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Deputados são presos no Rio

AÍLTON SANTOS
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Desespero e angústia

ALERJ

Os deputados estaduais Jorge
Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, se entregaram à Polícia Federal (PF) na
tarde de ontem. Eles tiveram ordem de prisão preventiva expedida pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2), indiciados na
Operação Cadeia Velha.
O primeiro a chegar à Superintendência Regional da PF foi Picciani, pouco antes das 17h. Em seguida, cerca de 15 minutos depois,
chegou Paulo Melo. Albertassi se
entregou às 17h55.
O destino dos três, segundo a
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), será a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde já está o exgovernador Sérgio Cabral e outros
presos envolvidos nos desdobramentos da Lava Jato fluminense.

COMBOIO
Às 18h30, os três seguiram em
comboio da PF para realizar os
exames de corpo de delito no
Instituto Médico Legal para
depois serem conduzidos ao
sistema prisional.
A Alerj, por meio de sua
assessoria, informou que
haverá convocação em caráter
permanente, a partir de
amanhã, inclusive durante o
sábado e domingo, para a
sessão que vai deliberar sobre
a prisão ou soltura dos três
deputados.
A instituição também
informou que a Mesa Diretora
aguarda envio da comunicação
do TRF2 sobre a prisão dos
deputados. A decisão sobre a
prisão exige maioria absoluta
do plenário.

Jorge Picciani foi o primeiro a se entregar à
Polícia Federal

PRISÃO APÓS SEGUNDA INSTÂNCIA
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou
ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer a favor da
decisão da Corte que validou a prisão de condenados pela
segunda instância da Justiça.
No documento, Raquel Dodge afirma que a medida é
fundamental para o controle da impunidade e que a
antecipação do cumprimento da pena antes do trânsito em
julgado, ou seja, o fim de todos os recursos possíveis, não fere
o princípio constitucional da presunção de inocência.
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Mães, esposas e irmãs de presos fizeram
uma manifestação na tarde de ontem
em frente à PEC, onde aconteceu uma
rebelião na semana passada. Sem
previsão para visita de familiares e de
advogados na unidade prisional, as
famílias estão desesperadas em busca
de informações sobre os presos
transferidos e foragidos.
z Págs. 24 e 25
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Vendas ainda
no vermelho

Pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) mostra o
desempenho das vendas no terceiro trimestre deste ano e também
no acumulado. Em todo o Estado
houve um acréscimo de 3,32% ao
mês nos últimos três meses.

Segundo o levantamento, os
três meses de altas consecutivas
contribuíram para compensar as
perdas de faturamento dos dois
primeiros trimestres, fazendo com
que o resultado do acumulado do
ano permanecesse praticamente
estável em relação a 2016 (-0,26%).

ESPORTE

CASCAVEL, 17 DE NOVEMBRO DE 2017

27

FÁBIO DONEGÁ

Veículos

O setor de venda de
concessionárias de veículos
também caiu, com recuo de
7,38% na região. “No ano
passado, alguns setores sofreram
muito, e o de veículos foi um
deles. O segmento ainda não
conseguiu driblar o negativo, mas
em setembro as coisas
começaram a mudar. A
expectativa é de que com a safra
de soja, que movimenta bastante
a economia local, haja
investimentos em maquinários,
caminhões, e isto deve equilibrar
os resultados”, comenta a
coordenadora.

Somente a venda de
combustíveis caiu 16%
em todo o Oeste

O Campeonato Metropolitano de Arrancada de Cascavel terá um fim de semana decisivo no Autódromo Zilmar Beux.
A programação será aberta nesta sexta-feira, com a realização de mais uma edição do Racha Noturno, a partir das 19h.
Já para sábado estão programadas as provas decisivas das motos, a partir das 13h, enquanto no domingo, a partir das
9h, ocorrerão as disputas que irão apontar os campeões das categorias dos carros. A promoção e a organização do
evento são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo.

O QUE SUBIU

Na contramão estão as lojas de
departamentos (+2,17%),
supermercados (+6,71%),
vestuário e tecidos (+1,21%) e
livrarias e papelarias (+8,51%).
“Embora ainda se tenha alguns
índices negativos, o comércio
paranaense começa a reagir. A
expectativa é de que o
desempenho dos setores vá
melhorando, o que deve ser
tendência para 2018”, afirma.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Agora são os Japs
O este
As análises regionais mostram apenas os índices do acumulado do ano, que para
o Oeste não são nada positivos. De acordo com a Federação, de janeiro a
setembro - data de abrangência da pesquisa -, Cascavel e região tiveram um
desempenho bem aquém de outras localidades, com baixa de 0,89% nas vendas
em relação ao mesmo período do ano passado.
Quem puxou a queda, conforme a coordenadora da pesquisa, Priscila Andrade, foi o
setor de combustíveis. “Este setor foi afetado não somente no Oeste, mas em quase
todas as regiões, com exceção de Londrina”, relata Priscila. Sozinho, o segmento
obteve um recuo de 16%. Priscila explica que, por conta dos altos preços aplicados na
gasolina, no etanol e no diesel, houve uma mudança de comportamento das
pessoas. “Grande parte opta por não usar tanto o carro e deixá-lo em casa enquanto
o combustível estiver caro. Algumas vão a pé, de bicicleta, de ônibus e até mesmo de
Uber, e com isso conseguem economizar um pouco”, diz.

Segunda maior representatividade
na fase final da Divisão A da 60ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), a delegação de Cascavel começa
a embarcar nesta sexta-feira para Apucarana, sede da competição que reunirá cerca de 4,7 mil pessoas até o próximo dia 26 (domingo). A abertura oficial do evento está marcada para as
19h desta sexta no Ginásio Lagoão.
A delegação cascavelense, que ficará alojada no Colégio Estadual Santos Dumont, em Apucarana, terá 344
integrantes nos Jogos. São 33 equipes compostas por 295 atletas e 31

técnicos de modalidades. Já a equipe
de apoio conta com 18 pessoas, sendo sete motoristas. A representatividade da Capital do Oeste só fica atrás
da de Maringá, que participará dos Japs
com 34 equipes.
No total, participação equipes de 86
municípios, totalizando quase 4.700
pessoas, sendo 4.227 atletas e o restante comissões técnicas, dirigentes
e árbitros. As disputas serão em 20
diferentes modalidades esportivas:
atletismo, badminton, basquetebol,
bocha, bolão, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô,

caratê, natação, rúgbi, taekwondo,
tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de
praia e xadrez.
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“Esse Sul-Americano foi para encerrar o ano do
calendário de Master. Nesta temporada participei poucas
competições, pois tive problemas particulares. Foi minha
terceira competição no ano. Foi um ano difícil, no qual
treinei razoavelmente e consegui manter a forma. Em
relação aos resultados, esses do
Sul-Americano foram excelentes.”

Em clima de campanha
Bom de corrida

“Esse Sul-Americano foi
exemplo de competição máster
que tem atraído bastante
competidores.
Há muitos atletas com 30 anos,
35 anos que não
interromperam o ciclo de
corrida, de competição. Eles
participam da categoria adulta
por suas cidades ou País e já
estão se inserindo nas
competições da categoria
máster. Isso é importante,
porque fortalece a categoria e
ajuda a conseguir melhorar
ainda mais o tempo das provas.
É importante como um todo
para o atletismo máster”.

Veterano das pistas de atletismo,
o engenheiro civil Israel Melo Ferreira
está de volta a Cascavel depois de se
destacar pela equipe do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo
Master, encerrado no último domingo
em Santiago, no Chile. Ele subiu ao
pódio das três provas disputadas, com
direito a recorde em duas delas.
Em seu último Sul-Americano na
categoria M55, que reúne atletas de
55 a 59 anos, Israel, enfim, encontrou
um adversário nos 400m rasos. O gaúcho Renato da Silva Araujo venceu a
prova com 57s21, mas com Israel “no
calcanhar”. O cascavelense ficou cruzou a linha de chegada com 57s53
para ficar com a medalha de prata.
Já nos revezamentos 4x100m e
4x400m rasos a medalha foi de
ouro, com direito a nova marca em

ambas as provas. Aos 58 anos, Israel, que é o presidente da Associação Paranaense de Atletismo Master,
foi o mais experiente das equipes do
Brasil. Nos 4x100m, além dele e de
Renato da Silva Araujo, de 55 anos,
fizeram parte da equipe o paulista
Antônio Luiz Pinto Mateus, de 55
anos, e o jamaicano Adrian Harrison,
de 56 e que vive em Curitiba. Eles completaram a prova em 1min10s03.
Nos 4x400m, o trio Israel/Renato/Adrian foi mantido, com o carioca Gilson Gomes da Rocha, 55, no
lugar de Antônio. Eles estabeleceram novo recorde sul-americano ao
terminar a prova em quatro minutos
cravados e 68 milésimos.
 Reportagem: Fábio Donegá
Foto: Arquivo pessoal atleta

Pré-candidatos no ano que vem
a deputado federal e a governadora do Estado, respectivamente, o
ministro da Saúde Ricardo Barros
e a vice-governadora Cida Borguetti estiveram em Cascavel ontem,
em ritmo de campanha.
Eles vieram para inauguração
de cinco alas do Huop (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná).
De férias, Ricardo Barros reafirmou sua candidatura à reeleição
para deputado federal. “Estamos
em busca de uma série de aliados
que também vão à essa eleição e
trabalhar pelo Estado”.
O ministro reafirmou o apoio à
candidatura da atual vice-governadora Cida Borguetti para o governo do Estado. Cida, que já havia
considerado irreversível a candidatura, espera o apoio do atual
governador, Beto Richa.
“Estive presente na convenção

do PSDB em que o governador foi
eleito presidente estadual do partido e que anunciou, oficialmente, a pré-candidatura ao Senado.
No ano que vem, temos duas cadeiras para senador e é bem provável que o governador consiga
uma delas”, espera Borguetti.
Ela assume a cadeira principal
em abril do ano que vem para
que Beto saia candidato ao Senado. E como governadora

‘substituta’, poderá concorrer ao
cargo. “Serei a primeira mulher
a assumir esse posto. Estamos
em busca de alianças, estamos
com a sinalização positiva do
Avante e do meu par tido, o PP
[Par tido Progressista], e muitos
outros que não posso listar
aqui”, adianta.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

EVENTO POLÍTICO

O evento foi mesmo político ontem.
Vereadores estiveram presentes, assim
como os deputados estaduais Adelino
Ribeiro e Márcio Pacheco, e o
deputado federal Nelson Padovani,
este buscando “estrelinhas” em meio à
‘escuridão’.

MINISTRO DA SAÚDE e vice-governadora do Paraná estiveram em Cascavel, de olho nas eleições 2018
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Defendendo o “peixe”
O projeto de Lei nº 115 de
2017 mal foi protocolado, já
gerou muita polêmica entre os
vereadores e foi o assunto da
fala do vereador Rômulo Quintino na sessão de ontem, na
Câmara de Vereadores de Cascavel, que aproveitou a tribuna livre para defender o “peixe”, que também tem Celso
Dal Molin como “dono”.
A proposta é denominada de
“Escola Sem Partido”, e veda,
em sala de aula, a prática de
doutrinação política e ideológica, assim como a veiculação de
seus conteúdos.
O projeto ainda ressalta, entre outros pontos, que o professor, no exercício da função,
não favorecerá ou constrangerá um aluno de acordo com con Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

C ontra

vicções políticas e não incentivará os estudantes a participarem de protestos, atos públicos
e passeatas. E afirma ainda
que o dever destes ensinamentos fica a cargo dos pais.
“É fato notório de que muitos
autores renomados e muitos professores têm usado de forma inequívoca o ensino no Brasil para
cativar alunos a uma adesão ideológica partidária. É um projeto
que vem com o objetivo de proteção das nossas crianças”.
Apesar da polêmica e da
afirmação de um parecer contrário da OAB de Cascavel ao
projeto, Rômulo alegou que a
proposta não tem nada de inconstitucional e que recebeu
várias mensagens de apoio
dos professores da rede municipal de ensino. “Recebi
muitas mensagens de educadores que não aguentam mais
ser coagidos, e que estão conosco nessa briga”.

Já teve vereador se manifestando contra a ideia. Paulo Porto, por exemplo, deixou claro que acredita que o projeto é um
grande equívoco e defende as crianças da inteligência e do conhecimento científico. Com a manifestação, Rômulo aproveitou
para dar uma cutucada durante a sua fala. “Aqueles que estão
contra o projeto, fazem com que a gente veja cada vez mais que
o caminho é esse. Quem é contra esse projeto é a favor da
infância desprotegida, da pedofilia; 83% da população são a
favor da escola sem par tido”.
E ainda, não dá pra saber se ironicamente ou
não, convidou a Comissão de Educação, da qual
Porto faz parte, para fazer uma audiência pública e debater a respeito
da proposta, que deve dar
pano pra manga.
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AÍLTON SANTOS

O jogo do
ano na Neva

INGRESSOS
Derrotado fora de casa pelo Marreco no jogo de ida da semifinal da
Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Cascavel Futsal recebe o time
de Francisco Beltrão neste sábado
num jogo que é o mais importante
do ano para ambas as equipes, às
19h, no Ginásio da Neva.
É tudo ou nada. Quem vencer
decidirá o título com o Pato Branco que eliminou fora de casa o atual campeão Marechal no último sábado, com
um empate por 1 a 1 depois de ter
vencido por 3 a 0 no jogo de ida.
Neste outro confronto entre um
time do Sudoeste e outro do Oeste, o
Marreco também tem a vantagem do
empate, assim como teve o Pato. E
os comandados do técnico Baiano

Rômulo Quintino
usou a tribuna
para defender
projeto polêmico

“

encaram a partida em Cascavel como
ainda mais decisiva depois queda na
semifinal da Liga Futsal, no último sábado. Tudo para não amargar a segunda eliminação seguida em uma semana. Para isso, o ala Suelton e o pivô
Banana reforçam a equipe, depois de
cumprirem suspensão no jogo de ida.

Os ingressos antecipados com valores
promocionais para Cascavel x Marreco
estão à venda e poderão ser adquiridos
a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meiaentrada e feminino) até esta sexta-feira
nas redes Muffatão da Neva, do
Cancelli e do West Side. No dia de
jogo os valores serão R$ 40 (inteira) e
R$ 20 (meia-entrada e feminino).

