
 , 15/11/2017
Edição 7893 - Ano XLI

Agentes ameaçam greve
Após a rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, agentes penitenciários de
todas as unidades prisionais do Paraná avaliam a possibilidade de uma greve da

categoria. De acordo com Petruska Niclevisk Sviercoski, presidente do sindicato, se
algumas medidas de segurança não forem adotadas no sistema penal, a paralisação

poderá ser uma alternativa para cobrar melhorias por parte do Estado.
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Bolo 66
O tradicional bolo de
aniversário do Município de
Cascavel foi cortado no final
da tarde de ontem no
Parque de Exposições Celso
Garcia Cid, onde acontece a
Expovel. Com 750 quilos e
medindo 66 metros – um
para cada ano da cidade – o
bolo foi saboreado por
centenas de pessoas.
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Brasil e
Inglaterra
empatam

PÁGINA

16

Funcionários
saem em
defesa da
Cettrans

PÁGINA

04

ESPORTE16 HOJE NEWS, 15 DE NOVEMBRO DE 2017

Megasena
Concurso: 1987

10 14 31 34 45 58

Dupla sena
Concurso: 1716

01 06 13 18 33 361º sorteio

10 29 30 36 42 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1584

01 02 03 05 06 11 12 14
15 16 17 19 20 24 25

Quina
Concurso: 4531

13 29 54 72 77

Timemania
Concurso: 1106

13 17 24 29 38 42 53
TIME DO CORITIBA-PR

Lotomania
Concurso: 1814

08 09 27 28 33 35 47 50
53 56 57 66 67 73 78 79

87 91 98 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5232

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

74.013
43.002
79.208
28.760
00.555

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

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

JOGAM HOJE

JOGAM AMANHÃ

PLACAR DE ONTEM

       SÉRIE B
Criciúma ? x ? Náutico
Londrina ? x ? Guarani

Vila Nova ? x ? Figueirense
Oeste ? x ? Internacional

Brasil de Pelotas ? x ? ABC
Ceará ? x ? Paysandu

Santa Cruz ? x ? Paraná Clube
América-MG ? x ? Juventude
Luverdense ? x ? Boa Esporte

CRB ? x ? Goiás

 Com o empate contra a Inglater-
ra na noite de ontem em Wembley,
a Seleção Brasileira fechou a tem-
porada de 2017. O resultado encer-
rou um ano que foi extremamente
positivo para o Brasil em números.

Ao todo, a Seleção Brasileira dis-
putou 11 jogos em 2017, incluindo
aí o Jogo da Amizade, com a Colôm-
bia, que contou apenas com jogado-
res que atuavam nos dois países.

Nas 11 partidas que disputou, o
Brasil venceu sete, empatou três e
perdeu apenas uma. A Seleção Bra-
sileira do técnico Tite marcou 21 gols
e sofreu só quatro neste período.

Foi também em 2017 que o Bra-
sil carimbou a vaga para a Copa do
Mundo da Rússia de 2018. A garan-
tia do lugar no Mundial veio ainda no
início do ano, na primeira data FIFA,
e com quatro rodadas de antecedên-
cia. Depois, a Seleção ainda firmou
a primeira colocação da tabela.

Com empate,
Brasil  fecha

temporada 2017

Para 2018, a Seleção Brasilei-
ra já tem dois compromissos mar-
cados. No dia 23 de março, em
Moscou, enfrenta a Rússia, que
sediará a Copa do Mundo do próxi-
mo ano. Depois, no dia 27, o adver-
sário será a Alemanha, em Berlim.

CONTRA A QUEDA
A projeção do matemático Tristão Garcia define os possíveis times que devem seguir para a
segundona no ano que vem. Entre eles está o Atlético-GO, que segue com a corda apertada no
pescoço - 99% de chance de cair. Avaí e Ponte Preta estão em situação delicada, e o Sport teve
piora significativa - foi de 71% para 84%, número superior ao da Macaca, que ocupa pior
posição na tabela. São Paulo e Atlético-PR se livraram da queda de acordo com as contas, e a
Chapecoense foi de 8% a apenas 1% de risco. Já o Coritiba tem 13% de risco de queda.

 BRASIL EMPATOU sem gols com a
Inglaterra no último jogo do ano
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 É um Projeto de Emenda Constitucional que
visa alterar o inciso XVIII da Constituição Fede-
ral, que hoje tem a seguinte redação “licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e vinte dias”, para que
figure da seguinte forma: “licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, com duração
de cento e vinte dias, estendendo-se a licença-
maternidade, em caso de nascimento prematu-
ro, à quantidade de dias de internação do recém-
nascido, não podendo a licença exceder a du-
zentos e quarenta dias”.

Está cheio de gente mal-intencionada dizen-
do que a PEC, entre outras coisas, retiraria di-
reitos das mulheres; que modificaria o código
penal, alterando a punição ao aborto; que a mu-
dança na constituição iria proibir o aborto em to-
dos os casos. Tudo isso é mentira! A PEC não
faz qualquer menção à legislação atual com re-
lação ao aborto descriminalizado em determi-
nadas situações.

Não se retira qualquer direito das mulheres,
pelo contrário, o direito é ampliado, com a licen-
ça-maternidade podendo chegar até a 240 dias,
no caso de nascimento prematuro.

Você sabe o que
é a PEC 181?

 Fora
O vereador Rômulo
Quintino deve ficar de
fora do governo na
reforma administrativa
do prefeito Leonaldo
Paranhos. Ele era
cogitado para assumir a
pasta Antidrogas, porém,
a forma com que as
coisas foram “separadas”
no projeto não agradou
ao vereador que deve
mesmo permanecer no
Legislativo como vice-
presidente da Casa.
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“Cascavel completa
hoje [ontem] 66 anos

de progresso e
conquistas graças

ao trabalho e à
esperança de nossos

pioneiros. Nossa
eterna gratidão a
cada um deles”.

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

A coordenação da
Secretaria de
Comunicação
Social nas
festividades
dos 66 anos do
Município Cascavel

Alguns auditores
da Receita
Estadual que
insistem na
corrupção. Ontem
houve prisões em
Laranjeiras do Sul.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Jeandré C. Castelon
Advogado

 Unopar
A Unopar está com
inscrições abertas para
quem deseja concorrer a
bolsas de estudo de até
100% em todos os seus
cursos de graduação. Para
participar, os interessados
devem se inscrever para
próxima prova do
vestibular que acontece
no dia 25 de novembro,
às 14h, em Cascavel. A
inscrição é gratuita.
Informações pelo
telefone (45) 3322-9027.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, homenageando

os desbravadores da
cidade

 AÍLTON SANTOS
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FURACÃO COM
MUDANÇAS
Os meias Gedoz e Nikão
continuam vetados pelo Atlético-
PR para a próxima rodada do
Brasileirão, mas o time deve ter
mais duas trocas para enfrentar a
Ponte Preta, hoje, na Vila
Capanema. O técnico Fabiano
Soares disse que prevê mudanças,
sem revelar nomes.
O provável Atlético-PR deve ter
Weverton; Jonathan, Paulo
André, Thiago Heleno e Fabrício;
Esteban Pavez e Lucho González;
Guilherme, Sidcley (Lucas
Fernandes) e Pablo (Douglas
Coutinho); Ribamar.

DANIEL AUGUSTO JR.

O Corinthians enfrenta o Flumi-
nense nesta quarta-feira, às 21h45,
no Itaquerão, e soma 99% de chan-
ces de conquistar o heptacampeo-
nato, conforme o matemático Tris-
tão Garcia.

Fabio Carille tem de volta Jô, que
retorna após suspensão imposta
pelo STJD (Superior Tribunal de
Justiça Desportiva), mandando
Kazim novamente para a reserva.
Foi do gringo o gol da vitória do Ti-
mão por 1 a 0 contra o Avaí, no sá-
bado (11).

E, com a suspensão de Balbu-
ena, advertido com o terceiro car-
tão amarelo em Itaquera, o técnico
terá Pedro Henrique na defesa. Pri-
meira opção para a zaga, formará
dupla com Pablo. Será o 47º jogo
dele pelo Timão, o 20º neste Brasi-
leirão (foram 13 de titular).

No gol, a tendência é que Caí-
que França siga na equipe. Cás-
sio deve chegar ao Brasil horas
antes da partida e, por conta do
desgaste, tem presença quase
descartada.

