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Contabilizando estragos
Após o fim do motim na Penitenciária Estadual de Cascavel, a semana começa com levantamento
dos estragos causados pela rebelião e uma série de indagações. Ainda não há respostas para o

número de presos que fugiram, nem para a origem do motim que deixou um detento morto e mais de
20 feridos, entre eles um agente penitenciário. As visitas estão suspensas por tempo indeterminado.

 Págs. 24 e 25
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PRETA

A velha cantiga de ninar não
se encaixa na imagem da

criança levada ontem pelos
pais para participar da 38ª
edição da Expovel. Muitas
famílias aproveitaram o dia
para passear no Parque de

Exposições Celso Garcia Cid
e conhecer as novidades da

feira que segue até a
próxima quarta-feira, dia 15.
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Quem precisa ir a uma agência bancária deve se precaver
e procurar atendimento hoje. No aniversário de Cascavel e
na Proclamação da República os bancos ficam fechados e

voltam ao atendimento normal na quinta-feira (16). Os super-
mercados não param e funcionam em horário normal tanto

no dia 14, como no dia 15. O Restaurante Popular abre hoje
e fecha na terça e quarta, voltando a reabrir na quinta.

Abre e fecha
nos feriados

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
As Farmácias Básicas I e II funcionarão normalmente
hoje e em sistema de plantão nos feriados, sendo:

TERÇA-FEIRA
Farmácia Básica I: das 13h às 19h
Farmácia Básica II: das 07h às 13h
QUARTA-FEIRA
Farmácia Básica I: das 13h às 19h
Farmácia Básica II: das 07h às 13h

ATENDIMENTOS VIA TELEFONE
Vigilância Epidemiológica (45) 98431-6339
Vigilância Sanitária (45) 98431-6358
Vigilância em Saúde Ambiental (45) 98804-7211
Transporte Sanitário (45) 98815-2805
Serviço de Abordagem e o “Família Acolhedora” (45) 98431-6376

(45) 98433-6080

Conselhos Tutelares (45) 99972-0662 (Leste)
(45) 98431-6353 (Oeste)
(45) 98813-5799 (Sul)

SAÚDE
Os serviços de urgência e de emergência (Siate,
Samu, Upas Brasília, Veneza e Tancredo Neves) têm
atendimento ininterrupto hoje e também no feriadão
(14 e 15). Já as UBSs (Unidades Básicas de
Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família),
Unidades de Saúde Mental, Unidades
Especializadas e demais serviços de saúde atenderão
normalmente hoje e ficarão fechadas na terça e na
quarta, voltando a atender no dia 16.

TRANSPORTE
Os ônibus do transporte
coletivo operam em escala de
domingos e feriados nos dia 14
e 15 e até o feriado da
Proclamação da República,
durante a 38ª Expovel, serão
disponibilizados sete ônibus
extras, devido à demanda da
população referente aos dias de
exposição. No domingo e
feriados, a partir da 15h e hoje
começam às 20h, os veículos
partem do Terminal Oeste.

FÁBIO DONEGÁ

Aniversário de Cascavel e
Proclamação da República

encurtam a semana
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Tudo igual no Alfredo Jaconi. O
Grêmio saiu atrás do Vitória, mas
buscou poucos minutos depois o
empate no domingo, em Caxias do
Sul. O Tricolor empatou em 1 a 1
com o Leão, que ficou grande parte
do segundo tempo com um jogador
a menos - Fillipe Soutto foi expulso
logo no começo da etapa.

Patric abriu o placar, mas Fer-
nandinho, dois minutos depois,

 Com empate, Grêmio fica com 58 pontos, mas
Santos é AMEAÇA À COLOCAÇÃO

Com o empate, os gaúchos ficam com 58 pontos, na vice-lide-
rança. No entanto, pode perder a posição para o Santos, que joga
hoje com a Chapecoense. O Vitória tem 39 pontos e é o 16º.

Na 35ª rodada, o Grêmio vai receber o São Paulo, na próxima
quarta-feira (15), às 19h30, na Arena.

Botafogo 0x1 Atlético-PR
Corinthians 1x0 Avaí

Vasco 1x1 São Paulo
Atlético-GO 2x0 Sport

Palmeiras 2x0 Flamengo
Grêmio 1x1 Vitória

Bahia  2x2 Atlético-MG
Coritiba 1x1 Ponte Preta
Cruzeiro 3x1 Fluminense

QUARTA-FEIRA
17h Ponte Preta x Atlético-PR
19h30 Grêmio x São Paulo
19h30 Cruzeiro x Avaí
21h45 Corinthians x Fluminense
21h45 Vasco x Atlético-MG

QUINTA-FEIRA
20h Chapecoense x Vitória
20h Palmeiras x Sport
20h Botafogo x Atlético-GO
21h Bahia x Santos
21h Coritiba x Flamengo

34ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 68 34 20 8 6 45 23 22
2º Grêmio 58 34 17 7 10 50 30 20
3º Palmeiras 57 34 17 6 11 53 39 14
4º Santos 56 33 15 11 7 37 25 12
5º Cruzeiro 54 34 15 9 10 42 33 9
6º Botafogo 51 34 14 9 11 42 36 6
7º Flamengo 50 34 13 11 10 43 34 9
8º Vasco 49 34 13 10 11 35 42 -7
9º Bahia 46 34 12 9 12 46 44 2
10º Atlético-MG 46 34 12 10 12 42 43 -1
11º São Paulo 45 34 12 9 13 45 46 -1
12º Atlético-PR 45 34 12 9 13 38 39 -1
13º Fluminense 43 34 10 13 11 45 47 -2
14º Chapecoense 41 33 11 8 14 39 46 -7
15º Coritiba 40 34 10 10 14 39 44 -5
16º Vitória 39 34 10 9 15 44 51 -7
17º Sport 36 34 9 9 16 41 52 -11
18º Ponte Preta 36 34 9 9 16 32 44 -12
19º Avaí 35 34 8 11 15 23 44 -21
20º Atlético-GO 30 34 8 6 20 33 52 -19

SÉRIE A

35ª RODADA

Chapecoense  x Santos

JOGAM HOJE

igualou. A pressão dos gaúchos não
surtiu efeito a partir de uma barrei-
ra montada pelos rubro-negros em
frente à área. Cada equipe teve um
gol anulado ainda na etapa final.

Coritiba empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta em um jogo com todas as características de dois
times pressionados pela tabela, na 34ª rodada do Brasileirão. A partida no Couto Pereira, em
Curitiba, foi truncada, sem heróis e destaques, mas com muita correria e vontade dos dois times.
A vida do Coxa não foi nada fácil, e o time tomou o gol de Léo Gamalho no segundo tempo,
mas empatou logo em seguida com Yan. Com muitas oscilações no setor defensivo, que abriu
espaço demais, o Coritiba também não contou com as atuações seguras de Werley e Cleber Reis,
que alternavam bons e maus momentos. No ataque, apesar do gol de Yan, o único destaque ficou
para a entrada da Kleber finalizando e assustando na frente, mas também sem pontaria.

Empate do
Tricolor

A meaçado

RODRIGO RODRIGUES

JHONATAN CAMPOS
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David Braz desfalcará o Santos
contra a Chapecoense hoje, às 20h,
na Arena Condá. O zagueiro ainda
não se recuperou de edema na coxa
esquerda, sofrido na derrota por 2 a
1 para o Vasco, na última quarta-fei-
ra (8), na Vila Belmiro.

Bruno Henrique, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo, é desfalque.
Daniel Guedes retorna. Outra novida-
de é Yuri Alberto. Recém-promovido
da equipe sub-17, o atacante de 16
anos foi relacionado pela primeira vez
pelo técnico Elano.

O Peixe deve enfrentar a Chape
com Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas
Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison,
Renato e Victor Ferraz; Lucas Lima,
Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

 MARCOS RIBOLLI

O Corinthians venceu o Avaí por 1 a
0 na noite de sábado, na Arena, e se
aproximou ainda mais do título
brasileiro – que pode ser definido na
próxima quarta-feira. Antes do
complemento da 34ª rodada, o líder
Timão tem 11 pontos de vantagem
para o Grêmio, atual vice. O Leão
perdeu a chance de sair da zona de
rebaixamento. No fim do jogo, a Fiel
gritou “é campeão!”. O Corinthians
pode ser campeão na próxima rodada,
com três de antecedência. Para isso, é
preciso: vencer o Fluminense na quarta-
feira, também na Arena e torcer para que
o Grêmio não some seis pontos contra
Vitória (domingo, em Caxias do Sul) e
São Paulo (quarta, em Porto Alegre).

Santos pega
Chape com
desfalque

Santos pega
Chape com
desfalque

DAVID BRAZ não está na lista para o jogo contra a Chapecoense, hoje, na Arena Condá

IVAN STORTI

Acabou o jejum
O Atlético-PR não vencia há três jogos e não marcava há três jogos
também. Mas no último sábado (11), o Furacão contou com uma ajudinha
de Gatito Fernández para encerrar a série incômoda no Campeonato
Brasileiro. Com uma falha do goleiro, que soltou um chute fácil de
Guilherme, os paranaenses venceram o Botafogo por 1 a 0. Foi a segunda
derrota seguida do Alvinegro no Engenhão. Assim, o Atlético-PR segue na
tabela do Brasileirão na 11ª colocação, com 45 pontos.
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 13 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

No treino de ontem, no estádio
do Fulham, em Londres, Tite confir-
mou a tendência e escalou a sele-
ção brasileira titular para o penúlti-
mo ensaio antes do amistoso de
terça-feira (14), contra a Inglaterra,
no Wembley.

Apenas os 25 primeiros minu-
tos foram abertos. Normalmente,
é tempo suficiente para identificar,
pelo menos, os 11 escolhidos de
Tite, mas, dessa vez, ele fez um tra-
balho específico antes, por setores,
simulando o duelo.

Nessa etapa, o técnico mos-
trou pelo menos sua linha defen-
siva titular: Daniel Alves, Marqui-
nhos, Miranda e Marcelo. A mais
utilizada nos jogos grandes, sem
Thiago Silva.

Depois, ele reuniu o time todo:
Alisson, Daniel Alves, Marquinhos,
Miranda e Marcelo; Casemiro; Pau-
linho, Renato Augusto, Philippe Cou-
tinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Treinamento
Num treino comandado pelo
auxiliar Sylvinho, a
movimentação defensiva da
primeira linha era ensaiada, e
o analista Fernando Lázaro
simulava o pivô inglês, muito
provavelmente Jamie Vardy,
principal estrela do Leicester.
Do outro lado do campo,
entretanto, não havia divisão
de titulares e reservas, e sim
por posições. Todos num treino
contra uma linha de cinco
defensores, posicionada por
bonecos. A missão era fazer
jogadas pelos lados e, com
profundidade, furar o
bloqueio. O Brasil ainda fará
mais um treino antes do
amistoso, no próprio estádio
Wembley, hoje, às 16h30.

Amistoso de titulares

 Treino tem retorno de titulares para amistoso contra INGLATERRA

PEDRO MARTINS



ESPORTE 31CASCAVEL, 13 DE NOVEMBRO DE 2017

Pela primeira vez na história da
Fórmula 1, dois tetracampeões com-
petiram um contra o outro na pista.
O palco não poderia
ser melhor, o tem-
plo sagrado de In-
terlagos, onde Se-
bastian Vettel e
Lewis Hamilton
mostraram por-
que são os dois
melhores pilotos da
atualidade.

Arrojado na largada, o ale-
mão da Ferrari partiu para cima
do pole Valtteri Bottas, colo-
cou por dentro na entrada do
“S do Senna” para tomar a
ponta. Daí em diante, Vettel só
perdeu a liderança para Hamil-
ton, antes que o campeão de
2017 fizesse sua primeira para-
da. Depois de reassumir o pri-
meiro lugar, o ferrarista rumou
para a quinta vitória na tempo-
rada, 47ª na carreira.

Saindo da última colocação,
o britânico da Mercedes deu um
verdadeiro show no asfalto quen-
te de Interlagos. Em uma sequ-

Show em Interlagos
ência de grandes ultrapassagens,
Lewis chegou a assumir a liderança
ainda na primeira metade da corrida,

quando os pon-
teiros foram
aos boxes. Pa-
rando na volta
43, o atual cam-
peão colocou
pneus superma-
cios e voltou à

pista em quinto,

Despedida do GP do Brasil
Em seu último GP do Brasil na carreira, Felipe Massa fez uma grande prova.
Repetindo o hábito de largar bem, o brasileiro saiu de nono para sexto ainda
na primeira volta. Após safety car, fruto de uma batida envolvendo uma série

de carros, o piloto da Williams partiu para cima de Fernando Alonso,
executando bela ultrapassagem sobre o bicampeão mundial. No final, Massa

acabou superado por Hamilton e Daniel Ricciardo, terminando em sétimo.

 Em defesa da
privatização

O prefeito João Doria foi a Interlagos para
acompanhar o GP Brasil de F1. Doria falou sobre

os problemas de segurança que ocorreram no
autódromo. Na noite de sexta-feira (10),

funcionários da Mercedes foram assaltados. Um outro
carro com assessores da FIA conseguiu fugir da ação

dos bandidos. Já na noite de sábado (11), um carro
acertou uma van com integrantes da Sauber, que

também conseguiu escapar.
O mandatário da capital paulista acredita que a

privatização da pista, que deve ocorrer no primeiro
semestre de 2018, vai ajudar a minimizar os incidentes.