Vencer ou vencer
Já o Cascavel precisa vencer por qualquer placar no tempo normal para levar
a decisão da vaga aos pênaltis. Para o compromisso desta noite, o técnico
Nei Victor não conta apenas com Adeirton, que se recupera da cirurgia de
ligamento no tornozelo. Já o principal reforço é voltar a jogar na Neva. Neste
ano, os cascavelenses têm um retrospecto positivo em casa, com dez vitórias e
apenas uma derrota - para o Campo Mourão, ainda na primeira fase. Já são
oito triunfos seguidos diante de seu torcedor, com 43 gols marcados (média
de 5,37 por jogo) e 11 sofridos (média de 1,37).

É uma final, um jogo de tudo ou nada. Precisamos vencer para decidir nos pênaltis.
Temos de jogar muito bem, ser decisivos e responsáveis, estamos no intervalo da decisão e vamos lutar para conseguir o nosso objetivo. A neva sempre joga junto conosco e
precisamos do caldeirão fervendo, do apoio dessa torcida que sempre empurra para
grandes jogos. Agora é a hora, esperamos todos neste sábado na neva
(Pivô Ernandes, artilheiro do paranaense).

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Leonel Ferreira Santos e Mariane de Lima Mattos
2- Rafael de Oliveira dos Santos e Bruna Aparecida Oliveira Rodrigues da Silva
3- Alceu Bebber e Eliane Jacqueline de Souza Guilhen
4- Marcio Ferreira Fagundes e Jhennifer Alves Correia
5- Robson Luis Mendes da Silva e Fernanda Aparecida Ferreira dos Santos
6- Flávio José Gomes e Susiane Nunes Cassemiro
7- Vanderlei José Cardoso e Maria José Costa
8- José Kamboski Schwabe e Juraci Dias
9- Anderson Gama Viana e Josilene de Fátima da Silva
10- Silvio Eidam e Joceana Ferreira
11- Elzi Marcilio Vieira Filho e Karine de Moura
12- Benhur Alves Pereira e Mariele Caroline Calsavara
13- Reginaldo Francisco Bezerra e Claudete Batista
14- Jackson Ferreira e Adriele Machado de Farias
15- Thiago Bermal Durães da Luz e Paloma Vitoria Franco da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 17 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Campeãs em cada uma das ligas da Copa Norte/Sul de Futebol
Suíço, as equipes S.E.Villa Norte
(vencedora da Região Norte) e Fercaus (vencedora da Região Sul) iniciam neste sábado a decisão da
competição. O jogo de ida está marcado para as 17h na Chácara Fardoski, domínio do Fercaus.
Já a partida derradeira pelo título será no próximo sábado, dia 25,
no Campo do Nino, no Floresta. De
acordo com o regulamento, será campeã a equipe que somar mais pontos, independentemente dos gols
feitos. Caso haja empate na pontuação após os dois jogos, o troféu será
decidido nos pênaltis, o que não seria surpreendente, pois os finalistas
ainda não conheceram a derrota na
competição. A disputa também oporá o goleiro menos vazado e o artilheiro da Copa Norte/Sul
A S.E.Villa Norte chega à decisão
com seis vitórias e três empates em
nove jogos, com 27 gols marcados
e apenas 11 gols sofridos, tendo o
goleiro Eder Melin como menos vazado do campeonato.
Já a Fercaus venceu oito vezes e
empatou apenas uma vez em nove
jogos. Tem 48 gols marcados e 18
gols sofridos, e o artilheiro da competição: Júnior Paixão, com 19 gols.

52 EQUIPES

Realizada pela Liga Oeste, a Copa
Norte/Sul teve início no mês de junho
com 52 equipes. De lá para cá foram
realizadas 350 jogos, sempre aos
sábados, nos campos do Nino, da
Chácara Fardoski e da Arena Buenão.
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Pedido de
mais prazo
Considerando o sucesso do Refic (Programa de
Recuperação Fiscal de Cascavel) com a grande adesão
dos cascavelenses, os vereadores protocolaram ontem um projeto de Lei pedindo mais prazo para as renegociações.
O prazo de encerramento seria 29 de novembro. A ideia dos vereadores é de que o Refic termine apenas dia 31 de
dezembro. A proposta é
dos legisladores Gugu

Bueno, Jaime Vasatta, Aldonir Cabral, Romulo
Quintino e Roberto Parra.
Uma das justificativas é
que muitos trabalhadores vão
receber o seu 13º salário apenas em dezembro e que essa
renda extra servirá, para muitos, para dar um “alívio” nas
dívidas. Em toda a negociação,
a Prefeitura espera receber
R$ 25 milhões, um conforto
para os cofres públicos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
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Adiado de novo
Mais uma vez, o projeto de Lei 107/2017 que prevê
gratuidade no estacionamento regulamentado para
pessoas com deficiência e idosos teve a votação adiada.
O autor, vereador Parra, que já havia feito o mesmo
pedido por oito sessões da primeira vez que o projeto
estava em pauta, desta vez solicitou, na sessão de ontem,
o adiamento por seis sessões.

Parecer contrário
Isso porque o projeto
permanece com dois
pareceres contrários, da
Comissão de Justiça e
Redação e da Comissão de
Economia, Finanças e
Orçamento. Ambos são
argumentados pelo fato de
que a proposta tem vício
de iniciativa e que
alteraria, diretamente, a
receita de um órgão
público, no caso, a
Cettrans, com uma
diminuição significativa da
arrecadação da Companhia.

Fiscalização
O projeto que prevê tornar
a fiscalização de
estabelecimentos mais

rigorosa no combate à
pedofilia, à prostituição
infantil e ao uso de drogas
e ao de álcool foi aprovado
ontem na Câmara. A
proposta prevê a cassação
de alvarás de quaisquer
estabelecimentos que
permitam essa prática.

Alteração
A medida altera a legislação
atual, nº 6.235/2013, que
lista apenas alguns
estabelecimentos comerciais
no alvo da fiscalização. A
proposta agora modifica a
obrigatoriedade de cumprir
essas normas por todo o
comércio cascavelense. O
projeto é positivo. Resta
saber como será a
fiscalização de tudo isso.

MUDANÇA APROVADA
VEREADORES protocolaram proposta ontem

DESCONTOS

Os contribuintes com taxas e tributos em atraso até dezembro
de 2016 têm o benefício de parcelar os débitos com
descontos de até 95% nos juros e multas se o pagamento for
feito em cota única. Caso a opção seja pelo parcelamento em
12 vezes, o desconto é de 70%, e 50% de desconto se as
parcelas forem de 13 a 24 vezes. Segundo levantamento da
prefeitura, até 10 de novembro já haviam sido renegociadas
R$ 23,5 milhões em dívidas.
A Prefeitura diz que não foi notificada ainda sobre a
solicitação e assim que se inteirar do assunto vai avaliar
o pedido e se pronunciará sobre a possibilidade de
extensão de prazo.

Os vereadores também aprovaram por unanimidade, em
primeira votação, mudanças na regulamentação do
motofrete. Dentre os tópicos alterados no projeto de
lei estão: mudança no prazo de validade dos termos de
autorização relacionada à capacitação do condutor - de
um ano para três anos -, intervalo maior de inspeções e
vistorias, vida mais longa do veículo (de 10 anos para 15
anos), disposição da identificação alfabética e/ou
numérica (numeração que identifica os mototaxistas
pode ser colocada em diferentes locais do moto e do
colete), entre outros.
z O legislativo também aprovou a desafetação de
segmentos de ruas no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.
z Tratam-se de locais que serão utilizados para aberturas
de ruas, obra que faz parte do PDI e está ligada à
revitalização da Avenida Tancredo Neves.
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FIM DE ANO
Faltando pouco mais de um mês para o encerramento de 2017, as atenções se voltam para o
fortalecimento da economia com as compras de
Natal. A Federação do Comércio do Paraná aponta
que o setor comercial começou a reagir com 3, 32%
de acréscimo nos últimos três meses.
A expectativa agora é por conta da injeção do
13º salário, que começa a ser pago até o fim do
mês. O salário extra deverá trazer um novo ânimo à economia local, assim como livrar muito
consumidor da lista negra da inadimplência.
Após um período turbulento com alta do desemprego, Cascavel voltou a contratar nos últimos meses e, apesar de ser um crescimento
ainda tímido, é um sinal de que a economia está
se fortalecendo.
O comportamento do consumidor neste fim de
ano ainda é uma incógnita, mas boa parte já decidiu que irá priorizar o pagamento de dívidas antigas antes de ir às compras. De qualquer forma,
para o comércio recuperar vendas que estão com
pagamentos em atraso também é um bom sinal.
Aos poucos, a economia brasileira vai recuperando sua capacidade de investimentos e criando novos postos de trabalho. Mesmo assim, o desemprego no País ainda é assustador e está na casa
dos 13% da população economicamente ativa.

Michele Caputo Neto,
secretário de Saúde do
Paraná, sobre as obras
da ala de queimados
do HU.

NOTAS
z Conselho

z USF

A partir de agora todo
contribuinte que entrar
com recurso junto a
Prefeitura de Cascavel,
questionando alguma
autuação municipal ou
que tenha algum
processo em andamento
que peça revisão, passará
por análise em segunda
instância no Conselho de
Contribuintes, órgão
criado pela Lei
Complementar 92 e
que teve ontem a
primeira reunião.

O prefeito Leonaldo
Paranhos e o secretário de
Saúde, Rubens Griep,
entregam oficialmente,
hoje, às 9h, a USF (Unidade
Saúde da Família)
Pioneiros Catarinenses. A
nova unidade que será
entregue aos moradores
da região Sul, tem área de
480 m², onde foram
investidos R$ 1,3 milhão
sendo R$ 267 mil recursos
federais e R$ 1 milhão
de recursos livres
do Município.

A agilidade na
recuperação
das vias
públicas de
Cascavel,
danificadas
com as últimas
chuvas.

A longa
demora para a
execução das
obras da ala de
queimados do
Hospital
Universitário.

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

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

FÁBIO DONEGÁ

“Garantimos um
primeiro aporte de R$ 6
milhões. Aí pediram
mais R$ 1,5 milhão para
conclusão, que já foi
garantido. Estamos
colocando dinheiro na
obra. E esperamos que o
HU dê conta de
terminar o serviço.”
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Fases da lua
MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CRESCENTE
26/11 - 15h02

CHEIA
03/12 - 13h42

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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Werdum x Tybura

O peso pesado brasileiro Fabrício
Werdum fará neste fim de semana a
luta principal do UFC Sidney, na Austrália. O gaúcho enfrentará o polonês Marcin Tybura em busca de nova chance
de disputar o cinturão. O adversário
também está embalado, chega para o
combate vindo de três vitórias consecutivas, sendo duas por nocaute. Já
Werdum chega embalado por uma finalização contra Walt Harris em duelo
ocorrido em outubro. O card principal
terá início à 1h (de Brasília) do domingo
- e o preliminar a partir das 21h30.
Como aperitivo para o combate,
Werdum descarregou sua raiva sobre
o estadunidense Colby Covington na
quinta-feira. Ele o encontro em frente
a um hotel em Sidney e a situação precisou ser contida pelos presentes para
que o brasileiro não se exaltasse ainda
mais diante de Covington.
Colby Covington havia dito uma
série de insultos ao Brasil após sua
vitória sobre Demian Maia no UFC em
São Paulo, chamando brasileiros de
porcos e afirmando que o país era
um chiqueiro. Isso acendeu a ira de
diversos lutadores de sua categoria
que o desafiaram (e viram uma possibilidade de autopromoção). Como
não poderia ser diferente, Werdum,
que é conhecido por não levar desaforo para casa, discutiu com o americano e acabou lançando uma pasta que estava em sua mão no rosto
de Colby. Aparentemente, o estadunidense ficou apavorado.

UFC

SÉRIE B

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

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

PG
71
61
57
56
55
51
50
50
47
46
45
45
44
43
40
39
39
36
36
30

J
35
35
34
34
35
34
34
35
35
34
35
35
34
35
34
34
35
34
35
34

V
21
18
17
15
15
14
13
13
12
12
12
12
12
10
10
10
10
9
8
8

E
8
7
6
11
10
9
11
11
11
10
9
9
8
13
10
9
9
9
12
6

D
6
10
11
8
10
11
10
11
12
12
14
14
14
12
14
15
16
16
15
20

GP
48
51
53
37
44
42
43
36
43
46
45
39
41
46
39
44
34
41
25
33

GC
24
30
39
27
35
36
34
43
44
44
47
41
46
50
44
51
45
52
46
52

SG
24
21
14
10
9
6
9
-7
-1
2
-2
-2
-5
-4
-5
-7
-11
-11
-21
-19

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

Time
América-MG
Internacional
Ceará
Paraná
Londrina
Oeste
Vila Nova
Juventude
B. de Pelotas
Criciúma
Boa Esporte
Paysandu
CRB
Goiás
Figueirense
Guarani
Luverdense
Santa Cruz
Náutico
ABC

36ª RODADA
17h
17h
17h
17h
17h
19h
19h
19h

DOMINGO (19)
Flamengo x Corinthians
São Paulo x Botafogo
Sport x Bahia
Vitória x Cruzeiro
Atlético-GO x Chapecoense
Santos x Grêmio
Atlético-MG x Coritiba
Atlético-PR x Vasco

17h
20h

SEGUNDA-FEIRA (20)
Fluminense x Ponte Preta
Avaí x Palmeiras

PG
69
65
63
60
58
58
55
50
48
47
46
45
45
44
44
43
40
34
32
31

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

V
19
18
18
17
17
14
14
13
14
12
11
12
12
12
11
11
9
7
8
8

E
12
11
9
9
7
16
13
11
6
11
13
9
9
8
11
10
13
13
8
7

D
5
7
9
10
12
6
9
12
16
13
12
15
15
16
14
15
14
16
20
21

37ª RODADA
19h15
21h30

SEXTA-FEIRA (17)
Guarani x Luverdense
Juventude x Figueirense

17h
17h
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
19h30

SÁBADO (18)
Goiás x Internacional
Londrina x América-MG
ABC x Oeste
Náutico x Vila Nova
Boa Esporte x B. de Pelotas
Paysandu x Santa Cruz
CRB x Paraná
Criciúma x Ceará

