
ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Megasena
Concurso: 1989

15 22 30 32 40 58

Dupla sena
Concurso: 1719

06 21 23 26 40 411º sorteio

09 12 14 31 36 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1588

01 03 04 05 07 09 10 11
14 15 17 20 21 22 23

Quina
Concurso: 4535

29 35 44 53 62

Timemania
Concurso: 1108

09 10 11 43 45 48 76
TIME DO CRB/AL

Lotomania
Concurso: 1815

06 10 17 24 37 40 41
44 45 47 48 50 61

63 66 86 87 91 95 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5233

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

20.022
74.249
04.623
40.241
56.411

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Fluminense ? x ? Ponte Preta

Avaí ? x ? Palmeiras

Toffoli suspende depoimento
O ministro do Supremo Tribu-

nal Federal (STF) Dias Toffoli deci-
diu ontem suspender o depoimen-
to presencial do procurador da Re-
pública Eduardo Pelella, ex-chefe
de gabinete do ex-procurador-ge-
ral da República Rodrigo Janot, à
Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) da JBS. Pelella
fez parte da equipe de Janot que
fechou o acordo de delação pre-
miada da empresa e está intima-
do a prestar depoimento na próxi-
ma quarta-feira (22). A decisão
judicial ainda não foi divulgada.

A decisão de Toffoli foi motivada
por um mandado de segurança pro-
tocolado pela procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.  No pedi-
do, Raquel Dodge sustenta que a
convocação do procurador como tes-
temunha é ilegal, porque a real in-
tenção da comissão é “buscar ele-
mentos para crimes e malfeitos fun-
cionais”. Segundo a procuradora,
membros do Ministério Público,
assim como magistrados, não po-
dem ser convocados para depor
sobre fatos relacionados às suas
atividades.

Argumento
Na decisão, Toffoli afirmou que a convocação de um membro do
Ministério Público ultrapassa o objeto da investigação da CPMI.
Segundo o ministro, Pelella não pode depor sobre fatos
relacionados ao seu trabalho.
“A convocação ou eventual investigação de membros do Ministério
Público ou de magistrados por CPMI necessariamente deve
observar os limites constitucionais a tanto traçados, sob pena de
reconhecimento de sua inconstitucionalidade”, decidiu.

Um rapaz de 24 anos ficou ferido no final da tarde de ontem em um acidente
de trânsito na Rua Souza Naves, no Parque São Paulo. Marcos Medina estava
em uma motocicleta que se envolveu em uma batida com um automóvel modelo
Voyage. O motociclista caiu da moto e acabou batendo no veículo. Ele foi
encaminhado ao Hospital Universitário.

 AÍLTON SANTOS

 , 21/11/2017
Edição 7897 - Ano XLI

Depoimento confuso
Investigado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar por supostamente ter negociado um cargo

público em troca de favores pessoais, o vereador Damasceno Junior (PSDC) prestou depoimento
ontem. Informações desencontradas causaram estranheza para os membros da comissão. Além
dele, foi ouvido Odair José Lopes da Silva, que seria nomeado caso o acordo se concretizasse.
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Emprego
em alta

Os números divulgados pelo
Ministério do Trabalho

apontam que de janeiro a
outubro Cascavel criou 1.997

empregos formais. No
Paraná foram abertas 34.822
vagas com carteira assinada.
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No terceiro dia de disputas, on-
tem, mais uma modalidade foi encer-
rada nos Jogos Abertos do Paraná,
em Apucarana. O vôlei de praia indi-
cou as duplas vencedoras e as cida-
des campeãs no quadro geral de
pontuação. Cascavel ficou com o
segundo lugar geral no masculino,
graças às medalhas de prata conquis-
tadas pela dupla formada por Felipe
Queiroz e Raphael Barbieri, e que
teve Danilo Cândido como reserva.

A final foi contra a dupla Felipe
Cavazin/Felipe Miranda, represen-
tantes de Maringá. Cavazin é atleta
da seleção brasileira e, recentemen-
te, esteve representando o País nos
Jogos Sul-Americanos, enquanto
Miranda é um dos atuais campeões
estaduais da modalidade.

Os maringaenses venceram o
primeiro set por 21 a 15 em pouco

Vôlei de Prata

mais de 15 minutos de jogo. No se-
gundo set, os cascavelenses iguala-
ram a disputa e forçaram o ponto
extra. Após 18 minutos de confron-
to, Maringá fechou em 22 a 20.

 JR ASSESSORIA

Ontem o dia também foi de muito tênis
de mesa em Apucarana. Depois de
várias partidas, sets e muitos pontos.
Enfim, o público conheceu os primeiros
vencedores da modalidade. A equipe
de Cascavel venceu no masculino e a
de Maringá foi campeã no feminino.
Técnico da equipe cascavelense, Edson
Marroque falou sobre a preparação do
time: “nossa equipe já participou de
todas as etapas do estadual. No
adulto, o primeiro lugar geral do
Paranaense é de Cascavel. Foi um
trabalho muito bom do pessoal durante
o ano. A expectativa é conseguir bons
resultados e de conquistar o primeiro
lugar geral”, contou o treinador, que
durante o ano viu seus alunos se
apertarem nas arquibancadas do
Ginásio da Neva para poder treinar.
Hoje serão realizadas as disputas
entre duplas nos Japs.

JAPS
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Não foi a todo mundo que a pro-
posta de junção da Secretaria de
Cultura com a Secretaria de Espor-
tes agradou. Apesar da direção da
Secretaria e também a Comissão
de Cultura da Câmara de Vereado-
res julgar positiva a mudança, pa-
rece que os artistas não gostaram
muito da coisa toda.

Muitos participaram da audiên-
cia pública realizada ontem, para
discutir a união das secretarias
prevista na reforma administrativa,
proposta pelo Executivo.

Mas o cenário não é dos me-
lhor não. Tem artista que conside-
ra a proposta um retrocesso.
“Como cidadão, o que posso falar
é que a Secretaria de Cultura in-
dependente foi uma árdua batalha
dos artistas e fazedores de cultu-
ra de Cascavel. Voltar a essa con-

O Conselho
De acordo com o Conselho de
Cultura, em administrações
anteriores a experiência foi

testada, e a Secretaria voltou a ser
somente de Cultura.

“Independente ou unida com
outra não se tem dado o valor

necessário a cultura em
Cascavel”, lamenta o presidente
do Conselho, Cleiton Costa. Para
ele, precisa-se de política pública
clara, que resgate a importância
da cultura para toda a sociedade.

“Cascavel é polo regional, uma
pena os governantes deixarem a

cultura em segundo, terceiro
plano”, considera.

Divisão de
opiniões na
Cultura

figuração do orçamento dividido e
autonomia compartilhada é, segu-
ramente, um retrocesso histórico”,
avalia o ator, diretor e produtor
cultural André Luís Dutra.

Segundo ele, a alteração foi
mandada pra Câmara sem consul-
ta prévia dos setores culturais ou
esportivos. “A classe artística de
Cascavel não tem conseguido se
organizar, dessa forma não conse-
gue conquistar o respeito e respal-
do que necessitaria para que deci-
sões dessa natureza, que muda
políticas públicas para o setor, fos-
sem ao menos informadas ao Con-
selho Municipal de Políticas Cultu-
rais”, desabafa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

AUDIÊNCIA foi realizada
ontem na Câmara

Divisão de
opiniões na
Cultura
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FCC

TABELA
A Federação Paranaense de
Futebol divulgou ontem a
tabela do Paranaense 2018.
O FC Cascavel, que está no
Grupo B da competição
com Cianorte, Coritiba, Foz
do Iguaçu, Maringá FC e
Paraná Clube, estreará fora
de casa no Clássico da Soja
com o Toledo, no dia 21 de
janeiro. A estreia em casa
será dia 24 contra o Prude.

Pelo regulamento do Paranaense 2018, as 12 equipes
estão divididas em dois grupos e disputarão duas Taças. Na
primeira atuarão contra times do grupo oposto e na segun-
da contra os da mesma chave. Em ambas as Taças haverá
semifinal e final. Os vencedores das Taças disputarão o título
do campeonato e os dois últimos colocados da classificação
geral serão rebaixados à Segunda Divisão de 2019.

R egulamentoEm busca de trilhar o caminho das gran-
des equipes do País, o FC Cascavel já está
conhecendo as dificuldades de nem bem ter-
minar uma temporada e já ter que começar
na próxima. Menos de um mês depois de
ter encerrado a participação na Taça FPF com
o vice-campeonato, a Serpente Aurinegra
já dá início a 2018 nesta semana, com a che-
gada dos jogadores que vestirão a camisa
da equipe na Série Ouro do Campeonato Pa-
ranaense do ano que vem.

Os atletas começaram a chegar ontem à
cidade para se apresentar ao técnico Milton
do Ó. Durante a tarde os novatos passaram
por bateria de exames que seguirão durante
esta terça-feira, em dois períodos. Já a pro-
gramação de treinos começará amanhã com
o “time completo” de contratados.

São 13 reforços que se juntarão aos 11
remanescentes do grupo que disputou a
Taça FPF. Outros seis atletas ainda deverão
ser integrados ao elenco, para fechar o plan-
tel com 30 nomes.

Durante a tarde
os novatos

passaram por
bateria de exames
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São 13 reforços que
se juntam aos 11

remanescentes do
grupo da Taça FPF.

Outros seis atletas ainda
deve reforçar o elenco
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Uma “baixa” importante na ad-
ministração pública de Cascavel.
Servidor de confiança do prefeito
Leonaldo Paranhos, Diego Gomes,
pediu exoneração ontem na Prefei-
tura. Ele era assessor de gabine-
te do prefeito e diz que tomou a
decisão por problemas pessoais
com uma empresa da qual é pro-
prietário. A exoneração consta no
Diário Oficial de hoje.

“Foi uma opção minha. Desde
2011 eu tenho essa empresa, a
Paraná Construções, par ticipei
de várias licitações, só que tive

Pedido de exoneração
problemas com recebimento por
par te do governo do Estado e me
tornei inidôneo em três municí-
pios. É um problema antigo, de
uns dois anos”, conta Diego, à
reportagem do Hoje News.

O ex-assessor pretende ficar
afastado até resolver seus proble-
mas pessoais. “Poderia ter adian-
tado minhas férias, mas não acho
justo enquanto eu estiver
como servidor resol-
ver proble-

mas pessoais. Acredito que seja
temporário e, se for de interesse
da administração que eu retorne,
eu retorno”, afirma.