Retorno
A Fórmula 1 volta

daqui a duas
semanas, em

Marina Bay, com
o GP de Abu

Dhabi. O
primeiro treino
livre será no dia

24 de novembro
às 7h. A prova

será realizada no
domingo, 26 de

novembro, às 11h.

atrás de Max Verstappen.
Não demorou muito para que ele

superasse o holandês, em ultrapas-
sagem no final da reta oposta, com
direito a comemoração em alto e
bom som nas arquibancadas. Hamil-
ton ainda teve fôlego para chegar em
Kimi Raikkonen, mas não conseguiu
vencer o finlandês, terminando em
quarto. Bottas fechou a prova na se-
gunda colocação, seguido do com-
patriota da Ferrari.

VETTEL, da
Ferrari, ultrapassa
Bottas na largada e

fatura a quinta
vitória no ano
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Quem precisa ir a uma agência bancária deve se precaver
e procurar atendimento hoje. No aniversário de Cascavel e
na Proclamação da República os bancos ficam fechados e

voltam ao atendimento normal na quinta-feira (16). Os super-
mercados não param e funcionam em horário normal tanto

no dia 14, como no dia 15. O Restaurante Popular abre hoje
e fecha na terça e quarta, voltando a reabrir na quinta.

Abre e fecha
nos feriados

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
As Farmácias Básicas I e II funcionarão normalmente
hoje e em sistema de plantão nos feriados, sendo:

TERÇA-FEIRA
Farmácia Básica I: das 13h às 19h
Farmácia Básica II: das 07h às 13h
QUARTA-FEIRA
Farmácia Básica I: das 13h às 19h
Farmácia Básica II: das 07h às 13h

ATENDIMENTOS VIA TELEFONE
Vigilância Epidemiológica (45) 98431-6339
Vigilância Sanitária (45) 98431-6358
Vigilância em Saúde Ambiental (45) 98804-7211
Transporte Sanitário (45) 98815-2805
Serviço de Abordagem e o “Família Acolhedora” (45) 98431-6376

(45) 98433-6080

Conselhos Tutelares (45) 99972-0662 (Leste)
(45) 98431-6353 (Oeste)
(45) 98813-5799 (Sul)

SAÚDE
Os serviços de urgência e de emergência (Siate,
Samu, Upas Brasília, Veneza e Tancredo Neves) têm
atendimento ininterrupto hoje e também no feriadão
(14 e 15). Já as UBSs (Unidades Básicas de
Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família),
Unidades de Saúde Mental, Unidades
Especializadas e demais serviços de saúde atenderão
normalmente hoje e ficarão fechadas na terça e na
quarta, voltando a atender no dia 16.

TRANSPORTE
Os ônibus do transporte
coletivo operam em escala de
domingos e feriados nos dia 14
e 15 e até o feriado da
Proclamação da República,
durante a 38ª Expovel, serão
disponibilizados sete ônibus
extras, devido à demanda da
população referente aos dias de
exposição. No domingo e
feriados, a partir da 15h e hoje
começam às 20h, os veículos
partem do Terminal Oeste.

FÁBIO DONEGÁ

Aniversário de Cascavel e
Proclamação da República

encurtam a semana
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Giro da
Violência

Um acidente registrado na
noite do último sábado no Bair-
ro Interlagos deixou um homem
ferido. O fato aconteceu na Rua
Manoel Pedro dos Passos quan-
do o condutor perdeu o controle
da direção em uma curva e ba-

Após pichação

Cama elástica
Uma criança de seis anos sofreu uma
fratura no braço enquanto brincava em
uma cama elástica na tarde de ontem.
Outra criança que também brincava no
local teria pisado sem querer no braço
da menina. A garota foi encaminhada
pelo Siate para a UPA Pediátrica.

Morto em confronto
O corpo de Edeaciar Erculano de
Almeida Matias, de 23 anos, foi
liberado no IML de Cascavel ontem. Ele
morreu após um confronto com a
Polícia Militar no fim da noite de
sábado em Vera Cruz do Oeste. O rapaz
teria fugido de uma abordagem da
Polícia Militar e supostamente
apontado a arma em direção à viatura.
O rapaz estaria em liberdade
condicional.

Baleado na cabeça
Um jovem de 25 anos foi trazido
ontem pelo helicóptero do Consamu
ao Hospital Universitário em Cascavel.
Ele foi baleado na cabeça em Quedas
do Iguaçu e ficou em estado
gravíssimo. O pouso ocorreu nas
proximidades do Estádio Olímpico e o
jovem foi levado pelo Samu até a
unidade hospitalar.

Um homem de 24 anos foi detido pela
Guarda Municipal na tarde de ontem
após ser flagrado pichando a estrutura
da Praça Parigot de Souza, no Bairro
Country. O jovem foi encaminhado
para a 15ª Subdivisão Policial.

DIVULGAÇÃO

Choque contra
barranco

teu contra um barranco.
O homem de 44 anos teve feri-

mentos leves. Ele foi socorrido
pelo Siate e encaminhado à UPA
Veneza. Segundo o socorristas, o
condutor apresentava sintomas de
embriaguez.

CONDUTOR teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Veneza

Uma família ficou desolada na
tarde de ontem depois que uma
casa de madeira ficou totalmen-
te destruída pelas chamas na li-
nha Bebber, no Distrito de São
João do Oeste, em Cascavel.

Há indícios que as chamas
começaram a se alastrar de-
pois de uma brincadeira de cri-
anças na varanda da casa. In-
formações extraoficiais dão

FÁBIO DONEGÁ

CASA É DESTRUÍDA PELAS CHAMAS
conta que elas manuseavam
um ar tefato que instigava o
fogo, até que as chamas come-
çaram a se alastrar rapidamen-
te pelos cômodos.

Os moradores e os vizinhos
até tentaram, mas não consegui-
ram salvar muita coisa, a não ser
poucos móveis. Quando os bom-
beiros chegaram ao local o fogo
já havia consumido tudo.

FÁBIO DONEGÁ
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 Comércio
O comércio estará fechado amanhã, mas a Vara da Fazenda Pública de Cascavel
concedeu no fim da tarde de sexta-feira, assinada pelo juiz Eduardo Villa Coimbra
Campos, uma decisão em caráter liminar à empresa Eletrosul Distribuidora Ltda.

permitindo que ela abra as portas no aniversário de 66 anos do município de
Cascavel. A decisão abre precedente para que outras empresas recorram à Justiça.
O mandado de segurança preventivo prevê que a prefeitura não autue nem multe
o estabelecimento por funcionar nesta data. No pedido a empresa reforça que não

atender no dia 14 traria prejuízos e danos patrimoniais irreversíveis. “Somos
distribuidores e atendemos diversos estados onde o dia 14 não é feriado. Se eu não

atendê-los, deixo de vender e de faturar e no dia 5 de cada mês ninguém vem
fazer a cobertura da folha de pagamento para mim. Eu dependo das vendas para

pagar meus funcionários”, afirma o empresário Valdecir da Luz Barcelos, ao
lembrar que somente em sua unidade são 40 empregos diretos que dependem

essencialmente dessas comercializações para completar seus salários.

ZOO
O Zoológico de Cascavel não abre hoje
devido ao dia de manutenção, mas
permanecerá funcionando para visitação
normalmente no feriadão, das 8h às 17h30.

SHOPPINGS
O Shopping JL abre a
praça de alimentação das
10h às 22h e as lojas e
cinema das 14h ás 20h,
já o Shopping West Side
abre a praça de
alimentação e cinema das
13h30 às 22h10 e as
lojas abrem de acordo
com os proprietários.

EDUCAÇÃO
A Unioeste, Centro Universitário Univel e
Centro Universitário FAG, já param hoje
e fazem recesso acadêmico, retornando as
atividades normais no dia 16. Os
colégios estaduais, as escolas municipais e
Cmeis vão funcionar normalmente na
segunda, só ficam fechados nos feriados.

Comércio estará FECHADO
nesta terça-feira

ARQUIVO
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E os culpados?
Já o Estado afirma que vai investigar o que deu origem à rebelião,

apurar os culpados e decidir como agir. Leia-se aqui, portanto, que as
possíveis falhas a serem investigadas dizem respeito à direção da
penitenciária, que não muda por enquanto, ou se houve falha de

serviço dos agentes. No momento em que iniciou o motim cerca de mil
presos eram cuidados por 30 agentes. Deveriam estar ali pelo menos

60, segundo o sindicato da categoria. Vale lembrar que apesar da
destruição, os presos da PEC não serão transferidos todos, haverá
apenas um remanejamento com a PIC e os levados para a 15ª SDP

(Subdivisão Policial) voltaram à Penitenciária Estadual.

depois do fim
 REBELIÃO NA PEC GANHOU, mais uma vez, repercussão
nacional e expôs fragilidade do sistema prisional do Paraná

 SINAIS DA
DESTRUIÇÃO
Imagens enviadas ontem à

reportagem mostram muitos buracos
nas paredes e muita, muita sujeira. A
sala de medicamentos, uma espécie

de farmácia, foi totalmente revirada e as
doses todas espalhadas pelo chão,
destruídas. Colchões empilhados em

meio a poças d´água, salas de arquivos
documentais totalmente reviradas e os
móveis que foram encontrados pela

frente, totalmente destruídos.

IMAGENS internas mostram setores
totalmente revirados e móveis destruídos
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O estudante do terceiro ano do
Ensino Médio na cidade de Catan-
duvas, Eduardo Conte, veio ontem
a Cascavel para o segundo dia de
prova do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Levou três horas
para concluir a avaliação e acredi-
ta ter se saído bem. Ele almeja uma
bolsa, integral ou parcial, no curso
de Engenharia Civil, mas reconhe-
ceu que a prova de Matemática foi
a mais difícil do dia e todas as disci-
plinas, segundo ele, apresentaram
uma grau mediano de dificuldades.
“Matemática estava bem difícil,
mas hoje [ontem] estava menos
complicado que no domingo pas-
sado quando teve a redação. Eu
usei todo o tempo disponível para
fazer a prova aquele dia e agora
consegui sair às 16h30”, avaliou.

A também estudante do tercei-
ro ano do Ensino Médio, Cássia
Marafon, está bem confiante. Ela vai
usar a nota do Enem para tentar
uma vaga em uma universidade
pública para o curso de Direito.
“Para mim que sou da área de hu-
manas, achei a prova de exatas um
tanto difícil, mas de modo geral, o
grau de dificuldade foi mediano,
principalmente Química e Física.
Mas acho que dá para passar”,

Com dificuldade mediana

comemora antecipadamente.
Além de cursar o último ano do

Ensino Médio, ela conciliou os ho-
rários de estudos com um cursinho
gratuito oferecido pela Unioeste.
“Me preparei em escola pública,
cursinho gratuito e quero conquis-
tar uma vaga em uma universidade

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

ENEM EM DOIS DOMINGOS
Pela primeira vez o Enem é feito em dois domingos diferentes. No primeiro foi
a redação e a prova de linguagens. Ontem a avaliação correspondeu à prova
de exatas. O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública
de ensino superior e a porta que dá acesso a bolsas de estudo integrais ou
parciais nas instituições privadas.

pública. Tomara que eu esteja bem
preparada para isso”, destacou ao
lembrar que fez a prova no ano pas-
sado como treinamento e alcançou
pontuação acima dos 700 pontos.

ANTES DA PROVA, ansiedade pelo que estava por vir, depois a expectativa do pré-gabarito e
conferir erros e acertos
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Ontem foi dia de muito trabalho
na limpeza e início da reestrutura-
ção da PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). A reportagem do Hoje
News flagrou alguns móveis e a
movimentação externa à estrutura
dando início aos reparos.

Após uma rebelião que durou 44
horas, iniciada por volta das 15h
de quinta-feira e encerrada às 10h
de sábado passado, com um sal-
do de 28 feridos e um morto, o res-
caldo do motim segue sem muitos
dados oficiais.

O diretor do Depen (Departa-
mento Penitenciário do Paraná),
Luiz Alberto Cartaxo, disse duran-
te entrevista coletiva na tarde de
sábado que a destruição desta vez
foi menor que a registrada na rebe-
lião de 2014, mas foi enfático em
dizer que nem a imprensa ou repre-
sentantes de grupos ligados aos
direitos humanos, por exemplo, te-
rão acesso à estrutura.

Um dia

Sem visitas nas
penitenciárias
Ainda durante a coletiva na tarde de sábado,
Cartaxo foi enfático em dizer que as visitas
ficarão suspensas a todos os detentos da PEC
e da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel)
até que as melhorias sejam concluídas na PEC,
o que não há um prazo para ocorrer. Medida
que já gera indignação nos familiares. “Meu
filho não participou da rebelião, não ajudou em
nada e nem queria se envolver nisso e agora vai
ser castigado com os demais”, denuncia uma
mãe. Segundo o diretor do Depen, a medida é
necessária para garantir a segurança e a
integridade física de todos. “Só terá acesso à
parte interna da penitenciária durante este
período quem estiver envolvido diretamente nas
reformas, os agentes e os presos que ajudarão
nos trabalhos. Eles destruíram, vão ter que
reconstruir”, afirmou.