GP
45
50
44
47
55
42
36
33
39
38
37
37
35
34
43
36
35
36
28
26

GC
25
26
31
27
46
28
28
33
46
42
40
38
48
43
49
44
40
48
46
48

SG
20
24
13
20
9
14
8
0
-7
-4
-3
-1
-13
-9
-6
-8
-5
-12
-18
-22
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Nova licitação da Tito
A licitação para revitalização da
Avenida Tito Muffato está marcada
para o dia 18 de dezembro deste ano.
O anúncio para pavimentação do trecho foi publicado no Órgão Oficial do
Município. O certame estava previs-

Projeto prevê mais
de R$ 7 milhões
para revitalização
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01-ANDRE MARINHO COSTA E ALESSANDRA PADILHA DA SILVA
02- VINÍCIUS GARCIA DOMINGUES E TAYNARA GASPAR
03- PATRIK RUBERSON BARCELOS E BRUNA GERBER
04- ELOIR CORREIA E SONIA APARECIDA RICARDO
05- LEANDRO APARECIDO DA SILVA E CRISTIANE APARECIDA SIMILI
06- RINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS E ELIANE DA SILVA FIDELES
07- JOÃO EMANUEL MARCONDES DA COSTA E EVELYN STEFANNY DOS SANTOS
08- ELOIR JOSE BETHMANN E PAMELA REGINA DE BARROS
09- HAMILTON ARAUJO DE OLIVEIRA E LUCIANE DA VEIGA
10- GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS E KÁLITA ASSIS MENDES SANTOS
11- VALMIR SALVADOR SENE E NATANIELLE DOS SANTOS RIBEIRO
12- JEFFERSON POMMER CARDOSO E LUANA CARLI
13- PAULO CESAR VIEIRA E VANI GLADES GRZEGOZEWSKI
14- MAIKO MENDES GOES POSSA E BRUNA GRACIELI BONTEMPO
15- RODRIGO ROSA E JOYCE MARTINS DE CARVALHO
16- JÔNATA MATEUS PASQUALI E GYSLAINE PELETTI KUSSLER
17- ADILSON MARIANO GUIMARÃES E SHEILA BARBOSA DE ALCÂNTARA
18- BRUNO EDUARDO CORDEIRO DA ROSA E DAIANE FERREIRA FARIAS
19- KLEBERSON ADIR GABRIELLI E KATIELI FERNANDA ALBUQUERQUE
20- FABIO BARTEZIK E LARISSA ANAISA OLIVEIRA DOS SANTOS
21- IZEQUIEL DALMASO DA SILVA E LETICIA DA ROCHA
22- PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS E JOYCE PEREIRA DE PAULA
23- LUIZ HENRIQUE BONATTO E ANNY KAROLYNY MARTINS DE CARVALHO
24- EDISON FERREIRA FARIA E DANIELE BAZZANELLA
25- GERSON FERREIRA DA SILVA E JESSICA CHAVES PEREIRA
26- ALEX FABIO HANK E SUELENN FERMO
27- LUCAS FRANCISCO WIEBBELLING E CAROLINA PRUDENTE DE MORAIS
28- NILSON FERNANDO DO PRADO E ANGELITA DALLAMARIA RAMA
29- CLEBER ANDRE DA SILVA E ALINE ESTELA BISINELLA

Cascavel, 17 de novembro de 2017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

to para o início deste mês, entretanto, por necessidade de ajustes no
projeto da obra, foi cancelado.
Na escola de governo da Secretaria de Obras em outubro, o secretário Jorge Lange anunciou que o projeto no valor de pouco mais de R$ 7,3
milhões havia sido autorizado pelo
governo do Estado. As melhorias em
CBUQ (concreto betuminoso usinado
a quente) são previstas para um trecho de três quilômetros.
A Avenida Tito Muffato estava em
situação bastante precária. Recentemente houve operação tapa buracos,
mas por conta da chuva, as melhorias no asfalto duram pouco tempo.
A empreiteira que apresentar
menor preço será escolhida para
executar os serviços de revitalização. O prazo previsto para a conclusão é de 300 dias.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

CCI Cascavel Velho

As ações que marcam os 66 anos de
Cascavel tiveram continuidade ontem no
Território I do Cascavel Velho onde o
prefeito Leonaldo Paranhos assinou, na
presença de líderes comunitários e de
moradores do bairro, a homologação e
adjudicação da LPN (Licitação Pública
Nacional) 03/2017 que prevê a
construção da segunda etapa do CCI
(Centro de Convivência Intergeracional)
previsto no projeto do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado).
a obra terá a construção de uma área
máxima de 757,28 m², com prazo de
execução de 300 dias a partir da assinatura
da ordem de serviço, provavelmente no
início do mês de dezembro, uma vez que a
partir da publicação desta homologação, hoje
no Diário Oficial, a empresa tem 15 dias para
apresentar a garantia de execução da obra,
para que o prefeito possa assinar o contrato.

Cartilha sobre segurança vai ser lançada no dia 24
O Conseg, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cascavel, fará na
sexta-feira, 24, o lançamento de uma cartilha com dicas de segurança. A
Cartilha População Segura será apresentada durante café da manhã na Sala
Paraná, na Acic, durante evento destinado a líderes dos mais diversos
setores organizados locais e à imprensa. A cartilha, que traz informações
sobre segurança e prevenção a crimes, foi elaborada pelo Conseg por
sugestão da Câmara Técnica de Segurança do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Cascavel e apoio Cogesp, o Conselho de Gestores
de Segurança Pública de Cascavel. As confirmações de presença devem ser
feitas com Patrícia Pacheco até quinta-feira, 23 de novembro, pelo telefone
3321-1406. As vagas são limitadas.

Garantioeste
A maior Sociedade de Garantia de Crédito do
Brasil opera há sete anos em Cascavel e
cidades da região. É a Garantioeste, uma
estrutura que oferece cartas de aval a
empresas com dificuldades de acesso ao
crédito bancário. A SGC fornece, mediante
análise prévia de um comitê, cartas de
garantia, principalmente a micros e a
pequenas empresas. A Acic mantém um
agente na entidade para atender e orientar
os associados. Outras informações com Érico
pelo telefone 3321-1465.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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José Atílio repassa
conteúdos em curso de
auditores internos

Missão técnica
A Caciopar levará
empresários, diretores e
executivos de
associações comerciais
da região a uma missão
técnica a Santa
Catarina. Será de 28 a
30 de novembro. O
roteiro inclui visitas a
parque tecnológico e a
entidades empresariais
da capital Florianópolis.

O ambiente certo pra você
A Acic conta com dez espaços para locações a empresas associadas e não
filiadas. Oito são destinados a cursos, palestras, workshops e a
treinamentos em geral. Os tamanhos variam e comportam entre 35 e 208
pessoas. Todos os ambientes são dotados de equipamentos e acessórios
para que os conteúdos possam ser adequadamente repassados aos
inscritos. Há ainda um espaço para exposições e o foyer, que recepciona
confraternizações e eventos de caráter social. Para empresas filiadas à
associação comercial, os preços são diferenciados. Outras informações
podem ser conseguidas pelos telefones 3321-1400 e 3321-1415, ou ainda
pelo endereço de e-mail locacoes@acicvel.com.br .

O instrutor José Atílio Fistarol Araújo
vai repassar os conteúdos do
treinamento Formação de auditores
internos, agendado para os dias 23 e
24 de novembro. Será das 8h às 18h,
na associação comercial. Para
associados da Acic, o valor da
inscrição é de R$ 400 e de R$ 500 aos
outros interessados. Durante o curso,
José Atílio vai informar com detalhes
sobre a importância das normas para
empresas dos mais diversos setores, e
sua ampla aceitação em praticamente
todo o mundo desenvolvido. Ele falará
sobre conceituação, planejamento e
características de cada uma das
normas da ISO. Outras informações
podem ser conseguidas pelos telefones
3321-1415 e 3321-1456.
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Vendas ainda
no vermelho

Pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) mostra o
desempenho das vendas no terceiro trimestre deste ano e também
no acumulado. Em todo o Estado
houve um acréscimo de 3,32% ao
mês nos últimos três meses.

Segundo o levantamento, os
três meses de altas consecutivas
contribuíram para compensar as
perdas de faturamento dos dois
primeiros trimestres, fazendo com
que o resultado do acumulado do
ano permanecesse praticamente
estável em relação a 2016 (-0,26%).

Veículos

O setor de venda de
concessionárias de veículos
também caiu, com recuo de
7,38% na região. “No ano
passado, alguns setores sofreram
muito, e o de veículos foi um
deles. O segmento ainda não
conseguiu driblar o negativo, mas
em setembro as coisas
começaram a mudar. A
expectativa é de que com a safra
de soja, que movimenta bastante
a economia local, haja
investimentos em maquinários,
caminhões, e isto deve equilibrar
os resultados”, comenta a
coordenadora.

Somente a venda de
combustíveis caiu 16%
em todo o Oeste

O QUE SUBIU

Na contramão estão as lojas de
departamentos (+2,17%),
supermercados (+6,71%),
vestuário e tecidos (+1,21%) e
livrarias e papelarias (+8,51%).
“Embora ainda se tenha alguns
índices negativos, o comércio
paranaense começa a reagir. A
expectativa é de que o
desempenho dos setores vá
melhorando, o que deve ser
tendência para 2018”, afirma.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

O este
As análises regionais mostram apenas os índices do acumulado do ano, que para
o Oeste não são nada positivos. De acordo com a Federação, de janeiro a
setembro - data de abrangência da pesquisa -, Cascavel e região tiveram um
desempenho bem aquém de outras localidades, com baixa de 0,89% nas vendas
em relação ao mesmo período do ano passado.
Quem puxou a queda, conforme a coordenadora da pesquisa, Priscila Andrade, foi o
setor de combustíveis. “Este setor foi afetado não somente no Oeste, mas em quase
todas as regiões, com exceção de Londrina”, relata Priscila. Sozinho, o segmento
obteve um recuo de 16%. Priscila explica que, por conta dos altos preços aplicados na
gasolina, no etanol e no diesel, houve uma mudança de comportamento das
pessoas. “Grande parte opta por não usar tanto o carro e deixá-lo em casa enquanto
o combustível estiver caro. Algumas vão a pé, de bicicleta, de ônibus e até mesmo de
Uber, e com isso conseguem economizar um pouco”, diz.
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Giro da
Violência
Tráfico no Centro
Um jovem de 23 anos foi detido
ontem pela Polícia Militar. Segundo
a PM, ele teria invadido um terreno,
no cruzamento das ruas Santa
Catarina com Sete de Setembro, no
centro, e estaria dormindo lá há
alguns dias. Como houve denúncia,
os militares foram acionados e com
ele encontraram uma porção de
drogas, cabos e uma carteira com
documentos. Ele foi autuado por
usuário de entorpecentes.

Jovem foi detido um dia antes suspeito de ATIRAR CONTRA policiais militares

Homicídio no
Presidente
O tráfico de drogas é uma das
linhas de investigações da Delegacia de Homicídios em relação ao
assassinato de Luiz Felipe Chabbam, de 24 anos, na noite de quarta-feira (15). O jovem estava em
uma tabacaria, de sua propriedade, na Rua Tomé de Souza, no Jardim Presidente, no Bairro Cascavel
Velho, quando um carro se aproximou para pedir informações e os
ocupantes efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça
do rapaz, que morreu na hora.
Além da motivação pelo crime de
tráfico de drogas, a polícia trabalha
com uma segunda linha de investigação. Oitivas já foram realizadas
pela polícia e existem nomes de
suspeitos do envolvimento no crime.
Conforme a polícia, Luiz era pro-

prietário de um Azera, apreendido
um dia antes do assassinato dele,
por suspeita de envolvimento em
uma situação de disparo de arma
de fogo na mesma rua, próximo ao
local onde ele foi executado. Os disparos teriam sido efetuados contra
policiais militares da UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul.
Na terça-feira (14), Luiz foi ouvido e, após pagar uma fiança de R$
3 mil, foi liberado. Já o carro dela
está apreendido no pátio da 15ª
SDP (Subdivisão Policial) onde deve
passar por perícia. Além do caso
de disparo de arma de fogo, Luiz é
suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Furto em obra
Um jovem de 22 anos foi preso na
madrugada de ontem acusado de
furtar diversas ferramentas em uma
obra, no Bairro Florais do Paraná,
região norte de Cascavel. Uma
equipe da UPS (Unidade Paraná
Seguro) fazia rondas no bairro
quando avistou um veículo Escort
estacionado com a porta aberta, em
uma obra. Ao se aproximar, os
militares flagraram o momento em
que o rapaz saia do local com
várias ferramentas. Ele é o
proprietário do veículo. Dentre os
objetos estavam pés de cabra,
furadeira, makita, lixadeira,
aquecedor, entre outros.

Armas, drogas e dinheiro
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul e do Serviço
Reservado prenderam na noite de
quarta-feira, em uma casa na Rua
Paris, no Bairro Cascavel Velho, dois
jovens de 19 anos. Eles estavam em
um Celta abordado pelas equipes.
Dentro do veículo os militares
encontraram uma pistola calibre 9
milímetros com 10 munições,
porções de cocaína e maconha, além
de R$ 7 mil em dinheiro e uma
balança de precisão.
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Está pronto, mas...
Foram cinco novas alas inauguradas ontem no HU (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). O
problema é que só três delas vão
funcionar de imediato. É que faltam
pelo menos 80 funcionários e depende da administração do hospital providenciar esses profissionais
para trabalhar na nova UTI Pediátrica e para a ampliação do Pronto-Socorro, que deverão ser selecionados
por meio de chamamento público.
“Já estamos liberando o orçamento, de aproximadamente R$ 300 mil
por mês, para contratação dos profissionais. Agora só depende do
HU”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Michele Caputo Neto.
De acordo com ele, as outras
três alas: a Agência de Transfusão,
o Serviço de Verificação de Óbito e

o de Verificação de Mama já estão
em funcionamento e não precisam
de mais servidores. Para os 28
novos leitos da enfermaria, faltam
camas. A compra dos equipamentos foi licitada e a esperança é de
que eles cheguem em breve.

Centro de Endoscopia
Verba garantida do deputado federal Alfredo Kaefer e com o dinheiro já na
conta, os R$ 500 mil para tornar realidade o Centro de Endoscopia do HU
serão investidos em breve. “Foi uma emenda que teve o fim alterado e por isso
é necessária uma nova tramitação do projeto, com alterações. Assim que isso
for feito, a obra vai começar”, garantiu o ministro da Saúde, Ricardo Barros,
que justificou a mudança de projeto, já que a verba está em caixa.