A informação é que ele deve es-
tar de volta ao cargo já em janeiro
do ano que vem.

O problema
O pedido ocorreu por conta de problemas na empresa em que ele tem
sociedade, que foi considerada inidônea pelo TCE (Tribunal de Contas
do Estado). Diego estava sendo procurado na prefeitura para assinar
notificação judicial sobre contratos que deixaram de ser cumpridos por
parte da empresa. Os serviços foram contratados na região de Campos
Gerais. Para auxiliares mais próximos de Paranhos, o ex-servidor afirmou
que parou de fazer os serviços porque não recebia do Estado. Diego
Ricardo Gomes é filho do diretor da Fundetec, Alcione Gomes.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

BAIXA no primeiro escalão é de
cargo de confiança do prefeito
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 TALENTOS “PENEIRADOS”

dá início a 2018
Depois de cinco dias de pro-

cesso seletivo de jogadores, o FC
Cascavel escolheu três jovens jo-
gadores para participar da última
etapa da avaliação. Eles iniciarão
os treinamentos em janeiro de
2018 e, se aprovados, serão con-
tratados pelo clube.

Os escolhidos foram o lateral-
esquerdo Jhonny, nascido em
2000, e o volante George e o
meia-atacante Bruno Viana, am-
bos nascidos em 1999. De acor-
do com o gerente de futebol do
FCC, Gustavo Caiche, os atletas

serão integrados ao elenco e te-
rão durante o período de treina-
mento a estada e a alimentação
custeadas pelo clube.

Depois de mais um período de
análise, a comissão técnica decidirá
quem fará parte do grupo em defi-
nitivo. “Os que se destacarem se-
rão contratados e farão parte da
nossa equipe”, explicou o dirigente.

Para quem ainda sonha em ser
jogador de futebol, Gustavo já adi-
anta que em janeiro um novo pro-
cesso seletivo será realizado pelo time
cascavelense.

FC
C
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Com informações consideradas
confusas por parte da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara de Vereadores de Casca-
vel, o vereador Damasceno Júnior
prestou depoimento ontem a res-
peito da investigação de possível
quebra de decoro. A investigação
surgiu a partir de um áudio divul-
gado em que supostamente Da-
masceno oferece um cargo no Exe-
cutivo a Odair José Lopes da Silva
em troca de favores pessoais.

Algumas afirmações desencon-
tradas causaram estranheza para
o relator do processo, vereador Pe-
dro Sampaio. Damasceno foi ques-
tionado sobre o por quê  de ter per-
guntado, no áudio, se Odair anda-
va armado. O vereador Josué de
Souza, membro da Comissão, pe-
diu se Damasceno estava sofren-
do ameaça. “Tive duas vezes meu
carro roubado. Nessa noite mexe-
ram no meu carro, chamei a polícia
e até agora a polícia não passou
lá. Só questionei se ele andava ar-

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Afirmações “estranhas”

mado porque não queria ninguém
armado do meu lado”.

Damasceno também disse que
tinha ouvido boatos de que o ami-
go usava armas de fogo, e por isso
do questionamento. O que gerou
mais dúvida nos vereadores foi que
o legislador investigado já havia afir-
mado que iria contratar o “Daia”
como segurança, por conta das
constantes ameaças que recebia.
Em depoimento, Odair disse que
não tem porte de arma de fogo e
não anda armado. “Essa questão
de andar armado, não andar, ficou
muito confuso, ficamos em dúvida
por que a afirmação do vereador pa-
rece contundente no áudio”, afirma
Pedro Sampaio.

Damasceno saiu como o “mestre dos magos”, sem que ninguém percebesse.
E apesar de dizer, em oitiva, que seu gabinete estava aberto, não quis
gravar com a imprensa. “Demonstramos a inocência do vereador. Não se
tratou de uma troca de favores. Estamos em livre comércio. Não tem
problema nenhum o vereador contratar um segurança se ele pagar pelos
serviços”, relata o advogado do legislador, Lauri Silva.

DEPOIMENTO
Visivelmente nervoso, Odair também
deixou alguns pontos de interrogação da
sua fala. Disse que estudou com o irmão
de Damasceno quando pequeno.
Afirmou estar constrangido e exposto a
partir do áudio divulgado e que não
considerou a oferta do vereador como
uma troca de favores. “Pedi emprego a
ele como pedi a outros vereadores”.
Logo depois, quando questionado se
trabalhava na época em que o áudio foi
divulgado, ele afirmou que sim, no
período da noite.
E ainda fez uma acusação. “Ligaram para
mim aqui da Câmara, não sei quem foi.
Mas disseram que não era para eu vir
para a oitiva. Eu já estava aqui”.

Sem pronunciamento

VEREADOR foi ouvido ontem pela Comissão de Ética
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Lei não cumprida
No ano passado a Câmara aprovou por unanimidade um

projeto de lei que garante a presença de doulas durante o
trabalho de parto e pós-parto nas maternidades, mas essa

lei não está sendo respeitada por alguns hospitais da
cidade, que não permitem o acesso de doulas em suas

unidades [leia mais na matéria ao lado]. Dá para entender,
também, já que é o Legislativo tentando mandar no que é

privado e permanecendo na construção de leis que não
têm possibilidade de fiscalização.

No HU...
De acordo com a assessoria
de imprensa do HU, aos
poucos o hospital está
implantando o parto
humanizado. Há três meses,
a mãe tem direito a
acompanhante o tempo
todo, o que antes não
ocorria. E quando a criança
nasce já é entregue direto à
mãe. Com a construção da
ala materno-infantil, o
hospital pretende implantar
o parto humanizado de
forma completa.

Unificação de áreas
Os vereadores aprovaram
ontem, em primeira
votação, o projeto do
Executivo para desafetação

de segmentos da Rua São
Paulo. A desafetação vai
possibilitar a unificação de
áreas em virtude da
construção do novo Terminal
de Transbordo Oeste, que faz
parte das obras do
PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).

Música Gospel
O Legislativo também aprovou
a proposta que unifica o
Festival de Música Gospel e a
Marcha para Jesus, eventos
religiosos em Cascavel, e que
altera a possibilidade de
realização destes, que era em
outubro, para maio. O Festival
de Música Gospel está
previsto na Lei Municipal
3.342 de 2001.

MAIS INFORMAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Rômulo Quintino não esteve presente na
sessão de ontem da Câmara de Vereadores.

 Ele justificou a falta para acompanhar a esposa em uma
cirurgia de retirada de útero.

Também foi aprovada a proposta de nº 141/2017, que
obriga a divulgação no site do Município e por meio de
cartaz informativo os benefícios da Lei Federal 8.213 de
1991. Desde aquela época, a legislação federal assegura
ao aposentado por invalidez que precisa de assistência
permanente de outra pessoa o direito de ganhar 25% a
mais em seu benefício.

Humanizado
Durante a discussão

sobre o projeto de lei que
institui a Semana de
Conscientização sobre
Par to Humanizado em
Cascavel, o vereador Jor-
ge Bocasanta levantou
uma questão polêmica: a
possibilidade de escolha
das mulheres que não
têm condição de pagar o
parto em um hospital ou
clínica particular e que de-
pendem do SUS (Sistema
Único de Saúde) e querem
um parto humanizado. A
falta de estrutura na Saú-
de foi questionada por di-
versos vereadores na
Casa de Leis.

“Falar em parto huma-
nizado é falar em iniciati-
va privada, enquanto no
serviço público pessoas
estão nascendo no
chão”, lamentou o legis-
lador, que também é mé-
dico obstetra.

“Quem tem dinheiro
consegue escolher o mé-
dico, o hospital e de que

forma quer fazer o parto.
Vamos humanizar o HU,
minha gente, quem nas-
ce em cima de uma
maca”, sugeriu.

Para Boca, o ideal é que
o Município construa um
hospital municipal com
maternidade e disponibili-
ze a possibilidade do par-
to humanizado, com acom-
panhamento de dolas. “O
SUS obriga as mulheres a
ter parto normal. De cada
quatro partos, três têm de
ser normais. Se eu fizer
vinte partos normais, eu
recebo os vinte. Se eu fi-
zer dez normais e dez ci-
rurgias, eu recebo os nor-
mais e cinco cesarianas.
O restante o sistema não
aceita. Inclusive nem ho-
mens podem ficar lá
dentro no HU, porque
não tem estrutura. So-
mos um país de quinto
mundo”, desabafou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria CM

O PROJETO
O projeto, aprovado em primeira votação, institui a Semana
de Conscientização sobre o Parto Humanizado em Cascavel
com o objetivo proporcionar maior acesso às mulheres sobre
seus direitos enquanto gestantes e autonomia para suas
escolhas no momento do parto. 

LEGISLATIVO levantou discussão a respeito do parto humanizado
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 21 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Lucas Lima no
Verdão?

O Palmeiras já tem um acordo verbal
para contar com Lucas Lima a partir de

2018. E as cifras envolvidas na
negociação farão do meia alguém
milionário. O contrato, que terá
duração de cinco anos, rendera

R$ 59,5 milhões ao jogador de 27
anos. E o dinheiro irá praticamente todo
para Lucas Lima. Como seu vínculo com
o Santos termina em 31 de dezembro,
ele já está livre para assinar com quem
quiser. O acerto com o Verdão prevê

pagamento de luvas de R$ 11,5
milhões, à vista, além de salário de
R$ 800 mil por mês até o fim de
2022 – os R$ 800 mil mensais

incluem direitos de imagem e
bonificações. A diretoria do Palmeiras
está convencida de que a passagem de
Lucas Lima pelo clube vai garantir ganho
esportivo, dentro de campo, e muito
dinheiro. É que existe a convicção de
que, motivado, ele voltará à seleção

brasileira. Assim, irá se valorizar para no
futuro ser vendido ao exterior por bem

mais do que os R$ 11,5 milhões
investidos agora.

O equilíbrio marcou a 5ª e última rodada
da primeira fase da Copa Liga Ferronatto
de Futsal Feminino, realizada no domingo no
Ginásio da Neva. Foram quatro jogos
“pegados”, mas com poucas faltas e apenas
cinco cartões amarelos aplicados, além de
um vermelho. Destaque para os empates por
3 a 3 nos jogos AUF/Foco Telecom x
TPM (Toca Pra Mim) e Furacão/Lado
Oposto x Envolventes FF. Já o time da
Stein venceu o da Avante por 5 a 3,
enquanto as Águias aplicaram 4 a 1 nas
Bola Murcha. Os resultados definiram os
confrontos das quartas de finais, que serão
neste domingo na Neva. Os duelos ficaram
assim: Lado Oposto/Predadoras x Bem
Amigas (15h), Stein x Águias (16h),
TPM x Avante (17h) e Furacão/Lado
Oposto x AUF/Foco Telecom (18h).