 Sem número de
fugitivos

O número de fugitivos também
não foi informado ainda. No

sábado Cartaxo considerou que
“alguns presos fugiram por dois
tuneis” e que outras estruturas

preparadas para a fuga não foram
usadas. Já extraoficialmente se

considera que centenas podem ter
fugido. Aliás, o real motivo do

motim, a que se tem notícia, foi
para acobertar uma fuga em

massa, descartando uma disputa
interna entre facções criminosas.

O futuro dos agentes
Com um saldo de três agentes feitos reféns, dois deles

feridos e todos altamente traumatizados e que deverão ficar por
algum tempo afastados de suas funções, além de um déficit

estadual de 1,6 mil profissionais no setor, o futuro dos agentes
penitenciários do Paraná será discutido nos próximos dias.
Para a presidente do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Peniten-

ciários do Paraná), Petruska Niclevisk Sviercoski, tudo o que ocorreu
foi uma tragédia anunciada, não se trata de uma obra do acaso ou
uma fatalidade e que nos próximos dias o sindicato convocará uma

assembleia para decidir as ações a serem tomadas contra o Estado.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

INTENSA movimentação ontem para os reparos na estrutura
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“Comunicação para

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

O
slogan em destaque
é o que a Secretaria
de Comunicação
Social da Prefeitura
de Cascavel

defende. À frente desse setor
responsável por levar
informações à população, está
o jornalista Ivan Zuchi, que
compartilha a vasta experiência
na área da comunicação,
sobretudo, ao lado do prefeito
Leonaldo Paranhos, para que a
missão seja cumprida.
O secretário de Comunicação
Social da Prefeitura de Cascavel
diz que o desafio é recuperar o
tempo perdido e reconhece
que os mecanismos por meio
da tecnologia têm contribuído
para que os assuntos em pauta
no poder público cheguem ao
conhecimento da população.
“É preciso que o cidadão tenha
facilidade de acesso e consiga
conversar com a prefeitura,
expor necessidades,
reclamações e até mesmo
denúncias, como recebemos
eventualmente. As redes
sociais nos possibilitam isso
com muita rapidez, sem que
haja ruídos no meio do
caminho”, destaca.
Além das inovações visíveis na
área da comunicação, o
secretário fala sobre o
compromisso diário da Secom
para atender da melhor
maneira a imprensa de
Cascavel, a qual ele considera a
mais engajada do Paraná.
“Conheço a de Curitiba,
Londrina, Maringá e não temos
uma imprensa com tanta
intensidade nessas cidades
como em Cascavel. Aqui temos
mais veículos e extremamente
engajados”, ressalta Zuchi.
Confirma a seguir a íntegra da
entrevista:

Recuperação
“A Secom adotou como slogan: Comunica-
ção para construir cidadania e estamos
tentando recuperar o tempo perdido. O
advento das redes sociais é muito anteri-
or a 2014, que é o período que o atual con-
trato de publicidade foi licitado onde já
havia o advento das redes sociais como
Facebook e o Twitter, que era mais usado.
No entanto, o edital não prevê nada de tra-
balho nesse sentido e que as agências pos-
sam fazer o trabalho de produção das re-
des sociais. Nesse aspecto estamos ino-
vando, inclusive com o novo edital”.

Redes sociais
“As redes sociais são facilitadores de co-
municação, pois a informação vai direto
ao consumidor. É a ferramenta mais hori-
zontal. Antigamente tínhamos o veículo fa-
lando para o público, mas em uma posi-
ção acima, sem que as pessoas pudessem
interagir. A prefeitura é como um veículo
de comunicação e todo dia produz infor-
mação. Então é preciso que o cidadão, ou
seja, nosso público, tenha facilidade de
acesso e consiga conversar com a prefei-
tura, expor necessidades, reclamações e
até mesmo denúncias como recebemos
eventualmente. As redes sociais nos pos-
sibilitam isso com muita rapidez, sem que
haja ruídos no meio do caminho”.

Dedicação
“Desde 2011, no gabinete do Paranhos,
começamos a ter uma atuação
mais intensa nas redes sociais.
Eu mesmo já tive uma atua-
ção mais intensa, hoje já
deixei o Facebook, porque
não conseguia mais cui-
dar do assessorado
que nesse momento é
o prefeito. Antes
mantinha uma ativi-

dade muito intensa no Twitter e já cheguei
a ter 25 mil seguidores e um blog em Curi-
tiba que, inclusive, pautou matérias im-
portantes”.

Lives
“Nós da equipe já percebíamos que era uma
ferramenta muito forte e Paranhos fazia li-
ves no gabinete, no início da manhã ou no
fim da tarde, depois do expediente. Perce-
bemos que isso trazia um bom resultado,
pois as pessoas estavam ansiosas por esse
canal de comunicação. Não só para dizer
boa noite ou parabéns ao deputado, mas
para cobrá-lo e apresentá-lo reivindicações
e com isso tínhamos a participação de pes-
soas de todo o Paraná”.

Referência
“Quando o Paranhos assumiu a Prefeitu-
ra de Cascavel e inovou pelo fato de um
prefeito ir às ruas fazer lives e reclamar
de alguns serviços ruins, ele se tornou o
verdadeiro fiscal da cidade. Houve comen-
tários de que ele é o Dória de Cascavel,
mas respondi que o Dória é o Paranhos de

São Paulo porque o
Paranhos começou a
fazer lives muito an-
tes dele”.

Licitação
“Os editais de pu-
blicidade não são

muito diferentes
de cidade a ci
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 67
Homicídios 54
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.024
Furtos 2.903
Veículos (furtos/roubos) 884
Outros 3.032

Acidentes 2.378
Colisões 2.167
Atropelamentos 180
Mortes 46

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apre-
endeu 11.098 munições para pistola e
fuzil neste fim de semana em Guaíra.

As munições estavam em um auto-
móvel Palio, que transitava pela BR-
163, vindo do Mato Grosso do Sul. A
apreensão é a maior feita pela PRF em
2017 no Paraná, e uma das maiores
já registradas este ano em todo o País.

Uma equipe da PRF, de plantão
na Unidade Operacional Ponte Ayr-
ton Senna, deu ordem de parada ao
motorista, que desobedeceu e ace-
lerou, em fuga.

Mais à frente, o homem abando-
nou o veículo. Ele correu a pé em
direção a uma área de mata e até o
fechamento desta edição não havia

DAS MUNIÇÕES
Das mais de 11 mil munições
apreendidas, cinco mil são de calibre
9 milímetros, 4,9 mil de calibre .40.
Foram encontradas ainda 798
munições para fuzil calibre 7,62 e
400 munições para fuzil calibre
5,56.

sido capturado. O veículo tem placa
de Curitiba e levava ainda 53,5 qui-
los de maconha.

POR POUCO
Uma criança de dois anos foi
atropelada de raspão na noite do
último sábado no Bairro Santa Cruz.
O fato ocorreu na saída de uma igreja
quando o garoto teria corrido para a
rua sendo então atingido de raspão
por um carro. Por sorte, o motorista
do Celta trafegava em baixa
velocidade. A criança foi socorrida
pelo Siate e levada para atendimento
médico na UPA Pediátrica, apesar de
não ter lesões visíveis.

11 mil munições
apreendidas

FÁBIO DONEGÁ

PRF

APREENSÃO é
a maior do ano no
Paraná e uma das
maiores do Brasil
neste ano
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MARISA PADILHA VIEIRA
13 de maio de 1969

30 de outubro 2017

Amor pela profissãoUnião
No próximo mês eles

completariam 27 anos de
casados e Clodimar lembra

da história do casal vivenda
intensamente com muito

amor. “Tivemos uma
convivência muito boa e
posso dizer que a Marisa

viveu a vida por completo.
Estudou, se formou e

construiu uma família”,
comenta o esposo.

O dom de ensinar fez com que
a professora Marisa Padilha Viei-
ra se tornasse um exemplo pelas
escolas onde atuou em Cascavel.
Ela seguia o trabalho não apenas
com a missão de levar o conheci-
mento aos alunos, mas de manei-
ra com que todos se sentissem
amados e respeitados.

“Ela se preocupava muito com as
crianças até mesmo como uma mãe
e tinha muito carinho pelo trabalho e
por todos os alunos”, lembra o es-
poso Clodimar Gonçalves Vieira.

ITA SAMPAIO
Atualmente a professora lecionava na Escola Muni-

cipal Ita Sampaio, no Bairro Parque Verde. Sempre dis-
posta a seguir a vida com alegria e com orgulho pela
profissão que tinha, Marisa enfrentou um momento
difícil quando passava por uma bateria de exames.
“Médicos informaram que havia uma suspeita de leu-
cemia”, afirma o esposo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

No dia 30 de outubro, não resistiu a um quadro de
AVC (Acidente Vascular Cerebral) e faleceu aos 48 anos.
Deixa o esposo Clodimar e duas filhas – Letícia, de 16

anos, e Jéssica, de 24. Foi sepultada no Cemitério
Parque São Luiz, em Cascavel.
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Perfil
 Ivan Zuchi é formado em Jornalismo pela Univel e pós-graduado em

Comunicação Política e imagem pela UFPR – Universidade Federal do Paraná.

 Atuou durante 13 anos em Cascavel passando pela Rádio Colméia, jornais Hoje e
O Paraná, Rádio Jovem Pan e CGN – Central Gazeta de Notícias. Em Curitiba
assessorou o prefeito Leonaldo Paranhos, ainda no cargo de deputado estadual,
por dois mandatos e retornou a Cascavel onde atualmente está à frente da
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura.

construir cidadania”
dade. Tivemos como modelo edital do go-
verno do Estado, e mesclamos com o de
Maringá e Londrina e consultamos várias
pessoas. Um dos avanços é que se por
acaso tivermos agências de fora na licita-
ção, que elas mantenham aqui na cidade
um escritório, para produzir conteúdo, não
só de representação. É necessário um es-
critório com contato publicitário, com pes-
soas especialistas em mídia e dois profis-
sionais de criação, que não dependam de
consultar alguém de Curitiba, por exem-
plo. Outra inovação é que tenha a possi-
bilidade de produzir conteúdo para a in-
ternet. São duas inovações importantes e
a agência terá maior representatividade
aqui e conseguirá produzir materiais com
mais rapidez e qualidade”.

Imprensa
“Vivi grande parte da minha escola profis-
sional aqui e acredito que a imprensa de
Cascavel talvez seja a mais combativa e
engajada de todo o Paraná. Conheço a de
Curitiba, Londrina, Maringá e não temos
uma imprensa com tanta intensidade nes-
sas cidades como em Cascavel. Aqui temos
mais veículos, extremamente engajados, e
uma imprensa que te cobra a toda tempo”.

Demanda
“Nós respondemos em média cerca de 130
e-mails à imprensa com solicitações de pau-
ta. Precisamos buscar informação para re-
passá-la a vocês, fazer contato com secretá-
rios e diversos órgãos de comunicação dire-
ta ou indireta, agendar ou cancelar entrevis-
tas, então isso gera uma demanda de traba-
lho muito intensa, considerando que a equi-
pe da Secom é pequena e em relação a jorna-
listas formados, contamos com três”.

Mudanças
“Não temos ainda um departamento de pu-
blicidade e uma coisa que talvez aconteça e

isso já foi para a Câmara é uma modificação
na estrutura de Secretaria de Comunicação
Social, com a criação de um departamento
de publicidade e um de imprensa, pois são
duas coisas distintas. O ideal é que a gente
tivesse um departamento de criação até para
acompanhar o trabalho das agências, pois
hoje isso fica tudo a cargo do secretário”.

Campanha
“As secretarias nos enviaram o que tinham
programado e nós condensamos isso em
um mesmo calendário que estamos ad-
ministrando, pois algumas datas e horá-
rios vão mudando. Temos várias inaugu-
rações, anúncios de licitações e progra-
mas para campanha de aniversário de
Cascavel. Ao todo são 68 ações iniciadas
já no dia 5 de novembro”.

Portal
“A primeira dificuldade que encontramos
quando chegamos aqui foi com o site. O
portal da prefeitura de Cascavel além de
ser antiquado, não permite que haja con-
versa com algumas linguagens mais mo-
dernas de informática. A empresa que tra-
balha com os dados da prefeitura, o IPM,
está produzindo uma nova proposta, mas
há conflitos para migrar algumas ideias
daquilo que seria um portal ideal”.

Inovação
“Queremos inovar, mais espaço para vídeos,
pois as pessoas estão muito ligadas a isso.
Então, queremos que tudo isso esteja dentro
do portal e ao mesmo tempo ampliar o aces-
so da informação ao cidadão e tornar tudo
mais transparente. O portal é muito tímido e
temos dificuldades para encontrar algumas
informações. Acreditamos que até o fim do
ano consigamos acertar isso”.
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Um dia para levar a família na
Expovel. Assim foi a tarde deste do-
mingo para muitos pais que aprovei-
taram o dia de sol intenso e leva-
ram os pequenos, principalmente
para o recinto de animais. Era a opor-
tunidade para quem vive na cidade
ver de perto animais com mais de
uma tonelada. Os gigantes da bovi-
nocultura de leite e de carne.

O encantamento estava nos
olhos do pequeno Artur de quatro
anos. “Ele é muito grande”, ao ana-
lisar de pertinho um deles.