Novo Pronto-Socorro ainda precisa de gente para trabalhar

PREVENÇÃO

Inaugurado ontem, o Serviço de
Verificação de óbito é considerados
um dos mais importantes do ponto de
vista epidemiológico. “Conseguiremos
avaliar o motivo das mortes, e com
esse diagnóstico poderemos fazer um
trabalho de prevenção”, explicou o
chefe da 10ª Regional de Saúde de
Cascavel, Miroslau Bailak.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá
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PEC
Uma morte

Um médico ao Papai Noel
Todos os anos, centenas de crianças escrevem cartinhas ao Bom
Velhinho para garantir o presente
de Natal. Geralmente, os pedidos
são simples como uma boneca, um
carrinho, uma bola ou até mesmo
roupas, calçados e alimentos. Neste ano, no entanto, um dos textos
entregues à campanha dos Correios, iniciada em 10 de novembro,
pedia algo inusitado.
“Chegou uma cartinha de uma

menina de oito anos que pediu um
médico para tratar de um problema
no ouvido. A história nos motivou a
ir atrás e conseguir esse presente
a ela”, conta a coordenadora administrativa dos Correios em Cascavel, Simei Faria Moreira Astori.
O pedido da criança foi atendido bem antes do Natal, tudo para
garantir seu bem-estar. Ontem, a
consulta médica marcou a entrega
do presente do Papai Noel.

POLÍCIA
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Em relação ao número de
presos mortos, citados pelos
familiares, a Sesp informa que
existe a confirmação de apenas uma morte. “Já o número
de foragidos da penitenciária
ele pode mudar, tanto para
mais quanto para menos. É
impossível checar os nomes
de cada um, sendo que eles
estão em três pátios, porque
os presos podem muito bem
mentir seus nomes para
acobertar outros”.

UMA SEMANA DEPOIS

Familiares fazem protesto em frente a PEC
Na tarde de ontem, familiares
dos presos que permanecem na
PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) fizeram um protesto
em frente a unidade. Segundo
eles, os detentos estão “dormindo no chão, sem colchões, cobertas e ainda de cuecas”.
Conforme as mulheres, presos que estavam na PEC no momento da rebelião e saíram com
o alvará de soltura disseram que
a situação dentro da unidade é
caótica. “Eles estão sendo humilhados, estão apanhando e a informação que nos foi repassada
é que dos 39 que eles disseram
que fugiram pelo menos dez estão mor tos e ninguém fala

nada”.
Outro problema citado por elas
é de que muitos presos estão feridos. “Para se ter uma ideia, na
quarta-feira cinco precisaram ser
levados para Curitiba ao Complexo Médico Penal devido a gravidade dos ferimentos. Quem nos garante que não tem mais gente deste jeito lá dentro, se eles não nos
passam nenhum tipo de informação”. Os familiares querem a lista dos presos que foram transferidos logo no início do motim e que
teve a divulgação prometida para
o fim da rebelião. “Já faz quatro
dias que terminou tudo e eles
além de impedir a visita, que é um
direito que temos, não dizem onde
nossos familiares estão”.

Mulheres buscam notícias dos
familiares detidos na Penitenciária
Cerca de MIL CARTINHAS já foram adotadas
em Cascavel

788 PRESOS

SECOM

Mais de três mil

O bairro mais populoso de Cascavel terá uma capela mortuária mais estruturada.
Na manhã de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos e o superintendente da Acesc,
Beto Guilherme, assinaram o contrato de execução de reforma e de ampliação da
capela do Bairro Floresta. As obras devem ficar prontas em seis meses.

25

Assim como este pedido, outros
três mil podem ser realizados até
dezembro, o dobro da
quantidade de cartinhas
distribuídas em 2016. Para isso,
basta apadrinhar uma cartinha
em qualquer agência dos Correios
até o dia 30 de novembro.
A entrega dos presentes será
feita já no início do próximo mês,
pela empresa. Em 2017, alunos
das escolas Maria Fumiko, Kely
Cristina, Ademir Correia Barbosa,
Nossa Senhora da Salete e
Francisco Vaz de Lima estão
participando da campanha.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Na Câmara
O vereador Paulo Porto (PCdoB) usou a tribuna da Câmara de Vereadores ontem
para pedir que o Governo do Estado assuma a responsabilidade pela rebelião na
PEC, manifestando solidariedade aos agentes penitenciários. Segundo Porto, o motim
foi uma “triste crônica de uma morte anunciada”, que começou a ser escrita em
dezembro do ano passado quando da desativação da carceragem na 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Conforme o vereador, a medida foi “feita de maneira apressada,
demagógica, a toque de caixa e sem qualquer planejamento pelo governo estadual”,
uma vez que a PEC não estava totalmente recuperada da rebelião de 2014. Porto
cobrou a nomeação de servidores já aprovados em concurso público.

A reportagem do Hoje News
questionou a Sesp (Secretaria de
Estado de Segurança Pública e
Administração Penitenciária) e o
Depen (Departamento Penitenciário
do Estado) em relação às reivindicações das mulheres. Conforme a
assessoria, no local estão abrigados 788 presos e até que sejam
reconstruídos alguns cubículos não
há como fazer a contagem ou
mesmo elaborar a lista de presos
que estão na Penitenciária.
Sobre os presos estar sem
colchões na PEC, a assessoria
ditou que foi solicitado ao Depen
para que seja feita a reposição.
“Não temos como liberar a entrega
de colchões, por exemplo, porque
não há como checar se dentro
deles estarão objetos ilícitos
como drogas e armas”.
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Cascavel unida pelo diabetes

VANDRÉ DUBIELA

No próximo sábado (18) a Secretaria de Saúde vai participar do
evento Cascavel Unida pelo Diabetes, que marca o Dia Mundial
do Diabetes, lembrado em 14 de
novembro. Várias ações serão
ofertadas à população como aferição de pressão arterial, avaliação e dieta nutricional para diabéticos, além de orientações voltadas à saúde bucal, entre outras.
O evento inicia às 8h e segue até

às 14h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro.
No município, 3.232 pessoas
cadastradas fazem o tratamento
para controlar o diabetes. Conforme a secretaria, inúmeros medicamentos são ofer tados pela
rede privada, e estão disponíveis
nas farmácias conveniadas com
o programa Farmácia Popular do
Brasil, com a identificação “Aqui
tem Farmácia Popular”. Mais de

cem remédios para tratamento de
diabetes são disponibilizados gratuitamente pelo convênio com o
Ministério da Saúde.
O paciente só tem acesso a
esses medicamentos após consulta na UBS (Unidade Básica de
Saúde) e encaminhamento à Farmácia Popular.
 Reportagem: Marina Kessler

Uma corrente do bem tomou conta de uma
ação que resultou na doação de um elevador
para facilitar o acesso dos alunos à piscina
utilizada nas aulas de hidroterapia da Apae
de Cascavel. O elevador foi doado pela
Ortofisio, de Cascavel e pelo Grupo DW,
de Medianeira. Com o elevador, um número
maior de alunos poderá usufruir das aulas,
por conta da facilidade de entrada e saída
da piscina térmica. O trabalho com os
alunos tem o acompanhamento direto das
profissionais Jandira Silva e fisioterapeuta
Renata Rodrigues. “O elevador chega
para melhorar a qualidade no atendimento
de nossos alunos e facilitar o trabalho dos
profissionais”, disse o presidente da
Apae, Evilasio Schmitz.

LOCAL
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Cartilha sobre segurança vai ser lançada no dia 24

Garantioeste
A maior Sociedade de Garantia de Crédito do
Brasil opera há sete anos em Cascavel e
cidades da região. É a Garantioeste, uma
estrutura que oferece cartas de aval a
empresas com dificuldades de acesso ao
crédito bancário. A SGC fornece, mediante
análise prévia de um comitê, cartas de
garantia, principalmente a micros e a
pequenas empresas. A Acic mantém um
agente na entidade para atender e orientar
os associados. Outras informações com Érico
pelo telefone 3321-1465.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Conseg, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cascavel, fará na
sexta-feira, 24, o lançamento de uma cartilha com dicas de segurança. A
Cartilha População Segura será apresentada durante café da manhã na Sala
Paraná, na Acic, durante evento destinado a líderes dos mais diversos
setores organizados locais e à imprensa. A cartilha, que traz informações
sobre segurança e prevenção a crimes, foi elaborada pelo Conseg por
sugestão da Câmara Técnica de Segurança do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Cascavel e apoio Cogesp, o Conselho de Gestores
de Segurança Pública de Cascavel. As confirmações de presença devem ser
feitas com Patrícia Pacheco até quinta-feira, 23 de novembro, pelo telefone
3321-1406. As vagas são limitadas.
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José Atílio repassa
conteúdos em curso de
auditores internos

Missão técnica
A Caciopar levará
empresários, diretores e
executivos de
associações comerciais
da região a uma missão
técnica a Santa
Catarina. Será de 28 a
30 de novembro. O
roteiro inclui visitas a
parque tecnológico e a
entidades empresariais
da capital Florianópolis.

O ambiente certo pra você
A Acic conta com dez espaços para locações a empresas associadas e não
filiadas. Oito são destinados a cursos, palestras, workshops e a
treinamentos em geral. Os tamanhos variam e comportam entre 35 e 208
pessoas. Todos os ambientes são dotados de equipamentos e acessórios
para que os conteúdos possam ser adequadamente repassados aos
inscritos. Há ainda um espaço para exposições e o foyer, que recepciona
confraternizações e eventos de caráter social. Para empresas filiadas à
associação comercial, os preços são diferenciados. Outras informações
podem ser conseguidas pelos telefones 3321-1400 e 3321-1415, ou ainda
pelo endereço de e-mail locacoes@acicvel.com.br .

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

Feira do Teatro
Hoje é o último dia para se
inscrever na Feira do Teatro.
A primeira edição será dia
26 de novembro. A feira
será realizada aos
domingos, das 8h às 15h,
no estacionamento do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Informações
(45) 3902-1358.

A vida pode até te derrubar,
mas é você quem escolhe a
hora de se levantar.
Mr. Han - Karate Kid

Melhor amigo

Fabiano Bettinelli e Sônia, em evento recente

Dia 3 de dezembro
tem o Rocão.
É a 19a edição do maior
festival de rock beneficente
do Paraná. O evento será
às 14h, na Praça
Parigot de Souza.

gente@jhoje.com.br

Em momento de paz e relax, ANA CAROLINA GUSSI, fotografada por Vera e Grasi Fotografia

Dia da Consciência Negra
Hoje, às 17h, vai rolar samba, maracatu e muita música afro,
na Casanóz. O evento faz parte das comemorações ao mês da
Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro. Em
parceria com a ONG AfroVida, a Casanóz vai realizar as festas
de abertura e de encerramento do
3o Seminário Estadual de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana, que será realizado dias 17 e 18, na App Sindicato.

Ciência do Início da Vida
Eleanor Madruga Luzes, médica e mestre em Psicologia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai ministrar
palestra hoje sobre a Ciência do Início da Vida (CIV).
Essa nova disciplina reúne o conhecimento de mais de 20
anos de pesquisa acadêmica. Aborda a preparação para a
concepção, concepção consciente, gestação, parto
natural, aleitamento materno e os cuidados nos três
primeiros anos de vida. O encontro é às 19h30, no Copas
Verdes Hotel, Avenida Brasil 5.929.
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Coberto pelo matagal
O matagal que cresce ao redor
do ponto de ônibus na Rua Espinelio, próximo à Rua Zircão no Bairro
Esmeralda, em Cascavel, tem afastado passageiros do local feito justamente para aqueles que precisam
esperar pelo transporte público.
O receio de que animais peçonhentos surjam no ponto e até mesmo
pessoas com má intenção que possam se aproveitar da situação para
fazer vítimas é o maior motivo de reclamação dos moradores da região.
Muitos passageiros preferem
aguardar pelo ônibus do outro lado
da rua. Em dias de chuva eles enfrentam mais dificuldade já que não
podem ficar com tranquilidade protegidos pela cobertura do ponto.
Em meio ao matagal do terreno,
há quem aproveite o espaço para

descartar lixo, móveis velhos, entre outros entulhos. Outro motivo
de críticas é a presença de buracos em vários pontos da rua.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

PONTO DE ÔNIBUS tomado
pelo matagal preocupa moradores

LIMPEZA

A Secretaria de Meio Ambiente informa
que está programada a limpeza no local.
Quanto ao descarte de lixo a orientação
é para que moradores façam a denúncia
pelo telefone156 para que as medidas
necessárias possam ser tomadas.
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Fim dos
buracos

SECOM

INÍCIO da recuperação do asfalto começou na manhã de ontem
O prefeito Leonaldo Paranhos e
o vice-prefeito e secretário de Obras
Públicas, Jorge Lange, acompanharam na manhã de ontem o início das
obras de recuperação da Avenida
Assunção, a partir do cruzamento com a Avenida Tancredo Neves. Serão utilizadas cerca de
350 toneladas de massa asfáltica na recuperação dos mais de
dois mil metros da avenida, nos
dois sentidos da via.
Paranhos lembrou que desde o
início do ano foram feitas seis etapas de operação tapa-buracos. “Fizemos todo trabalho de fresagem
do asfalto nesta primeira etapa nos

dias do feriado, aproveitando o
menor fluxo de veículos e agora
estamos aplicando o asfalto definitivo”, disse o prefeito.
Segundo Paranhos, se a obra
fosse licitada o custo seria de R$
1 milhão. “Mas com o trabalho sendo feito pela Prefeitura, com nossos servidores e equipamentos
serão investidos cerca de R$ 300
mil”, destaca. Paranhos enfatiza
que “o mais importante é que é um
serviço definitivo, de qualidade que
facilita o acesso a essa via tão importante à Avenida Tancredo Neves
e ao trevo da BR-277, na saída para
Foz do Iguaçu”.