Desta forma, o Corinthians deve
vir com Caíque França, Fagner, Pe-
dro Henrique, Pablo e Arana; Ga-
briel e Camacho; Romero, Rodri-
guinho e Clayson; Jô.

CORINTHIANS JOGA pelo título contra o Fluminense

De olhono hepta

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 15 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
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Prêmio Doutor
Cidadão

O estudante de Medicina
Angelo Chelotti Duarte, da

Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de
São Paulo, foi o grande

vencedor do Prêmio Doutor
Cidadão. Ele desenvolveu o
App Elo21, que auxilia na

organização do dia a dia da
pessoa com Down.

oOo
O app possibilita o

armazenamento de receitas
médicas e resultados de

exames. Por meio dele, os
familiares também sabem os
períodos corretos para as
próximas consultas, de

acordo com o Protocolo e
Diretrizes do Ministério da
Saúde sobre Síndrome de
Down. O aplicativo Elo21

está disponível
gratuitamente para

Android e iOS.

Artes Plásticas
Continua até fevereiro de 2018 a 20ª Mostra Cascavelense
de Artes Plásticas, no Museu de Arte de Cascavel (MAC).
A mostra apresenta belíssimas obras de vários artistas

selecionados. O horário de visitação é das 8h30 às 19h.

Desafio
Com chuva ou com sol, uma

das maiores corridas de
obstáculo do País será

realizada dia 10 de
dezembro, das 7h às 15h,

no Autódromo de
 Cascavel. Trata-se

do evento Bruttus Race.
0o0

  Crianças de 5 a 13 anos
também poderão participar,
acompanhados dos pais ou
responsáveis. Os percursos
serão de aproximadamente
de 300m, 500m e 1000m.

Inscrições pelos sites.
www.bruttusrace.com.br

e www.ativo.com.

Faça o que for necessário
para ser feliz. Mas não se
esqueça que a felicidade é
um sentimento simples,
você pode encontrá-la e

deixá-la ir embora por não
perceber sua simplicidade.

Mario Quintana

João Américo Meassi e
Salazar Barreiros,
prestigiando o Almoço
dos Pioneiros

AINTON SANTOS PAMELA PAWLAK é o destaque da coluna de hoje.
O clique é de Arivonil Policapro

DO CAMPO À CIDADE
Já o agricultor Severino Bonatto desembarcou em Cascavel em 1951, dois
anos depois que seu pai. “Na época não tinha muito que escolher. Eu tinha 14
anos e morava também em Santa Catarina, fomos direto para a roça e nunca
saímos dali. Todos os meus filhos, meus netos, a família toda vive em Cascavel
e eu vou ficar aqui para sempre”, brincou.
Para o prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos é uma imensa alegria poder
confraternizar com tantos pioneiros. “Cada mesa dessas tem uma história
maravilhosa para ser contada. É um prazer ver estas pessoas aqui, que tanto
contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.
Em alusão á data festiva, os Correios lançaram ontem três mil unidades de um
selo comemorativo que levará, em correspondências a serem postadas para
todo o mundo, um pouco da história de Cascavel.

LOCAL 05CASCAVEL, 15 DE NOVEMBRO DE 2017

Cerca de mil pessoas participa-
ram ontem da 24ª edição do almo-
ço comemorativo aos 66 anos de
Cascavel. Foram pelo menos 800
pioneiros que chegaram à cidade
antes de 1960 e aproveitaram on-
tem, em um tom de confraterniza-
ção no Tuiuti Esporte Clube, para
lembrar os velhos e muitas vezes
difíceis tempos do desbravamento.

Logo na entrada os amigos
Severino Bonatto e Alfredo de
Castilho, que chegaram nas dé-
cadas de 1940 e de 1950 mata-
ram as saudades.

O bancário aposentado Alfredo
lembra que veio ao Paraná a con-
tragosto. “Meu pai resolveu vir em
1948, eu tinha 13 anos e não que-
ria vir. Morávamos em Santa Cata-
rina e quando chegamos era um
matagal isso tudo. Moramos no
Centralito por um tempo e logo pe-
guei amor pela cidade. Tanto é que
nunca mais saí daqui. Meus qua-
tro filhos, os meus netos, todos vi-
vem aqui até hoje”, lembrou.

Confraternização
 dos pioneiros

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Ailton Santos

ALMOÇO ONTEM reuniu
cerca de mil pessoas entre
pioneiros e familiares
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PALAVRAS CRUZADAS

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

SOLUÇÃO
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Oração e comilança
Nos atos comemorativos que
encerraram a celebração dos 66 anos
de Cascavel ontem, destaque para
uma cerimônia ecumênica. Ela foi
realizada às 17h, no palco principal
do Parque de Exposições, onde é
realizada até hoje a 38ª Expovel.

 O encerramento foi com o corte
de bolo de 66 metros às 18h, tam-
bém no Parque de Exposições de
Cascavel, junto com a Expovel.

O bolo começou a ser preparado
ainda no último sábado (11) na Panifi-
cadora Cristal, numa parceria entre a
Secretaria de Cultura, o Rotary Clube
Cascavel Leste e parceiros que fazem
as doações dos ingredientes. Neste ano
foram necessárias 220 massas de 60
cm x 40 cm, que recheadas e cober-
tas resultaram em pelo menos 750
quilos da guloseima. A montagem ini-
ciou por volta das 15h de terça-feira
e, após ser cortado, durou poucos
minutos. Quem provou disse que es-
tava mais do que aprovado. “É uma
imensa felicidade e não podemos dei-
xar de agradecer ao povo de Casca-
vel. É essa gente que faz a cidade ser

Bolo gigante de 66 metros

o que é. As comemorações vão até o
fim do mês, mas hoje é o grande dia,
o dia do aniversário da cidade que
amamos e escolhemos para viver”,
afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

BOLO GIGANTE teve 66 metros de
cumprimento, um para cada ano do município
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • RECORD

SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez

MALHAÇÃO
Tato e Roney comentam sobre o fra-

co movimento da lanchonete no perío-
do de férias e sentem falta de Keyla e
Tonico. Guto visita Benê e diz que está
fazendo terapia. Benê aceita se con-
sultar com Renata. Há uma passagem
de tempo. Benê diz estar gostando das
sessões com Renata. Das Dores e
Nena exigem que Anderson se esforce
para se recuperar da tristeza pela via-
gem de Tina.

PEGA PEGA
Sandra Helena se orgulha por Aní-

bal estar trabalhando no táxi. Athaíde
arma com Timóteo de culpar Eric pelos
crimes cometidos por eles. Antônia pro-
põe que Domênico vá morar com ela.
Luiza impede que Eric invada o aparta-
mento de Malagueta. Nelito deixa claro
para Antônia que não gostou de saber
que Domênico irá morar com eles. Ma-
ria Pia mente para Eric, dizendo que

Flávio janta com Silvana, Gustavo
com Verônica e Cecília chega acompa-
nhada de André ao mesmo restauran-
te. Flávio avisa Silvana que Nicole está
prestes a voltar para Doce Horizonte
com desejo de vingança. Dulce Maria
conta para Tia Perucas que sente falta
de Cecília ficar com seu pai e acha que
foi o doutor André que separou a ex-
noviça de Gustavo. Cecília descobre que
Gustavo está no mesmo restaurante
que ela. Silvana conta para Verônica no
banheiro que Cecília está no local, mas
a secretária decide que esse é o mo-
mento para ver como o empresário rea-
ge ao ver o ex-namorado. Frida diz para

passou a noite com amigas. Douglas
deixa Nelito ocupar o quarto que era de
Cristóvão. Expedito diz ao delegado que
recebeu uma denúncia sobre o encon-
tro de Timóteo com o mandante da mor-
te do perito. Pedrinho questiona Athaíde
se estava tendo um caso com Mirella.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz provoca Mariana afirmando que

ela vai ficar sem nem um centavo por-
que toda a herança de Fernando Alta-
mirano pertence a sua filha. Xavier está
a ponto de beijar Fernanda quando Car-
los chega e impede. Pedro decide fu-
gir. Carlos e Xavier começam a brigar e
Fernanda os separa. Fernando quer
saber por que Mariana e Luiz estão dis-
cutindo. Luiz ameaça contar a verdade
mas é impedido por Mariana. Carlos diz
a Fernanda que ela é uma hipócrita e
pede que se afaste de sua vida. Luiz
fica sabendo que Amélia apareceu. Ma-
riana decide contar ao pai quem Luiz
Monteiro é. Hernani chega no exato
momento e impede.