Os pais Eduardo e Sônia de
Melo também gostaram do que vi-
ram. “Eles gostam muito dos ani-
mais e foi a primeira vez que viram
eles assim, de pertinho”, afirmou.

Também há mais conforto térmico
para os visitantes com a cobertura
colocada na rua da entrada principal.

Dia da família na Expovel
A 38º edição da Expovel começou na sexta-feira e segue até o dia 15 de
novembro, quarta-feira. Promovida pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná,
a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel é uma das
mais tradicionais festas do interior do Estado. A feira ocorre no Parque Celso
Garcia Cid. O evento costuma atrair visitantes de vários municípios para
prestigiar as exposições de maquinários e animais, leilões, difusão de
tecnologias de produção, shows artísticos, rodeios, parque de diversão e
gastronomia, entre outras atrações.

A

 NOVIDADE
Em 2017, uma das novidades é um
bar suspenso a 30 metros de altura,
onde os visitantes poderão sentar e
apreciar a vista enquanto se refrescam.

SHOWS
Ainda estão na lista dos shows o de
Gusttavo Lima nesta terça-feira no
Pavilhão da Indústria e Comércio e os
ingressos estão à venda pelo site.

38ª edição

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

VISITANTES
No ano passado cerca de 140 mil
pessoas passaram pelo parque. Esse
ano a expectativa é superar esse
número.  A entrada é gratuita nos seis
dias de evento, apenas os shows terão
ingressos para venda.

gente@jhoje.com.br
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Vozes Haitianas
O Coral Católico de Vozes

Haitianas vai se apresentar
dia 9 de dezembro,

durante o 2° Festival da
Cultura Haitiana, que será
realizado na Praça Wilson

Joffre, em Cascavel,
às 13h30.

 Curso sobre Licitação eletrônica
Nesta quinta, a Acic promoverá o  workshop sobre

Licitação Eletrônica. O curso será 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.

Mais informações pelo telefone 3321-1421.

A Bela e a Fera
O espetáculo A Bela e a Fera será apresentado em Cascavel

dia 25 de novembro. A megaprodução com 30 integrantes e
mais de 150 figurinos será no Clube Tuiuti, às 18h. Os

ingressos podem ser adquiridos pelo site https://
www.ingressonacional.com.br/bela-e-a-fera-o-music.

FÁBIO DONEGÁ

FERNANDA e LUIZ FELIPE, no Jantar de Premição da Amop
BRUNA PERETTTO FOTOGRAFIA

 Para conseguir a amizade de
uma pessoa digna é preciso

desenvolvermos em nós mesmos
as qualidades que naquela

admiramos.
SÓCRATES

PEDRO
ROBERTO DE
PAULA,
aniversariante
do dia.
Parabéns!

CRÉDITO

GILCI BATISTA
PEREIRA e MARIA DE
LOURDES PEREIRA,
comemorando
50 anos de união.
Felicidades
ao casal!

GILCI BATISTA
PEREIRA e MARIA DE
LOURDES PEREIRA,
comemorando
50 anos de união.
Felicidades
ao casal!
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O fechamento da Avenida Brasil
entre a Rua Sete de Setembro e a
Avenida Carlos Gomes, para práticas
de lazer nas tardes de domingo, caiu
no gosto da população de Cascavel.
Na tarde de ontem, uma multidão
compareceu ao centro da cidade para
práticas esportivas, culturais ou para
simples momentos de recreação.

Alguns aproveitaram o tempo para
tomar chimarrão ou tererê e bater
papo. “Eu gostei, adorei, tem um lu-
gar agora a mais para levar as crian-
ças, desafoga alguns lugares de Cas-
cavel que geralmente nos domingos
ficam muito cheios. É uma opção a
mais, gostei”, diz Sandra, que levou
a filhinha para brincar na avenida.

O “Domingão-Calçadão-Fecha-
dão” abre espaço para lazer das 13
às 18 horas, quando o trecho é fe-

Lazer no calçadão
chado para o tráfego de veículos.
Cidadãos de todas as idades po-
dem usar o espaço para caminha-
das na pista dos veículos, pedalar
livremente, patinar ou andar de ska-
te, brincar, correr, levar o violão e
sua roda de amigos, enfim, curtir a
avenida de uma maneira agradável,
sem a presença de automóveis.

EXPOSIÇÃO
Ontem, uma das atrações foi a
participação da Avac
(Associação de Veículos Antigos
de Cascavel), que levou para
frente da Catedral Nossa Senhora
Aparecida verdadeiras relíquias
para os apaixonados por
antigomobilismo poderem apreciar
a exposição.

TARDE foi de muita diversão na principal
via pública de Cascavel

AÍLTON SANTOS
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PINTE O DESENHO CONFORME A LEGENDA

Toda a graça de Emanuel Pacher Bevolo
A linda Julia, que apagou velinhas recentemente ao
lado da mamãe Vanessa Bailando muita graça, Clara Fonseca Fappi

RODRIGO DASSIE VITOR PINHEIRODIVULGAÇÃO

LIGUE OS PONTOS E DESCUBRA
O DESENHO

QUER PUBLICAR A FOTO DO SEU FILHO OU FILHA
NA COLUNA? ENVIE PARA

DIAGRAMANEWS@JHOJE.COM.BR
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A nova redação da CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho) co-
meçou a valer no último sábado
(11). A Reforma Trabalhista que
foi proposta por cientistas políti-
cos e sancionada pelo presiden-
te da República, Michel Temer, no
dia 11 de julho, teve a participa-
ção fundamental da Amic Oeste
Paraná no texto-base, por meio de
propostas de modificações nas
leis trabalhistas, entre elas, des-
tacam-se melhorias no relaciona-
mento entre empregado e empre-
gador e medidas que podem au-
mentar a geração de empregos no

Agora é lei!

Para o atual presidente da Amic
Oeste - PR, Celso Bevilacqua, a
vitória da reforma
trabalhista é recebida com
grande alegria e afirma que
a conquista é de
todo o Brasil.
De acordo com o Juiz, o
Brasil precisava desta
remodelação, pois pelos
cálculos do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) existem 13 milhões
de brasileiros desempregados.
Por outro lado, há cerca de 60
a 70% de empregadores de
Micro e Pequenas Empresas que
têm até 15 empregados, segundo
dados do IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada).

Conquistas

País. São mais de 100 pontos al-
terados.

Pensando em fortalecer as em-
presas de micro e pequeno porte
e esclarecer as novas mudanças,
a entidade trouxe para Cascavel no
dia 10 de agosto o Juiz Federal do
Trabalho e integrante da comissão
de redação da Reforma Trabalhis-
ta, Marlos Augusto Melek, autor de
um dos livros mais vendidos do
Brasil: “Trabalhista! E agora?” Ele
ministrou uma palestra homônima,
ressaltando o que esperar da re-
forma trabalhista em um ambien-
te hostil para os negócios.

REEQUILÍBRIO
“Forças que interagem nos trazem a
convicção de que a CLT precisava
buscar um reequilíbrio, até porque
a de 1940 é de uma época em
que e a mulher precisava de
autorização do marido para propor
uma ação judicial ou ainda, que a
mulher que trabalhasse na oficina
do pai do marido não teria direito
trabalhista algum. Isto era vigente
até hoje, por isso a importância de
colocar o país em consonância com
a realidade mundial, tornando o
Brasil mais competitivo e reduzindo
o Custo Brasil que em muito é
representado não só pelos
encargos, burocracia, mas por uma
ameaçadora legislação trabalhista”,
salienta o juiz.

Nova lei trabalhista alterou mais de 100 pontos da CLT

ARQUIVO

REMODELAÇÃO
De acordo com o Juiz, o Brasil precisava desta remodelação, pois pelos cálculos
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) existem 13 milhões de
brasileiros desempregados. Por outro lado, há cerca de 60 a 70% de
empregadores de Micro e Pequenas Empresas que têm até 15 empregados,
segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

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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FONTE: O ESTADO DE SÃO PAULO

N  o  velas
 • REDE GLOBO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECORD • O RICO E LÁZARO

Nabonido pede para Daniel ficar de olho em Belsazar. Nabonido
de se despede da mulher e filho. Belsazar comemora a partida do
pai. Joana fica surpresa ao saber que Ebede-Meleque deixará a cida-
de. Rabe-Sáris se irrita com o pedido de separação de Namnu. Zac e
Nabonido deixam o palácio. Arioque defende Namnu. Fassur diz à
Elga que Joana é uma feiticeira. Joana se despede de Ebede-Mele-
que. Dana descobre que Joana será acusada de bruxaria. Neusta se
despede de Daniel. Rebeca pede para ainda não falarem a verdade
para Labash-Marduk. Alguns sacerdotes vão até a casa de Ravina e
dão voz de prisão à Joana. Elga diz que Fassur está sendo atacado
por demônios.  Asher passeia na cidade com Lior e Benjamin. Joana
tenta se defender das acusações de Fassur, mas é levada presa.

MALHAÇÃO
 Benê afirma a Keyla que não quer

falar sobre a volta de seu pai. Benê
mostra sua nova música para as ami-
gas e conta como a compôs. Keyla in-
siste para que Benê desabafe sobre seu
pai, e a menina conta como ele entrou
em contato com Josefina. Benê e Juli-
nho falam sobre suas memórias do pai.
Lica se comporta de forma alterada.
Cícero pede o divórcio a Josefina e con-
ta que tem outra família, ignorando a
paternidade de Benê.

TEMPO DE AMAR
Em Portugal, Delfina confirma sua

denúncia anônima contra o convento de
Irmã Imaculada. José Augusto sonda
Angélica sobre Tereza. Fernão seduz
Tereza, mas Firmino resgata a moça.
Fernão provoca Guiomar e Moniz. Te-
reza confessa a José Augusto que gos-
taria de se casar com Fernão. Em São
Vital, Vicente e Maria Vitória falam com
Padre Orlando sobre Inácio. No Rio,
Celeste Hermínia volta para casa. Pe-

pito trata do pagamento de Alzira com
François, e Balbina se preocupa. Lu-
cinda exige que seu casamento com
Inácio seja discreto.

PEGA PEGA
Maria Pia avisa a Athaíde que aci-

onou o advogado para libertá-lo da ca-
deia. Lourenço concorda em ajudar
Eric. Arlete diz a Júlio que Pedrinho o
convidou para a inauguração da loja.
Antônia substitui Nina na proteção
policial a Arlete. Maria Pia chama Ma-
lagueta para dormir com ela em sua
casa. Eric conta a Luiza que Louren-
ço irá ajudá-lo na investigação sobre
o passado de Athaíde. Eric não gosta
da presença de Júlio em seu hotel e o
filho de Arlete decide deixar a inaugu-
ração da loja de Pedrinho.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara expulsa Gael de casa. Rena-

to não aceita a proposta de Sophia.
Sophia convence Gael a se manter lon-
ge de Clara. Clara pede ajuda a Renato
e abandona Gael. Samuel passa a noi-
te com Suzy. Renato leva Clara para a

casa de Josafá. Natanael vê Duda per-
to de sua casa e se enfurece. Um ho-
mem leva Elizabeth/Duda para casa
e a rouba. Natanael planeja o desa-
parecimento da ex-nora. Bruno pen-
sa em Raquel. Gael descobre que
Clara saiu de casa. Renato leva Mer-
cedes até Clara. Samuel marca um
encontro com um rapaz.

CARINHA DE ANJO
Vitor reabre o LePf. Gustavo passa

pela praça e vê Cecília. O pai de Dulce
diz que faz tempo que os dois não se
encontram. Inácio e Diana presenteiam
os filhos. Gustavo pergunta se Cecília
está feliz. A ex-noviça diz que o empre-
sário que deve estar bem, pois está
namorando Verônica que pode encon-
trar um novo amor. Gustavo insiste
se a decisão de Cecília foi assertiva,
mas ela decide ir embora sem res-
ponder. Miguel e Zé Felipe ganham
bicicletas e Zeca ganha um amplifica-
dor novo para que ele possa retomar a
carreira de cantor.

Elga diz
que Fassur
está sendo

atacado por
demônios

DIVULGAÇÃO

 • SBT
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“Comunicação para

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

O
slogan em destaque
é o que a Secretaria
de Comunicação
Social da Prefeitura
de Cascavel

defende. À frente desse setor
responsável por levar
informações à população, está
o jornalista Ivan Zuchi, que
compartilha a vasta experiência
na área da comunicação,
sobretudo, ao lado do prefeito
Leonaldo Paranhos, para que a
missão seja cumprida.
O secretário de Comunicação
Social da Prefeitura de Cascavel
diz que o desafio é recuperar o
tempo perdido e reconhece
que os mecanismos por meio
da tecnologia têm contribuído
para que os assuntos em pauta
no poder público cheguem ao
conhecimento da população.
“É preciso que o cidadão tenha
facilidade de acesso e consiga
conversar com a prefeitura,
expor necessidades,
reclamações e até mesmo
denúncias, como recebemos
eventualmente. As redes
sociais nos possibilitam isso
com muita rapidez, sem que
haja ruídos no meio do
caminho”, destaca.
Além das inovações visíveis na
área da comunicação, o
secretário fala sobre o
compromisso diário da Secom
para atender da melhor
maneira a imprensa de
Cascavel, a qual ele considera a
mais engajada do Paraná.
“Conheço a de Curitiba,
Londrina, Maringá e não temos
uma imprensa com tanta
intensidade nessas cidades
como em Cascavel. Aqui temos
mais veículos e extremamente
engajados”, ressalta Zuchi.
Confirma a seguir a íntegra da
entrevista:

Recuperação
“A Secom adotou como slogan: Comunica-
ção para construir cidadania e estamos
tentando recuperar o tempo perdido. O
advento das redes sociais é muito anteri-
or a 2014, que é o período que o atual con-
trato de publicidade foi licitado onde já
havia o advento das redes sociais como
Facebook e o Twitter, que era mais usado.
No entanto, o edital não prevê nada de tra-
balho nesse sentido e que as agências pos-
sam fazer o trabalho de produção das re-
des sociais. Nesse aspecto estamos ino-
vando, inclusive com o novo edital”.