DURABILIDADE

O vice-prefeito e secretário de
Obras Públicas, Jorge Lange,
explica que o serviço que está em
execução na Avenida Assunção
“tem uma durabilidade muito
maior e entre 10 e 15 anos não
temos mais problemas com
buracos, seguindo a filosofia de
trabalho da nossa gestão que é
de fazer serviços definitivos,
com qualidade”.
De acordo com Lange, outro
ponto importante da ação é o
reaproveitamento do material que
é retirado com a fresagem do
pavimento. “Esse material que é
retirado para fazer a
recomposição do asfalto, estamos
reutilizando nos parques
industriais e nos bairros nas ruas
em que as famílias ainda não
tiveram a oportunidade de
receberem a pavimentação
asfáltica. Com esse material,
aplicamos o chamado ‘antipó’,
com o mesmo cuidado e
qualidade para que os
problemas destas vias sejam
amenizados”, detalha.
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Guto admira Benê. Malu convence
Clara a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da
professora. Benê se encanta com o Rio
de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2
disfarça. Décio estranha o jeito de Benê
e questiona Guto sobre a capacidade
da menina. Tato livra K2 da represália
de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão.
TEMPO DE AMAR
No Rio, Maria Vitória se desespera
com a notícia de Lucinda e Vicente apoia
a moça. Pé de Cabra é despistado por
Felícia. Felícia visita Helena e Natália e
diz que gosta de viver no cabaré. Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília

desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em
Morros Verdes, Guiomar passa mal e
se surpreende com a preocupação de
Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur
que fará seu recital.
PEGA PEGA
Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra
Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta.
Neide comenta com Prazeres que Athaíde pode querer se vingar de Arlete.
Malagueta confessa a Maria Pia que
teme que Timóteo fale de Mônica para
a polícia. Eric conta a Luiza sua ideia
para investigar Maria Pia. Luiza sugere
que Douglas está se afeiçoando a Gabriel. Evandro visita Mônica no orfanato
e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Lívia afirma que ajudará Sophia a
separar Clara e Gael. Bruno tenta se
reaproximar de Raquel. Tenório observa o dinheiro que Duda tem guardado.
Samuel mente para não dormir com
Suzy e começa a conversar com um
rapaz pela internet. Nádia ouve Bruno
declarar seu amor por Raquel para Diego. Laura tem uma crise de choro ao
ver um desenho e Lorena se preocupa.
• SBT

CARINHA DE ANJO
Fabiana e Didi sorteiam qual das
meninas irá entregar flores e um cartão
de feliz aniversário para a Madre Superiora. Dulce Maria é a sorteada para representar as amigas. Verônica vai até a
casa de Gustavo e diz que apareceu de
surpresa para os dois namorarem um
pouco. O empresário explica que está
cansado e que o Padre Gabriel está a
caminho para os dois conversarem.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Camila é agressiva
com Fernanda

Branca diz a Amélia que voltar a caminhar depende se si mesma. Xavier fala
com a polícia enquanto Fernanda e a
irmã Rosaura procuram por Pedro. Fernanda encontra o pai, ele se recusa a
voltar para a clínica e a proíbe de voltar à
fazenda dos Altamirano. Mariana diz a
Hernani que planeja desaparecer com
Fernanda e que está disposta a qualquer coisa para garantir sua herança.
José diz a Pedro que ele está perdendo
o controle de sua vida. Carlos diz que o
tratamento do Dr. Farias não surtiu efeito no Sr. Fernando. Xavier propõe a Pedro que o deixará sair da clínica duas
vezes por semana se ele aceitar participar da terapia de grupo. Pedro diz a

DIVULGAÇÃO

Carlos que Fernanda não vai mais trabalhar para os Altamirano e tampouco
vai reatar seu namoro com ele. Carlos
pergunta porque Pedro o odeia tanto. Camila é agressiva com Fernanda e pede
ao pai que a despeça imediatamente.
Fernando garante a Fernanda que Carlos
a adora e a aconselha a se reconciliar
com ele. Dr. Inácio encontra o testamento de Fernando Altamirano em uma gaveta do escritório de Luiz Monteiro e leva
embora. Hernani fica furioso ao descobrir
que Fernanda e Carlos são namorados.
Hernani diz a Mariana que Amélia voltou
e vai descobrir que Fernanda está viva.
Mariana evita que a irmã vá até o quarto
do pai para que ele não veja a filha.

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Amic dá exemplo
de cidadania para
a revitalização do
centro de Cascavel
A Amic Oeste Paraná que
participa do projeto de
revitalização da Avenida Brasil
e ruas paralelas, na última
sexta-feira (10), deu um belo
exemplo de como nós
moradores de uma cidade
devemos cuidar dela como
cuidamos da nossa casa. O
presidente da Amic, Celso
Bevilacqua, seu assessor,
Sérgio Wosiack juntamente
com diversas empresas e
entidades, fizeram coleta de
lixo na área central,
promovendo uma verdadeira
limpeza urbana.
O projeto visa fazer da área
central da cidade um atrativo
para toda a região,
oxigenando todo o comércio
ali existente.

Entrega do prêmio do evento da MPE Amic
Na última sexta-feira (10), Larissa da Odontoclinic juntamente com a gerente
comercial, Francielly Colla Rezzadori, o gerente financeiro, Daril Pereira Silva
e a agente do Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Viviane Bastazini,
ambos da Amic fizeram a entrega à Gislaine Luz do prêmio oferecido pela
Odontoclinic, em forma de sorteio aos participantes do evento da MPE’s da
Amic. O Seminário Empresarial Criatividade nas Vendas aconteceu no dia 24
de outubro e foi aberto a todos os empresários e empreendedores
interessados no desenvolvimento de seus negócios, sejam de Cascavel e
municípios vizinhos.

Inscrições abertas para o curso Gestão de pessoas e equipes
O Ponto de Atendimento ao Empreendedor sediado na
Amic realiza nos próximos dias 20, 21, 22, 23, 29 e 30 de
novembro o curso de Gestão de pessoas e equipes, na sala
de treinamentos da entidade, das 19 às 23 horas com a
instrutora Stefania Guedes. O curso ajuda a aprimorar a
capacidade de gestão a fim de manter, desenvolver e
atrair talentos. Durante os seis encontros, os participantes
aprenderão sobre o sistema de gestão de pessoas,
sistemas de remuneração e provisão de pessoas, seleção,
desempenho e retenção de pessoas, o trabalho em
equipe, a comunicação interpessoal e os conflitos de uma
equipe e o empresário como um coach de equipe. O
investimento para participar dessa capacitação é de R$
240,00. Interessados devem realizar a matrícula pelo
telefone (45)3036-5636 e falar com a Viviane Bastazini.

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br
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Estado grave
Cascavel unida pelo diabetes

VANDRÉ DUBIELA

No próximo sábado (18) a Secretaria de Saúde vai participar do
evento Cascavel Unida pelo Diabetes, que marca o Dia Mundial
do Diabetes, lembrado em 14 de
novembro. Várias ações serão
ofertadas à população como aferição de pressão arterial, avaliação e dieta nutricional para diabéticos, além de orientações voltadas à saúde bucal, entre outras.
O evento inicia às 8h e segue até

às 14h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro.
No município, 3.232 pessoas
cadastradas fazem o tratamento
para controlar o diabetes. Conforme a secretaria, inúmeros medicamentos são ofer tados pela
rede privada, e estão disponíveis
nas farmácias conveniadas com
o programa Farmácia Popular do
Brasil, com a identificação “Aqui
tem Farmácia Popular”. Mais de

cem remédios para tratamento de
diabetes são disponibilizados gratuitamente pelo convênio com o
Ministério da Saúde.
O paciente só tem acesso a
esses medicamentos após consulta na UBS (Unidade Básica de
Saúde) e encaminhamento à Farmácia Popular.
 Reportagem: Marina Kessler

Uma corrente do bem tomou conta de uma
ação que resultou na doação de um elevador
para facilitar o acesso dos alunos à piscina
utilizada nas aulas de hidroterapia da Apae
de Cascavel. O elevador foi doado pela
Ortofisio, de Cascavel e pelo Grupo DW,
de Medianeira. Com o elevador, um número
maior de alunos poderá usufruir das aulas,
por conta da facilidade de entrada e saída
da piscina térmica. O trabalho com os
alunos tem o acompanhamento direto das
profissionais Jandira Silva e fisioterapeuta
Renata Rodrigues. “O elevador chega
para melhorar a qualidade no atendimento
de nossos alunos e facilitar o trabalho dos
profissionais”, disse o presidente da
Apae, Evilasio Schmitz.
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PEÇA DA CARROCERIA de um caminhão caiu sobre um trabalhador

Cortou a frente
Uma motociclista de 26 anos
ficou ferida na tarde de ontem ao
ser atingida por um veículo, no cruzamento das ruas Jorge Lacerda
com Pernambuco, no centro de
Cascavel. Segundo testemunhas,
o veículo, um Fiat Palio e a motocicleta Honda Biz seguiam pela
Jorge Lacerda quando, no cruzamento, a condutora do carro teria
cruzado a frente da motociclista,
causando o acidente.
A jovem foi identificada como
Débora Regina de Moraes foi atendida por socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Com cortes na face e escoriações no cotovelo e joelho, ela foi encaminhada
para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Motociclista teve
ferimentos leves ao ser
atingida por Palio
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Um homem ficou gravemente
ferido em um acidente de trabalho na manhã de ontem em uma
empresa na estrada da Pedreira, no Bairro 14 de Novembro,
em Cascavel.
Segundo testemunhas, Odirlei Breziane, de 38 anos, foi atingido por uma peça que estava
sendo transportada em um caminhão e que acabou se soltando quando uma das cintas que
prendia o equipamento se rompeu. A peça, conforme populares, seria da carroceria de um
caminhão.
Socorristas e o médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram até o local para prestar os primeiros socorros. Odirlei teve a perna esmagada pela
peça e apresentava fratura exposta na perna e no braço, além
de laceração causada pelo esmagamento. Em estado grave,
sem risco de morte, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

68
55
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

1.036
2.920
900
3.056

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.402
2.190
181
46

24

POLÍCIA

HOJE NEWS, 17 DE NOVEMBRO DE 2017

Mais R$ 2 mi pra
Uma semana após o início da
segunda rebelião em pouco mais
de três anos na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel), o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, anunciou ontem em uma coletiva de imprensa, em Curitiba, o
valor necessário para, novamente,
reconstruir a unidade prisional: R$
2 milhões. Conforme o Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), 70% da PEC ficou destruída.
“Os presos estão custodiados ainda de maneira precária, não é o ideal. Temos avarias no telhado e no
concreto das celas e, por enquanto até que os presos sejam novamente colocados nos cubículos,
priorizamos a guarda externa de
presos”, disse o secretário.
A reportagem do Hoje News
questionou a Sesp em relação aos
valores citados pelo secretário e
ainda sobre a previsão de uma licitação para o início da nova reforma.
Segundo a assessoria, ainda é preciso ser concluída a perícia no local. Depois disso, um laudo será

emitido para verificar o que foi afetado. “O valor citado pelo secretário é uma previsão, pode ser mais
ou menos. Não há como saber quanto será necessário porque não sabemos o que de fato foi destruído”.
Depois do laudo, caso houver
necessidade de licitação, será feito todo o trâmite burocrático que
pode durar, conforme a assessoria,
um ano ou 10.

Segundo o Depen,
70% da unidade ficou
destruída na segunda
rebelião em pouco
mais de três anos
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos
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PEC
Uma morte

Um médico ao Papai Noel
Todos os anos, centenas de crianças escrevem cartinhas ao Bom
Velhinho para garantir o presente
de Natal. Geralmente, os pedidos
são simples como uma boneca, um
carrinho, uma bola ou até mesmo
roupas, calçados e alimentos. Neste ano, no entanto, um dos textos
entregues à campanha dos Correios, iniciada em 10 de novembro,
pedia algo inusitado.
“Chegou uma cartinha de uma

menina de oito anos que pediu um
médico para tratar de um problema
no ouvido. A história nos motivou a
ir atrás e conseguir esse presente
a ela”, conta a coordenadora administrativa dos Correios em Cascavel, Simei Faria Moreira Astori.
O pedido da criança foi atendido bem antes do Natal, tudo para
garantir seu bem-estar. Ontem, a
consulta médica marcou a entrega
do presente do Papai Noel.
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Em relação ao número de
presos mortos, citados pelos
familiares, a Sesp informa que
existe a confirmação de apenas uma morte. “Já o número
de foragidos da penitenciária
ele pode mudar, tanto para
mais quanto para menos. É
impossível checar os nomes
de cada um, sendo que eles
estão em três pátios, porque
os presos podem muito bem
mentir seus nomes para
acobertar outros”.

UMA SEMANA DEPOIS

Familiares fazem protesto em frente a PEC
Na tarde de ontem, familiares
dos presos que permanecem na
PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) fizeram um protesto
em frente a unidade. Segundo
eles, os detentos estão “dormindo no chão, sem colchões, cobertas e ainda de cuecas”.
Conforme as mulheres, presos que estavam na PEC no momento da rebelião e saíram com
o alvará de soltura disseram que
a situação dentro da unidade é
caótica. “Eles estão sendo humilhados, estão apanhando e a informação que nos foi repassada
é que dos 39 que eles disseram
que fugiram pelo menos dez estão mor tos e ninguém fala

nada”.
Outro problema citado por elas
é de que muitos presos estão feridos. “Para se ter uma ideia, na
quarta-feira cinco precisaram ser
levados para Curitiba ao Complexo Médico Penal devido a gravidade dos ferimentos. Quem nos garante que não tem mais gente deste jeito lá dentro, se eles não nos
passam nenhum tipo de informação”. Os familiares querem a lista dos presos que foram transferidos logo no início do motim e que
teve a divulgação prometida para
o fim da rebelião. “Já faz quatro
dias que terminou tudo e eles
além de impedir a visita, que é um
direito que temos, não dizem onde
nossos familiares estão”.

Mulheres buscam notícias dos
familiares detidos na Penitenciária
Cerca de MIL CARTINHAS já foram adotadas
em Cascavel

788 PRESOS

SECOM

Mais de três mil

O bairro mais populoso de Cascavel terá uma capela mortuária mais estruturada.
Na manhã de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos e o superintendente da Acesc,
Beto Guilherme, assinaram o contrato de execução de reforma e de ampliação da
capela do Bairro Floresta. As obras devem ficar prontas em seis meses.
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Assim como este pedido, outros
três mil podem ser realizados até
dezembro, o dobro da
quantidade de cartinhas
distribuídas em 2016. Para isso,
basta apadrinhar uma cartinha
em qualquer agência dos Correios
até o dia 30 de novembro.
A entrega dos presentes será
feita já no início do próximo mês,
pela empresa. Em 2017, alunos
das escolas Maria Fumiko, Kely
Cristina, Ademir Correia Barbosa,
Nossa Senhora da Salete e
Francisco Vaz de Lima estão
participando da campanha.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Na Câmara
O vereador Paulo Porto (PCdoB) usou a tribuna da Câmara de Vereadores ontem
para pedir que o Governo do Estado assuma a responsabilidade pela rebelião na
PEC, manifestando solidariedade aos agentes penitenciários. Segundo Porto, o motim
foi uma “triste crônica de uma morte anunciada”, que começou a ser escrita em
dezembro do ano passado quando da desativação da carceragem na 15ª SDP
(Subdivisão Policial). Conforme o vereador, a medida foi “feita de maneira apressada,
demagógica, a toque de caixa e sem qualquer planejamento pelo governo estadual”,
uma vez que a PEC não estava totalmente recuperada da rebelião de 2014. Porto
cobrou a nomeação de servidores já aprovados em concurso público.