O RICO E LÁZARO
Sob um capuz, a pessoa acusada

é jogada ao rio Eufrates. Beroso e Fas-
sur observam, vitoriosos. Zadoque diz
que é preciso ter fé. Elga apoia Malca.
Zac chega às margens do rio Eufrates
e se desespera. Ele dá um soco em
Fassur. O sacerdote anda pelas ruas e
é reconhecido por algumas campone-
sas, que o acusam de abuso. Fassur
teme a ira das mulheres. Elga lamenta
o tempo perdido ao lado do sacerdote.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz provoca Mariana afirmando que

ela vai ficar sem nem um centavo por-
que toda a herança de Fernando Alta-
mirano pertence a sua filha. Xavier está
a ponto de beijar Fernanda quando Car-
los chega e impede. Pedro decide fu-
gir. Carlos e Xavier começam a brigar
e Fernanda os separa.

Silvana conta para
Verônica no banheiro

que Cecília está no local

 • SBT

Luciano que descobriu tudo o que ele
fez contra Zeca utilizando o falso em-
presário. Gustavo fica em choque ao ver
Cecília jantando com André e chega ser
rude ao falar com os dois. Frida diz que
se Luciano não se tornar amigo de
Emílio ela irá contar tudo para a mãe o
que ele e seu pai fizeram para prejudi-
car Zeca. Dulce Maria pede perdão para
o pai pois não consegue deixar de gos-
tar de Cecília, mesmo ela fazendo ele
sofrer. Fátima diz para Cecília que Ve-
rônica fez tudo o que fez no restaurante
de propósito para provocá-la, ou seja, a
ex-noviça abriu mão de Gustavo por
quem não merecia.

DIVULGAÇÃO
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A demora no atendimento no
IML (Instituto Médico Legal) de
Cascavel foi criticada por mulhe-
res vítimas de violência e outras
famílias que estiveram no local na
manhã de segunda-feira.

Uma jovem agredida pelo ex-
marido registrou denúncia na Dele-
gacia da Mulher ainda no sábado e
foi orientada a comparecer ao IML
no início desta semana para o exa-
me de corpo de delito.

A informação recebida por ela
e a irmã que a acompanhava é
de que o horário de atendimen-
to do médico legista é das 9h às
12h. “Chegamos às 10h, mas o
médico só chegou às 11h40. Al-
gumas pessoas haviam chegado
às 8h e só foram atendidas nes-
se mesmo horário”, comenta a
irmã da vítima.

Elas questionaram o por quê
da demora para o atendimento e
foram informadas de que o médi-
co responsável também atua em
clínica particular  e que logo che-
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Um movimento de funcionários
da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
promete uma grande mobilização
para defender a empresa pública
responsável pela administração do
trânsito em Cascavel. Com dívidas
trabalhistas milionárias, a Cettrans
corre o risco de ser extinta. Na se-
gunda-feira (13), uma reunião deu
início às discussões.

Na semana passada, o prefeito
Leonaldo Paranhos encaminhou à
Câmara de Vereadores o anteproje-
to de lei que propõe a reforma ad-
ministrativa e no documento cons-
ta que a Cettrans terá a viabilidade

de sua extinção avaliada no prazo
de 12 meses e poderá ser trans-
formada em autarquia.

Para os funcionários, transfor-
mar a Cettrans em autarquia pode-
rá abrir precedentes para mais car-
gos de livre nomeação em funções
de diretoria. Hoje, a maioria dos
cargos de liderança é ocupada por
pessoas que pertencem ao quadro
funcional da empresa. Durante o
encontro eles lembraram que a ex-
tinção da Cettrans não extingue o
serviço de trânsito, como a fiscali-
zação. A questão é mais complexa
do que se imagina.

Na primeira reunião do grupo,

Os empregados da Cettrans lembram que a companhia é uma empresa
pública que existe para atender as necessidades da população e não para
dar lucro. “A Cettrans não é inviável, nem tem divida alguma na praça. As
ações [trabalhistas], com gestão competente podem ser mantidas dentro de
patamares normais para uma empresa deste porte e com tantas atribuições”,
diz Vânia Müetzemberg, funcionária da companhia.

os empregados da Cettrans deixa-
ram claro que a empresa atende a
população com os serviços que
executa, seja com as demandas
dos pedestres, dos condutores,
usuários do transporte coletivo, do
transporte escolar, dos táxis, do
transporte aéreo e do estaciona-
mento público.

MAIS REUNIÕES
O grupo promete agendar novas
reuniões nos próximos dias para
voltar a discutir o futuro da
companhia, inclusive com
vereadores e representantes do
Poder Executivo. Eles afirmam
que os mais de 200 funcionários
não permitirão a extinção da
Cettrans e prometem lutar para
que ela permaneça prestando
serviços à população.

Empresa  pública

VANDRÉ DUBIELA

A CETTRANS é responsável pela administração do trânsito em Cascavel

Em defesa
da Cettrans
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 Militares do Corpo de Bombei-
ros tiveram muito trabalho na noite
de segunda-feira e na madrugada de
ontem para conter um incêndio am-
biental, que acabou atingindo dois
antigos barracões de uma madeirei-
ra, no bairro Cancelli, em Cascavel.

Dois caminhões ABT (Auto Bom-
ba Tanque) foram acionados para
conter as chamas, em uma mata
fechada, no cruzamento das ruas
Manaus com Visconde de Guara-
puava. Por se tratar de uma área
de vegetação com edificação
onde estava instalada uma madei-
reira, os trabalhos de rescaldo só
foram encerrados no início da
manhã de ontem.

Fogo em barracões

Quatro presos que fugiram durante a rebelião na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) foram recapturados. De acordo com o Depen (De-
partamento Penitenciário do Paraná), em Toledo foi localizado Willian Ga-
briel Félix Dutra. Já Adão Robson da Costa Cordeiro e Cristiano Brizola de
França foram presos no Paraguai. E, por último, Douglas Junior Bitin do
Prado se entregou em Toledo. Eles serão transferidos para a PEC.

BOMBEIROS ficaram cerca de 12 horas
trabalhando no local

AÍLTON SANTOS

Recapturados

Um ônibus, que estava estacionado na
esquina das ruas Carlos Gomes com São
Paulo, foi incendiado por populares na
madrugada de ontem, em Cascavel. Segundo
testemunhas, pessoas foram vistas próximo ao
veículo com um galão de combustível. O
Corpo de Bombeiros foi até o local para
conter as chamas e a Polícia Militar fez buscas
para localizar os autores.

AÍLTON SANTOS
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Dando o que falar
Está dando o que falar o texto da reforma

administrativa protocolado pela Prefeitura na Câmara
de Vereadores. Em redes sociais, o historiador Alceu
Sperança postou: “apenas em leitura superficial já foi
possível apanhar um erro de desatenção na redação

do projeto de reforma administrativa da Prefeitura de
Cascavel, na página 28. Pior é que apenas a Secretaria
das Drogas esteja obrigada cumprir a Lei Orgânica, a

valer o texto como está”.

Duas vezes
“A Lei Orgânica, que já
deveria ser revisada há
um quarto de século e
com mais urgência logo
que se anunciou a
possibilidade do
encaminhamento desse
anteprojeto, é mencionada
apenas duas vezes no texto.
Uma, ao ser mencionada na
pasta das drogas. Outra,
para justificar o envio do
projeto de lei. Um pouco
mais de atenção – ou todas
cumprem a LO ou nenhuma
– resolveria os problemas.”,
pediu o historiador.

“Easter eggs”
Ele ainda citou que
devem ser “Easter eggs”
– segredos ocultos –
embutidos para testar a
capacidade analítica dos
vereadores integrantes
da Comissão. Olha que é
de se duvidar se eles
vão “reparar” nisso
mesmo, considerando,
inclusive, o curto
espaço de tempo para
análise do projeto, que
foi encaminhado com
pedido de urgência e já
está sendo analisado
nas comissões.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O secretário de Assuntos Jurídicos, Luciano
Braga Côrtes, disse que entendeu pouco sobre o
questionamento.