Redes sociais
“As redes sociais são facilitadores de co-
municação, pois a informação vai direto
ao consumidor. É a ferramenta mais hori-
zontal. Antigamente tínhamos o veículo fa-
lando para o público, mas em uma posi-
ção acima, sem que as pessoas pudessem
interagir. A prefeitura é como um veículo
de comunicação e todo dia produz infor-
mação. Então é preciso que o cidadão, ou
seja, nosso público, tenha facilidade de
acesso e consiga conversar com a prefei-
tura, expor necessidades, reclamações e
até mesmo denúncias como recebemos
eventualmente. As redes sociais nos pos-
sibilitam isso com muita rapidez, sem que
haja ruídos no meio do caminho”.

Dedicação
“Desde 2011, no gabinete do Paranhos,
começamos a ter uma atuação
mais intensa nas redes sociais.
Eu mesmo já tive uma atua-
ção mais intensa, hoje já
deixei o Facebook, porque
não conseguia mais cui-
dar do assessorado
que nesse momento é
o prefeito. Antes
mantinha uma ativi-

dade muito intensa no Twitter e já cheguei
a ter 25 mil seguidores e um blog em Curi-
tiba que, inclusive, pautou matérias im-
portantes”.

Lives
“Nós da equipe já percebíamos que era uma
ferramenta muito forte e Paranhos fazia li-
ves no gabinete, no início da manhã ou no
fim da tarde, depois do expediente. Perce-
bemos que isso trazia um bom resultado,
pois as pessoas estavam ansiosas por esse
canal de comunicação. Não só para dizer
boa noite ou parabéns ao deputado, mas
para cobrá-lo e apresentá-lo reivindicações
e com isso tínhamos a participação de pes-
soas de todo o Paraná”.

Referência
“Quando o Paranhos assumiu a Prefeitu-
ra de Cascavel e inovou pelo fato de um
prefeito ir às ruas fazer lives e reclamar
de alguns serviços ruins, ele se tornou o
verdadeiro fiscal da cidade. Houve comen-
tários de que ele é o Dória de Cascavel,
mas respondi que o Dória é o Paranhos de

São Paulo porque o
Paranhos começou a
fazer lives muito an-
tes dele”.

Licitação
“Os editais de pu-
blicidade não são

muito diferentes
de cidade a ci
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 67
Homicídios 54
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.024
Furtos 2.903
Veículos (furtos/roubos) 884
Outros 3.032

Acidentes 2.378
Colisões 2.167
Atropelamentos 180
Mortes 46

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apre-
endeu 11.098 munições para pistola e
fuzil neste fim de semana em Guaíra.

As munições estavam em um auto-
móvel Palio, que transitava pela BR-
163, vindo do Mato Grosso do Sul. A
apreensão é a maior feita pela PRF em
2017 no Paraná, e uma das maiores
já registradas este ano em todo o País.

Uma equipe da PRF, de plantão
na Unidade Operacional Ponte Ayr-
ton Senna, deu ordem de parada ao
motorista, que desobedeceu e ace-
lerou, em fuga.

Mais à frente, o homem abando-
nou o veículo. Ele correu a pé em
direção a uma área de mata e até o
fechamento desta edição não havia

DAS MUNIÇÕES
Das mais de 11 mil munições
apreendidas, cinco mil são de calibre
9 milímetros, 4,9 mil de calibre .40.
Foram encontradas ainda 798
munições para fuzil calibre 7,62 e
400 munições para fuzil calibre
5,56.

sido capturado. O veículo tem placa
de Curitiba e levava ainda 53,5 qui-
los de maconha.

POR POUCO
Uma criança de dois anos foi
atropelada de raspão na noite do
último sábado no Bairro Santa Cruz.
O fato ocorreu na saída de uma igreja
quando o garoto teria corrido para a
rua sendo então atingido de raspão
por um carro. Por sorte, o motorista
do Celta trafegava em baixa
velocidade. A criança foi socorrida
pelo Siate e levada para atendimento
médico na UPA Pediátrica, apesar de
não ter lesões visíveis.

11 mil munições
apreendidas

FÁBIO DONEGÁ

PRF

APREENSÃO é
a maior do ano no
Paraná e uma das
maiores do Brasil
neste ano
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Ontem foi dia de muito trabalho
na limpeza e início da reestrutura-
ção da PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). A reportagem do Hoje
News flagrou alguns móveis e a
movimentação externa à estrutura
dando início aos reparos.

Após uma rebelião que durou 44
horas, iniciada por volta das 15h
de quinta-feira e encerrada às 10h
de sábado passado, com um sal-
do de 28 feridos e um morto, o res-
caldo do motim segue sem muitos
dados oficiais.

O diretor do Depen (Departa-
mento Penitenciário do Paraná),
Luiz Alberto Cartaxo, disse duran-
te entrevista coletiva na tarde de
sábado que a destruição desta vez
foi menor que a registrada na rebe-
lião de 2014, mas foi enfático em
dizer que nem a imprensa ou repre-
sentantes de grupos ligados aos
direitos humanos, por exemplo, te-
rão acesso à estrutura.

Um dia

Sem visitas nas
penitenciárias
Ainda durante a coletiva na tarde de sábado,
Cartaxo foi enfático em dizer que as visitas
ficarão suspensas a todos os detentos da PEC
e da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel)
até que as melhorias sejam concluídas na PEC,
o que não há um prazo para ocorrer. Medida
que já gera indignação nos familiares. “Meu
filho não participou da rebelião, não ajudou em
nada e nem queria se envolver nisso e agora vai
ser castigado com os demais”, denuncia uma
mãe. Segundo o diretor do Depen, a medida é
necessária para garantir a segurança e a
integridade física de todos. “Só terá acesso à
parte interna da penitenciária durante este
período quem estiver envolvido diretamente nas
reformas, os agentes e os presos que ajudarão
nos trabalhos. Eles destruíram, vão ter que
reconstruir”, afirmou.

 Sem número de
fugitivos

O número de fugitivos também
não foi informado ainda. No

sábado Cartaxo considerou que
“alguns presos fugiram por dois
tuneis” e que outras estruturas

preparadas para a fuga não foram
usadas. Já extraoficialmente se

considera que centenas podem ter
fugido. Aliás, o real motivo do

motim, a que se tem notícia, foi
para acobertar uma fuga em

massa, descartando uma disputa
interna entre facções criminosas.

O futuro dos agentes
Com um saldo de três agentes feitos reféns, dois deles

feridos e todos altamente traumatizados e que deverão ficar por
algum tempo afastados de suas funções, além de um déficit

estadual de 1,6 mil profissionais no setor, o futuro dos agentes
penitenciários do Paraná será discutido nos próximos dias.
Para a presidente do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Peniten-

ciários do Paraná), Petruska Niclevisk Sviercoski, tudo o que ocorreu
foi uma tragédia anunciada, não se trata de uma obra do acaso ou
uma fatalidade e que nos próximos dias o sindicato convocará uma

assembleia para decidir as ações a serem tomadas contra o Estado.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

INTENSA movimentação ontem para os reparos na estrutura
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E os culpados?
Já o Estado afirma que vai investigar o que deu origem à rebelião,

apurar os culpados e decidir como agir. Leia-se aqui, portanto, que as
possíveis falhas a serem investigadas dizem respeito à direção da
penitenciária, que não muda por enquanto, ou se houve falha de

serviço dos agentes. No momento em que iniciou o motim cerca de mil
presos eram cuidados por 30 agentes. Deveriam estar ali pelo menos

60, segundo o sindicato da categoria. Vale lembrar que apesar da
destruição, os presos da PEC não serão transferidos todos, haverá
apenas um remanejamento com a PIC e os levados para a 15ª SDP

(Subdivisão Policial) voltaram à Penitenciária Estadual.

depois do fim
 REBELIÃO NA PEC GANHOU, mais uma vez, repercussão
nacional e expôs fragilidade do sistema prisional do Paraná

 SINAIS DA
DESTRUIÇÃO
Imagens enviadas ontem à

reportagem mostram muitos buracos
nas paredes e muita, muita sujeira. A
sala de medicamentos, uma espécie

de farmácia, foi totalmente revirada e as
doses todas espalhadas pelo chão,
destruídas. Colchões empilhados em

meio a poças d´água, salas de arquivos
documentais totalmente reviradas e os
móveis que foram encontrados pela

frente, totalmente destruídos.

IMAGENS internas mostram setores
totalmente revirados e móveis destruídos
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O estudante do terceiro ano do
Ensino Médio na cidade de Catan-
duvas, Eduardo Conte, veio ontem
a Cascavel para o segundo dia de
prova do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Levou três horas
para concluir a avaliação e acredi-
ta ter se saído bem. Ele almeja uma
bolsa, integral ou parcial, no curso
de Engenharia Civil, mas reconhe-
ceu que a prova de Matemática foi
a mais difícil do dia e todas as disci-
plinas, segundo ele, apresentaram
uma grau mediano de dificuldades.
“Matemática estava bem difícil,
mas hoje [ontem] estava menos
complicado que no domingo pas-
sado quando teve a redação. Eu
usei todo o tempo disponível para
fazer a prova aquele dia e agora
consegui sair às 16h30”, avaliou.

A também estudante do tercei-
ro ano do Ensino Médio, Cássia
Marafon, está bem confiante. Ela vai
usar a nota do Enem para tentar
uma vaga em uma universidade
pública para o curso de Direito.
“Para mim que sou da área de hu-
manas, achei a prova de exatas um
tanto difícil, mas de modo geral, o
grau de dificuldade foi mediano,
principalmente Química e Física.
Mas acho que dá para passar”,

Com dificuldade mediana

comemora antecipadamente.
Além de cursar o último ano do

Ensino Médio, ela conciliou os ho-
rários de estudos com um cursinho
gratuito oferecido pela Unioeste.
“Me preparei em escola pública,
cursinho gratuito e quero conquis-
tar uma vaga em uma universidade

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

ENEM EM DOIS DOMINGOS
Pela primeira vez o Enem é feito em dois domingos diferentes. No primeiro foi
a redação e a prova de linguagens. Ontem a avaliação correspondeu à prova
de exatas. O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública
de ensino superior e a porta que dá acesso a bolsas de estudo integrais ou
parciais nas instituições privadas.

pública. Tomara que eu esteja bem
preparada para isso”, destacou ao
lembrar que fez a prova no ano pas-
sado como treinamento e alcançou
pontuação acima dos 700 pontos.

ANTES DA PROVA, ansiedade pelo que estava por vir, depois a expectativa do pré-gabarito e
conferir erros e acertos
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Giro da
Violência

Um acidente registrado na
noite do último sábado no Bair-
ro Interlagos deixou um homem
ferido. O fato aconteceu na Rua
Manoel Pedro dos Passos quan-
do o condutor perdeu o controle
da direção em uma curva e ba-

Após pichação

Cama elástica
Uma criança de seis anos sofreu uma
fratura no braço enquanto brincava em
uma cama elástica na tarde de ontem.
Outra criança que também brincava no
local teria pisado sem querer no braço
da menina. A garota foi encaminhada
pelo Siate para a UPA Pediátrica.

Morto em confronto
O corpo de Edeaciar Erculano de
Almeida Matias, de 23 anos, foi
liberado no IML de Cascavel ontem. Ele
morreu após um confronto com a
Polícia Militar no fim da noite de
sábado em Vera Cruz do Oeste. O rapaz
teria fugido de uma abordagem da
Polícia Militar e supostamente
apontado a arma em direção à viatura.
O rapaz estaria em liberdade
condicional.

Baleado na cabeça
Um jovem de 25 anos foi trazido
ontem pelo helicóptero do Consamu
ao Hospital Universitário em Cascavel.
Ele foi baleado na cabeça em Quedas
do Iguaçu e ficou em estado
gravíssimo. O pouso ocorreu nas
proximidades do Estádio Olímpico e o
jovem foi levado pelo Samu até a
unidade hospitalar.

Um homem de 24 anos foi detido pela
Guarda Municipal na tarde de ontem
após ser flagrado pichando a estrutura
da Praça Parigot de Souza, no Bairro
Country. O jovem foi encaminhado
para a 15ª Subdivisão Policial.

DIVULGAÇÃO

Choque contra
barranco

teu contra um barranco.
O homem de 44 anos teve feri-

mentos leves. Ele foi socorrido
pelo Siate e encaminhado à UPA
Veneza. Segundo o socorristas, o
condutor apresentava sintomas de
embriaguez.

CONDUTOR teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Veneza

Uma família ficou desolada na
tarde de ontem depois que uma
casa de madeira ficou totalmen-
te destruída pelas chamas na li-
nha Bebber, no Distrito de São
João do Oeste, em Cascavel.

