades, a
maior parte dos frequentadores aderiu à cultura
dos food trucks e, para piorar a situação, o chef
(Cassio Gabus Mendes) perdeu todo o paladar.
Realmente não está fácil para ninguém no primei-
ro trailer de Gosto Se Discute, comédia gastro-
nômica dirigida por André Pellenz

O longa, que embarca na onda de reality sho-
ws culinários que conquistou inúmeros especta-
dores no Brasil nos últimos anos, coloca o per-
sonagem interpretado por Gabus Mendes frente
a frente com a ameaça de falhar por completo
pela primeira vez em sua carreira. Se não con-
seguir se reerguer, ele provavelmente vai aca-
bar trabalhando em um restaurante de comida
à quilo. Por isso, mesmo que a contragosto, ele
terá que contar com a ajuda de uma contadora
do banco (Kéfera Buchmann) para se livrar do
fantasma da falência.
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O longa embarca na onda de reality
shows culinários que conquistou
inúmeros espectadores no Brasil nos
últimos anos

A
D

O
R

O
 C

IN
E

M
A



N  o  velas
 • REDE GLOBO

VARIEDADES18 HOJE NEWS, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

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

GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • RECORD

Gael promete a Clara mudar seu comportamento. Lívia é presa e Sophia e
Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que terá um filho, mesmo
sem casar. Estela ouve quando Lívia discute com Sophia e diz que a mãe não
gosta dela. Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele.
Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma seu pedido de
casamento. Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. So-
phia questiona Lívia sobre as intenções de Renato. Caetana faz seu testamen-
to e alerta Leandra sobre seu sócio misterioso. Eliseu
cuida de Elizabeth/Duda. Josafá comemora a gravidez
de Clara. Mercedes e Renato apoiam Caetana, que
parte com sua filha. Mercedes aconselha Clara a se
separar de Gael.

MALHAÇÃO
Keyla relata os acontecimentos de

sua semana para as amigas. Dóris con-
voca Keyla para voltar às aulas. Deco
teme ficar com Tonico sozinho e Tato o
provoca. Keyla não consegue ficar na
escola e volta para cuidar de Tonico.
Keyla diz a Deco que Tato lida melhor
com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla
conta às amigas seus sonhos com Tato
e Deco e seu futuro com os dois. T

TEMPO DE AMAR
Em São Vital, Gregório despista

Maria Vitória e afirma não conhecer
Inácio. Em Morros Verdes, Macário
visita José Augusto, mas deixa a Quin-
ta ao perceber Tereza incomodada
com sua presença. Tereza garante a
Delfina que não se casará com Ma-
cário. No Rio, Lucinda recebe os do-
cumentos de Inácio de Portugal. Emí-
lia e Lucinda se desentendem. Artur
passeia com Celina, que sofre pelo
estado de saúde de Celeste. Reinal-
do alerta Conselheiro para o perigo que

o recital significa para Celeste. Pepi-
to entrega a Alzira o dinheiro que con-
seguiu com a venda das geleias. Teo-
doro pede que Bernardo prejudique
Reinaldo em troca de dinheiro. Lucin-
da orienta Gregório a impedir que pes-
soas se aproximem de Inácio.

PEGA PEGA
Lourenço fica frustrado ao ver a Po-

lícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a
Maria Pia que Athaíde foi preso. Mada-
lena diz a Cristóvão que deseja voltar a
ser uma família. Luiza elogia a loja de
Pedrinho. Antônia mostra a Athaíde a
gravação feita por Arlete, que comprova
que ele foi o mandante da troca do lau-
do do acidente de Mirella. Márcio co-
menta com Bebeth que estranhou o
comportamento de Eric.

CARINHA DE ANJO
 Juju grava videoclipe de Luciano

para seu vlog. André envia flores para
Cecília e a convida para jantar. Fáti-
ma diz que a irmã deve aceitar o con-
vite do médico. Franciely não sabe da

surpresa para Estefânia sobre a libe-
ração do food truck e acaba contando
para ela sobre o acontecimento an-
tes de Vitor. Gustavo e Verônica se
beijam mais uma vez e ele convida
ela para ir no jantar sobre o food truck
que haverá em sua casa. Cecília aceita
jantar com o doutor Andre. Dulce diz
que Fabiana sente falta de Verônica.

O RICO E LÁZARO
Fassur provoca Asher e Joana.