 “O Art. 58 da Lei Orgânica dá prerrogativas ao
prefeito de enviar projetos ao legislativo alterando
a estrutura organizacional da administração pública
direta e indireta. E as alterações estão baseadas na
lei”, explicou.

De acordo com o secretário de Comunicação Ivan
Zucchi, “não se cumpre a lei citando a lei. Citar a lei
é um detalhe”. Ele afirmou ainda que a Lei Orgânica
precisa ser cumprida obedecendo seus preceitos e
ressaltou que citar a lei não é mesmo que cumpri-la.
Ele ainda garantiu que o secretário de Assuntos
Jurídicos, Luciano Bagra Cortês, iria analisar a
situação.

Cumprir ou não

Apesar de ter apare-
lhos de ar-condicionado
estocados em algumas
escolas há quase quatro
anos por falta de estrutu-
ra elétrica boa o suficien-
te para a instalação des-
tes, a Prefeitura de Cas-
cavel publicou um registro
de preço para compra de
novos equipamentos.

E o que chama a aten-
ção é o valor. R$ 2,6 mi-
lhões com validade do con-
trato para 12 meses. De
acordo com a prefeitura,
nas escolas onde ainda
não há condições para
essa instalação, estão sen-
do licitadas obras de refor-
ma da parte elétrica. Mas,
se o certame ainda não

ocorreu, significa que a ade-
quação dos prédios ainda
vai demorar um pouco.

Em nota, o secretário
de Comunicação Ivan
Zucchi explicou que tra-
ta-se de um registro de
preços. “Isso permite
que a empresa vencedo-
ra vá fornecendo os pro-
dutos na medida da ne-
cessidade do poder pú-
blico. No caso dos apa-
relhos de ar-condiciona-
do, o certame já vai ter
sido realizado, mas a
Semed vai adquirir como
puder e se precisar”,
justificou.

R$ 2 milhões para
ar-condicionado

MENOR
Ainda segundo o secretário, o valor previsto é de mais de
R$ 2 milhões, mas não necessariamente tudo será gasto.
“Esse é o valor máximo, mas provavelmente será menor. E
com validade para 12 meses”, completou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Em agosto deste ano, o Hoje News divulgou o caso dos aparelhos de ar
condicionado que estão encaixotados há quase quatro anos
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 67
Homicídios 54
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.032
Furtos 2.914
Veículos (furtos/roubos) 893
Outros 3.053

Acidentes 2.392
Colisões 2.180
Atropelamentos 181
Mortes 46

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Sob a custódia da PM
Com a PEC (Penitenciária Esta-

dual de Cascavel) destruída, o pe-
dido de afastamento de uma série
de agentes que atuavam na unida-
de e sem a previsão de contrata-
ção de pessoal, a Polícia Militar é
quem está custodiando, com o au-
xílio do SOE (Setor de Operações
Especiais), os mais de 700 deten-
tos que estão dentro da penitenci-
ária. Os demais agentes estão do
lado de fora pela falta de seguran-
ça na unidade.

A informação foi repassada on-
tem em coletiva de imprensa pela
presidente do Sindarspen (Sindica-
to dos Agentes Penitenciários), Pe-
truska Niclevisk Sviercoski, que ci-
tou que a rebelião que deixou uma
pessoa morta e durou 44 horas,

poderia ter sido evitada se não hou-
vesse falta de efetivo e de equipa-
mentos de segurança.

“O primeiro agente rendido tra-
balhava em quatro postos. Além
disso, o único dispositivo instala-
do pelo Governo do Estado, que são
as cercas elétricas com alarme,
não estavam funcionando e nem
sabemos se algum dia funcionou”.
Segundo ela, os agentes que atu-
am na unidade fizeram diversas “va-
quinhas” para instalar itens de se-
gurança da PEC.

PARALISAÇÃO
Conforme Petruska uma paralisação ou
mesmo uma greve não está descartada.
“Tivemos uma reunião hoje [ontem]
pela manhã com os agentes da PEC e
ouvimos as reivindicações e os
principais problemas da unidade, que
serão repassados ao Estado. Aí
aguardamos que um posicionamento
seja tomado para garantir a segurança
dos servidores”.
Sobre o quadro efetivo na unidade,
a presidente disse que o próprio
Depen apontou um déficit de 47%
no número de agentes. “No momento
da rebelião tínhamos entre 30 e 40
pessoas; o ideal seria pelo menos
60. Temos postos, chamados de
movimentação que é por onde
passam todos os presos da unidade,
em que fica apenas um agente, o que
torna a segurança no local inviável”.

Em nota o Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) informou
que a Corregedoria abriu um procedimento administrativo para apurar
se houve alguma falha que permitiu o início do motim. Sobre a questão
da cerca elétrica, que também será alvo da corregedoria, o Depen infor-
ma que isso não evitaria a atuação dos presos.

Em relação ao efetivo, o Governo do Estado já contratou 520 agentes
penitenciários por meio de concurso público, desde 2013. Além disso,
outros 1.201 agentes de cadeia foram chamados ao longo de 2016, por
meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS).

D epen

Um homem de 40 anos teve ferimentos moderados na manhã de ontem ao sofrer uma
queda de aproximadamente quatro metros de altura, em uma concessionária de veículos,
na Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão. Juliano de Moares fazia a manutenção
em um toldo quando caiu do telhado. Ele teve fratura no punho, ferimento nas costas
e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.

AÍLTON SANTOS
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Um ônibus, que estava estacionado na
esquina das ruas Carlos Gomes com São
Paulo, foi incendiado por populares na
madrugada de ontem, em Cascavel. Segundo
testemunhas, pessoas foram vistas próximo ao
veículo com um galão de combustível. O
Corpo de Bombeiros foi até o local para
conter as chamas e a Polícia Militar fez buscas
para localizar os autores.

AÍLTON SANTOS
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 É um Projeto de Emenda Constitucional que
visa alterar o inciso XVIII da Constituição Fede-
ral, que hoje tem a seguinte redação “licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e vinte dias”, para que
figure da seguinte forma: “licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, com duração
de cento e vinte dias, estendendo-se a licença-
maternidade, em caso de nascimento prematu-
ro, à quantidade de dias de internação do recém-
nascido, não podendo a licença exceder a du-
zentos e quarenta dias”.

Está cheio de gente mal-intencionada dizen-
do que a PEC, entre outras coisas, retiraria di-
reitos das mulheres; que modificaria o código
penal, alterando a punição ao aborto; que a mu-
dança na constituição iria proibir o aborto em to-
dos os casos. Tudo isso é mentira! A PEC não
faz qualquer menção à legislação atual com re-
lação ao aborto descriminalizado em determi-
nadas situações.

Não se retira qualquer direito das mulheres,
pelo contrário, o direito é ampliado, com a licen-
ça-maternidade podendo chegar até a 240 dias,
no caso de nascimento prematuro.

Você sabe o que
é a PEC 181?

 Fora
O vereador Rômulo
Quintino deve ficar de
fora do governo na
reforma administrativa
do prefeito Leonaldo
Paranhos. Ele era
cogitado para assumir a
pasta Antidrogas, porém,
a forma com que as
coisas foram “separadas”
no projeto não agradou
ao vereador que deve
mesmo permanecer no
Legislativo como vice-
presidente da Casa.
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“Cascavel completa
hoje [ontem] 66 anos

de progresso e
conquistas graças

ao trabalho e à
esperança de nossos

pioneiros. Nossa
eterna gratidão a
cada um deles”.