LDF
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Depois de empatar em 0 a 0 com
o Atlético de Madrid no último sába-
do, o Real Madrid deixou a capital
espanhola rumo ao Chipre, onde
enfrenta o Apoel nesta terça-feira
pela 5ª rodada da Liga dos Campe-
ões, às 17h45 (de Brasília).

Na segunda colocação do gru-
po, atrás do Tottenham, os meren-
gues não poderão contar com Ser-
gio Ramos, que fraturou o rosto
durante a partida do Campeonato

Liga dos Campeões
Espanhol e nem foi relacionado pelo
treinador Zidane.

O lance que deixará o zagueiro e
capitão do Real de fora dos grama-
dos aconteceu na reta final do pri-
meiro tempo. Aos 35 minutos, Ser-
gio Ramos apareceu no momento
ofensivo para um cabeceio, mas aca-
bou em choque com a chuteira do
lateral Lucas Hernández, que bus-
cava afastar o lance de perigo. Ape-
sar do sangramento aparente, o

camisa 4 voltou para o resto da pri-
meiro etapa, mas foi substituído no
intervalo por Nacho.

Além de Sergio Ramos, Zidane
não poderá contar com mais um ti-
tular absoluto merengue. Keylor Na-
vas segue se recuperando de lesão
e não poderá defender a meta do
Real. Além dos dois, Gareth Bale,
Mateo Kovacic e Luca Zidane, filho
do treinador, não foram relaciona-
dos para o duelo.

Já classificado de forma antecipada às oitavas de final, o Manchester City
entra em campo nesta terça-feira para ampliar os ótimos números na temporada.
O adversário da vez, e potencial nova vítima, é o Feyenoord, às 17h45 (de
Brasília), pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, no Etihad
Stadium. Os atuais campeões holandeses, até aqui, decepcionam e estão
zerados na Champions. Do outro lado, os Citizens seguem com 100% de
aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos e 12 gols marcados por
uma equipe que tem o luxo de contar com os goleadores Agüero e Gabriel
Jesus. Hoje apenas um deles deverá ser utilizado por Pep Guardiola.

       SÉRIE B
20h Santa Cruz x Juventude

  COPA SUL-AMERICANA
22h15 Libertad x Independiente

      LIGA DOS CAMPEÕES
15h Besiktas x Porto
15h Spartak Moscow x Maribor
17h45 Mônaco x RB Leipzig
17h45 Sevilla x Liverpool
17h45 Man. City x Feyenoord
17h45 B. Dortmund x Tottenham
17h45 APOEL x Real Madrid
17h45 Napoli x Shakhtar Donetsk

JOGAM HOJE

EFE
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 Inquérito
A 7ª Promotoria da
Comarca de Cascavel abriu
inquérito, na semana
passada, para apurar
supostas irregularidades e
ilegalidades na prestação
de serviços metalúrgicos,
de vidros e toldos, em
escolas e Cmeis. O
Inquérito é decorrente de
denúncia formalizada por
vereadores que
investigaram os desvios. A
iniciativa foi do vereador
Celso Dal Molin.

NOTAS
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“O SUS precisa
reconhecer as doulas

como profissão.
Precisamos pautar o
debate e sociedade

reconhecer a
importância dessa

função. Nosso objetivo
é que a função das

doulas seja reconhecida
como política pública”.

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

A
participação
dos atletas
cascavelenses
na fase final
dos Jogos
Abertos do
Paraná.

As campanhas
eleitorais
antecipadas
que tomaram
conta das
redes sociais
nas últimas
semanas.
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DOIS PARANÁS: POLOS
DE GRANA E VIOLÊNCIA

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

O coração paranaense se enche de orgulho ao saber pela
imprensa, com o aval do Ipardes, que o Paraná é um milagre no
Brasil saído da recessão, demonstrado com percentuais que
somados sinalizam para um crescimento ao redor de 2% este
ano, dobro da estimativa de expansão nacional.

À parte o erro de crer que a parte é maior que o todo ou
fica alheia e imune ao geral, o drama dos desempregados
no Paraná é o mesmo dos desocupados de qualquer outro
Estado, independente dos números exibidos pelos institu-
tos colecionadores de dados.

A violência daqui não é menor que a do destroçado Rio
de Janeiro para quem pensa que a agonia de gente sofrida
não soa mais ou menos magoada porque o percentual
aqui ou ali varia num ranking.

Se a Delegacia da Mulher e o Núcleo de Proteção à Cri-
ança e ao Adolescente estão com falta de pessoal não é só por
machismo ou porque moleques precisem aprender que a
vida é dura. Abstraindo os aspones dos partidos aboletados
nos poderes, falta pessoal (e qualidade) em tudo que se refere
ao atendimento aos cidadãos. Aqui e nos demais estados.

Estatísticas, em si, pouco servem como termômetro para
a realidade social. Disse Disraeli que “há três espécies de
mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas”.

Precisamos ir além das estatísticas para entender o
que realmente acontece no Paraná. Por que investimentos
previstos migram para outras regiões e países? Comemo-
rar o polo da grana sem considerar o drama dos grotões e
captar as causas da violência pode custar caro.

 Reciclagem
Motoristas profissionais
do Paraná já podem
fazer o curso de
reciclagem preventivo
antes de atingir 20
pontos na carteira de
habilitação. Assim, o
trabalhador evita a
suspensão do direito de
dirigir, que desde
novembro de 2016 é de
no mínimo seis meses. A
medida é válida para as
categorias C, D e E.

FLAVIO ULSENHEIMER

Paulo Porto,
vereador
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NOTAS

Em almoço em Porto Alegre com
deputados da bancada gaúcha, o
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse
ontem que a reforma da Previdên-
cia não pode ficar para mais tarde.

“Tem alguns temas que, em de-
terminado momento, não podem
mais fazer parte da briga política. A
reforma da Previdência não é de
direita nem de esquerda. Ela é a
salvação do nosso Brasil. Se nós
não fizermos a reforma da Previdên-
cia, ela será feita da forma mais
injusta”, acrescentou.

De acordo com o deputado, o
sistema previdenciário atual é
injusto, porque penaliza os mais
pobres. Segundo Rodrigo Maia,

Fies
Os estudantes poderão renovar os
contratos do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies)
até 30 de novembro.
Originalmente, o prazo terminava
ontem e foi estendido por mais 10
dias. De acordo com o Ministério
da Educação, esta é a última
prorrogação do prazo e chance dos
interessados em continuar com o
financiamento.

Delações
O novo diretor-geral da Polícia
Federal (PF), Fernando Segóvia,
defendeu a prerrogativa da
corporação de fechar acordos de
delações premiadas. O assunto é
motivo de divergências entre o
Ministério Público Federal (MPF) e a
Polícia Federal. Para os procuradores,
a lei que dá essa atribuição aos
policiais é inconstitucional e deve ser
uma função exclusiva do MPF.

Desfiliação
O deputado Alexandre Baldy (GO),
cotado para assumir o Ministério
das Cidades, em substituição a
Bruno Araújo (PSDB), deverá
deixar o Podemos e se filiar
provavelmente ao PP. Ontem, por
meio de nota, a presidente do
Podemos, deputada Renata Abreu
(SP), anunciou que está
desligando o deputado Baldy dos
quadros do partido.

Reforma é a
solução, diz Maia

enquanto quem ganha mais con-
segue se aposentar com pouco
mais de 50 anos, os mais humil-
des só conseguem parar de tra-
balhar depois dos 60 anos, em
média. Para Maia, a reforma da
Previdência não é mais uma
questão política.

“Se quisermos projetar o Brasil
para 20 anos, ou vamos enfrentar
desafios que geram mais desgas-
te - e a Previdência é o número um -
ou todos aqueles que vão para a
eleição no próximo ano estarão
mentindo”, afirmou Maia.

JOGOS
Conforme o presidente da Câmara, o debate parlamentar sobre a permissão para
exploração de jogos de azar, como os cassinos, pode ser positivo, mas, mesmo
que seja aprovado, não resolverá o déficit da Previdência por muito tempo. “A
legalização do jogo pode ter um papel importante na geração de empregos, mas
não adianta falarmos dessa receita, porque, em dois ou três anos, a Previdência a
retira da segurança dos estados brasileiros”, disse.

 RODRIGO MAIA diz que para projetar
Brasil é preciso enfrentar desafios

AGÊNCIA BRASIL
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Biomedicina realiza Semana Acadêmica
e Fórum Pedagógico e de Egressos

O coordenador do curso, professor Raphael Sahd, recepciona a biomédica Dra. Eneida Gonçalves

 Eventos frisam atividades de atuação,
nas área da acupuntura, toxicologia, embrio-
logia e manipulação de embrião.

Uma semana diferenciada para com-
partilhar conhecimentos e complementar
discussões que envolvem as disciplinas es-
tudadas em sala de aula. Essa é a função
da Semana Acadêmica, evento que acon-
tece anualmente nos cursos da Universi-
dade Paranaense – Unipar. Realizada neste
semestre, ainda repercute a interação da
10ª Semana Acadêmica do Curso de Bio-
medicina, da Unidade de Cascavel.

Além de oportunizar palestras e apre-
sentações de trabalhos científicos, em con-
junto, a graduação realizou outros dois
eventos: o Fórum de Egressos e Fórum
Pedagógico, cujo foco foi explanar sobre
a atividade do Biomédico e a formação
profissional na graduação.

Um dos assuntos trazidos durante a Se-
mana foi abordado pela representante do
Conselho Regional de Biomedicina da 1ª re-
gião - São Paulo, biomédica Dra. Eneida Mara
Gonçalves. A pauta foi ‘Aplicação da Acupun-
tura e atividade dos Biomédicos’.

A palestrante informou sobre as compe-
tências do profissional acupunturista, como uma
atividade multiprofissional. O objetivo principal
foi apresentar o campo de atividade dentro da
Biomedicina e os aspectos tradicionais e cientí-
ficos dessa terapia milenar, possibilitando fazer
um link com a Biomedicina. Também informou
passos para se atuar em nível de consultoria,
pesquisa, ensino e aplicabilidade.