Neusta fala sobre sua vontade de dei-
xar o palácio. Lia avisa a Daniel so-
bre a morte de Larsa. Nitócris acon-
selha Nabonido a deixar o trono.
Shag-Shag e Hurzabum lembram
do passado de Sammu-Ramat.
Neusta conversa com Elga no pa-
lácio. Kidist cobra uma atitude de
Nicolau em relação ao casamen-
to. Madai tranquiliza Belsazar. Ari-
oque agradece Shag-Shag por não
ter dito que o viu na noite do as-
sassinato de Chaim. Fassur fala mal
de Joana na sinagoga.

 • SBT

Josafá comemora
a gravidez de Clara

DIVULGAÇÃO

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Nova Reforma Trabalhista entra em vigor
A Amic Oeste Paraná fez parte da escrita de um importante

capítulo que ficará marcada para a história do Brasil: o texto-
base da reforma trabalhista. Para celebrar essa grande vitória, a
entidade marca esse momento com a singela participação logo
nas primeiras páginas do livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do Trabalho, Marlos Melek.

O aporte teórico destaca quais foram os pontos que
permaneceram e o que foi alterado, além de outros detalhes
sobre a Reforma Trabalhista. Aos interessados em adquirir o
livro, ele está disponível na sede da Amic por um preço especial,
a entidade fica localizada na Rua da Lapa, 1927 – Centro.

Recursos da Amic para
fortalecer sua empresa

Uma ampla rede
credenciada com mais de

500 profissionais da saúde,
entre hospitais, clínicas,

consultórios e laboratórios.
Oferecemos convênio
médico, odontológico,

medicina em segurança do
trabalho, medicina

alternativa, estética e
emagrecimento, reabilitação

física, academia e
tratamento para

dependentes químicos e
depressivos. O atendimento

é com hora marcada e o
usuário tem facilidade na
emissão de guias, com

sistema  online disponível
24 horas. Como diferencial,

temos ainda partos e
cirurgias e de cataratas. O
convênio pode ser utilizado
pelo próprio empresário,

familiares, colaboradores e
seus dependentes.

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor sediado na Amic
realiza nos próximos dias 20, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro o
curso de Gestão de pessoas e equipes, na sala de treinamentos

da entidade, das 19 às 23 horas com a instrutora Stefania
Guedes. O curso ajuda a aprimorar a capacidade de gestão a fim

de manter, desenvolver e atrair talentos. Durante os seis
encontros, os participantes aprenderão sobre o sistema de
gestão de pessoas, sistemas de remuneração e provisão de
pessoas, seleção, desempenho e retenção de pessoas, o

trabalho em equipe, a comunicação interpessoal e os conflitos de
uma equipe e o empresário como um coach de equipe.
O investimento para participar dessa capacitação é de R$
240,00. Interessados devem realizar a matrícula pelo
telefone (45)3036-5636 e falar com a Viviane Bastazini.

Inscrições abertas para o curso
Gestão de pessoas e equipes
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Convidados a apresentarem as
experiências de seus projetos de
ensino de Programação e de Robó-
tica realizados pela escola em par-
ceria com a Fundetec e a Secreta-
ria de Educação de Cascavel, alu-
nos da Escola Municipal Aloys João
Mann participaram na terça-feira
(7) e quarta-feira (8) do 2º Encontro
Estadual de Tecnologias Educacio-
nais: Inovação e Criatividade na
Educação Paranaense nas depen-
dências da Diretoria de Políticas e
Tecnologias Educacionais em Curi-
tiba e se destacaram pela criativi-
dade e curiosidade em aprender
mais sobre o uso de tecnologia.

Durante os dois dias de evento,
eles tiveram a oportunidade tam-

Alunos são destaques
bém de conhecer projetos realiza-
dos pelas escolas e professores
estaduais de todo o Estado, acom-
panhados do coordenador do Pro-
jeto na Fundetec, Jocemar do Nas-
cimento, que realizou oficinas para
professores da rede estadual sobre
as ferramentas e plataformas utili-
zadas no projeto em Cascavel, bem
como palestra, com o auxilio dos
alunos e do instrutor de Informática
da Escola, Thiago Sodré. “Destaca-
mos o novo perfil dos alunos que a
Rede Municipal de Ensino de Cas-
cavel tem entregue à rede estadual,
reforçando a importância da tecno-
logia, e como os professores preci-
sam estar preparados para esses
alunos”, destaca Jocemar.

TECNOLOGIAS
O principal do evento, que
continuou ontem, segundo ele, é
oportunizar a professores,
estudantes, pesquisadores e
gestores da educação paranaense,
vivenciar iniciativas com o uso de
tecnologias na educação, que
possibilitem a resolução
colaborativa de problemas, a
experimentação, o
desenvolvimento tecnológico e o
compartilhamento de
conhecimento, estimulando uma
cultura de inovação e
criatividade, por meio de
produções digitais que envolvam
toda a comunidade escolar.