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

A coordenação da
Secretaria de
Comunicação
Social nas
festividades
dos 66 anos do
Município Cascavel

Alguns auditores
da Receita
Estadual que
insistem na
corrupção. Ontem
houve prisões em
Laranjeiras do Sul.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
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Curitiba

14 32
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Jeandré C. Castelon
Advogado

 Unopar
A Unopar está com
inscrições abertas para
quem deseja concorrer a
bolsas de estudo de até
100% em todos os seus
cursos de graduação. Para
participar, os interessados
devem se inscrever para
próxima prova do
vestibular que acontece
no dia 25 de novembro,
às 14h, em Cascavel. A
inscrição é gratuita.
Informações pelo
telefone (45) 3322-9027.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, homenageando

os desbravadores da
cidade

 AÍLTON SANTOS
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FURACÃO COM
MUDANÇAS
Os meias Gedoz e Nikão
continuam vetados pelo Atlético-
PR para a próxima rodada do
Brasileirão, mas o time deve ter
mais duas trocas para enfrentar a
Ponte Preta, hoje, na Vila
Capanema. O técnico Fabiano
Soares disse que prevê mudanças,
sem revelar nomes.
O provável Atlético-PR deve ter
Weverton; Jonathan, Paulo
André, Thiago Heleno e Fabrício;
Esteban Pavez e Lucho González;
Guilherme, Sidcley (Lucas
Fernandes) e Pablo (Douglas
Coutinho); Ribamar.

DANIEL AUGUSTO JR.

O Corinthians enfrenta o Flumi-
nense nesta quarta-feira, às 21h45,
no Itaquerão, e soma 99% de chan-
ces de conquistar o heptacampeo-
nato, conforme o matemático Tris-
tão Garcia.

Fabio Carille tem de volta Jô, que
retorna após suspensão imposta
pelo STJD (Superior Tribunal de
Justiça Desportiva), mandando
Kazim novamente para a reserva.
Foi do gringo o gol da vitória do Ti-
mão por 1 a 0 contra o Avaí, no sá-
bado (11).

E, com a suspensão de Balbu-
ena, advertido com o terceiro car-
tão amarelo em Itaquera, o técnico
terá Pedro Henrique na defesa. Pri-
meira opção para a zaga, formará
dupla com Pablo. Será o 47º jogo
dele pelo Timão, o 20º neste Brasi-
leirão (foram 13 de titular).

No gol, a tendência é que Caí-
que França siga na equipe. Cás-
sio deve chegar ao Brasil horas
antes da partida e, por conta do
desgaste, tem presença quase
descartada.

Desta forma, o Corinthians deve
vir com Caíque França, Fagner, Pe-
dro Henrique, Pablo e Arana; Ga-
briel e Camacho; Romero, Rodri-
guinho e Clayson; Jô.

CORINTHIANS JOGA pelo título contra o Fluminense

De olhono hepta

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 15 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
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Prêmio Doutor
Cidadão

O estudante de Medicina
Angelo Chelotti Duarte, da

Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de
São Paulo, foi o grande

vencedor do Prêmio Doutor
Cidadão. Ele desenvolveu o
App Elo21, que auxilia na

organização do dia a dia da
pessoa com Down.

oOo
O app possibilita o

armazenamento de receitas
médicas e resultados de

exames. Por meio dele, os
familiares também sabem os
períodos corretos para as
próximas consultas, de

acordo com o Protocolo e
Diretrizes do Ministério da
Saúde sobre Síndrome de
Down. O aplicativo Elo21

está disponível
gratuitamente para

Android e iOS.

Artes Plásticas
Continua até fevereiro de 2018 a 20ª Mostra Cascavelense
de Artes Plásticas, no Museu de Arte de Cascavel (MAC).
A mostra apresenta belíssimas obras de vários artistas

selecionados. O horário de visitação é das 8h30 às 19h.

Desafio
Com chuva ou com sol, uma

das maiores corridas de
obstáculo do País será

realizada dia 10 de
dezembro, das 7h às 15h,

no Autódromo de
 Cascavel. Trata-se

do evento Bruttus Race.
0o0

  Crianças de 5 a 13 anos
também poderão participar,
acompanhados dos pais ou
responsáveis. Os percursos
serão de aproximadamente
de 300m, 500m e 1000m.

Inscrições pelos sites.
www.bruttusrace.com.br

e www.ativo.com.

Faça o que for necessário
para ser feliz. Mas não se
esqueça que a felicidade é
um sentimento simples,
você pode encontrá-la e

deixá-la ir embora por não
perceber sua simplicidade.

Mario Quintana

João Américo Meassi e
Salazar Barreiros,
prestigiando o Almoço
dos Pioneiros

AINTON SANTOS PAMELA PAWLAK é o destaque da coluna de hoje.
O clique é de Arivonil Policapro

DO CAMPO À CIDADE
Já o agricultor Severino Bonatto desembarcou em Cascavel em 1951, dois
anos depois que seu pai. “Na época não tinha muito que escolher. Eu tinha 14
anos e morava também em Santa Catarina, fomos direto para a roça e nunca
saímos dali. Todos os meus filhos, meus netos, a família toda vive em Cascavel
e eu vou ficar aqui para sempre”, brincou.
Para o prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos é uma imensa alegria poder
confraternizar com tantos pioneiros. “Cada mesa dessas tem uma história
maravilhosa para ser contada. É um prazer ver estas pessoas aqui, que tanto
contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.
Em alusão á data festiva, os Correios lançaram ontem três mil unidades de um
selo comemorativo que levará, em correspondências a serem postadas para
todo o mundo, um pouco da história de Cascavel.

LOCAL 05CASCAVEL, 15 DE NOVEMBRO DE 2017

Cerca de mil pessoas participa-
ram ontem da 24ª edição do almo-
ço comemorativo aos 66 anos de
Cascavel. Foram pelo menos 800
pioneiros que chegaram à cidade
antes de 1960 e aproveitaram on-
tem, em um tom de confraterniza-
ção no Tuiuti Esporte Clube, para
lembrar os velhos e muitas vezes
difíceis tempos do desbravamento.

Logo na entrada os amigos
Severino Bonatto e Alfredo de
Castilho, que chegaram nas dé-
cadas de 1940 e de 1950 mata-
ram as saudades.

O bancário aposentado Alfredo
lembra que veio ao Paraná a con-
tragosto. “Meu pai resolveu vir em
1948, eu tinha 13 anos e não que-
ria vir. Morávamos em Santa Cata-
rina e quando chegamos era um
matagal isso tudo. Moramos no
Centralito por um tempo e logo pe-
guei amor pela cidade. Tanto é que
nunca mais saí daqui. Meus qua-
tro filhos, os meus netos, todos vi-
vem aqui até hoje”, lembrou.

Confraternização
 dos pioneiros

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Ailton Santos

ALMOÇO ONTEM reuniu
cerca de mil pessoas entre
pioneiros e familiares
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Agentes ameaçam greve
Após a rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, agentes penitenciários de
todas as unidades prisionais do Paraná avaliam a possibilidade de uma greve da

categoria. De acordo com Petruska Niclevisk Sviercoski, presidente do sindicato, se
algumas medidas de segurança não forem adotadas no sistema penal, a paralisação

poderá ser uma alternativa para cobrar melhorias por parte do Estado.
 Pág. 14
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Bolo 66
O tradicional bolo de
aniversário do Município de
Cascavel foi cortado no final
da tarde de ontem no
Parque de Exposições Celso
Garcia Cid, onde acontece a
Expovel. Com 750 quilos e
medindo 66 metros – um
para cada ano da cidade – o
bolo foi saboreado por
centenas de pessoas.

 Pág. 06

Brasil e
Inglaterra
empatam

PÁGINA

16

Funcionários
saem em
defesa da
Cettrans

PÁGINA

04
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Megasena
Concurso: 1987

10 14 31 34 45 58

Dupla sena
Concurso: 1716

01 06 13 18 33 361º sorteio

10 29 30 36 42 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1584

01 02 03 05 06 11 12 14
15 16 17 19 20 24 25

Quina
Concurso: 4531

13 29 54 72 77

Timemania
Concurso: 1106

13 17 24 29 38 42 53
TIME DO CORITIBA-PR

Lotomania
Concurso: 1814

08 09 27 28 33 35 47 50
53 56 57 66 67 73 78 79

87 91 98 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5232

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

74.013
43.002
79.208
28.760
00.555

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

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

JOGAM HOJE

JOGAM AMANHÃ

PLACAR DE ONTEM

       SÉRIE B
Criciúma ? x ? Náutico
Londrina ? x ? Guarani

Vila Nova ? x ? Figueirense
Oeste ? x ? Internacional

Brasil de Pelotas ? x ? ABC
Ceará ? x ? Paysandu

Santa Cruz ? x ? Paraná Clube
América-MG ? x ? Juventude
Luverdense ? x ? Boa Esporte

CRB ? x ? Goiás

 Com o empate contra a Inglater-
ra na noite de ontem em Wembley,
a Seleção Brasileira fechou a tem-
porada de 2017. O resultado encer-
rou um ano que foi extremamente
positivo para o Brasil em números.