A reportagem do Hoje News
questionou a Sesp (Secretaria de
Estado de Segurança Pública e
Administração Penitenciária) e o
Depen (Departamento Penitenciário
do Estado) em relação às reivindicações das mulheres. Conforme a
assessoria, no local estão abrigados 788 presos e até que sejam
reconstruídos alguns cubículos não
há como fazer a contagem ou
mesmo elaborar a lista de presos
que estão na Penitenciária.
Sobre os presos estar sem
colchões na PEC, a assessoria
ditou que foi solicitado ao Depen
para que seja feita a reposição.
“Não temos como liberar a entrega
de colchões, por exemplo, porque
não há como checar se dentro
deles estarão objetos ilícitos
como drogas e armas”.
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Giro da
Violência
Tráfico no Centro
Um jovem de 23 anos foi detido
ontem pela Polícia Militar. Segundo
a PM, ele teria invadido um terreno,
no cruzamento das ruas Santa
Catarina com Sete de Setembro, no
centro, e estaria dormindo lá há
alguns dias. Como houve denúncia,
os militares foram acionados e com
ele encontraram uma porção de
drogas, cabos e uma carteira com
documentos. Ele foi autuado por
usuário de entorpecentes.

Jovem foi detido um dia antes suspeito de ATIRAR CONTRA policiais militares

Homicídio no
Presidente
O tráfico de drogas é uma das
linhas de investigações da Delegacia de Homicídios em relação ao
assassinato de Luiz Felipe Chabbam, de 24 anos, na noite de quarta-feira (15). O jovem estava em
uma tabacaria, de sua propriedade, na Rua Tomé de Souza, no Jardim Presidente, no Bairro Cascavel
Velho, quando um carro se aproximou para pedir informações e os
ocupantes efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça
do rapaz, que morreu na hora.
Além da motivação pelo crime de
tráfico de drogas, a polícia trabalha
com uma segunda linha de investigação. Oitivas já foram realizadas
pela polícia e existem nomes de
suspeitos do envolvimento no crime.
Conforme a polícia, Luiz era pro-

prietário de um Azera, apreendido
um dia antes do assassinato dele,
por suspeita de envolvimento em
uma situação de disparo de arma
de fogo na mesma rua, próximo ao
local onde ele foi executado. Os disparos teriam sido efetuados contra
policiais militares da UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul.
Na terça-feira (14), Luiz foi ouvido e, após pagar uma fiança de R$
3 mil, foi liberado. Já o carro dela
está apreendido no pátio da 15ª
SDP (Subdivisão Policial) onde deve
passar por perícia. Além do caso
de disparo de arma de fogo, Luiz é
suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Furto em obra
Um jovem de 22 anos foi preso na
madrugada de ontem acusado de
furtar diversas ferramentas em uma
obra, no Bairro Florais do Paraná,
região norte de Cascavel. Uma
equipe da UPS (Unidade Paraná
Seguro) fazia rondas no bairro
quando avistou um veículo Escort
estacionado com a porta aberta, em
uma obra. Ao se aproximar, os
militares flagraram o momento em
que o rapaz saia do local com
várias ferramentas. Ele é o
proprietário do veículo. Dentre os
objetos estavam pés de cabra,
furadeira, makita, lixadeira,
aquecedor, entre outros.

Armas, drogas e dinheiro
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul e do Serviço
Reservado prenderam na noite de
quarta-feira, em uma casa na Rua
Paris, no Bairro Cascavel Velho, dois
jovens de 19 anos. Eles estavam em
um Celta abordado pelas equipes.
Dentro do veículo os militares
encontraram uma pistola calibre 9
milímetros com 10 munições,
porções de cocaína e maconha, além
de R$ 7 mil em dinheiro e uma
balança de precisão.
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Está pronto, mas...
Foram cinco novas alas inauguradas ontem no HU (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). O
problema é que só três delas vão
funcionar de imediato. É que faltam
pelo menos 80 funcionários e depende da administração do hospital providenciar esses profissionais
para trabalhar na nova UTI Pediátrica e para a ampliação do Pronto-Socorro, que deverão ser selecionados
por meio de chamamento público.
“Já estamos liberando o orçamento, de aproximadamente R$ 300 mil
por mês, para contratação dos profissionais. Agora só depende do
HU”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Michele Caputo Neto.
De acordo com ele, as outras
três alas: a Agência de Transfusão,
o Serviço de Verificação de Óbito e

o de Verificação de Mama já estão
em funcionamento e não precisam
de mais servidores. Para os 28
novos leitos da enfermaria, faltam
camas. A compra dos equipamentos foi licitada e a esperança é de
que eles cheguem em breve.

Centro de Endoscopia
Verba garantida do deputado federal Alfredo Kaefer e com o dinheiro já na
conta, os R$ 500 mil para tornar realidade o Centro de Endoscopia do HU
serão investidos em breve. “Foi uma emenda que teve o fim alterado e por isso
é necessária uma nova tramitação do projeto, com alterações. Assim que isso
for feito, a obra vai começar”, garantiu o ministro da Saúde, Ricardo Barros,
que justificou a mudança de projeto, já que a verba está em caixa.

Novo Pronto-Socorro ainda precisa de gente para trabalhar

PREVENÇÃO

Inaugurado ontem, o Serviço de
Verificação de óbito é considerados
um dos mais importantes do ponto de
vista epidemiológico. “Conseguiremos
avaliar o motivo das mortes, e com
esse diagnóstico poderemos fazer um
trabalho de prevenção”, explicou o
chefe da 10ª Regional de Saúde de
Cascavel, Miroslau Bailak.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá
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Decisão na
Copa Norte/Sul
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email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Leonel Ferreira Santos e Mariane de Lima Mattos
2- Rafael de Oliveira dos Santos e Bruna Aparecida Oliveira Rodrigues da Silva
3- Alceu Bebber e Eliane Jacqueline de Souza Guilhen
4- Marcio Ferreira Fagundes e Jhennifer Alves Correia
5- Robson Luis Mendes da Silva e Fernanda Aparecida Ferreira dos Santos
6- Flávio José Gomes e Susiane Nunes Cassemiro
7- Vanderlei José Cardoso e Maria José Costa
8- José Kamboski Schwabe e Juraci Dias
9- Anderson Gama Viana e Josilene de Fátima da Silva
10- Silvio Eidam e Joceana Ferreira
11- Elzi Marcilio Vieira Filho e Karine de Moura
12- Benhur Alves Pereira e Mariele Caroline Calsavara
13- Reginaldo Francisco Bezerra e Claudete Batista
14- Jackson Ferreira e Adriele Machado de Farias
15- Thiago Bermal Durães da Luz e Paloma Vitoria Franco da Silva
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 17 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Campeãs em cada uma das ligas da Copa Norte/Sul de Futebol
Suíço, as equipes S.E.Villa Norte
(vencedora da Região Norte) e Fercaus (vencedora da Região Sul) iniciam neste sábado a decisão da
competição. O jogo de ida está marcado para as 17h na Chácara Fardoski, domínio do Fercaus.
Já a partida derradeira pelo título será no próximo sábado, dia 25,
no Campo do Nino, no Floresta. De
acordo com o regulamento, será campeã a equipe que somar mais pontos, independentemente dos gols
feitos. Caso haja empate na pontuação após os dois jogos, o troféu será
decidido nos pênaltis, o que não seria surpreendente, pois os finalistas
ainda não conheceram a derrota na
competição. A disputa também oporá o goleiro menos vazado e o artilheiro da Copa Norte/Sul
A S.E.Villa Norte chega à decisão
com seis vitórias e três empates em
nove jogos, com 27 gols marcados
e apenas 11 gols sofridos, tendo o
goleiro Eder Melin como menos vazado do campeonato.
Já a Fercaus venceu oito vezes e
empatou apenas uma vez em nove
jogos. Tem 48 gols marcados e 18
gols sofridos, e o artilheiro da competição: Júnior Paixão, com 19 gols.

52 EQUIPES

Realizada pela Liga Oeste, a Copa
Norte/Sul teve início no mês de junho
com 52 equipes. De lá para cá foram
realizadas 350 jogos, sempre aos
sábados, nos campos do Nino, da
Chácara Fardoski e da Arena Buenão.
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Pedido de
mais prazo
Considerando o sucesso do Refic (Programa de
Recuperação Fiscal de Cascavel) com a grande adesão
dos cascavelenses, os vereadores protocolaram ontem um projeto de Lei pedindo mais prazo para as renegociações.
O prazo de encerramento seria 29 de novembro. A ideia dos vereadores é de que o Refic termine apenas dia 31 de
dezembro. A proposta é
dos legisladores Gugu

Bueno, Jaime Vasatta, Aldonir Cabral, Romulo
Quintino e Roberto Parra.
Uma das justificativas é
que muitos trabalhadores vão
receber o seu 13º salário apenas em dezembro e que essa
renda extra servirá, para muitos, para dar um “alívio” nas
dívidas. Em toda a negociação,
a Prefeitura espera receber
R$ 25 milhões, um conforto
para os cofres públicos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
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Adiado de novo
Mais uma vez, o projeto de Lei 107/2017 que prevê
gratuidade no estacionamento regulamentado para
pessoas com deficiência e idosos teve a votação adiada.
O autor, vereador Parra, que já havia feito o mesmo
pedido por oito sessões da primeira vez que o projeto
estava em pauta, desta vez solicitou, na sessão de ontem,
o adiamento por seis sessões.

Parecer contrário
Isso porque o projeto
permanece com dois
pareceres contrários, da
Comissão de Justiça e
Redação e da Comissão de
Economia, Finanças e
Orçamento. Ambos são
argumentados pelo fato de
que a proposta tem vício
de iniciativa e que
alteraria, diretamente, a
receita de um órgão
público, no caso, a
Cettrans, com uma
diminuição significativa da
arrecadação da Companhia.

Fiscalização
O projeto que prevê tornar
a fiscalização de
estabelecimentos mais

rigorosa no combate à
pedofilia, à prostituição
infantil e ao uso de drogas
e ao de álcool foi aprovado
ontem na Câmara. A
proposta prevê a cassação
de alvarás de quaisquer
estabelecimentos que
permitam essa prática.

Alteração
A medida altera a legislação
atual, nº 6.235/2013, que
lista apenas alguns
estabelecimentos comerciais
no alvo da fiscalização. A
proposta agora modifica a
obrigatoriedade de cumprir
essas normas por todo o
comércio cascavelense. O
projeto é positivo. Resta
saber como será a
fiscalização de tudo isso.

MUDANÇA APROVADA
VEREADORES protocolaram proposta ontem

DESCONTOS

Os contribuintes com taxas e tributos em atraso até dezembro
de 2016 têm o benefício de parcelar os débitos com
descontos de até 95% nos juros e multas se o pagamento for
feito em cota única. Caso a opção seja pelo parcelamento em
12 vezes, o desconto é de 70%, e 50% de desconto se as
parcelas forem de 13 a 24 vezes. Segundo levantamento da
prefeitura, até 10 de novembro já haviam sido renegociadas
R$ 23,5 milhões em dívidas.
A Prefeitura diz que não foi notificada ainda sobre a
solicitação e assim que se inteirar do assunto vai avaliar
o pedido e se pronunciará sobre a possibilidade de
extensão de prazo.

Os vereadores também aprovaram por unanimidade, em
primeira votação, mudanças na regulamentação do
motofrete. Dentre os tópicos alterados no projeto de
lei estão: mudança no prazo de validade dos termos de
autorização relacionada à capacitação do condutor - de
um ano para três anos -, intervalo maior de inspeções e
vistorias, vida mais longa do veículo (de 10 anos para 15
anos), disposição da identificação alfabética e/ou
numérica (numeração que identifica os mototaxistas
pode ser colocada em diferentes locais do moto e do
colete), entre outros.
z O legislativo também aprovou a desafetação de
segmentos de ruas no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.
z Tratam-se de locais que serão utilizados para aberturas
de ruas, obra que faz parte do PDI e está ligada à
revitalização da Avenida Tancredo Neves.
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Defendendo o “peixe”
O projeto de Lei nº 115 de
2017 mal foi protocolado, já
gerou muita polêmica entre os
vereadores e foi o assunto da
fala do vereador Rômulo Quintino na sessão de ontem, na
Câmara de Vereadores de Cascavel, que aproveitou a tribuna livre para defender o “peixe”, que também tem Celso
Dal Molin como “dono”.
A proposta é denominada de
“Escola Sem Partido”, e veda,
em sala de aula, a prática de
doutrinação política e ideológica, assim como a veiculação de
seus conteúdos.
O projeto ainda ressalta, entre outros pontos, que o professor, no exercício da função,
não favorecerá ou constrangerá um aluno de acordo com con Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

C ontra

vicções políticas e não incentivará os estudantes a participarem de protestos, atos públicos
e passeatas. E afirma ainda
que o dever destes ensinamentos fica a cargo dos pais.
“É fato notório de que muitos
autores renomados e muitos professores têm usado de forma inequívoca o ensino no Brasil para
cativar alunos a uma adesão ideológica partidária. É um projeto
que vem com o objetivo de proteção das nossas crianças”.
Apesar da polêmica e da
afirmação de um parecer contrário da OAB de Cascavel ao
projeto, Rômulo alegou que a
proposta não tem nada de inconstitucional e que recebeu
várias mensagens de apoio
dos professores da rede municipal de ensino. “Recebi
muitas mensagens de educadores que não aguentam mais
ser coagidos, e que estão conosco nessa briga”.