Outros temas foram elencados por profis-
sionais de renome nas áreas de toxicologia,
embriologia e manipulação de embrião. Se-
gundo o coordenador do curso, professor
Raphael Sahd, a ideia foi apresentar as habi-
litações que são tendências de mercado para

Em evento, acadêmicos expõem resultados de trabalhos científicos

Biomedicina. As convidadas foram a Dra. Ana
Paula Kussler, de Porto Alegre, com a temática
‘Manipulação de embrião’, e a Dra. Lara Santi,
de São Paulo, aprofundando conceitos sobre
‘Dopping no esporte’. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Docentes, acadêmicos e ex-alunos pres-
tigiaram o evento, além da participação de
membros do Conselho Regional de Biomedi-
cina, que falaram a respeito da profissão e da
função do Conselho Regional.
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No terceiro dia de disputas, on-
tem, mais uma modalidade foi encer-
rada nos Jogos Abertos do Paraná,
em Apucarana. O vôlei de praia indi-
cou as duplas vencedoras e as cida-
des campeãs no quadro geral de
pontuação. Cascavel ficou com o
segundo lugar geral no masculino,
graças às medalhas de prata conquis-
tadas pela dupla formada por Felipe
Queiroz e Raphael Barbieri, e que
teve Danilo Cândido como reserva.

A final foi contra a dupla Felipe
Cavazin/Felipe Miranda, represen-
tantes de Maringá. Cavazin é atleta
da seleção brasileira e, recentemen-
te, esteve representando o País nos
Jogos Sul-Americanos, enquanto
Miranda é um dos atuais campeões
estaduais da modalidade.

Os maringaenses venceram o
primeiro set por 21 a 15 em pouco

Vôlei de Prata

mais de 15 minutos de jogo. No se-
gundo set, os cascavelenses iguala-
ram a disputa e forçaram o ponto
extra. Após 18 minutos de confron-
to, Maringá fechou em 22 a 20.

 JR ASSESSORIA

Ontem o dia também foi de muito tênis
de mesa em Apucarana. Depois de
várias partidas, sets e muitos pontos.
Enfim, o público conheceu os primeiros
vencedores da modalidade. A equipe
de Cascavel venceu no masculino e a
de Maringá foi campeã no feminino.
Técnico da equipe cascavelense, Edson
Marroque falou sobre a preparação do
time: “nossa equipe já participou de
todas as etapas do estadual. No
adulto, o primeiro lugar geral do
Paranaense é de Cascavel. Foi um
trabalho muito bom do pessoal durante
o ano. A expectativa é conseguir bons
resultados e de conquistar o primeiro
lugar geral”, contou o treinador, que
durante o ano viu seus alunos se
apertarem nas arquibancadas do
Ginásio da Neva para poder treinar.
Hoje serão realizadas as disputas
entre duplas nos Japs.

JAPS
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Não foi a todo mundo que a pro-
posta de junção da Secretaria de
Cultura com a Secretaria de Espor-
tes agradou. Apesar da direção da
Secretaria e também a Comissão
de Cultura da Câmara de Vereado-
res julgar positiva a mudança, pa-
rece que os artistas não gostaram
muito da coisa toda.

Muitos participaram da audiên-
cia pública realizada ontem, para
discutir a união das secretarias
prevista na reforma administrativa,
proposta pelo Executivo.

Mas o cenário não é dos me-
lhor não. Tem artista que conside-
ra a proposta um retrocesso.
“Como cidadão, o que posso falar
é que a Secretaria de Cultura in-
dependente foi uma árdua batalha
dos artistas e fazedores de cultu-
ra de Cascavel. Voltar a essa con-

O Conselho
De acordo com o Conselho de
Cultura, em administrações
anteriores a experiência foi

testada, e a Secretaria voltou a ser
somente de Cultura.

“Independente ou unida com
outra não se tem dado o valor

necessário a cultura em
Cascavel”, lamenta o presidente
do Conselho, Cleiton Costa. Para
ele, precisa-se de política pública
clara, que resgate a importância
da cultura para toda a sociedade.

“Cascavel é polo regional, uma
pena os governantes deixarem a

cultura em segundo, terceiro
plano”, considera.

Divisão de
opiniões na
Cultura

figuração do orçamento dividido e
autonomia compartilhada é, segu-
ramente, um retrocesso histórico”,
avalia o ator, diretor e produtor
cultural André Luís Dutra.

Segundo ele, a alteração foi
mandada pra Câmara sem consul-
ta prévia dos setores culturais ou
esportivos. “A classe artística de
Cascavel não tem conseguido se
organizar, dessa forma não conse-
gue conquistar o respeito e respal-
do que necessitaria para que deci-
sões dessa natureza, que muda
políticas públicas para o setor, fos-
sem ao menos informadas ao Con-
selho Municipal de Políticas Cultu-
rais”, desabafa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

AUDIÊNCIA foi realizada
ontem na Câmara

Divisão de
opiniões na
Cultura
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Giro da
Violência

Um professor do Colégio Estadu-
al Itagiba Fortunato é suspeito de
enviar fotos nuas a uma estudante
de 14 anos. O caso chegou até o NRE
(Núcleo Regional de Educação) de
Cascavel, que vai apurar a denúncia.

Nas imagens, enviadas por meio de
uma rede social, mostram o docente
usando somente roupas íntimas e em
outras mostrando o pênis à aluna.

O NRE, por sua vez, se pronun-
ciou apenas por meio de nota, e

Casa arrombada
Ladrões arrombaram uma casa na Rua
Itajaí, na região sul de Cascavel, na
tarde de ontem, e levaram vários
pertences da família, entre eles um
notebook, uma TV, um videogame e
também roupas. Na fuga, foram
flagrados por populares e deixaram para
trás a TV e algumas peças de roupas. A
Polícia Militar foi até o local, mas até o
fechamento desta edição os suspeitos
ainda estavam foragidos.

Amputou o dedo
Acidente com serra, no Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel, deixou um
homem ferido. Juliano Antunes de
Camargo, de 30 anos, teve o dedo
amputado enquanto cortava madeira
para a confecção de um estofado.

Mudinho no IML
O corpo de Rosinei Oliveira Santos, de
37 anos, conhecido como Mudinho,
chegou na madrugada de ontem ao
IML de Cascavel. Mudinho foi morto
com várias facadas e também com
disparos de arma de fogo, no
domingo (19), em Quedas do Iguaçu.
O crime aconteceu durante uma briga
em um bar.

disse que “está apurando a denún-
cia, a fim de tomar as medidas le-
gais cabíveis”. Não há, no entanto,
prazo para a conclusão deste pro-
cesso nem detalhes sobre como a
apuração será feita. O nome do pro-
fessor não foi divulgado.

Já o colégio afirma ter afastado o
docente de suas atividades até que
o caso seja esclarecido pelo Núcleo.
A Polícia Civil não foi informada ofici-
almente sobre a denúncia.

Denúncia grave

NRE DE CASCAVEL diz que vai apurar detalhes sobre a denúncia que
ocorreu no Colégio Itagiba Fortunato
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Foi para a UPA
Colisão entre carro e moto, na Rua Teresina com a Flamboyant, em
Cascavel, deixou um homem ferido. Edson Periqueles da Silva, de 21
anos, foi encaminhado à UPA Veneza com suspeita de fratura na clavícula.
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Foi aprovado em primeiro turno
de votação o projeto de lei que cria
o Programa Estadual de Resíduos
Sólidos. A matéria recebeu 41 vo-
tos favoráveis na sessão plenária
de ontem na Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep). A proposta do
Poder Executivo visa apoiar a ges-
tão integrada de resíduos sólidos
nos municípios paranaenses, além
de atender os princípios e diretri-
zes definidos na Política Nacional
de Resíduos Sólidos, estabelecida
na Lei Federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.

Projeto cria
programa de

resíduos

Segundo o projeto, que tramita
sob nº 582/2017, para concretizar
a gestão associada dos serviços de
tratamento e disposição final am-
bientalmente adequada de resídu-
os sólidos urbanos, serão criados
consórcios públicos interfederati-
vos, na forma da lei, dos quais os
municípios paranaenses poderão
participar, em conjunto com o Go-
verno do Estado, tendo como re-
ferência as regiões definidas no
Plano Estadual de Regionalização
da Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos.

PARANÁ
RESÍDUOS
De acordo com o texto, o “Paraná
Resíduos”, será desenvolvido com
base em ações de incentivo à
educação ambiental, coleta,
valorização dos resíduos, tratamento,
aproveitamento energético,
disposição final ambientalmente
adequada e logística reversa. A
proposição também prevê a criação
de incentivos que propiciem a
geração de oportunidades de
negócios compromissados com a
sustentabilidade socioambiental,
devendo contar, ainda, com a efetiva
interação e participação da
sociedade paranaense.

CONCURSOS
PÚBLICOS
Foi aprovado em terceiro turno de
votação o projeto de lei que isenta
doadores de sangue do pagamento
de taxas de inscrição nos concursos
públicos realizados pelo Estado do
Paraná. De acordo com a proposta,
de nº 498/2016, para ter direito
à isenção, o doador deverá
comprovar que realizou, no mínimo,
duas doações dentro do período
de doze meses, conforme emenda
apresentada pelo deputado
Claudio Palozi (PSC).
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Um novo modelo de gestão e de
controle de estoque de peças e
pneus foi implantado em janeiro
deste ano no Parque de Máquinas
de Cascavel para evitar desvios e
desperdício de recursos públicos.
Os primeiros resultados foram con-
feridos pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos na manhã de ontem. Acom-
panhado do vice-prefeito e secretá-
rio de Obras, Jorge Lange, do secre-
tário de Administração, Cletírio Feis-

Sem desvio e desperdício

QUALIDADE
Outra mudança nas licitações do setor é quanto às exigências na
qualidade e garantia das peças. Para as baterias, o certificado exigido
na última licitação, por exemplo, é de que a garantia seja estendida por
18 meses, quando no mercado é de 12 meses (nesse caso, licitação
aberta no valor de R$ 224.940,00 e homologada por
R$ 152.270,00, com desconto de 32,30%). “Isso, a médio prazo,
trará uma significativa economia ao Município”, lembrou o gerente do
Gerenciamento da Frota, Giovani Mattei, que controla todo este novo
modelo de gestão. “Hoje para fazer uma troca de qualquer peça num
carro é preciso justificar a necessidade”, acrescentou.

tler, e da equipe da Sesop, Para-
nhos detalhou à imprensa  a vis-
toria do novo funcionamento do
setor, que tem hoje uma frota de
745 veículos.