Ao todo, a Seleção Brasileira dis-
putou 11 jogos em 2017, incluindo
aí o Jogo da Amizade, com a Colôm-
bia, que contou apenas com jogado-
res que atuavam nos dois países.

Nas 11 partidas que disputou, o
Brasil venceu sete, empatou três e
perdeu apenas uma. A Seleção Bra-
sileira do técnico Tite marcou 21 gols
e sofreu só quatro neste período.

Foi também em 2017 que o Bra-
sil carimbou a vaga para a Copa do
Mundo da Rússia de 2018. A garan-
tia do lugar no Mundial veio ainda no
início do ano, na primeira data FIFA,
e com quatro rodadas de antecedên-
cia. Depois, a Seleção ainda firmou
a primeira colocação da tabela.

Com empate,
Brasil  fecha

temporada 2017

Para 2018, a Seleção Brasilei-
ra já tem dois compromissos mar-
cados. No dia 23 de março, em
Moscou, enfrenta a Rússia, que
sediará a Copa do Mundo do próxi-
mo ano. Depois, no dia 27, o adver-
sário será a Alemanha, em Berlim.

CONTRA A QUEDA
A projeção do matemático Tristão Garcia define os possíveis times que devem seguir para a
segundona no ano que vem. Entre eles está o Atlético-GO, que segue com a corda apertada no
pescoço - 99% de chance de cair. Avaí e Ponte Preta estão em situação delicada, e o Sport teve
piora significativa - foi de 71% para 84%, número superior ao da Macaca, que ocupa pior
posição na tabela. São Paulo e Atlético-PR se livraram da queda de acordo com as contas, e a
Chapecoense foi de 8% a apenas 1% de risco. Já o Coritiba tem 13% de risco de queda.

 BRASIL EMPATOU sem gols com a
Inglaterra no último jogo do ano
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Ótimo dia para fazer contatos profissi-
onais com pessoas mais experientes.
Isso pode trazer benefícios para sua
carreira no futuro. Fique de olho nas
oportunidades! Busque a realização de
seus desejos. Cor: bege.

horóscopo

To
ur

o

Atividades que possa desempenhar de
forma independente são as mais positivas
nesta quarta-feira. Aposte em sua força e
determinação para alcançar metas a longo
prazo. Tudo indica que saberá como obter
o reconhecimento que merece. Cor: preto.

Li
br

a

Mude a sua rotina, faça um trajeto dife-
rente quando for para o trabalho ou
quando voltar para casa. Tarefas de-
senvolvidas com ajuda de outras pes-
soas podem render melhores resulta-
dos. Pense nisso! Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Dia indicado para promover mudanças
no seu trabalho. Não se empolgue na
hora de fazer compras: isso poderá
desequilibrar seu orçamento, gerando
arrependimentos e problemas futuros.
Cor: rosa.

G
êm

eo
s

Amplie seus horizontes profissionais,
converse com pessoas influentes e abra-
se a oportunidades. Novos conhecimen-
tos contam com boas energias. No lar,
ouça os conselhos que os parentes têm
a dar, pois serão bem-vindos neste dia.
Cor: vermelho.

C
ân

ce
r

É dia de compartilhar projetos e incen-
tivar a participação de colegas no tra-
balho. Contagie as pessoas ao seu re-
dor com seu entusiasmo e as ativida-
des em equipe vão render mais. Ape-
nas tenha cuidado para não criar ex-
pectativas demais. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

Dê vazão à sua grande energia e curta as
vibrações benéficas deste dia. Faça pla-
nos e estabeleça uma direção para sua
vida profissional de acordo com os seus
sonhos. Mostre suas ideias aos colegas
e valorize seus talentos. Cor: pink.

C
ap

ric
ór

ni
o Poupe as suas energias, mas não dei-

xe de cumprir todas as obrigações no
trabalho. Evite se expor para não se
envolver em uma polêmica entre os
amigos. Em casa, seja ágil ao interferir
em um conflito familiar. Cor: amarelo.

Le
ão

Vai ter boa disposição física e vigor
para realizar tarefas que exijam esfor-
ço. Tente superar os obstáculos com
criatividade e alegria. Não leve tudo tão
a sério - divirta-se ao cumprir suas
obrigações. Cor: bege.

V
irg

em

Seja mais tolerante com seus colegas
de trabalho, mas não convém contar
com ajuda naquilo que é de sua res-
ponsabilidade. Não permita que fato-
res externos interfiram na harmonia e
alegria do seu lar. Cor: cinza.

A
qu

ár
io

Deverá desenvolver projetos em equi-
pe no seu emprego. Se receber convi-
tes para encontros sociais, não recu-
se. Anote as despesas na ponta do lá-
pis para ter maior controle sobre as
suas finanças. Cor: marrom.

Pe
ix

es

Se você ocupa cargo de liderança, de-
monstre isso aos colegas. Acredite na
sua percepção e na sua competência
para contornar as dificuldades. Bote fé
nos seus sonhos e mire seu progresso
material. Cor: creme.

ANJO IEIAIEL
Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 120

Quem nasceu no dia 15 de novembro,
sob a influência deste anjo, tem o es-
pírito norteado pelo princípio da mu-
dança, porque sabe que nada é per-
manente e por isso não se pode des-
perdiçar nenhum momento da vida.
Original e exótico(a) no pensar e no
agir, é muitas vezes considerado(a)
um(a) mágico(a), um(a) louco(a). Tem
ideais filantrópicos, é generoso(a),
detesta o sofrimento humano e
estará sempre trabalhando pelo
bem comum. Terá necessidade
de viajar, conhecer o mistério de
outros países, desvendar pontos
obscuros.

Na minha angústia clamei ao SENHOR, e
me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos
lábios mentirosos e da língua enganado-
ra. Que te será dado, ou que te será acres-
centado, língua enganadora?
Flechas agudas do poderoso, com bra-
sas vivas de zimbro. Ai de mim, que pere-
grino em Meseque, e habito nas tendas de
Quedar. A minha alma bastante tempo ha-
bitou com os que detestam a paz.

Rogerio Rosa, Gugu Joenil Damasio, Edileuza
Silva, Roberto Dos Santos, Alberto Rodrigues
Pompeu, Edilaine Cândido, Altair Pellanda, Ce-
sar Minetto, Haley Picoli, Amauri Amadeu, Joa-
nita F da Silva e Valderi Dornelis .PELA PAZ!

Os finalistas da fase local do Concurso de Cartazes “Com-
partilhe a Paz”, serão conhecidos na próxima terça-feira.

O Cartaz da Paz é um Concurso Internacional de Arte
que estimula crianças e adolescentes de 11 a 13 anos
do mundo inteiro a expressarem criativamente suas per-
cepções sobre a ausência de conflitos. Cada produção é
julgada com relação à originalidade, mérito artístico e
expressão do tema.

A iniciativa local é do Lions Clube, em parceria com o
Núcleo Regional da Educação de Cascavel. De acordo com
a técnica pedagógica em Arte no NRE, professora Andrea
Pessutti Rampini, o concurso conta com a participação
de 82 estudantes matriculados nas escolas da rede pú-
blica estadual de ensino. Os cartazes classificados são
dos Colégios Estaduais Pacaembu, São João e Pedro Er-
nesto Garlet.

Todos os participantes receberão certificado de parti-
cipação do Lions Club.

O evento será às 16h, no Centro no Teatro Municipal
de Cascavel.

“A Paz é algo especial e necessário para todos os povos. Para mim,
Paz é ter amigos perto de mim me dando amor, carinho, me acolhendo e me

ajudando a cada obstáculo, porque Paz é acolhermos uns aos outros com
gestos de amizade”.

  Shayla Alexcia da Silva Recktenwald, Colégio Estadual do Campo Pedro
Ernesto Garlet, Distrito de Sede Alvorada

 “Mudar o mundo? Comece mudando a si
mesmo. Ninguém promove a paz se não a

tem dentro de si”

  Erika Fernanda Ianeski, Colégio
Estadual do Campo São João,
Distrito de São João do Oeste

  “Quando plantamos o bem, colhemos o
bem; quando plantamos o mal, colhemos o

mal. Então vamos espalhar a
paz para um dia recebê-la”!