Já teve vereador se manifestando contra a ideia. Paulo Porto, por exemplo, deixou claro que acredita que o projeto é um
grande equívoco e defende as crianças da inteligência e do conhecimento científico. Com a manifestação, Rômulo aproveitou
para dar uma cutucada durante a sua fala. “Aqueles que estão
contra o projeto, fazem com que a gente veja cada vez mais que
o caminho é esse. Quem é contra esse projeto é a favor da
infância desprotegida, da pedofilia; 83% da população são a
favor da escola sem par tido”.
E ainda, não dá pra saber se ironicamente ou
não, convidou a Comissão de Educação, da qual
Porto faz parte, para fazer uma audiência pública e debater a respeito
da proposta, que deve dar
pano pra manga.

Rômulo Quintino
usou a tribuna
para defender
projeto polêmico
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“Esse Sul-Americano foi para encerrar o ano do
calendário de Master. Nesta temporada participei poucas
competições, pois tive problemas particulares. Foi minha
terceira competição no ano. Foi um ano difícil, no qual
treinei razoavelmente e consegui manter a forma. Em
relação aos resultados, esses do
Sul-Americano foram excelentes.”

Em clima de campanha
Bom de corrida

“Esse Sul-Americano foi
exemplo de competição máster
que tem atraído bastante
competidores.
Há muitos atletas com 30 anos,
35 anos que não
interromperam o ciclo de
corrida, de competição. Eles
participam da categoria adulta
por suas cidades ou País e já
estão se inserindo nas
competições da categoria
máster. Isso é importante,
porque fortalece a categoria e
ajuda a conseguir melhorar
ainda mais o tempo das provas.
É importante como um todo
para o atletismo máster”.

Veterano das pistas de atletismo,
o engenheiro civil Israel Melo Ferreira
está de volta a Cascavel depois de se
destacar pela equipe do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo
Master, encerrado no último domingo
em Santiago, no Chile. Ele subiu ao
pódio das três provas disputadas, com
direito a recorde em duas delas.
Em seu último Sul-Americano na
categoria M55, que reúne atletas de
55 a 59 anos, Israel, enfim, encontrou
um adversário nos 400m rasos. O gaúcho Renato da Silva Araujo venceu a
prova com 57s21, mas com Israel “no
calcanhar”. O cascavelense ficou cruzou a linha de chegada com 57s53
para ficar com a medalha de prata.
Já nos revezamentos 4x100m e
4x400m rasos a medalha foi de
ouro, com direito a nova marca em

ambas as provas. Aos 58 anos, Israel, que é o presidente da Associação Paranaense de Atletismo Master,
foi o mais experiente das equipes do
Brasil. Nos 4x100m, além dele e de
Renato da Silva Araujo, de 55 anos,
fizeram parte da equipe o paulista
Antônio Luiz Pinto Mateus, de 55
anos, e o jamaicano Adrian Harrison,
de 56 e que vive em Curitiba. Eles completaram a prova em 1min10s03.
Nos 4x400m, o trio Israel/Renato/Adrian foi mantido, com o carioca Gilson Gomes da Rocha, 55, no
lugar de Antônio. Eles estabeleceram novo recorde sul-americano ao
terminar a prova em quatro minutos
cravados e 68 milésimos.
 Reportagem: Fábio Donegá
Foto: Arquivo pessoal atleta

Pré-candidatos no ano que vem
a deputado federal e a governadora do Estado, respectivamente, o
ministro da Saúde Ricardo Barros
e a vice-governadora Cida Borguetti estiveram em Cascavel ontem,
em ritmo de campanha.
Eles vieram para inauguração
de cinco alas do Huop (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná).
De férias, Ricardo Barros reafirmou sua candidatura à reeleição
para deputado federal. “Estamos
em busca de uma série de aliados
que também vão à essa eleição e
trabalhar pelo Estado”.
O ministro reafirmou o apoio à
candidatura da atual vice-governadora Cida Borguetti para o governo do Estado. Cida, que já havia
considerado irreversível a candidatura, espera o apoio do atual
governador, Beto Richa.
“Estive presente na convenção

do PSDB em que o governador foi
eleito presidente estadual do partido e que anunciou, oficialmente, a pré-candidatura ao Senado.
No ano que vem, temos duas cadeiras para senador e é bem provável que o governador consiga
uma delas”, espera Borguetti.
Ela assume a cadeira principal
em abril do ano que vem para
que Beto saia candidato ao Senado. E como governadora

‘substituta’, poderá concorrer ao
cargo. “Serei a primeira mulher
a assumir esse posto. Estamos
em busca de alianças, estamos
com a sinalização positiva do
Avante e do meu par tido, o PP
[Par tido Progressista], e muitos
outros que não posso listar
aqui”, adianta.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

EVENTO POLÍTICO

O evento foi mesmo político ontem.
Vereadores estiveram presentes, assim
como os deputados estaduais Adelino
Ribeiro e Márcio Pacheco, e o
deputado federal Nelson Padovani,
este buscando “estrelinhas” em meio à
‘escuridão’.

MINISTRO DA SAÚDE e vice-governadora do Paraná estiveram em Cascavel, de olho nas eleições 2018
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FIM DE ANO
Faltando pouco mais de um mês para o encerramento de 2017, as atenções se voltam para o
fortalecimento da economia com as compras de
Natal. A Federação do Comércio do Paraná aponta
que o setor comercial começou a reagir com 3, 32%
de acréscimo nos últimos três meses.
A expectativa agora é por conta da injeção do
13º salário, que começa a ser pago até o fim do
mês. O salário extra deverá trazer um novo ânimo à economia local, assim como livrar muito
consumidor da lista negra da inadimplência.
Após um período turbulento com alta do desemprego, Cascavel voltou a contratar nos últimos meses e, apesar de ser um crescimento
ainda tímido, é um sinal de que a economia está
se fortalecendo.
O comportamento do consumidor neste fim de
ano ainda é uma incógnita, mas boa parte já decidiu que irá priorizar o pagamento de dívidas antigas antes de ir às compras. De qualquer forma,
para o comércio recuperar vendas que estão com
pagamentos em atraso também é um bom sinal.
Aos poucos, a economia brasileira vai recuperando sua capacidade de investimentos e criando novos postos de trabalho. Mesmo assim, o desemprego no País ainda é assustador e está na casa
dos 13% da população economicamente ativa.

Michele Caputo Neto,
secretário de Saúde do
Paraná, sobre as obras
da ala de queimados
do HU.

NOTAS
z Conselho

z USF

A partir de agora todo
contribuinte que entrar
com recurso junto a
Prefeitura de Cascavel,
questionando alguma
autuação municipal ou
que tenha algum
processo em andamento
que peça revisão, passará
por análise em segunda
instância no Conselho de
Contribuintes, órgão
criado pela Lei
Complementar 92 e
que teve ontem a
primeira reunião.

O prefeito Leonaldo
Paranhos e o secretário de
Saúde, Rubens Griep,
entregam oficialmente,
hoje, às 9h, a USF (Unidade
Saúde da Família)
Pioneiros Catarinenses. A
nova unidade que será
entregue aos moradores
da região Sul, tem área de
480 m², onde foram
investidos R$ 1,3 milhão
sendo R$ 267 mil recursos
federais e R$ 1 milhão
de recursos livres
do Município.

A agilidade na
recuperação
das vias
públicas de
Cascavel,
danificadas
com as últimas
chuvas.

A longa
demora para a
execução das
obras da ala de
queimados do
Hospital
Universitário.

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

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

FÁBIO DONEGÁ

“Garantimos um
primeiro aporte de R$ 6
milhões. Aí pediram
mais R$ 1,5 milhão para
conclusão, que já foi
garantido. Estamos
colocando dinheiro na
obra. E esperamos que o
HU dê conta de
terminar o serviço.”
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Fases da lua
MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CRESCENTE
26/11 - 15h02

CHEIA
03/12 - 13h42

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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Werdum x Tybura

O peso pesado brasileiro Fabrício
Werdum fará neste fim de semana a
luta principal do UFC Sidney, na Austrália. O gaúcho enfrentará o polonês Marcin Tybura em busca de nova chance
de disputar o cinturão. O adversário
também está embalado, chega para o
combate vindo de três vitórias consecutivas, sendo duas por nocaute. Já
Werdum chega embalado por uma finalização contra Walt Harris em duelo
ocorrido em outubro. O card principal
terá início à 1h (de Brasília) do domingo
- e o preliminar a partir das 21h30.
Como aperitivo para o combate,
Werdum descarregou sua raiva sobre
o estadunidense Colby Covington na
quinta-feira. Ele o encontro em frente
a um hotel em Sidney e a situação precisou ser contida pelos presentes para
que o brasileiro não se exaltasse ainda
mais diante de Covington.
Colby Covington havia dito uma
série de insultos ao Brasil após sua
vitória sobre Demian Maia no UFC em
São Paulo, chamando brasileiros de
porcos e afirmando que o país era
um chiqueiro. Isso acendeu a ira de
diversos lutadores de sua categoria
que o desafiaram (e viram uma possibilidade de autopromoção). Como
não poderia ser diferente, Werdum,
que é conhecido por não levar desaforo para casa, discutiu com o americano e acabou lançando uma pasta que estava em sua mão no rosto
de Colby. Aparentemente, o estadunidense ficou apavorado.

UFC

SÉRIE B

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

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

PG
71
61
57
56
55
51
50
50
47
46
45
45
44
43
40
39
39
36
36
30

J
35
35
34
34
35
34
34
35
35
34
35
35
34
35
34
34
35
34
35
34

V
21
18
17
15
15
14
13
13
12
12
12
12
12
10
10
10
10
9
8
8

E
8
7
6
11
10
9
11
11
11
10
9
9
8
13
10
9
9
9
12
6

D
6
10
11
8
10
11
10
11
12
12
14
14
14
12
14
15
16
16
15
20

GP
48
51
53
37
44
42
43
36
43
46
45
39
41
46
39
44
34
41
25
33

GC
24
30
39
27
35
36
34
43
44
44
47
41
46
50
44
51
45
52
46
52

SG
24
21
14
10
9
6
9
-7
-1
2
-2
-2
-5
-4
-5
-7
-11
-11
-21
-19

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

Time
América-MG
Internacional
Ceará
Paraná
Londrina
Oeste
Vila Nova
Juventude
B. de Pelotas
Criciúma
Boa Esporte
Paysandu
CRB
Goiás
Figueirense
Guarani
Luverdense
Santa Cruz
Náutico
ABC

36ª RODADA
17h
17h
17h
17h
17h
19h
19h
19h

DOMINGO (19)
Flamengo x Corinthians
São Paulo x Botafogo
Sport x Bahia
Vitória x Cruzeiro
Atlético-GO x Chapecoense
Santos x Grêmio
Atlético-MG x Coritiba
Atlético-PR x Vasco

17h
20h

SEGUNDA-FEIRA (20)
Fluminense x Ponte Preta
Avaí x Palmeiras

PG
69
65
63
60
58
58
55
50
48
47
46
45
45
44
44
43
40
34
32
31

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

V
19
18
18
17
17
14
14
13
14
12
11
12
12
12
11
11
9
7
8
8

E
12
11
9
9
7
16
13
11
6
11
13
9
9
8
11
10
13
13
8
7

D
5
7
9
10
12
6
9
12
16
13
12
15
15
16
14
15
14
16
20
21

37ª RODADA
19h15
21h30

SEXTA-FEIRA (17)
Guarani x Luverdense
Juventude x Figueirense

17h
17h
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
19h30

SÁBADO (18)
Goiás x Internacional
Londrina x América-MG
ABC x Oeste
Náutico x Vila Nova
Boa Esporte x B. de Pelotas
Paysandu x Santa Cruz
CRB x Paraná
Criciúma x Ceará

GP
45
50
44
47
55
42
36
33
39
38
37
37
35
34
43
36
35
36
28
26

GC
25
26
31
27
46
28
28
33
46
42
40
38
48
43
49
44
40
48
46
48

SG
20
24
13
20
9
14
8
0
-7
-4
-3
-1
-13
-9
-6
-8
-5
-12
-18
-22
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Feira do Teatro
Hoje é o último dia para se
inscrever na Feira do Teatro.
A primeira edição será dia
26 de novembro. A feira
será realizada aos
domingos, das 8h às 15h,
no estacionamento do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Informações
(45) 3902-1358.

A vida pode até te derrubar,
mas é você quem escolhe a
hora de se levantar.
Mr. Han - Karate Kid

Melhor amigo

Fabiano Bettinelli e Sônia, em evento recente

Dia 3 de dezembro
tem o Rocão.
É a 19a edição do maior
festival de rock beneficente
do Paraná. O evento será
às 14h, na Praça
Parigot de Souza.

gente@jhoje.com.br

Em momento de paz e relax, ANA CAROLINA GUSSI, fotografada por Vera e Grasi Fotografia

Dia da Consciência Negra
Hoje, às 17h, vai rolar samba, maracatu e muita música afro,
na Casanóz. O evento faz parte das comemorações ao mês da
Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro. Em
parceria com a ONG AfroVida, a Casanóz vai realizar as festas
de abertura e de encerramento do
3o Seminário Estadual de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana, que será realizado dias 17 e 18, na App Sindicato.

Ciência do Início da Vida
Eleanor Madruga Luzes, médica e mestre em Psicologia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai ministrar
palestra hoje sobre a Ciência do Início da Vida (CIV).
Essa nova disciplina reúne o conhecimento de mais de 20
anos de pesquisa acadêmica. Aborda a preparação para a
concepção, concepção consciente, gestação, parto
natural, aleitamento materno e os cuidados nos três
primeiros anos de vida. O encontro é às 19h30, no Copas
Verdes Hotel, Avenida Brasil 5.929.

ÚLTIMA HORA
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Deputados são presos no Rio

AÍLTON SANTOS

32

Desespero e angústia

ALERJ

Os deputados estaduais Jorge
Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, se entregaram à Polícia Federal (PF) na
tarde de ontem. Eles tiveram ordem de prisão preventiva expedida pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2), indiciados na
Operação Cadeia Velha.
O primeiro a chegar à Superintendência Regional da PF foi Picciani, pouco antes das 17h. Em seguida, cerca de 15 minutos depois,
chegou Paulo Melo. Albertassi se
entregou às 17h55.
O destino dos três, segundo a
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), será a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde já está o exgovernador Sérgio Cabral e outros
presos envolvidos nos desdobramentos da Lava Jato fluminense.