Há indícios que as chamas
começaram a se alastrar de-
pois de uma brincadeira de cri-
anças na varanda da casa. In-
formações extraoficiais dão

FÁBIO DONEGÁ

CASA É DESTRUÍDA PELAS CHAMAS
conta que elas manuseavam
um ar tefato que instigava o
fogo, até que as chamas come-
çaram a se alastrar rapidamen-
te pelos cômodos.

Os moradores e os vizinhos
até tentaram, mas não consegui-
ram salvar muita coisa, a não ser
poucos móveis. Quando os bom-
beiros chegaram ao local o fogo
já havia consumido tudo.

FÁBIO DONEGÁ
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Errata
Na edição de sexta-feira, o Hoje News divulgou uma foto

dos vereadores entregando uma denúncia – foto de
arquivo – e fez referência à entrega do pedido de
investigação à Comissão de Ética sobre o caso de

Damasceno Júnior. A reportagem se equivocou na escolha
da imagem, que faz parte de outro protocolo feito pelos
vereadores. Os legisladores que estão na foto em questão

não tem relação com o caso de Damasceno.

54 nomeados
A Prefeitura de Cascavel
segue nomeando
professores aprovados em
concurso neste ano. Mais
54 pessoas foram
contratadas para cargos de
professor de educação
infantil e cargo de
magistério. Desde o início
do ano, a Secretaria de
Educação vem tentando
“tapar o buraco” deixado
pela administração
anterior. A pasta começou
com falta de pessoal e,
inclusive, com salas de aula
sem professores para
assumir.

Investigação I
Na semana passada, a
reportagem do Hoje News
divulgou a investigação do
vereador Paulo Porto, que

recebeu uma informação a
respeito de um possível
crime ambiental praticado
em uma área doada pelo
Município em São João do
Oeste. Um requerimento
encaminhado ao vereador
confirmou que uma igreja
está sendo construída no
local, e, a princípio, sem
licença ambiental.

Investigação II
A prefeitura ainda não
havia se manifestado sobre
o assunto. Segundo a
Secretaria, o espaço foi
doado por meio da Lei
6.491 de 2015. E a
Secretaria de Planejamento
informa que ainda está
levantando as informações
sobre esse possível crime
ambiental, com corte de
árvores nativas, para tomar
as medidas cabíveis.

HOMENAGEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Seis presidentes de cooperativas foram homenageados com o
título de Cidadão Honorário na Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná) na sexta-feira. Os presidentes
receberam a honraria durante a solenidade do Prêmio Amop
de Jornalismo. O tradicional evento foi realizado no Tuiuti
Esporte Clube, com um jantar festivo à imprensa.

 A Prefeitura de Cascavel deve protocolar, nesta
segunda-feira, a LOA (Lei Orçamentária Anual). O prazo
para fazer isso é até o dia 15 deste mês.

 Mas, considerando os dois feriados, do aniversário de
Cascavel na terça, e o feriado da Independência no dia
15, a administração vai correr contra o tempo para fazer
isso antes do prazo.

Mais de R$ 200
mil em aluguel

Em 10 meses, a Prefei-
tura de Cascavel já gas-
tou R$ 212,5 mil em alu-
guel pago à Famipar. O
levantamento foi repassa-
do pela Secretaria de Edu-
cação ao Hoje News. O
valor mensal do aluguel
das salas ocupadas é de
R$ 21,2 mil. Só agora é
que a prefeitura conse-
guiu lançar o edital de li-
citação para uma nova
obra, após diversos estu-
dos realizados da atual
situação da estrutura.

O local é usado nesse
período para que as crian-
ças da Escola Municipal
Ita Sampaio possam es-
tudar. A atitude foi toma-
da pela administração no
início do ano, quando a

prefeitura avaliou a estru-
tura da escola, no Bairro
Parque Verde, e percebeu
que não era possível que
os alunos continuassem
no local, por conta do ris-
co que o prédio oferecia.
A reforma até começou na
administração passada,
mas por uma série de er-
ros, a empresa abando-
nou os serviços.

O novo cer tame fi-
cou para o dia 15 de
dezembro, às 9h. Com
o va lo r  máx imo de
R$ 2.858.321,54, publi-
cado em diário oficial. E
o prazo para conclusão
da obra é de 180 dias.

REFORMA
A reforma contempla adequações de segurança contra
incêndio e sanitárias, forros, portas, janelas, pisos, sanitários
e acessibilidade em todos os ambientes da unidade. Toda a
rede elétrica, a telefônica e a pluvial também serão
reestruturadas. A estrutura também será ampliada com
construção de coberturas metálicas, além de auditório e
refeitório que atualmente não existem na unidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Estrutura teve a obra abandonada pela empresa, após uma série de erros da
ADMINISTRAÇÃO PASSADA
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Sessão só na 5a feira
Os vereadores resolveram es-

tender o feriado prolongado de
terça e de quarta-feira e não vão
fazer a sessão ordinária, mesmo
hoje não sendo feriado e a maio-
ria dos cascavelenses trabalhan-
do normalmente.

O curioso é que para os funcio-
nários da Câmara, não vai ter fol-
ga. Só para os vereadores. A des-
culpa da mudança é para que as
duas sessões semanais fiquem
próximas: na quinta e na sexta.

Apenas na quinta-feira é que os
legisladores voltam a plenário, e
com uma pauta que não tem mui-

to de novo. O único projeto que
deve render um pouco de polêmi-
ca é o que trata da alteração da
Lei 5.549, de regulamentação do
serviço de motofrete.

Isso porque a proposta prevê a
inspeção dos motofretes a cada
dois anos, para verificação de itens
obrigatórios de segurança, fiscali-
zação esta que fica a cargo da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito). Os veículos
precisarão ter no máximo quinze
anos de fabricação e ser aprovados
em vistoria anual pela Cettrans,
além de possuir identificação.

SESSÃO volta apenas na quinta-feira

NOVAMENTE
EM PAUTA
Está de novo na pauta o
projeto retirado há algumas
sessões que dá gratuidade a
idosos e a pessoas com
deficiência para estacionar na
área azul de Cascavel, e que
também prevê a devolução
de metade do dinheiro da
multa em crédito para quem
pagar sua multa até o
vencimento. A proposta tem
dois pareceres contrários,
porque mexe diretamente na
arrecadação do Município.

CASSAÇÃO DE ALVARÁS
Outro projeto que será discutido é o que propõe mudanças na Lei que
determina a cassação de alvarás de estabelecimentos comerciais, que
permitirem a prática ou fizerem apologia à prostituição infantil, além
do consumo de álcool e drogas ilícitas para menores de 18 anos.
É que pela legislação atual podem ser cassados alvarás de funciona-
mento de casas de diversão, boates, casas de show, hotéis, motéis,
pensões, bares e restaurantes. A nova proposta que estará em vota-
ção é de que isso se estenda a todos os tipos de comércio e amplia
a penalidade para estabelecimentos que permitirem o consumo de
álcool e drogas por menores.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Deve ser protocolada hoje na
Câmara de Cascavel a LOA (Lei Or-
çamentária Anual). A Lei é elabora-
da segundo as diretrizes aprovadas
na LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias), compatibilizando as metas
e as prioridades com a capacidade
de arrecadação do Município, nes-
te caso, para o exercício de 2018.

A receita estimada do orçamen-
to geral para 2018 é de R$
1.170.000.000. Do montante,
34,23% são de repasses da União,
23,61% de receitas do Estado,

LOA “quase”
37,23% do Município, 2,95% de
operação de crédito e 2,08% de
outras receitas.

Para despesa, a previsão de quan-
tia é a mesma. E a maior delas é com
pagamento de pessoal e encargos:
R$ 566.418.023. “A despesa com
pessoal tem uma participação mui-
to significativa no orçamento de qual-
quer município. Porém, apesar do
alto número, estamos dentro do li-
mite prudencial, em uma situação até
bem favorável”, comenta o secretá-
rio de Finanças, Renato Segalla.

Para a Secretaria de Educação estão previstos R$ 247.132.000. O
dinheiro será destinado para manutenção de atividades, ampliação e
reforma de unidades escolares, construção de novas escolas, amplia-
ção da Educação em Tempo Integral e compra de merenda.

SAÚDE
Para a Saúde, são R$ 300
milhões. Essa grana toda é para
construção de farmácias básicas e
de UPAs, construção de Centro de
Especialidades, reforma, ampliação
e construção de unidades de saúde,
dentre outras ações.
As duas pastas são as com maiores
despesas. A LDO elaborada pela
prefeitura já está adequada de
acordo com a reforma
administrativa, já encaminhada à
Câmara, esperando que o projeto
seja aprovado.

E ducação

Secretário de
Finanças diz que

lei deve ser
protocolada hoje



A falta de
informação sobre o
número de presos

que fugiram da
Penitenciária
Estadual de

Cascavel dois dias
após o fim do motim
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AS NOVAS REGRAS

 Fercapo
Um jantar na noite de
sábado (11) no Tuiuti
Esporte Clube marcou o
lançamento da 28ª edição
do Fercapo (Festival
Regional da Canção
Popular), que vai acontecer
em 2018, marcando o
resgate histórico e cultural
de um dos festivais mais
importantes do cenário
musical do Paraná e do
Brasil. O lançamento faz
parte das comemorações
dos 66 anos do Município
de Cascavel.
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O sucesso da
segunda edição do

“Domingão-
Calçadão-Fechadão”,
que levou centenas de

pessoas para
momentos de lazer
na Avenida Brasil.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

14
Segunda

Curitiba

10 29
Terça

27
Segunda

28
Terça

12

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1014

CRESCENTE
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

“Em relação aos que
espalham as notícias
falsas, mesmo com o

conhecimento da verdade,
serão tomadas as

medidas cabíveis levando
em consideração o que
diz a Lei sobre injúria e

difamação”.

Deputado estadual Luiz Cláudio
Romanelli, sobre uma fake news

ligando o parlamentar a um
caminhão de uma empresa

homônima apreendido com drogas.

DIVULGAÇÃO

Colégio
O deputado Ratinho Junior
(PSD) apresentou uma
emenda de R$ 8 milhões
ao orçamento do Estado
para 2018, para
construção do Colégio
Militar no Centro
Nacional de Treinamento
de Atletismo, em Cascavel.
Conforme estudo dos
arquitetos Thiago Assad,
Helio Marzalek Junior e
Loren Fabro – apresentado
por Ratinho Junior -, o
colégio vai atender 1,5 mil
estudantes até 2020.

Há uma chiadeira geral por parte de sindi-
catos e algumas lideranças trabalhistas so-
bre as mudanças na Consolidação das Leis
Trabalhistas que passaram a valer no último
sábado. A verdade é que desde 1943, quando
a CLT foi criada, o mercado de trabalho mu-
dou radicalmente e havia a necessidade de
ajustes para modernizar a relação entre em-
pregado e empregador.

Não é verdade que o trabalhador foi violen-
tado com as novas regras como sugerem os
sindicatos. O que houve foi uma flexibilização
das negociações dando mais autonomia para
que patrões e empregados decidam questões
do dia a dia que até então eram intocáveis.
Entre os itens que podem ser negociados está
a jornada de trabalho.

Também se destaca na nova redação da
CLT a regulamentação do chamado home offi-
ce – serviço feito a partir de casa e o trabalho
intermitente (por hora ou por dia). Isso pode
ser considerado um grande avanço, mas ain-
da não fica claro sobre como será a fiscaliza-
ção dos contratos intermitentes.

Além de menos rígida, as mudanças po-
dem resultar em mais contratações, o que
significa mais pessoas no mercado de traba-
lho. O Brasil avançou nas últimas décadas e
uma reformulação na legislação trabalhista
era mais do que necessária.
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Um dia para levar a família na
Expovel. Assim foi a tarde deste do-
mingo para muitos pais que aprovei-
taram o dia de sol intenso e leva-
ram os pequenos, principalmente
para o recinto de animais. Era a opor-
tunidade para quem vive na cidade
ver de perto animais com mais de
uma tonelada. Os gigantes da bovi-
nocultura de leite e de carne.

O encantamento estava nos
olhos do pequeno Artur de quatro
anos. “Ele é muito grande”, ao ana-
lisar de pertinho um deles.

Os pais Eduardo e Sônia de
Melo também gostaram do que vi-
ram. “Eles gostam muito dos ani-
mais e foi a primeira vez que viram
eles assim, de pertinho”, afirmou.

Também há mais conforto térmico
para os visitantes com a cobertura
colocada na rua da entrada principal.

Dia da família na Expovel
A 38º edição da Expovel começou na sexta-feira e segue até o dia 15 de
novembro, quarta-feira. Promovida pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná,
a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Cascavel é uma das
mais tradicionais festas do interior do Estado. A feira ocorre no Parque Celso
Garcia Cid. O evento costuma atrair visitantes de vários municípios para
prestigiar as exposições de maquinários e animais, leilões, difusão de
tecnologias de produção, shows artísticos, rodeios, parque de diversão e
gastronomia, entre outras atrações.

A

 NOVIDADE
Em 2017, uma das novidades é um
bar suspenso a 30 metros de altura,
onde os visitantes poderão sentar e
apreciar a vista enquanto se refrescam.