Leticia Gonçalves Maide, Colégio
Estadual do Campo São João, Distrito de

São João do Oeste

“A paz, para mim, deveria ser sem guerras; mortes, roubo, poluição.
Sem a paz nós sofreríamos com a destruição da natureza, e muitas mortes.

A paz é essencial à vida”.

 “A paz é algo puro que
poucos enxergam

dentro de si”.

Schaiane Mendes
Colégio Estadual do

Campo São João,
Distrito de São
João do Oeste

 “Eu declaro, eu acredito que o
mundo será melhor, sem guerras,

sem bandidos, sem roubos.
Sempre em um lugar no mundo
haverá guerra, etc. Mas tenho

esperança de que no novo
mundo, um dia, haverá paz.
Guerras no Brasil, no Rio de

Janeiro, na Coreia, nos estados
Unidos, ainda existem pessoas
boas no mundo e essas pessoas
vão convencer as pessoas ruins

para o bom caminho”.

Guilherme Davi,
Colégio Estadual Pacaembu

Felipe Sbardelotto Kaucz, Colégio Estadual Pacaembu
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Á
ri

es

Ótimo dia para fazer contatos profissi-
onais com pessoas mais experientes.
Isso pode trazer benefícios para sua
carreira no futuro. Fique de olho nas
oportunidades! Busque a realização de
seus desejos. Cor: bege.

horóscopo

To
ur

o

Atividades que possa desempenhar de
forma independente são as mais positivas
nesta quarta-feira. Aposte em sua força e
determinação para alcançar metas a longo
prazo. Tudo indica que saberá como obter
o reconhecimento que merece. Cor: preto.

Li
br

a

Mude a sua rotina, faça um trajeto dife-
rente quando for para o trabalho ou
quando voltar para casa. Tarefas de-
senvolvidas com ajuda de outras pes-
soas podem render melhores resulta-
dos. Pense nisso! Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Dia indicado para promover mudanças
no seu trabalho. Não se empolgue na
hora de fazer compras: isso poderá
desequilibrar seu orçamento, gerando
arrependimentos e problemas futuros.
Cor: rosa.

G
êm

eo
s

Amplie seus horizontes profissionais,
converse com pessoas influentes e abra-
se a oportunidades. Novos conhecimen-
tos contam com boas energias. No lar,
ouça os conselhos que os parentes têm
a dar, pois serão bem-vindos neste dia.
Cor: vermelho.

C
ân

ce
r

É dia de compartilhar projetos e incen-
tivar a participação de colegas no tra-
balho. Contagie as pessoas ao seu re-
dor com seu entusiasmo e as ativida-
des em equipe vão render mais. Ape-
nas tenha cuidado para não criar ex-
pectativas demais. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

Dê vazão à sua grande energia e curta as
vibrações benéficas deste dia. Faça pla-
nos e estabeleça uma direção para sua
vida profissional de acordo com os seus
sonhos. Mostre suas ideias aos colegas
e valorize seus talentos. Cor: pink.

C
ap

ric
ór

ni
o Poupe as suas energias, mas não dei-

xe de cumprir todas as obrigações no
trabalho. Evite se expor para não se
envolver em uma polêmica entre os
amigos. Em casa, seja ágil ao interferir
em um conflito familiar. Cor: amarelo.

Le
ão

Vai ter boa disposição física e vigor
para realizar tarefas que exijam esfor-
ço. Tente superar os obstáculos com
criatividade e alegria. Não leve tudo tão
a sério - divirta-se ao cumprir suas
obrigações. Cor: bege.

V
irg

em

Seja mais tolerante com seus colegas
de trabalho, mas não convém contar
com ajuda naquilo que é de sua res-
ponsabilidade. Não permita que fato-
res externos interfiram na harmonia e
alegria do seu lar. Cor: cinza.

A
qu

ár
io

Deverá desenvolver projetos em equi-
pe no seu emprego. Se receber convi-
tes para encontros sociais, não recu-
se. Anote as despesas na ponta do lá-
pis para ter maior controle sobre as
suas finanças. Cor: marrom.

Pe
ix

es

Se você ocupa cargo de liderança, de-
monstre isso aos colegas. Acredite na
sua percepção e na sua competência
para contornar as dificuldades. Bote fé
nos seus sonhos e mire seu progresso
material. Cor: creme.

ANJO IEIAIEL
Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 120

Quem nasceu no dia 15 de novembro,
sob a influência deste anjo, tem o es-
pírito norteado pelo princípio da mu-
dança, porque sabe que nada é per-
manente e por isso não se pode des-
perdiçar nenhum momento da vida.
Original e exótico(a) no pensar e no
agir, é muitas vezes considerado(a)
um(a) mágico(a), um(a) louco(a). Tem
ideais filantrópicos, é generoso(a),
detesta o sofrimento humano e
estará sempre trabalhando pelo
bem comum. Terá necessidade
de viajar, conhecer o mistério de
outros países, desvendar pontos
obscuros.

Na minha angústia clamei ao SENHOR, e
me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos
lábios mentirosos e da língua enganado-
ra. Que te será dado, ou que te será acres-
centado, língua enganadora?
Flechas agudas do poderoso, com bra-
sas vivas de zimbro. Ai de mim, que pere-
grino em Meseque, e habito nas tendas de
Quedar. A minha alma bastante tempo ha-
bitou com os que detestam a paz.

Rogerio Rosa, Gugu Joenil Damasio, Edileuza
Silva, Roberto Dos Santos, Alberto Rodrigues
Pompeu, Edilaine Cândido, Altair Pellanda, Ce-
sar Minetto, Haley Picoli, Amauri Amadeu, Joa-
nita F da Silva e Valderi Dornelis .PELA PAZ!

Os finalistas da fase local do Concurso de Cartazes “Com-
partilhe a Paz”, serão conhecidos na próxima terça-feira.

O Cartaz da Paz é um Concurso Internacional de Arte
que estimula crianças e adolescentes de 11 a 13 anos
do mundo inteiro a expressarem criativamente suas per-
cepções sobre a ausência de conflitos. Cada produção é
julgada com relação à originalidade, mérito artístico e
expressão do tema.

A iniciativa local é do Lions Clube, em parceria com o
Núcleo Regional da Educação de Cascavel. De acordo com
a técnica pedagógica em Arte no NRE, professora Andrea
Pessutti Rampini, o concurso conta com a participação
de 82 estudantes matriculados nas escolas da rede pú-
blica estadual de ensino. Os cartazes classificados são
dos Colégios Estaduais Pacaembu, São João e Pedro Er-
nesto Garlet.

Todos os participantes receberão certificado de parti-
cipação do Lions Club.

O evento será às 16h, no Centro no Teatro Municipal
de Cascavel.

“A Paz é algo especial e necessário para todos os povos. Para mim,
Paz é ter amigos perto de mim me dando amor, carinho, me acolhendo e me

ajudando a cada obstáculo, porque Paz é acolhermos uns aos outros com
gestos de amizade”.

  Shayla Alexcia da Silva Recktenwald, Colégio Estadual do Campo Pedro
Ernesto Garlet, Distrito de Sede Alvorada

 “Mudar o mundo? Comece mudando a si
mesmo. Ninguém promove a paz se não a

tem dentro de si”

  Erika Fernanda Ianeski, Colégio
Estadual do Campo São João,
Distrito de São João do Oeste

  “Quando plantamos o bem, colhemos o
bem; quando plantamos o mal, colhemos o

mal. Então vamos espalhar a
paz para um dia recebê-la”!

Leticia Gonçalves Maide, Colégio
Estadual do Campo São João, Distrito de

São João do Oeste

“A paz, para mim, deveria ser sem guerras; mortes, roubo, poluição.
Sem a paz nós sofreríamos com a destruição da natureza, e muitas mortes.

A paz é essencial à vida”.

 “A paz é algo puro que
poucos enxergam

dentro de si”.

Schaiane Mendes
Colégio Estadual do

Campo São João,
Distrito de São
João do Oeste

 “Eu declaro, eu acredito que o
mundo será melhor, sem guerras,

sem bandidos, sem roubos.
Sempre em um lugar no mundo
haverá guerra, etc. Mas tenho

esperança de que no novo
mundo, um dia, haverá paz.
Guerras no Brasil, no Rio de

Janeiro, na Coreia, nos estados
Unidos, ainda existem pessoas
boas no mundo e essas pessoas
vão convencer as pessoas ruins

para o bom caminho”.