“Hoje todas as peças retira-
das de algum carro ou caminhão
são catalogadas [identificadas e
registradas no sistema IPM], com
a exigência de que fiquem arma-
zenadas fisicamente num espa-
ço especialmente preparado

para isso por um período, até que
possamos definir o destino des-
se material, que poderá ser um
leilão, e substituída por uma
nova, que também seguiu um pro-
cedimento de identificação pré-
vio para o veículo ao qual foi des-
tinada. Com essa medida caiu as-
sustadoramente a troca de pe-
ças, de baterias e de pneus”,
explicou. As licitações renderam
uma economia de 41,7%.

Veículos novos
Durante o detalhamento do novo sistema de
gerenciamento do Parque de Máquinas foram
apresentados os novos veículos que passaram
a integrar a frota este ano. Um deles é o
caminhão trator VW 19.390 CTC 4x2, ano
2013/2014, placas MLT 7228-PR, que
foi doado pela Receita Federal e será utilizado
pela Secretaria de Agricultura na conservação
de estradas rurais.

MUDANÇAS
garantiram
economia nas
aquisições

SECOM
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Ainda segundo os dados re-
passados pela secretaria, os ca-
sos de violência infantil, nas suas
mais diversas formas, são mais
frequentes com as meninas. Em
2015, por exemplo, o Creas foi
responsável por atender 230 ca-
sos envolvendo meninos e 382
de meninas. Assim como nos nú-
meros gerais, a violência física ou
psicológica intrafamiliar está no
topo da lista (107 meninos e 166
meninas), seguida por negligên-
cia ou abandono (84 meninos e
115 meninas), abuso sexual (37
meninos e 94 meninas) e explo-
ração sexual (dois meninos e
sete meninas).

Já este ano, entre os meses de
janeiro a outubro, foram 57 casos

CRIME 2015 2016 2017

Violência física ou psicológica intrafamiliar 273 145 102

Abuso sexual 131 81 55

Exploração sexual 09 03 00

Negligência ou abandono 199 118 122

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 107 166
Abuso Sexual 37 94
Exploração Sexual 2 7
Negligência ou abandono 84 115

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 74 71
Abuso Sexual 21 60
Exploração Sexual 1 3
Negligência ou abandono 60 58

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 57 45
Abuso Sexual 11 44
Exploração Sexual 0 0
Negligência ou abandono 67 55

2015

2016

2017

 Procedimentos
Questionado em relação a

como chegam as denúncias
para a Secretaria, Hudson

disse que elas vêm das mais
diversas formas. “Chega direto

nos três Creas, que desde
julho estão com um atendi-
mento diferenciado. Agora,
cada unidade atende as

famílias por território, desde
crianças, adultos e idosos.
Antes cada unidade atendia

um segmento e isso trouxe um
benefício maior para a popula-

ção”. Além dos Centros, o
secretário comentou ainda
que as escolas, postos de
saúde, Conselho Tutelar e o

Disque 100 auxiliam na coleta
de denúncias.

de violência física ou psicológica in-
trafamiliar envolvendo meninos e
45 de meninas; 67 meninos foram
vítimas de negligência ou abando-
no e outras 55 meninas e os abu-
sos sexuais foram a forma de vio-
lência contra 11 meninos e 44 me-
ninas. Neste ano, não houve ne-
nhum caso de exploração sexual.

Segundo o secretário de assis-
tência social, Hudson Marcio Mo-
reschi Junior, infelizmente as mu-
lheres já começam a ser vítimas
de uma sociedade machista des-
de crianças. “Não temos um es-
tudo específico sobre isso, mas
este é o reflexo direto da violên-
cia que é praticada contra as mu-
lheres desde quando pequenas
até a maioridade”.

Meninas são as “preferidas” por agressores
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Eleição do Sinteoeste é hoje

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

Hoje é dia de eleição no Sinteo-
este (Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino
Superior do Oeste do Paraná). Qua-
se 700 pessoas vão às urnas, das
9h às 21h, para escolher a direto-
ria do próximo biênio.

Podem votar os profissionais
que fazem parte do sindicato. As
urnas estão disponíveis nos câm-
pus da Unioeste (Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná) de Cas-
cavel, Toledo, Marechal Cândido
Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco
Beltrão, no HU (Hospital Universi-
tário) e na reitoria.

ELEIÇÃO NO SINTEOESTE vai definir
nova diretoria e ações do sindicato

Durante a campanha, a chapa de oposição, que tem como candidato a presidente
o servidor do Huop, enfermeiro Giancarlo Tozo, pediu a impugnação da chapa
Sinteoeste sempre na luta, da candidata Francis Mari Guimarães Nogueira, que
hoje é vice na atual diretoria, presidida por Grace Kelly Bourscheid – esta que
em 2017 concorre como vice-presidente com a professora Francis.
O pedido foi acatado pela Justiça do Trabalho, em Cascavel, que deu liminar
favorável a Tozo, mas negado por duas vezes pela Comissão Eleitoral do sindicato. Na
liminar, fica claro que não é permitida reeleição dos membros da diretoria, conforme o
artigo 22, do estatuto sindical. Neste caso, de acordo com denúncia feita por um
servidor que não quis se identificar, oito membros da chapa de Francis, incluindo a
candidata, estão em desacordo com o artigo e tentam a reeleição.

P olêmica
MANDADO DE
SEGURANÇA
No entanto, a impugnação não foi
confirmada pelo sindicato, que
mantém a eleição normalmente. O
que se aguardava até o início da noite
de ontem era o resultado de um
mandado de segurança, solicitado
pela chapa Sinteoeste sempre na luta,
após ser notificada da liminar ainda
na semana passada. A resposta, que
viria do Tribunal Regional Eleitoral, de
Curitiba, não havia sido divulgada até
o fechamento desta edição.
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54,4%
a menos em
dois anos

Segundo Hudson, o panorama apresentado pode refletir
uma queda no número de denúncias. “Por este motivo to-
das as áreas ligadas à assistência social, assim como a
educação e a saúde, através das escolas, Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil) e as unidades de saúde,
estão interligadas e atentas, buscando sempre orientar a
população sobre a necessidade da denúncia”.

  Este ano, a negligência
ou abandono foram as

formas de violência mais
comum em Cascavel

Menos denúncias

 Positivo mas ao mesmo
tempo preocupante. Esta é a
realidade dos números dos
casos de violência contra cri-
ança e adolescente em Cas-
cavel. Segundo um levanta-
mento feito pela Secretaria de
Assistência Social em dois
anos houve queda de 54,4%
nos registros de violência.

Conforme a Secretaria, en-
tre os meses de janeiro e ou-
tubro de 2015 foram conta-
bilizados 612 casos de vio-
lência, sendo 273 de violên-
cia física ou psicológica intra-
familiar (dentro de casa); 199
de negligência ou abandono;
131 de abuso sexual e nove
de exploração sexual. Já no
ano seguinte foram 145 ca-
sos de violência física ou psi-
cológica intrafamiliar; 118 de
negligência ou abandono; 81

de abuso sexual e três de ex-
ploração. Este ano, entre o
dia 1º de janeiro e 31 de ou-
tubro os casos de negligência
ou abandono foram os mais
comuns: 122; seguido por
102 de violência física ou psi-
cológica intrafamiliar e 55 de
abuso sexual.

De acordo com o secretá-
rio de Assistência Social, Hu-
dson Marcio Moreschi Juni-
or, a queda nos números nem
sempre significam redução.
“É complexo afirmar que só
existiram essas violações.
Os dados são ótimos, a prin-
cípio reduziu. Porém não po-
demos afirmar que isso de
fato se reflete na sociedade.
Esses números são os que
chegaram até o Creas (Cen-
tro de Referência Especializa-
do de Assistência Social).”
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O Paraná registrou a abertura de
34.822 vagas de janeiro a outubro
de 2017, mostram dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) divulgados
pelo Ministério do Trabalho ontem.
No mesmo período do ano passa-
do, o saldo estava negativo em
21.453 vagas. Em outubro foram
abertas 4.749 vagas, o melhor re-
sultado para o mesmo mês desde
2013 (8.199 vagas). Os números
representam o saldo entre admis-
sões e demissões.

A abertura de vagas no Paraná
ganhou força na maioria dos seto-
res pesquisados, com destaque
para a indústria da transformação
(17.596 vagas), serviços (14.529),
comércio (2.394), administração
pública (439) e agropecuária
(1.837). As contribuições negati-

Na indústria da transformação, a produção de alimentos, bebidas e álcool
registrou o maior volume de vagas, com 6.689 empregos em dez meses. Em
segundo lugar veio a indústria têxtil de vestuário e artefatos de tecidos
(4.358) e indústria de material de transporte (1.868).
No setor de varejo, o comércio atacadista foi responsável pela maior parte
do saldo, com a abertura de 2.581 vagas de janeiro a outubro.
Com a abertura de 4.125 vagas, a atividade de alojamento, reparação,
manutenção e redação foi o destaque no setor de serviços. Ensino (4.029)
e serviços médicos, odontológicos e veterinários (3.553) vieram na
sequência. De acordo com o Caged, os resultados positivos na maioria dos
Estados fizeram o Brasil abrir 76,5 mil vagas em outubro, o melhor resultado
do ano. Em dez meses, o saldo no País acumula 302 mil vagas.

I ndústria

CASCAVEL
Entre os municípios com mais de 30 mil
habitantes no Paraná, as cidades com
maiores saldos de janeiro a outubro
foram Maringá (2.474), Pato Branco
(2.401) e Cascavel (1.997).

vas ficaram por conta da atividade
extrativa mineral, com saldo nega-
tivo de 122, serviços industriais
de utilidade pública (-317), e cons-
trução civil (-1.534).

Emprego ganha fôlego

DIVULGAÇÃO

Indústria ajudou no
 crescimento do
emprego formal

Indústria ajudou no
 crescimento do
emprego formal
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 69
Homicídios 56
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.040
Furtos 2.927
Veículos (furtos/roubos) 910
Outros 3.057

Acidentes 2.422
Colisões 2.209
Atropelamentos 182
Mortes 46

Representantes da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), subseção
de Cascavel, e do Conselho de Di-
reitos Humanos estiveram na tar-
de de ontem na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) para vistori-
ar a unidade prisional após a rebe-
lião que destruiu boa parte do pré-
dio. Um reforço policial foi neces-
sário para dar segurança à equipe
durante a vistoria.

Foi constatado que aproximada-
mente 500 detentos permanecem
em dois espaços de aproximada-
mente 150 metros quadrados. O
pedido para o acesso à PEC foi
motivado por conta de denúncias
de familiares sobre as condições
precárias em que detentos estari-
am alojados.