SHOWS
Ainda estão na lista dos shows o de
Gusttavo Lima nesta terça-feira no
Pavilhão da Indústria e Comércio e os
ingressos estão à venda pelo site.

38ª edição

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

VISITANTES
No ano passado cerca de 140 mil
pessoas passaram pelo parque. Esse
ano a expectativa é superar esse
número.  A entrada é gratuita nos seis
dias de evento, apenas os shows terão
ingressos para venda.

gente@jhoje.com.br
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Vozes Haitianas
O Coral Católico de Vozes

Haitianas vai se apresentar
dia 9 de dezembro,

durante o 2° Festival da
Cultura Haitiana, que será
realizado na Praça Wilson

Joffre, em Cascavel,
às 13h30.

 Curso sobre Licitação eletrônica
Nesta quinta, a Acic promoverá o  workshop sobre

Licitação Eletrônica. O curso será 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.

Mais informações pelo telefone 3321-1421.

A Bela e a Fera
O espetáculo A Bela e a Fera será apresentado em Cascavel

dia 25 de novembro. A megaprodução com 30 integrantes e
mais de 150 figurinos será no Clube Tuiuti, às 18h. Os

ingressos podem ser adquiridos pelo site https://
www.ingressonacional.com.br/bela-e-a-fera-o-music.

FÁBIO DONEGÁ

FERNANDA e LUIZ FELIPE, no Jantar de Premição da Amop
BRUNA PERETTTO FOTOGRAFIA

 Para conseguir a amizade de
uma pessoa digna é preciso

desenvolvermos em nós mesmos
as qualidades que naquela

admiramos.
SÓCRATES

PEDRO
ROBERTO DE
PAULA,
aniversariante
do dia.
Parabéns!

CRÉDITO

GILCI BATISTA
PEREIRA e MARIA DE
LOURDES PEREIRA,
comemorando
50 anos de união.
Felicidades
ao casal!

GILCI BATISTA
PEREIRA e MARIA DE
LOURDES PEREIRA,
comemorando
50 anos de união.
Felicidades
ao casal!
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MARISA PADILHA VIEIRA
13 de maio de 1969

30 de outubro 2017

Amor pela profissãoUnião
No próximo mês eles

completariam 27 anos de
casados e Clodimar lembra

da história do casal vivenda
intensamente com muito

amor. “Tivemos uma
convivência muito boa e
posso dizer que a Marisa

viveu a vida por completo.
Estudou, se formou e

construiu uma família”,
comenta o esposo.

O dom de ensinar fez com que
a professora Marisa Padilha Viei-
ra se tornasse um exemplo pelas
escolas onde atuou em Cascavel.
Ela seguia o trabalho não apenas
com a missão de levar o conheci-
mento aos alunos, mas de manei-
ra com que todos se sentissem
amados e respeitados.

“Ela se preocupava muito com as
crianças até mesmo como uma mãe
e tinha muito carinho pelo trabalho e
por todos os alunos”, lembra o es-
poso Clodimar Gonçalves Vieira.

ITA SAMPAIO
Atualmente a professora lecionava na Escola Muni-

cipal Ita Sampaio, no Bairro Parque Verde. Sempre dis-
posta a seguir a vida com alegria e com orgulho pela
profissão que tinha, Marisa enfrentou um momento
difícil quando passava por uma bateria de exames.
“Médicos informaram que havia uma suspeita de leu-
cemia”, afirma o esposo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

No dia 30 de outubro, não resistiu a um quadro de
AVC (Acidente Vascular Cerebral) e faleceu aos 48 anos.
Deixa o esposo Clodimar e duas filhas – Letícia, de 16

anos, e Jéssica, de 24. Foi sepultada no Cemitério
Parque São Luiz, em Cascavel.
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Perfil
 Ivan Zuchi é formado em Jornalismo pela Univel e pós-graduado em

Comunicação Política e imagem pela UFPR – Universidade Federal do Paraná.

 Atuou durante 13 anos em Cascavel passando pela Rádio Colméia, jornais Hoje e
O Paraná, Rádio Jovem Pan e CGN – Central Gazeta de Notícias. Em Curitiba
assessorou o prefeito Leonaldo Paranhos, ainda no cargo de deputado estadual,
por dois mandatos e retornou a Cascavel onde atualmente está à frente da
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura.

construir cidadania”
dade. Tivemos como modelo edital do go-
verno do Estado, e mesclamos com o de
Maringá e Londrina e consultamos várias
pessoas. Um dos avanços é que se por
acaso tivermos agências de fora na licita-
ção, que elas mantenham aqui na cidade
um escritório, para produzir conteúdo, não
só de representação. É necessário um es-
critório com contato publicitário, com pes-
soas especialistas em mídia e dois profis-
sionais de criação, que não dependam de
consultar alguém de Curitiba, por exem-
plo. Outra inovação é que tenha a possi-
bilidade de produzir conteúdo para a in-
ternet. São duas inovações importantes e
a agência terá maior representatividade
aqui e conseguirá produzir materiais com
mais rapidez e qualidade”.

Imprensa
“Vivi grande parte da minha escola profis-
sional aqui e acredito que a imprensa de
Cascavel talvez seja a mais combativa e
engajada de todo o Paraná. Conheço a de
Curitiba, Londrina, Maringá e não temos
uma imprensa com tanta intensidade nes-
sas cidades como em Cascavel. Aqui temos
mais veículos, extremamente engajados, e
uma imprensa que te cobra a toda tempo”.

Demanda
“Nós respondemos em média cerca de 130
e-mails à imprensa com solicitações de pau-
ta. Precisamos buscar informação para re-
passá-la a vocês, fazer contato com secretá-
rios e diversos órgãos de comunicação dire-
ta ou indireta, agendar ou cancelar entrevis-
tas, então isso gera uma demanda de traba-
lho muito intensa, considerando que a equi-
pe da Secom é pequena e em relação a jorna-
listas formados, contamos com três”.

Mudanças
“Não temos ainda um departamento de pu-
blicidade e uma coisa que talvez aconteça e

isso já foi para a Câmara é uma modificação
na estrutura de Secretaria de Comunicação
Social, com a criação de um departamento
de publicidade e um de imprensa, pois são
duas coisas distintas. O ideal é que a gente
tivesse um departamento de criação até para
acompanhar o trabalho das agências, pois
hoje isso fica tudo a cargo do secretário”.

Campanha
“As secretarias nos enviaram o que tinham
programado e nós condensamos isso em
um mesmo calendário que estamos ad-
ministrando, pois algumas datas e horá-
rios vão mudando. Temos várias inaugu-
rações, anúncios de licitações e progra-
mas para campanha de aniversário de
Cascavel. Ao todo são 68 ações iniciadas
já no dia 5 de novembro”.

Portal
“A primeira dificuldade que encontramos
quando chegamos aqui foi com o site. O
portal da prefeitura de Cascavel além de
ser antiquado, não permite que haja con-
versa com algumas linguagens mais mo-
dernas de informática. A empresa que tra-
balha com os dados da prefeitura, o IPM,
está produzindo uma nova proposta, mas
há conflitos para migrar algumas ideias
daquilo que seria um portal ideal”.

Inovação
“Queremos inovar, mais espaço para vídeos,
pois as pessoas estão muito ligadas a isso.
Então, queremos que tudo isso esteja dentro
do portal e ao mesmo tempo ampliar o aces-
so da informação ao cidadão e tornar tudo
mais transparente. O portal é muito tímido e
temos dificuldades para encontrar algumas
informações. Acreditamos que até o fim do
ano consigamos acertar isso”.
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Um homem de 44 anos foi as-
sassinado na noite de ontem em
um bar na Rua Espanha, Bairro Cas-
cavel Velho. Uma equipe médica do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
chegou a ser acionada, mas o mé-
dico apenas constatou o óbito. A
vítima foi atingida por pelo menos
quatro disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que o
homem estava em um bar quando
os atiradores chegaram em duas

 Fraudes no Enem
A Polícia Federal desencadeou
ontem a operação Passe Fácil, com
o cumprimento de 31 mandados de
busca e apreensão e 31 de
condução coercitiva em 13 estados
por suspeitas de fraudes no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
Os mandados foram cumpridos nos
estados de Pernambuco, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
“A partir dos dados colhidos hoje
[ontem], a investigação terá
continuidade, e podemos ter
desdobramentos nos próximos dias”,
explicou o delegado da Polícia Federal
Franco Perazzoni. Segundo ele, tanto
beneficiários como integrantes da
quadrilha foram identificados.
A operação buscou desvendar e
desarticular esquema de candidatos
interessados em fraudar o processo
a partir da resolução da prova por
especialistas em determinadas áreas
de conhecimento, chamados de
pilotos, que posteriormente
repassavam os gabaritos aos
candidatos que os contrataram.

Homicídio no
Cascavel Velho

motocicletas e efetuaram os dispa-
ros. Até o fechamento desta edição,
a vítima não havia sido identificada
oficialmente. A mãe do rapaz este-
ve no local enquanto os bombeiros
faziam o atendimento. Segundo ela,
o nome do filho é Moacir. “Quem fez
isso é covarde”, disse a mãe.

O corpo do homem foi recolhido
ao IML (Instituto Médico Legal) para
os exames de necropsia e o caso
será investigado pela Delegacia de
Homicídios.

 HOMEM FOI MORTO com pelo menos quatro disparos de arma de fogo

AÍLTON SANTOS
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Á
ri

es

Aproveite o começo da manhã para
se dedicar a tarefas mais difíceis, pois
terá mais disciplina. E procure cuidar
disso a sós. Controle melhor a sua ir-
ritação, pois há risco de brigas no tra-
balho, no final da manhã. Cor: vinho.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, você não deve perder de vista
os seus sonhos. Batalhe pelo que acre-
dita e mostre que é responsável, as-
sim, poderá assumir novas tarefas. Mas
cuidado com discussões no final da
manhã. Cor: verde.

Li
br

a

Logo cedo, você vai mostrar que é res-
ponsável e pode assumir novas tare-
fas. Mas, depois, pode se irritar com
facilidade. À tarde, terá que dar duro
no trabalho. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Logo cedo, mostre que é responsável
e coloque todas as suas tarefas em dia.
Depois, controle seu temperamento
para evitar brigas. No final da tarde, as
coisas vão fluir mais facilmente. Cor:
laranja.

G
êm

eo
s Logo cedo, mostre seu lado mais res-

ponsável e se esforce para dar con-
ta de todas as suas tarefas. No final
da manhã, porém, cuidado com ri-
vais. No final da tarde, as coisas
melhoram. Cor: lilás.

C
ân

ce
r

Logo cedo, mostre que é responsável
e leva suas tarefas muito a sério. De-
pois, há risco de brigas ou desentendi-
mentos no trabalho. Mantenha a cal-
ma. À tarde, as coisas vão fluir com
mais facilidade. Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Logo cedo, mostre que você é res-
ponsável e não tem medo de assumir
novas tarefas. Mas, no final da manhã,
não deixe nada para a última hora,
pois pode se dar mal. Cor: verde.

C
ap

ric
ór

ni
o Na parte da manhã, mostre que leva

suas obrigações a sério e dê duro para
cumprir suas tarefas. Mas não se irrite
com os colegas nem perca a calma. À
tarde, as coisas vão correr melhor.
Cor: marrom.

Le
ão

Aproveite o começo da manhã para se
concentrar no serviço e colocar as coi-
sas em ordem. Mas é melhor ter cuida-
do com rivais, que podem atrapalhar
os seus planos. Cor: creme.

V
irg

em

Você estará mais focado no trabalho
logo cedo, mas depois é melhor medir
as palavras. Aja com diplomacia, pois
o trabalho em equipe vai aumentar sua
produtividade. À noite, saia da rotina.
Cor: azul.

A
qu

ár
io

Logo cedo, não tenha medo de assu-
mir novas tarefas. Mostre que é res-
ponsável e pode aumentar seus gan-
hos. Mas rivalidades ou discussões não
estão descartadas, por isso tome cui-
dado. Cor: azul.

Pe
ix

es

Logo cedo, encare seu trabalho com
disposição e mostre que não tem medo
de assumir novas tarefas. Depois, use
sua sensibilidade para evitar brigas ou
rivalidade com colegas. Cor: creme.

ANJO PAHALIAH
Quem nasce sob esta influência, desen-
volve desde cedo uma personalidade
muito forte; é um autêntico combatente,
lutando sempre pelos grandes ideais. É
um grande otimista, mestre na arte de
discernir e gosta de viver em paz com
todos. Traz para esta vida todas as ex-
periências que já teve, principalmente as
ligadas à família e filhos. Não sabe viver
só, necessitando para ser feliz, de um
companheiro fiel. Aparenta menos idade
do que realmente tem e um jeito de
quem tem muito dinheiro, apesar
de muitas vezes não ter quase
nada. Seu anjo influencia de modo
enérgico, quando se acomoda a al-
guma situação.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 119

Bem-aventurados os que guardam os seus
testemunhos, e que o buscam com todo o
coração. E não praticam iniquidade, mas
andam nos seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos, para
que diligentemente os observássemos.
Quem dera que os meus caminhos fossem
dirigidos a observar os teus mandamentos.
Então não ficaria confundido, atentando eu
para todos os teus mandamentos.