Guilherme Davi,
Colégio Estadual Pacaembu

Felipe Sbardelotto Kaucz, Colégio Estadual Pacaembu
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SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez

MALHAÇÃO
Tato e Roney comentam sobre o fra-

co movimento da lanchonete no perío-
do de férias e sentem falta de Keyla e
Tonico. Guto visita Benê e diz que está
fazendo terapia. Benê aceita se con-
sultar com Renata. Há uma passagem
de tempo. Benê diz estar gostando das
sessões com Renata. Das Dores e
Nena exigem que Anderson se esforce
para se recuperar da tristeza pela via-
gem de Tina.

PEGA PEGA
Sandra Helena se orgulha por Aní-

bal estar trabalhando no táxi. Athaíde
arma com Timóteo de culpar Eric pelos
crimes cometidos por eles. Antônia pro-
põe que Domênico vá morar com ela.
Luiza impede que Eric invada o aparta-
mento de Malagueta. Nelito deixa claro
para Antônia que não gostou de saber
que Domênico irá morar com eles. Ma-
ria Pia mente para Eric, dizendo que

Flávio janta com Silvana, Gustavo
com Verônica e Cecília chega acompa-
nhada de André ao mesmo restauran-
te. Flávio avisa Silvana que Nicole está
prestes a voltar para Doce Horizonte
com desejo de vingança. Dulce Maria
conta para Tia Perucas que sente falta
de Cecília ficar com seu pai e acha que
foi o doutor André que separou a ex-
noviça de Gustavo. Cecília descobre que
Gustavo está no mesmo restaurante
que ela. Silvana conta para Verônica no
banheiro que Cecília está no local, mas
a secretária decide que esse é o mo-
mento para ver como o empresário rea-
ge ao ver o ex-namorado. Frida diz para

passou a noite com amigas. Douglas
deixa Nelito ocupar o quarto que era de
Cristóvão. Expedito diz ao delegado que
recebeu uma denúncia sobre o encon-
tro de Timóteo com o mandante da mor-
te do perito. Pedrinho questiona Athaíde
se estava tendo um caso com Mirella.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz provoca Mariana afirmando que

ela vai ficar sem nem um centavo por-
que toda a herança de Fernando Alta-
mirano pertence a sua filha. Xavier está
a ponto de beijar Fernanda quando Car-
los chega e impede. Pedro decide fu-
gir. Carlos e Xavier começam a brigar e
Fernanda os separa. Fernando quer
saber por que Mariana e Luiz estão dis-
cutindo. Luiz ameaça contar a verdade
mas é impedido por Mariana. Carlos diz
a Fernanda que ela é uma hipócrita e
pede que se afaste de sua vida. Luiz
fica sabendo que Amélia apareceu. Ma-
riana decide contar ao pai quem Luiz
Monteiro é. Hernani chega no exato
momento e impede.

O RICO E LÁZARO
Sob um capuz, a pessoa acusada

é jogada ao rio Eufrates. Beroso e Fas-
sur observam, vitoriosos. Zadoque diz
que é preciso ter fé. Elga apoia Malca.
Zac chega às margens do rio Eufrates
e se desespera. Ele dá um soco em
Fassur. O sacerdote anda pelas ruas e
é reconhecido por algumas campone-
sas, que o acusam de abuso. Fassur
teme a ira das mulheres. Elga lamenta
o tempo perdido ao lado do sacerdote.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz provoca Mariana afirmando que

ela vai ficar sem nem um centavo por-
que toda a herança de Fernando Alta-
mirano pertence a sua filha. Xavier está
a ponto de beijar Fernanda quando Car-
los chega e impede. Pedro decide fu-
gir. Carlos e Xavier começam a brigar
e Fernanda os separa.

Silvana conta para
Verônica no banheiro

que Cecília está no local

 • SBT

Luciano que descobriu tudo o que ele
fez contra Zeca utilizando o falso em-
presário. Gustavo fica em choque ao ver
Cecília jantando com André e chega ser
rude ao falar com os dois. Frida diz que
se Luciano não se tornar amigo de
Emílio ela irá contar tudo para a mãe o
que ele e seu pai fizeram para prejudi-
car Zeca. Dulce Maria pede perdão para
o pai pois não consegue deixar de gos-
tar de Cecília, mesmo ela fazendo ele
sofrer. Fátima diz para Cecília que Ve-
rônica fez tudo o que fez no restaurante
de propósito para provocá-la, ou seja, a
ex-noviça abriu mão de Gustavo por
quem não merecia.

DIVULGAÇÃO
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A demora no atendimento no
IML (Instituto Médico Legal) de
Cascavel foi criticada por mulhe-
res vítimas de violência e outras
famílias que estiveram no local na
manhã de segunda-feira.

Uma jovem agredida pelo ex-
marido registrou denúncia na Dele-
gacia da Mulher ainda no sábado e
foi orientada a comparecer ao IML
no início desta semana para o exa-
me de corpo de delito.

A informação recebida por ela
e a irmã que a acompanhava é
de que o horário de atendimen-
to do médico legista é das 9h às
12h. “Chegamos às 10h, mas o
médico só chegou às 11h40. Al-
gumas pessoas haviam chegado
às 8h e só foram atendidas nes-
se mesmo horário”, comenta a
irmã da vítima.

Elas questionaram o por quê
da demora para o atendimento e
foram informadas de que o médi-
co responsável também atua em
clínica particular  e que logo che-
garia. Uma mulher que aguardava
para liberação do corpo do filho
chegou cedo, com filho no colo e
a mãe idosa e próximo ao meio

Espera gera reclamação

dia foi informada que deveria re-
tornar no período da tarde.

Para que não sejam expostas,
os nomes das mulheres citadas na
reportagem foram preservados.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Equipe informa
que horário de

atendimento ao
público é das

10h às 12h

Equipe reduzida
O coordenador do IML, Juari Carvalho,
reconhece que eventualmente há maior
dificuldade ao público por conta da
equipe de profissionais que é limitada.
“Há somente um médico, que além do
atendimento ao público precisa fazer
necropsias para liberação dos corpos”,
explica ao citar que
Segundo ele, somente na manhã de
segunda-feira havia três corpos no Instituto
Médico Legal.  “Por conta disso, o
atendimento foi mais conturbado, mas
independente dessa situação o médico
precisa dar conta da demanda do público
que é grande na maioria dos dias”,
explica o coordenador ao ressaltar que se
houvesse mais um profissional médico,
dificuldades seriam supridas.  O IML
informa que o horário de atendimento ao
público é das 10h às 12h.
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PALAVRAS CRUZADAS

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

SOLUÇÃO
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Oração e comilança
Nos atos comemorativos que
encerraram a celebração dos 66 anos
de Cascavel ontem, destaque para
uma cerimônia ecumênica. Ela foi
realizada às 17h, no palco principal
do Parque de Exposições, onde é
realizada até hoje a 38ª Expovel.

 O encerramento foi com o corte
de bolo de 66 metros às 18h, tam-
bém no Parque de Exposições de
Cascavel, junto com a Expovel.

O bolo começou a ser preparado
ainda no último sábado (11) na Panifi-
cadora Cristal, numa parceria entre a
Secretaria de Cultura, o Rotary Clube
Cascavel Leste e parceiros que fazem
as doações dos ingredientes. Neste ano
foram necessárias 220 massas de 60
cm x 40 cm, que recheadas e cober-
tas resultaram em pelo menos 750
quilos da guloseima. A montagem ini-
ciou por volta das 15h de terça-feira
e, após ser cortado, durou poucos
minutos. Quem provou disse que es-
tava mais do que aprovado. “É uma
imensa felicidade e não podemos dei-
xar de agradecer ao povo de Casca-
vel. É essa gente que faz a cidade ser

Bolo gigante de 66 metros

o que é. As comemorações vão até o
fim do mês, mas hoje é o grande dia,
o dia do aniversário da cidade que
amamos e escolhemos para viver”,
afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

BOLO GIGANTE teve 66 metros de
cumprimento, um para cada ano do município