COMBOIO
Às 18h30, os três seguiram em
comboio da PF para realizar os
exames de corpo de delito no
Instituto Médico Legal para
depois serem conduzidos ao
sistema prisional.
A Alerj, por meio de sua
assessoria, informou que
haverá convocação em caráter
permanente, a partir de
amanhã, inclusive durante o
sábado e domingo, para a
sessão que vai deliberar sobre
a prisão ou soltura dos três
deputados.
A instituição também
informou que a Mesa Diretora
aguarda envio da comunicação
do TRF2 sobre a prisão dos
deputados. A decisão sobre a
prisão exige maioria absoluta
do plenário.

Jorge Picciani foi o primeiro a se entregar à
Polícia Federal

PRISÃO APÓS SEGUNDA INSTÂNCIA
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou
ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer a favor da
decisão da Corte que validou a prisão de condenados pela
segunda instância da Justiça.
No documento, Raquel Dodge afirma que a medida é
fundamental para o controle da impunidade e que a
antecipação do cumprimento da pena antes do trânsito em
julgado, ou seja, o fim de todos os recursos possíveis, não fere
o princípio constitucional da presunção de inocência.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1586

01 03 04 10 11 12 13 16
18 19 20 22 23 24 25
Concurso: 1987

10 14 31 34 45 58

Lotomania

Quina

00 06 07 08 26 32 39
46 50 51 55 63 70 73
75 78 85 86 92 93

Concurso: 4529

15 34 41 62 73

Concurso: 1813

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ? Sport
Chapecoense ? x ? Vitória
Botafogo ? x ? Atlético-GO
Coritiba ? x ? Flamengo
Bahia ? x ? Santos

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1718

Federal

14 29 35 37 46 47

1º prêmio

13 19 22 24 30 32

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1107

04 07 22 28 31 39 76
TIME DO

, 17/11/2017
Edição 7895 - Ano XLI

OPERÁRIO-MS

5º prêmio

Concurso: 5231

48.551
33.616
04.024
54.220
23.476

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Mães, esposas e irmãs de presos fizeram
uma manifestação na tarde de ontem
em frente à PEC, onde aconteceu uma
rebelião na semana passada. Sem
previsão para visita de familiares e de
advogados na unidade prisional, as
famílias estão desesperadas em busca
de informações sobre os presos
transferidos e foragidos.
z Págs. 24 e 25

PÁGINA

04

Escola sem
partido gera
polêmica

PÁGINA

08

Criança pede
médico para
o Papai Noel

PÁGINA

27

Cascavel segue
para a final
dos Japs

Salmo do Dia
Salmo 32

Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não imputa maldade, e em cujo
espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou
em sequidão de estio.
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ANJO HAHEUIAH
Quem nasce sob esta influência,
mora com a família durante um longo
período e muitas vezes até mesmo
depois do casamento procura residir
em locais próximos, numa convivência quase que diária com os seus familiares. Dotado de grande poder espiritual, amadurecimento e discernimento, é um grande amigo, com quem
todos gostam de conviver. Possui inteligência analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para tudo que
se passa no mundo.

A manhã será perfeita para conversar
e passear com familiares. À tarde, pode
se surpreender com os amigos, principalmente se aceitar um convite de última hora para sair. Invista mais no seu
bem-estar. Cor: preto.

Libra

Pela manhã, vai ser mais fácil conversar
com o pessoal de casa e esclarecer assuntos antigos ou que estão pendentes.
Depois do almoço, há chance de reatar
uma amizade que acabou por fofoca ou
conversas mal-entendidas. Cor: rosa.

Escorpião

Pela manhã, você terá mais facilidade
para conversar e pode se entender
com a família e as pessoas próximas.
Saia da rotina e aproveite a tarde para
se divertir, paquerar e usar seu charme. Cor: amarelo.

Sagitário

A manhã será ideal para colocar a papelada e alguns trabalhos domésticos
em dia. Não permita que falta de organização estrague o seu bom humor.
Evite que as preocupações com o trabalho. Cor: roxo.

Aproveite a manhã para conversar, se
divertir e fazer passeios rápidos na companhia de pessoas que gosta bastante. À
tarde, um programa ao ar livre pode ser
muito divertido. Aproveite para relaxar um
pouco e recarregar as baterias. Cor: rosa.
A manhã pode ser movimentada, mas
cuidado para não dizer nada que possa provocar desentendimentos. À tarde, gaste o excesso de energia praticando exercícios, de preferência a sós,
para evitar atritos. Cor: azul.

Capricórnio

Hoje, tudo deve correr bem! Cedo,
vai ser mais fácil conversar e trocar
ideias com as pessoas queridas. Depois do almoço, aproveite para se reaproximar de pessoas do passado.
Cor: branco.

Se precisa conversar sobre um assunto
delicado, como as finanças, aproveite
a parte da manhã. Depois do almoço,
fica mais fácil se entender com alguém
e fazer as pazes. Cor: azul.

Aproveite a parte da manhã para conversar com a família, os amigos ou o
seu par, já que terá facilidade para se
expressar. À tarde, um convite de última hora pode render momentos divertidos. Cor: branco.

Aquário

Quer experimentar um pedacinho do paraíso? O contato de Wagner é (45) 99854-8608.

Na parte da manhã, aproveite para conversar e trocar ideias com familiares e amigos. Depois do almoço, pode se encontrar
com alguém que não via há tempos. Um
convite repentino pode acender a paixão
e facilitar uma conquista. Cor: vinho.

Logo cedo, um passeio ou programa
diferente pode animar seu dia. À tarde,
gaste o excesso de energia praticando um esporte ou se divertindo ao ar
livre. Este será um dia perfeito para
recarregar as baterias. Cor: azul.

Peixes

sam de mil. A freguesia é garantida e exigente. Os sabores preferidos são de brigadeiro e dois amores.
“O sucesso não vem por acaso. É preciso trabalhar
debaixo de sol forte, chuva e frio, o qual não estávamos
acostumados”, lembra Wagner, que reside em Cascavel com a família há apenas três anos.
A filha Larissa não disfarça o orgulho que sente do
pai. “No começo foi difícil. Ele tinha uma bicicleta amarela que usava para vender queijos na empresa que trabalhava. Depois comprou uma moto e agora já tem um
carro seminovo, cujas prestações são pagas com dinheiro a renda da venda dos sonhos”, conta Larissa.
Mas Wagner não para por aí. No curto espaço de
tempo vago que tem, ele vai trabalhar como motorista de Uber, uma forma de agregar mais renda às boas
vendas de sonhos.

Áries

horóscopo

Touro

Wagner
produz mil
sonhos
por mês

João Luiz Gimenes Reis, Karine Fernanda
Skorupa, Vanessa Pompeu de Lima, Mag
Nete, Marcelo Dallagnol e George Welson.

sonhos

Se os sonhos que impulsionam a vida das pessoas
tivessem um sabor, teriam gosto de brigadeiro, de beijinho, romeu e julieta, doce de leite e creme real. Esse
não é enredo de um filme, mas a história de Wagner dos
Santos, que há dez anos garante o sustento da família
vendendo sonhos.
Ao se ver desempregado após o fechamento da multinacional em que trabalhava em Cuiabá-MT, aos 48 anos
de idade Wagner resolveu pôr em prática outra habilidade:
produzir e vender sonhos, aqueles quitutes de padaria.
Apaixonado pela culinária desde criança, começou a
bater de porta em porta e oferecer a deliciosa guloseima. E foi assim que a oportunidade deixou de ser
apenas um sonho.
Wagner conta que já cansou de ouvir a pergunta: “É você quem faz os sonhos?” “As pessoas acham estranho um homem fazer sonhos
e vendê-los. Mas eu acho normal”, afirma.
Ele conta que nunca fez curso e que tudo
o que sabe aprendeu com a mãe e vendo
outras pessoas fazerem. Por dia, ele vende em média 50 unidades. No mês, pas-
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Guto admira Benê. Malu convence
Clara a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da
professora. Benê se encanta com o Rio
de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2
disfarça. Décio estranha o jeito de Benê
e questiona Guto sobre a capacidade
da menina. Tato livra K2 da represália
de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão.
TEMPO DE AMAR
No Rio, Maria Vitória se desespera
com a notícia de Lucinda e Vicente apoia
a moça. Pé de Cabra é despistado por
Felícia. Felícia visita Helena e Natália e
diz que gosta de viver no cabaré. Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília

desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em
Morros Verdes, Guiomar passa mal e
se surpreende com a preocupação de
Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur
que fará seu recital.
PEGA PEGA
Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra
Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta.
Neide comenta com Prazeres que Athaíde pode querer se vingar de Arlete.
Malagueta confessa a Maria Pia que
teme que Timóteo fale de Mônica para
a polícia. Eric conta a Luiza sua ideia
para investigar Maria Pia. Luiza sugere
que Douglas está se afeiçoando a Gabriel. Evandro visita Mônica no orfanato
e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Lívia afirma que ajudará Sophia a
separar Clara e Gael. Bruno tenta se
reaproximar de Raquel. Tenório observa o dinheiro que Duda tem guardado.
Samuel mente para não dormir com
Suzy e começa a conversar com um
rapaz pela internet. Nádia ouve Bruno
declarar seu amor por Raquel para Diego. Laura tem uma crise de choro ao
ver um desenho e Lorena se preocupa.
• SBT

CARINHA DE ANJO
Fabiana e Didi sorteiam qual das
meninas irá entregar flores e um cartão
de feliz aniversário para a Madre Superiora. Dulce Maria é a sorteada para representar as amigas. Verônica vai até a
casa de Gustavo e diz que apareceu de
surpresa para os dois namorarem um
pouco. O empresário explica que está
cansado e que o Padre Gabriel está a
caminho para os dois conversarem.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Camila é agressiva
com Fernanda

Branca diz a Amélia que voltar a caminhar depende se si mesma. Xavier fala
com a polícia enquanto Fernanda e a
irmã Rosaura procuram por Pedro. Fernanda encontra o pai, ele se recusa a
voltar para a clínica e a proíbe de voltar à
fazenda dos Altamirano. Mariana diz a
Hernani que planeja desaparecer com
Fernanda e que está disposta a qualquer coisa para garantir sua herança.
José diz a Pedro que ele está perdendo
o controle de sua vida. Carlos diz que o
tratamento do Dr. Farias não surtiu efeito no Sr. Fernando. Xavier propõe a Pedro que o deixará sair da clínica duas
vezes por semana se ele aceitar participar da terapia de grupo. Pedro diz a

DIVULGAÇÃO

Carlos que Fernanda não vai mais trabalhar para os Altamirano e tampouco
vai reatar seu namoro com ele. Carlos
pergunta porque Pedro o odeia tanto. Camila é agressiva com Fernanda e pede
ao pai que a despeça imediatamente.
Fernando garante a Fernanda que Carlos
a adora e a aconselha a se reconciliar
com ele. Dr. Inácio encontra o testamento de Fernando Altamirano em uma gaveta do escritório de Luiz Monteiro e leva
embora. Hernani fica furioso ao descobrir
que Fernanda e Carlos são namorados.
Hernani diz a Mariana que Amélia voltou
e vai descobrir que Fernanda está viva.
Mariana evita que a irmã vá até o quarto
do pai para que ele não veja a filha.

Zeca e Miguel cantam
juntos pela primeira vez

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

SHOPPING JL

 Liga da Justiça
Sala 1: Qui a Qua: 13h30, 16h, 18h30 e 21h
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30,19h e 21h30

DIVULGAÇÃO

 Depois Daquela Montanha
Sala 3: Qui a Qua: 19h e 21h10 (leg)
Sala 4: Qui a Qua: 14h20 e 16h40 (dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 3: Qui a Qua: 14h e 16h30 (dub)
Sala 4: Qui a Qua: 19 e 21h30 (dub)
SHOPPING WEST SIDE

 Liga da Justiça
Sala 1: Qui a Qua: 15h, 17h20, 19h40 e 22h
Sala 2: Qui a Qua: 14h20, 16h40 e 21h30
Sala 2: Qui a Qua: 19h (legendada)
Sala 3: Qui a Qua: 19h20
 Thor: Ragnarok
Sala 3: Qui a Qua: 16h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h45 (leg)
 Big Pai Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 14h30 (dub)

SOLUÇÃO
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Pesquisa: Congresso da Unipar consagra-se como
um dos maiores eventos científicos do Paraná
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mais de mil trabalhos foram expostos;
lista de premiados ainda será divulgada
Depois de comemorar, com homenagens, o
sucesso do 2º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 16º Encontro de
Iniciação Científica da Universidade Paranaense, que reuniu 2269 espectadores, a Comissão
Científica do evento se empenha agora no cálculo das notas emitidas pelos avaliadores, para a
revelação dos premiados. O resultado será exposto em breve; junto será divulgada a temática
escolhida para o próximo Congresso, entre as
várias sugestões feitas pelos participantes.
Realizado em Umuarama, por meio da Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e PósGraduação, o Congresso contou com 77 palestrantes e ofereceu 36 palestras, 12 oficinas, 16
módulos temáticos, quatro mesas-redondas, entre outras atividades; e o Encontro abriu espaço
para a apresentação de 1.684 estudos (selecionados entre os mais de dois mil inscritos).
Com números tão expressivos, o evento
consagra-se como um dos maiores do Paraná.
“A presença de um numeroso contingente de
participantes mostra o quanto nossa Instituição
é gigantesca e o quanto é forte”, exclamou a
diretora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unipar, professora doutora Evellyn Wietzikoski, na
cerimônia de abertura.
Em seu pronunciamento, enalteceu também o fato de o evento ter recebido palestrantes de instituições conceituadas, de vários estados do Brasil e do exterior - Bélgica, França,
Portugal, Uruguai, Argentina e México. Evocando o apoio da Reitoria e de setores da
Instituição que colaboraram para a logística,
sublinhou um agradecimento especial aos representantes do CNPq e Fundação Araucá-

ria, órgãos públicos parceiros do evento.
O Reitor Carlos Eduardo Garcia, em seu
discurso, elogiou o empenho dos que trabalharam para a realização do Congresso e destacou a iniciação científica como um “agente que
transforma uma instituição de ensino em uma
verdadeira Universidade”: “Sabemos que este
Congresso se encarrega de estreitar os laços
de fraternidade e de cooperação entre orientandos, orientadores e pesquisadores, objetivo
este que se faz, como sempre, imprescindível
para a ciência continuar o seu papel na construção de uma sociedade melhor”.

EVENTO SELECIONA 1.684 estudos, entre
os mais de dois mil inscritos

NO TEATRO UNIPAR, palestras e homenagens integram evento