Benefícios e riscos de
algumas dietas da moda

Dieta Low Carb
A Dra. Simone Miranda comenta
que a premissa da dieta Low Carb é
reduzir a ingestão de carboidratos, o
que diminui a insulinemia
(necessidade de insulina), e
consequentemente a fome. Existem
várias versões dessa dieta, mas a
mais famosa é a dieta de Atkins –
na qual existe um elevado consumo
de alimentos proteicos. Ela é
indicada para emagrecimento,
controle de crises refratárias de
epilepsia (cetogênica), e melhora do
perfil de resistência insulínica
(diabetes tipo 2, pré-diabetes,
síndrome metabólica). Uma pesquisa
publicada na revista acadêmica
Nutrients, da Suíça, em agosto de
2017, analisou mais de 20 dietas
da moda e comprovou que a de
Atkins foi a melhor para perda de
peso em curto prazo (6 meses) e em
longo prazo (12 meses). No mais,
deve ser evitada por quem tem
diabetes tipo 1; hipoglicemia;
mulheres grávidas; e pessoas com
compulsão alimentar.

Dieta SIRT
De acordo com a dra. Isolda Prado, essa é a dieta "para quem quer
emagrecer e ficar jovem". Ela inclui alguns alimentos específicos, ricos em
polifenóis, como uvas, trigo sarraceno, café e chá verde, por exemplo, que,
quando associados a um planejamento alimentar hipocalórico, ativam enzimas
sirtuínas, que são responsáveis pela longevidade celular e pelo aumento do
metabolismo corporal. "A dieta é indicada a quem deseja incluir grande parte
destes alimentos no dia a dia e fazer uma redução na ingestão calórica para o
emagrecimento", diz.
Baseado em estudos, ficou comprovado que o jejum e as dietas hipocalóricas
liberam as sirtuínas, que favorecem o antienvelhecimento, e fazem com que se
perca peso rapidamente, além de melhorar a qualidade da pele.
"É importante ressaltar que, apesar de inserir os mesmos alimentos, a dieta se
comporta de forma diferente em cada pessoa.

busca por regimes
milagrosos cresceu na
mesma proporção que o
excesso de peso na

população, e ambos são
ocasionados por uma mudança nos
hábitos alimentares. Mas é preciso
ter cuidado com o ciclo vicioso entre
ganhar peso e fazer dieta, como
alerta o médico nutrólogo Durval
Ribas Filho, presidente da
Associação Brasileira de
Nutrologia (Abran).
"Quando alguém inicia alguma forma
de restrição alimentar e não perde
peso com a rapidez imaginada, entra
em uma fase de frustração. O desejo
do alimento 'proibido' aflora, a
pessoa come mais, exagera e se sente
culpada. Com isso, fica insatisfeita
com o seu corpo e entra no ciclo de
uma nova dieta ou restrição
alimentar", explica o médico.
O correto é buscar orientação
médica antes de seguir qualquer
dieta alimentar.
Confira  algumas dietas da moda e
seus impactos na vida de pacientes,
analisadas por especialistas:

 Mindfulness Eating
"Temos que entender que mindfulness não é dieta ou restrição alimentar, mas sim um programa",
diz a médica nutróloga Dra. Nádia Juliana Beraldo Goulart Borges. Segundo ela, foca na
atenção plena no momento presente, de maneira intencional e sem julgamento – a pessoa precisa
fazer uma autoanálise, quais são os sentimentos no momento, os fatores externos no momento da
alimentação (barulho, pessoas, etc), e com quem está fazendo a refeição.

 Coma sem pressa, beba muita água, faça exercícios e,
acima de tudo, respeite seu corpo. Sinta o gosto da
comida. Cozinhe e coma de bom humor. No mais, é
importante fazer as refeições na mesa e sem distrações
como assistir televisão. Se preferir, combine o momento
de alimentação com músicas calmas e relaxantes.

Mindful Eating é a relação com o alimento

D
IC

A
S

Mindfulness Eating é uma abordagem relativamente recente,
por isso, não possui contraindicações evidentes

Alguns princípios básicos no mindful eating:
 Permitir a si mesmo estar consciente das
oportunidades através da seleção e preparação
dos alimentos;

 Usar todos os sentidos na escolha do que comer
para que seja gratificante e nutritivo para o seu
corpo;
 Reconhecer respostas dos alimentos sem
julgamento;

 Se tornar consciente de sua fome e sua
saciedade para guiar as decisões de comer e
parar;

 Fazer as refeições com calma para que o
ato de comer não seja automatizado e
guiado por influência ambiental.

A

FONTE: WWW.ABRAN.ORG.BR

 Adagirio Sommavilla, Ângelo Anderle, Amilton
Krames, Geneci Ferreira, Leda Fátima Fernan-
des, Rafael Ângelo Pagnini, Altair Gomes da
Silva, Odilon Sinhorin, Osnil da Silva Gomes
Silva, Pedro Roberto de Paula.
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RECORD • O RICO E LÁZARO

Nabonido pede para Daniel ficar de olho em Belsazar. Nabonido
de se despede da mulher e filho. Belsazar comemora a partida do
pai. Joana fica surpresa ao saber que Ebede-Meleque deixará a cida-
de. Rabe-Sáris se irrita com o pedido de separação de Namnu. Zac e
Nabonido deixam o palácio. Arioque defende Namnu. Fassur diz à
Elga que Joana é uma feiticeira. Joana se despede de Ebede-Mele-
que. Dana descobre que Joana será acusada de bruxaria. Neusta se
despede de Daniel. Rebeca pede para ainda não falarem a verdade
para Labash-Marduk. Alguns sacerdotes vão até a casa de Ravina e
dão voz de prisão à Joana. Elga diz que Fassur está sendo atacado
por demônios.  Asher passeia na cidade com Lior e Benjamin. Joana
tenta se defender das acusações de Fassur, mas é levada presa.

MALHAÇÃO
 Benê afirma a Keyla que não quer

falar sobre a volta de seu pai. Benê
mostra sua nova música para as ami-
gas e conta como a compôs. Keyla in-
siste para que Benê desabafe sobre seu
pai, e a menina conta como ele entrou
em contato com Josefina. Benê e Juli-
nho falam sobre suas memórias do pai.
Lica se comporta de forma alterada.
Cícero pede o divórcio a Josefina e con-
ta que tem outra família, ignorando a
paternidade de Benê.

TEMPO DE AMAR
Em Portugal, Delfina confirma sua

denúncia anônima contra o convento de
Irmã Imaculada. José Augusto sonda
Angélica sobre Tereza. Fernão seduz
Tereza, mas Firmino resgata a moça.
Fernão provoca Guiomar e Moniz. Te-
reza confessa a José Augusto que gos-
taria de se casar com Fernão. Em São
Vital, Vicente e Maria Vitória falam com
Padre Orlando sobre Inácio. No Rio,
Celeste Hermínia volta para casa. Pe-

pito trata do pagamento de Alzira com
François, e Balbina se preocupa. Lu-
cinda exige que seu casamento com
Inácio seja discreto.

PEGA PEGA
Maria Pia avisa a Athaíde que aci-

onou o advogado para libertá-lo da ca-
deia. Lourenço concorda em ajudar
Eric. Arlete diz a Júlio que Pedrinho o
convidou para a inauguração da loja.
Antônia substitui Nina na proteção
policial a Arlete. Maria Pia chama Ma-
lagueta para dormir com ela em sua
casa. Eric conta a Luiza que Louren-
ço irá ajudá-lo na investigação sobre
o passado de Athaíde. Eric não gosta
da presença de Júlio em seu hotel e o
filho de Arlete decide deixar a inaugu-
ração da loja de Pedrinho.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara expulsa Gael de casa. Rena-

to não aceita a proposta de Sophia.
Sophia convence Gael a se manter lon-
ge de Clara. Clara pede ajuda a Renato
e abandona Gael. Samuel passa a noi-
te com Suzy. Renato leva Clara para a

casa de Josafá. Natanael vê Duda per-
to de sua casa e se enfurece. Um ho-
mem leva Elizabeth/Duda para casa
e a rouba. Natanael planeja o desa-
parecimento da ex-nora. Bruno pen-
sa em Raquel. Gael descobre que
Clara saiu de casa. Renato leva Mer-
cedes até Clara. Samuel marca um
encontro com um rapaz.

CARINHA DE ANJO
Vitor reabre o LePf. Gustavo passa

pela praça e vê Cecília. O pai de Dulce
diz que faz tempo que os dois não se
encontram. Inácio e Diana presenteiam
os filhos. Gustavo pergunta se Cecília
está feliz. A ex-noviça diz que o empre-
sário que deve estar bem, pois está
namorando Verônica que pode encon-
trar um novo amor. Gustavo insiste
se a decisão de Cecília foi assertiva,
mas ela decide ir embora sem res-
ponder. Miguel e Zé Felipe ganham
bicicletas e Zeca ganha um amplifica-
dor novo para que ele possa retomar a
carreira de cantor.

Elga diz
que Fassur
está sendo

atacado por
demônios

DIVULGAÇÃO

 • SBT
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A nova redação da CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho) co-
meçou a valer no último sábado
(11). A Reforma Trabalhista que
foi proposta por cientistas políti-
cos e sancionada pelo presiden-
te da República, Michel Temer, no
dia 11 de julho, teve a participa-
ção fundamental da Amic Oeste
Paraná no texto-base, por meio de
propostas de modificações nas
leis trabalhistas, entre elas, des-
tacam-se melhorias no relaciona-
mento entre empregado e empre-
gador e medidas que podem au-
mentar a geração de empregos no

Agora é lei!

Para o atual presidente da Amic
Oeste - PR, Celso Bevilacqua, a
vitória da reforma
trabalhista é recebida com
grande alegria e afirma que
a conquista é de
todo o Brasil.
De acordo com o Juiz, o
Brasil precisava desta
remodelação, pois pelos
cálculos do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) existem 13 milhões
de brasileiros desempregados.
Por outro lado, há cerca de 60
a 70% de empregadores de
Micro e Pequenas Empresas que
têm até 15 empregados, segundo
dados do IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada).

Conquistas

País. São mais de 100 pontos al-
terados.

Pensando em fortalecer as em-
presas de micro e pequeno porte
e esclarecer as novas mudanças,
a entidade trouxe para Cascavel no
dia 10 de agosto o Juiz Federal do
Trabalho e integrante da comissão
de redação da Reforma Trabalhis-
ta, Marlos Augusto Melek, autor de
um dos livros mais vendidos do
Brasil: “Trabalhista! E agora?” Ele
ministrou uma palestra homônima,
ressaltando o que esperar da re-
forma trabalhista em um ambien-
te hostil para os negócios.

REEQUILÍBRIO
“Forças que interagem nos trazem a
convicção de que a CLT precisava
buscar um reequilíbrio, até porque
a de 1940 é de uma época em
que e a mulher precisava de
autorização do marido para propor
uma ação judicial ou ainda, que a
mulher que trabalhasse na oficina
do pai do marido não teria direito
trabalhista algum. Isto era vigente
até hoje, por isso a importância de
colocar o país em consonância com
a realidade mundial, tornando o
Brasil mais competitivo e reduzindo
o Custo Brasil que em muito é
representado não só pelos
encargos, burocracia, mas por uma
ameaçadora legislação trabalhista”,
salienta o juiz.

Nova lei trabalhista alterou mais de 100 pontos da CLT

ARQUIVO

REMODELAÇÃO
De acordo com o Juiz, o Brasil precisava desta remodelação, pois pelos cálculos
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) existem 13 milhões de
brasileiros desempregados. Por outro lado, há cerca de 60 a 70% de
empregadores de Micro e Pequenas Empresas que têm até 15 empregados,
segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

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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O fechamento da Avenida Brasil
entre a Rua Sete de Setembro e a
Avenida Carlos Gomes, para práticas
de lazer nas tardes de domingo, caiu
no gosto da população de Cascavel.
Na tarde de ontem, uma multidão
compareceu ao centro da cidade para
práticas esportivas, culturais ou para
simples momentos de recreação.

Alguns aproveitaram o tempo para
tomar chimarrão ou tererê e bater
papo. “Eu gostei, adorei, tem um lu-
gar agora a mais para levar as crian-
ças, desafoga alguns lugares de Cas-
cavel que geralmente nos domingos
ficam muito cheios. É uma opção a
mais, gostei”, diz Sandra, que levou
a filhinha para brincar na avenida.

O “Domingão-Calçadão-Fecha-
dão” abre espaço para lazer das 13
às 18 horas, quando o trecho é fe-

Lazer no calçadão
chado para o tráfego de veículos.
Cidadãos de todas as idades po-
dem usar o espaço para caminha-
das na pista dos veículos, pedalar
livremente, patinar ou andar de ska-
te, brincar, correr, levar o violão e
sua roda de amigos, enfim, curtir a
avenida de uma maneira agradável,
sem a presença de automóveis.

EXPOSIÇÃO
Ontem, uma das atrações foi a
participação da Avac
(Associação de Veículos Antigos
de Cascavel), que levou para
frente da Catedral Nossa Senhora
Aparecida verdadeiras relíquias
para os apaixonados por
antigomobilismo poderem apreciar
a exposição.

TARDE foi de muita diversão na principal
via pública de Cascavel

AÍLTON SANTOS
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Toda a graça de Emanuel Pacher Bevolo
A linda Julia, que apagou velinhas recentemente ao
lado da mamãe Vanessa Bailando muita graça, Clara Fonseca Fappi
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