Vistoria na PEC
De acordo com o presidente da

OAB, Charles Daniel Duvoisin, a
realidade é indigna e não é possí-
vel que detentos permaneçam
como estão. “O contingente é mui-
to grande e há dificuldade. O calor
é forte e eles permanecem de cue-
ca. O pouco espaço também acaba
enfatizando possíveis doenças e
epidemias”, afirma.

A OAB manterá a postura de defesa para que haja a transferência de
presos durante o período necessário de reforma da penitenciária. O juiz
da VEP (Vara de Execução Penais), Paulo Damas fez rápida passagem
pela PEC para acompanhar a vistoria e, segundo o presidente da subse-
ção da OAB em Cascavel, acenou para que houvesse liberação de 50
vagas na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).

Familiares que aguardavam desde o início da tarde no acesso à PEC
para receber informações levaram cartazes e manifestaram
indignação. Eles acompanharam a entrevista concedi-
da pelo presidente da OAB à imprensa ao
fim da vistoria e no decorrer
da noite também fo-
ram recebidos em
reunião.

Presidente da
OAB diz que

entidade vai cobrar
a transferência

de presos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

T ransferência

Banheiro único
Os detentos, conforme Duvoisin,
precisam dividir um único banheiro
e banho é possível somente por
meio de mangueira. “Tenho certeza
de que se fossem mostradas essas
imagens à sociedade, abraçaríamos
essa causa e bateríamos na porta
do governador falando: precisamos
tomar uma medida urgente”,
desabafa. Durante a vistoria
também foi relatada dificuldade
para alimentação por conta da falta
de talheres e segundo a OAB tudo
isso já seria suficiente para que o
Estado demonstrasse maior
atenção à realidade.
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NOTAS

Em almoço em Porto Alegre com
deputados da bancada gaúcha, o
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse
ontem que a reforma da Previdên-
cia não pode ficar para mais tarde.

“Tem alguns temas que, em de-
terminado momento, não podem
mais fazer parte da briga política. A
reforma da Previdência não é de
direita nem de esquerda. Ela é a
salvação do nosso Brasil. Se nós
não fizermos a reforma da Previdên-
cia, ela será feita da forma mais
injusta”, acrescentou.

De acordo com o deputado, o
sistema previdenciário atual é
injusto, porque penaliza os mais
pobres. Segundo Rodrigo Maia,

Fies
Os estudantes poderão renovar os
contratos do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies)
até 30 de novembro.
Originalmente, o prazo terminava
ontem e foi estendido por mais 10
dias. De acordo com o Ministério
da Educação, esta é a última
prorrogação do prazo e chance dos
interessados em continuar com o
financiamento.

Delações
O novo diretor-geral da Polícia
Federal (PF), Fernando Segóvia,
defendeu a prerrogativa da
corporação de fechar acordos de
delações premiadas. O assunto é
motivo de divergências entre o
Ministério Público Federal (MPF) e a
Polícia Federal. Para os procuradores,
a lei que dá essa atribuição aos
policiais é inconstitucional e deve ser
uma função exclusiva do MPF.

Desfiliação
O deputado Alexandre Baldy (GO),
cotado para assumir o Ministério
das Cidades, em substituição a
Bruno Araújo (PSDB), deverá
deixar o Podemos e se filiar
provavelmente ao PP. Ontem, por
meio de nota, a presidente do
Podemos, deputada Renata Abreu
(SP), anunciou que está
desligando o deputado Baldy dos
quadros do partido.

Reforma é a
solução, diz Maia

enquanto quem ganha mais con-
segue se aposentar com pouco
mais de 50 anos, os mais humil-
des só conseguem parar de tra-
balhar depois dos 60 anos, em
média. Para Maia, a reforma da
Previdência não é mais uma
questão política.

“Se quisermos projetar o Brasil
para 20 anos, ou vamos enfrentar
desafios que geram mais desgas-
te - e a Previdência é o número um -
ou todos aqueles que vão para a
eleição no próximo ano estarão
mentindo”, afirmou Maia.

JOGOS
Conforme o presidente da Câmara, o debate parlamentar sobre a permissão para
exploração de jogos de azar, como os cassinos, pode ser positivo, mas, mesmo
que seja aprovado, não resolverá o déficit da Previdência por muito tempo. “A
legalização do jogo pode ter um papel importante na geração de empregos, mas
não adianta falarmos dessa receita, porque, em dois ou três anos, a Previdência a
retira da segurança dos estados brasileiros”, disse.

 RODRIGO MAIA diz que para projetar
Brasil é preciso enfrentar desafios

AGÊNCIA BRASIL
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Biomedicina realiza Semana Acadêmica
e Fórum Pedagógico e de Egressos

O coordenador do curso, professor Raphael Sahd, recepciona a biomédica Dra. Eneida Gonçalves

 Eventos frisam atividades de atuação,
nas área da acupuntura, toxicologia, embrio-
logia e manipulação de embrião.

Uma semana diferenciada para com-
partilhar conhecimentos e complementar
discussões que envolvem as disciplinas es-
tudadas em sala de aula. Essa é a função
da Semana Acadêmica, evento que acon-
tece anualmente nos cursos da Universi-
dade Paranaense – Unipar. Realizada neste
semestre, ainda repercute a interação da
10ª Semana Acadêmica do Curso de Bio-
medicina, da Unidade de Cascavel.

Além de oportunizar palestras e apre-
sentações de trabalhos científicos, em con-
junto, a graduação realizou outros dois
eventos: o Fórum de Egressos e Fórum
Pedagógico, cujo foco foi explanar sobre
a atividade do Biomédico e a formação
profissional na graduação.

Um dos assuntos trazidos durante a Se-
mana foi abordado pela representante do
Conselho Regional de Biomedicina da 1ª re-
gião - São Paulo, biomédica Dra. Eneida Mara
Gonçalves. A pauta foi ‘Aplicação da Acupun-
tura e atividade dos Biomédicos’.

A palestrante informou sobre as compe-
tências do profissional acupunturista, como uma
atividade multiprofissional. O objetivo principal
foi apresentar o campo de atividade dentro da
Biomedicina e os aspectos tradicionais e cientí-
ficos dessa terapia milenar, possibilitando fazer
um link com a Biomedicina. Também informou
passos para se atuar em nível de consultoria,
pesquisa, ensino e aplicabilidade.

Outros temas foram elencados por profis-
sionais de renome nas áreas de toxicologia,
embriologia e manipulação de embrião. Se-
gundo o coordenador do curso, professor
Raphael Sahd, a ideia foi apresentar as habi-
litações que são tendências de mercado para

Em evento, acadêmicos expõem resultados de trabalhos científicos

Biomedicina. As convidadas foram a Dra. Ana
Paula Kussler, de Porto Alegre, com a temática
‘Manipulação de embrião’, e a Dra. Lara Santi,
de São Paulo, aprofundando conceitos sobre
‘Dopping no esporte’. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Docentes, acadêmicos e ex-alunos pres-
tigiaram o evento, além da participação de
membros do Conselho Regional de Biomedi-
cina, que falaram a respeito da profissão e da
função do Conselho Regional.
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Rosenilda Borcato e Antonio Ferreira,
comemorando dois meses de casamento

Campanha de Natal
O Hospital Uopeccan lançou

mais uma edição da
campanha de Natal “Meu

Sonho É...”. A comunidade
pode adotar os pedidos e

realizar os sonhos das
crianças e dos adolescentes

que fazem tratamento
contra o câncer no

Hospital.
Mais informações pelos

telefones (45) 2101-7400
ou (45) 2101-7402 ou
entrar em contato pelas

redes sociais do Hospital
Uopeccan.

Festvoice
A cantora cascavelense Lene Carolino é uma das

finalistas do Festival da Voz do Estado do Paraná.
A grande final será realizada dia 2 de dezembro, no

auditório da prefeitura de Assis Chateaubriand.

Missão técnica
De 28 a 30 de novembro, a
Caciopar levará empresários,
diretores e executivos de
associações comerciais da

região a uma missão técnica
a Santa Catarina. O roteiro

inclui visitas a parque
tecnológico e a entidades

empresariais da capital
Florianópolis.

Exposição
Até dia 30 de novembro, o

público pode conferir a
exposição de fotos e  livros
antigos e raros da Biblioteca
Pública Sandálio dos Santos.

A mostra faz parte das
comemorações dos 53 anos
de sua existência. O horário é

das 8h às 19h.

Ser o mais rico do cemitério
não é o que mais importa
para mim. Ir para a cama à
noite e pensar que foi feito
alguma coisa grande. Isso é

o que mais importa
para mim.
Steve Jobs

DIVULGAÇÃO

 Na lente de
Arivonil

Policarpo, a
bela ISABEL

AQUINO

DIVULGAÇÃO
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Quem procura um emprego tem-
porário de fim de ano na Agência
do Trabalhador de Cascavel sai de
lá da mesma maneira que entrou:
desempregado. Isso porque até
agora nenhuma empresa solicitou
a contratação de novos funcionári-
os para atender uma demanda que
aumenta significativamente entre
os meses de dezembro e janeiro.

Conforme a gerente da Agência,
Marlene Crivelari, quando as admis-
sões ocorrem, geralmente são para
os setores do comércio e de servi-
ços. “Mas até agora ninguém nos
procurou, mesmo estando na épo-
ca de contratar”, lamenta.

A expectativa é de que os em-
pregadores divulguem as oportuni-
dades somente na primeira sema-
na de dezembro. “A maioria deles
prorrogou para dezembro, pois afir-

Não há vagas

mam que para o movimento do co-
mércio neste mês o número de fun-
cionários é suficiente. Além disso,
o brasileiro tem o costume de dei-
xar as compras tudo para a última
hora e é aí que as vagas vão sur-
gir”, afirma Marlene.

Apesar da esperança, Marlene
frisa que a oferta não deve ser gran-
de, assim como foi em 2016. “Não
há um número definido, mas a nos-
sa expectativa é de que serão pou-
cas vagas para temporários”, diz.

HORÁRIO ESPECIAL
De acordo com a convenção coletiva do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do
Comércio Varejista de Cascavel e Região) com o Sindec (Sindicato dos
Empregados do Comércio de Cascavel e Região), protocolada em setembro
deste ano e válida até 2018, o comércio passa a atender em horário especial a
partir do dia 4 de dezembro. De 4 a 8 de dezembro, o expediente será das 9h
às 20h; no sábado (9), das 9h às 18h; de 11 a 15 de dezembro das 9h às
22h; no sábado (16), das 9h às 20h; no dia 23 de dezembro das 9h às 19h,
e na véspera de Natal (24), o atendimento segue das 9h às 17h, retornando
com os horários normais de expediente no dia 26.