O EVENTO
O encontro promove oficinas, palestras,

mesas redondas, relatos de experiências, o
Hackathon de Tecnologias Assistivas e o

Festival de Invenção e Criatividade (FIC),
que é uma grande celebração do espírito

inventivo, colaborativo e mão na massa da
educação brasileira.

Alunos
também
tiveram
oportunidade
de conhecer
outros
projetos

SECOM

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h10, 18h50 e 21h30
Sala 2: Qui a Qua: 21h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 18h30 (leg)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 (dub)

 Big Pai Big Filho
Sala 1: Qui a Qua: 14h15 (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 14h40 e 16h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 (dub)

 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)

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 21h30

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 15h, 17h10 e 19h20

 Gosto se Discute
Sala 4: Qui a Qua: 18h10, 19h50 e 21h30

 Big Pai e Big Filho
Sala 4: Qui a Qua: 14h20 e 16h20
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Torta fria
Esta receita vai conquistar todos que
provarem, para o Natal é uma dica de

acompanhamento para sua Ceia!

Cobertura:
 3 colheres das de sopa de maionese
 200 gramas de creme de leite UHT
 Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Recheio de escarola:
 3 xícaras das de chá de escarola picada
 1 colher das de sopa de cebola picada
 1 colher das de sopa de suco de limão
 1  colher das de sopa de azeite
 1/2 colher das de café de glutamato monossódico
 2 colheres das de sopa de maionese
 2 colheres das de sopa de salsinha fresca picada
 Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Recheio de Escarola
Misture bem todos os
ingredientes e utilize
na montagem.

 Recheio de frango:
 1 peito de frango cozido e

      desfiado
 2 colheres das de sopa de

      maionese
 2 colheres das de sopa de

      salsinha  fresca picada
 Sal, pimenta e noz moscada

     a gosto

Recheio de Frango
Misture bem todos os
ingredientes e utilize na
montagem.

1 embalagem
de pão de
forma integral
sem casca ou
a gosto

Recheio Picles
Bata no
processador todos
os ingredientes e
utilize na montagem.

Recheio de picles:
 100 gramas de picles a gosto
 2 colheres das de sopa de azeitonas verdes

      picadas
 100 gramas de ricota fresca
 2 colheres das de sopa de maionese
 Sal, pimenta e temperos a gosto

DIVULGAÇÃO

 PREPARO
Em uma forma de bolo inglês forrada com papel alumínio,
faça camadas de pão, recheio de picles, outra
Camada de pão, recheio de frango, pão, recheio de escarola,
pão e finalize com a cobertura.
Cubra com papel alumínio e deixe gelar por 2 horas.
Desenforme, finalize com a cobertura e decore a gosto.
Sempre novas receitas deliciosas de doces, salgados, petiscos
e pratos para servir em seus almoços ou jantares, você
encontra tudo aqui com a Ana Maria. Não deixe de conferir
nossas novidades em receitas para todos os gostos!

LOCAL 13CASCAVEL, 10 DE NOVEMBRO DE 2017

A Prefeitura de Cascavel publi-
cou ontem, no Diário Oficial, o edi-
tal de licitação, na modalidade de
Pregão Eletrônico, para contratação
de empresa especializada para re-
alizar serviços de manutenção e
conservação (paisagismo) do can-
teiro central da Avenida Brasil, no
valor máximo de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o secretário do
Meio Ambiente, Juarez Berté, a de-
manda foi gerada pelo PDI (Plano
de Desenvolvimento Integrado) fi-
nanciado pelo BID. “Há um compro-
misso com o paisagismo e a ma-
nutenção de todo o trecho da Ave-
nida Brasil”, disse o secretário.

São cerca de 11 quilômetros en-
tre o Trevo Cataratas e a Avenida da
FAG que receberão serviços de cor-

Paisagismo na Brasil
te de grama (roçada mecânica) em
toda extensão, ajardinamento -inclu-
indo plantio e reposição de flores da
estação a cada três meses, com
adubação e substrato, bem como
reposição de grama quando neces-
sário, incluindo podas manuais de
arbustos. Além disso, serão presta-
dos serviços de poda manual de

condução/educação em mudas de
árvores e regadas as floreiras em
toda a extensão da Avenida Brasil.

Os serviços de capina manual
serão executados nas floreiras, ci-
clovia, pista de caminhada, estaci-
onamentos e toda a área de paver,
também nos 11 quilômetro entre a
Avenida da FAG e o Trevo Cataratas.

SÃO 11 KM
de extensão que
receberão os
devidos
cuidados

SECOM