  NEM MESMO o comércio abriu, por
enquanto, vagas temporárias

PERFIL
Para este período, grande parte
das empresas quer pessoas com
experiência profissional na área
de vendas e com boa
comunicação com o público.
Outras precisam de profissionais
para o setor administrativo, visto
que esta é uma época em que a
procura pela a abertura de
crédito, especialmente no
varejo, sobe.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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O desafio de percorrer 5.175 km
de bike, de Salvador, na Bahia, até
Alta Floresta, no Mato Grosso, foi
cumprido por José Messias Gomes
da Silva, de 62 anos.

No dia 20 de agosto ele iniciou
a viagem pelas estradas e con-
cluiu o trajeto na última sexta-fei-
ra, 17 de novembro, antes mes-
mo do prazo previsto.

Foram quase três meses pedalan-
do. Neste período ele fez pequenas
pausas, em Campo Mourão e Casca-
vel, e aproveitou para rever familiares.

Desafio cumprido JOSÉ MESSIAS
Gomes da Silva, de 62
anos,  percorreu mais

de 5 km de bicicleta

Foi aqui na cidade, no mês de
outubro, que conhecemos o ciclista
e nessa ocasião ele já havia cumpri-
do praticamente a metade da meta.

O homem tranquilo e com saúde
e disposição que se iguala à de mui-
tos jovens adeptos ao esporte sob
duas rodas ganhou a admiração não
só da equipe do Hoje News, mas
em todos os estados que passou.
“Na minha chegada a Alta Floresta
teve desfile nas ruas da cidade e fui
recebido com muita alegria e isso foi
muito bom”, comenta Gomes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo pessoal

MEMÓRIA
O desafio será sempre lembrado
por ele por meio das fotos que
registrou em diferentes lugares
dessa viagem e que compartilha
com a nossa equipe.
“Já estou planejamento para no
mês de junho do próximo ano
percorrer uma distância de
2.420 quilômetros de ida e
volta entre Alta Floresta e Belém
do Pará”, revela o ciclista.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

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)

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

 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)
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O Dia da Consciência Negra,
celebrado ontem, foi lembrado
com ações pedagógicas no Colé-
gio Estadual Jardim Santa Felici-
dade, em Cascavel. A ação teve
como objetivo trazer para o ambi-
ente escolar o conhecimento, a
reflexão e atitudes mais respeito-
sas em relação à cultura africana
e afro-brasileira. Foram realizadas
atividades ao logo da semana pas-
sada e, ontem, durante horários
determinados, os estudantes tive-
ram acesso a apresentações cul-

Ações
paraCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZARARARARAR

turais como teatro, dança, poesia,
contação de histórias e apresenta-
ção musical com grupo de rap.

Uma das responsáveis pela re-
alização dos eventos, a professora
Camila Feine Waclawowsky, que mi-
nistra a disciplina de ciências na ins-
tituição, conta um pouco sobre es-
sas ações. “Essas são atividades
multidisciplinares, estamos mos-
trando aos alunos as diferentes ra-
ças, credos. Estamos mostrando a
história, explicando motivos de por
que temos hoje, por exemplo, as

cotas em cursos superiores para
afrodescendentes”, afirma.

A estudante do oitavo ano Ma-
riana Julia Costa Pereira, de 13
anos, afirma que os assuntos fo-
ram trazidos para os alunos de
maneira muito compreensível.
“As atividades foram bem legais,
os professores nos ajudaram nos
trabalhos e isso é muito impor-
tante, pois os alunos precisam
ter esses valores, ter respeito e
entender por que as coisas são
como são” diz.

“É importante a conscientização da escola inteira, principalmente
os alunos negros, todos têm seu devido valor”.

Mariana Julia Costa Pereira, estudante.

Trabalhos
Dentre as atividades, os alunos do

colégio desenvolveram trabalhos como
gráficos, artesanato voltado à cultura

afro e tiveram a oportunidade de
conhecer, por exemplo, a religião e

culinária desse povo.
Um desses trabalhos é a confecção da
boneca Abayomi, que é feita de pano.
“Para acalentar seus filhos durante as

terríveis viagens a bordo dos tumbeiros
(navio de pequeno porte que realizava o
transporte de escravos entre África e

Brasil), as mães africanas
rasgavam retalhos de suas saias e
a partir deles criavam pequenas
bonecas, feitas de tranças ou nós,

que serviam como amuleto de
proteção. As bonecas, símbolo de

resistência, ficaram conhecidas como
Abayomi, termo que significa

‘encontro precioso’, em Iorubá, uma
das maiores etnias do continente

africano cuja população habita parte da
Nigéria, Benin, Togo e Costa do

Marfim”, explica a professora Camila.

BONECAS ABAYOMI foram
feitas por estudantes do Colégio
Jardim Santa Felicidade

DIVULGAÇÃO
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Enquanto trabalha para conquis-
tar o título de “Cidade Amiga do Ido-
so”, a administração municipal bus-
ca fechar o ano cumprindo ações
que foram traçadas logo no início
da gestão em várias áreas prioritá-
rias, como a reforma de dois dos
sete blocos do Condomínio da Ter-
ceira Idade que ficaram esquecidos
no Bairro Tarumã nos últimos cin-
co anos e que irão possibilitar o
acolhimento de pelo menos mais
16 idosos que vivem em situação
de vulnerabilidade social e com vín-
culos familiares fragilizados. Um
convênio garantindo o início das
obras foi assinado na manhã de
ontem pelo prefeito Leonaldo Para-
nhos, no valor de R$ 366.403,73,
por meio do qual a Cohavel realiza-
rá a reforma com recursos do Fun-
do Municipal de Habitação.

“Muito mais do que o valor aqui
investido é o gesto de reconheci-
mento e de dignidade aos idosos
que muitas vezes sequer consegui-
ram manter os laços familiares.
Quero cuidar muito das pessoas de
idade e colocar nossa cidade como
referência para o Brasil entre as
que são de fato amigas dos idosos,
na prática, nos atos, nos gestos e
nas ações, como um reconhecimen-
to por tudo o que já viveram e já fi-
zeram e pela importância que têm
para a nossa cidade”, disse o pre-
feito no ato que reuniu vários ido-
sos que moram nos demais blocos.

Reforma
assegurada

BLOCOS
A reforma dos blocos 6 e 7 do Condomínio da Terceira Idade integra o
calendário de ações, atividades, anúncios de obras e inaugurações que
começaram no dia 5 de novembro e continuam até o dia 30 em comemoração
aos 66 anos de aniversário da nossa cidade.
Ao todo, o condomínio conta com sete blocos construídos ainda pelo prefeito
Tolentino em 1993, cada um com oito moradias. Cinco foram reformadas
entre 2012 e 2013 e contam com cerca de 40 moradores, que além da casa
gratuita, não pagam água, nem luz e ainda recebem suporte de uma equipe da
Assistência Social na organização dos grupos. Os blocos 6 e 7 ficaram
abandonados e se encontram em total estado de depredação.

ASSINATURA para a reforma aconteceu na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO/SECOM

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

para Dulce Maria que foram elas que
escreveram o bilhete. As duas pedem
para que Dulce guarde segredo e não
conte nada para a Madre Superiora. Flá-
vio conta para Silvana que Nicole está
de volta. Doutor André vai até a casa de
Cecília, diz que não aguenta mais guar-
dar esse sentimento, declara sua pai-
xão e diz: “Eu te amo”. Cecília diz que
não quer se relacionar com o Gustavo,
nem com ele e nem com ninguém.
André diz que não pode ficar mais do
lado dela nessas condições, esconden-

MALHAÇÃO
Keyla confronta Dogão e os alunos

a apoiam. Benê e Fio afirmam que não
deixarão Juca sozinho na nova escola.
Samantha faz uma proposta a Ander-
son. Keyla convida Benê para ver Toni-
co e as duas conversam sobre a briga
entre as amigas. Ellen diz a Jota que
não quer encontrar Keyla. Keyla conta
a Benê que sua avó a aconselhou a abrir
um brechó.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina questio-

na Tereza sobre sua conversa com Fer-
não. Padre João comenta que Guiomar
foi atrás de Fernão no moinho e Moniz
sonda a informação com o filho. Tereza
implora que Angélica não conte a Delfi-
na sobre o bilhete que recebeu de Fer-
não. Moniz e o filho choram no enterro
de Guiomar. No Rio, Nicota incentiva
Maria Vitória a se arrumar para o recital
de Celeste. Eunice teme o encontro

com Lucinda. Maria Vitória comenta que
Lenah se parece com Henriqueta. Ber-
nardo vê Teodoro conversando com Crip-
tus. Edgar ouve Olímpia falando com
Vicente sobre ele.

PEGA PEGA
Aníbal e Lígia fingem não se conhe-

cer. Timóteo pede dinheiro a Malague-
ta para tratar de sua doença. Dílson se
nega a ajudar Tânia a reconquistar Dom.
Maria Pia alerta Bebeth sobre Sabine.
Gilmar e Cristóvão confirmam a Antô-
nia que Athaíde e Timóteo se conhe-
cem. Bebeth reage com hostilidade à
tentativa de proximidade de Luiza. Sér-
gio informa a Luiza que a dívida de Pe-
drinho com a Receita Federal é alta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia ameaça Samuel. Clara se

apavora ao encontrar Gael em casa.
Sophia explica seu plano para Lívia. A
Mãe conta para Raquel que Bruno es-
teve no quilombo enquanto ela dormia.
Tônia convida Bruno para jantar. Duda

faz um seguro para o barco em nome
de Tenório. Clara sente-se mal duran-
te um passeio com Renato. Lívia am-
para Tomaz ao ver a ex-cunhada ter
uma vertigem.

BELAVENTURA
 Pietra está agitada diante de

Ariela e Dulcinéa. Ariela diz que
uma mulher entrou no castelo e lhe
deu uma flor. Dulcinéa estranha a
agitação de Pietra. Dulcinéa agra-
dece a presença de Ariela e diz que
a perda do bebê será irreparável,
mas que sua presença traz confor-
to e torna tudo menos sofrido. Pie-
tra caminha com a flor na mão. Ma-
rion sugere a Biniek que solte Ar-
turo e em troca ele poderá entrar
para a corte. Na floresta, Joniel ca-
minha na direção apontada por
Fergau. Tiana reclama com Gon-
zalo que Joniel está demorando
para voltar para casa.

Zeca revela que
descobriram que
Miguel canta bem

do o que sente e pede uma chance.
Cecília diz que não e o médico afirma
que irá esperar o tempo que for preci-
so. Enquanto isso, na Rey Café, Gusta-
vo diz para Verônica que o namoro dos
dois é um grande erro e ele está enga-
nando a secretária, pois os dois foram
sempre bons amigos e assim que de-
veriam continuar. Zeca revela que des-
cobriram que Miguel canta bem. Juju
conta também que Luciano lhe enga-
nou a respeito sobre muitas coisas. A
vlogueira pergunta se Zeca aceita que
os dois voltem a serem amigos.
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O Paraná registrou a abertura de
34.822 vagas de janeiro a outubro
de 2017, mostram dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) divulgados
pelo Ministério do Trabalho ontem.
No mesmo período do ano passa-
do, o saldo estava negativo em
21.453 vagas. Em outubro foram
abertas 4.749 vagas, o melhor re-
sultado para o mesmo mês desde
2013 (8.199 vagas). Os números
representam o saldo entre admis-
sões e demissões.

A abertura de vagas no Paraná
ganhou força na maioria dos seto-
res pesquisados, com destaque
para a indústria da transformação
(17.596 vagas), serviços (14.529),
comércio (2.394), administração
pública (439) e agropecuária
(1.837). As contribuições negati-

Na indústria da transformação, a produção de alimentos, bebidas e álcool
registrou o maior volume de vagas, com 6.689 empregos em dez meses. Em
segundo lugar veio a indústria têxtil de vestuário e artefatos de tecidos
(4.358) e indústria de material de transporte (1.868).
No setor de varejo, o comércio atacadista foi responsável pela maior parte
do saldo, com a abertura de 2.581 vagas de janeiro a outubro.
Com a abertura de 4.125 vagas, a atividade de alojamento, reparação,
manutenção e redação foi o destaque no setor de serviços. Ensino (4.029)
e serviços médicos, odontológicos e veterinários (3.553) vieram na
sequência. De acordo com o Caged, os resultados positivos na maioria dos
Estados fizeram o Brasil abrir 76,5 mil vagas em outubro, o melhor resultado
do ano. Em dez meses, o saldo no País acumula 302 mil vagas.

I ndústria

CASCAVEL
Entre os municípios com mais de 30 mil
habitantes no Paraná, as cidades com
maiores saldos de janeiro a outubro
foram Maringá (2.474), Pato Branco
(2.401) e Cascavel (1.997).

vas ficaram por conta da atividade
extrativa mineral, com saldo nega-
tivo de 122, serviços industriais
de utilidade pública (-317), e cons-
trução civil (-1.534).

Emprego ganha fôlego

DIVULGAÇÃO

Indústria ajudou no
 crescimento do
emprego formal

Indústria ajudou no
 crescimento do
emprego formal
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 69
Homicídios 56
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.040
Furtos 2.927
Veículos (furtos/roubos) 910
Outros 3.057

Acidentes 2.422
Colisões 2.209
Atropelamentos 182
Mortes 46

Representantes da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), subseção
de Cascavel, e do Conselho de Di-
reitos Humanos estiveram na tar-
de de ontem na PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) para vistori-
ar a unidade prisional após a rebe-
lião que destruiu boa parte do pré-
dio. Um reforço policial foi neces-
sário para dar segurança à equipe
durante a vistoria.

Foi constatado que aproximada-
mente 500 detentos permanecem
em dois espaços de aproximada-
mente 150 metros quadrados. O
pedido para o acesso à PEC foi
motivado por conta de denúncias
de familiares sobre as condições
precárias em que detentos estari-
am alojados.

Vistoria na PEC
De acordo com o presidente da

OAB, Charles Daniel Duvoisin, a
realidade é indigna e não é possí-
vel que detentos permaneçam
como estão. “O contingente é mui-
to grande e há dificuldade. O calor
é forte e eles permanecem de cue-
ca. O pouco espaço também acaba
enfatizando possíveis doenças e
epidemias”, afirma.

A OAB manterá a postura de defesa para que haja a transferência de
presos durante o período necessário de reforma da penitenciária. O juiz
da VEP (Vara de Execução Penais), Paulo Damas fez rápida passagem
pela PEC para acompanhar a vistoria e, segundo o presidente da subse-
ção da OAB em Cascavel, acenou para que houvesse liberação de 50
vagas na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).

Familiares que aguardavam desde o início da tarde no acesso à PEC
para receber informações levaram cartazes e manifestaram
indignação. Eles acompanharam a entrevista concedi-
da pelo presidente da OAB à imprensa ao
fim da vistoria e no decorrer
da noite também fo-
ram recebidos em
reunião.

Presidente da
OAB diz que

entidade vai cobrar
a transferência

de presos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

T ransferência

Banheiro único
Os detentos, conforme Duvoisin,
precisam dividir um único banheiro
e banho é possível somente por
meio de mangueira. “Tenho certeza
de que se fossem mostradas essas
imagens à sociedade, abraçaríamos
essa causa e bateríamos na porta
do governador falando: precisamos
tomar uma medida urgente”,
desabafa. Durante a vistoria
também foi relatada dificuldade
para alimentação por conta da falta
de talheres e segundo a OAB tudo
isso já seria suficiente para que o
Estado demonstrasse maior
atenção à realidade.
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Eleição do Sinteoeste é hoje

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

Hoje é dia de eleição no Sinteo-
este (Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino
Superior do Oeste do Paraná). Qua-
se 700 pessoas vão às urnas, das
9h às 21h, para escolher a direto-
ria do próximo biênio.

Podem votar os profissionais
que fazem parte do sindicato. As
urnas estão disponíveis nos câm-
pus da Unioeste (Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná) de Cas-
cavel, Toledo, Marechal Cândido
Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco
Beltrão, no HU (Hospital Universi-
tário) e na reitoria.

ELEIÇÃO NO SINTEOESTE vai definir
nova diretoria e ações do sindicato

Durante a campanha, a chapa de oposição, que tem como candidato a presidente
o servidor do Huop, enfermeiro Giancarlo Tozo, pediu a impugnação da chapa
Sinteoeste sempre na luta, da candidata Francis Mari Guimarães Nogueira, que
hoje é vice na atual diretoria, presidida por Grace Kelly Bourscheid – esta que
em 2017 concorre como vice-presidente com a professora Francis.
O pedido foi acatado pela Justiça do Trabalho, em Cascavel, que deu liminar
favorável a Tozo, mas negado por duas vezes pela Comissão Eleitoral do sindicato. Na
liminar, fica claro que não é permitida reeleição dos membros da diretoria, conforme o
artigo 22, do estatuto sindical. Neste caso, de acordo com denúncia feita por um
servidor que não quis se identificar, oito membros da chapa de Francis, incluindo a
candidata, estão em desacordo com o artigo e tentam a reeleição.

P olêmica
MANDADO DE
SEGURANÇA
No entanto, a impugnação não foi
confirmada pelo sindicato, que
mantém a eleição normalmente. O
que se aguardava até o início da noite
de ontem era o resultado de um
mandado de segurança, solicitado
pela chapa Sinteoeste sempre na luta,
após ser notificada da liminar ainda
na semana passada. A resposta, que
viria do Tribunal Regional Eleitoral, de
Curitiba, não havia sido divulgada até
o fechamento desta edição.
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54,4%
a menos em
dois anos

Segundo Hudson, o panorama apresentado pode refletir
uma queda no número de denúncias. “Por este motivo to-
das as áreas ligadas à assistência social, assim como a
educação e a saúde, através das escolas, Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil) e as unidades de saúde,
estão interligadas e atentas, buscando sempre orientar a
população sobre a necessidade da denúncia”.

  Este ano, a negligência
ou abandono foram as

formas de violência mais
comum em Cascavel

Menos denúncias

 Positivo mas ao mesmo
tempo preocupante. Esta é a
realidade dos números dos
casos de violência contra cri-
ança e adolescente em Cas-
cavel. Segundo um levanta-
mento feito pela Secretaria de
Assistência Social em dois
anos houve queda de 54,4%
nos registros de violência.

Conforme a Secretaria, en-
tre os meses de janeiro e ou-
tubro de 2015 foram conta-
bilizados 612 casos de vio-
lência, sendo 273 de violên-
cia física ou psicológica intra-
familiar (dentro de casa); 199
de negligência ou abandono;
131 de abuso sexual e nove
de exploração sexual. Já no
ano seguinte foram 145 ca-
sos de violência física ou psi-
cológica intrafamiliar; 118 de
negligência ou abandono; 81

de abuso sexual e três de ex-
ploração. Este ano, entre o
dia 1º de janeiro e 31 de ou-
tubro os casos de negligência
ou abandono foram os mais
comuns: 122; seguido por
102 de violência física ou psi-
cológica intrafamiliar e 55 de
abuso sexual.

De acordo com o secretá-
rio de Assistência Social, Hu-
dson Marcio Moreschi Juni-
or, a queda nos números nem
sempre significam redução.
“É complexo afirmar que só
existiram essas violações.
Os dados são ótimos, a prin-
cípio reduziu. Porém não po-
demos afirmar que isso de
fato se reflete na sociedade.
Esses números são os que
chegaram até o Creas (Cen-
tro de Referência Especializa-
do de Assistência Social).”
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Um novo modelo de gestão e de
controle de estoque de peças e
pneus foi implantado em janeiro
deste ano no Parque de Máquinas
de Cascavel para evitar desvios e
desperdício de recursos públicos.
Os primeiros resultados foram con-
feridos pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos na manhã de ontem. Acom-
panhado do vice-prefeito e secretá-
rio de Obras, Jorge Lange, do secre-
tário de Administração, Cletírio Feis-

Sem desvio e desperdício

QUALIDADE
Outra mudança nas licitações do setor é quanto às exigências na
qualidade e garantia das peças. Para as baterias, o certificado exigido
na última licitação, por exemplo, é de que a garantia seja estendida por
18 meses, quando no mercado é de 12 meses (nesse caso, licitação
aberta no valor de R$ 224.940,00 e homologada por
R$ 152.270,00, com desconto de 32,30%). “Isso, a médio prazo,
trará uma significativa economia ao Município”, lembrou o gerente do
Gerenciamento da Frota, Giovani Mattei, que controla todo este novo
modelo de gestão. “Hoje para fazer uma troca de qualquer peça num
carro é preciso justificar a necessidade”, acrescentou.

tler, e da equipe da Sesop, Para-
nhos detalhou à imprensa  a vis-
toria do novo funcionamento do
setor, que tem hoje uma frota de
745 veículos.

“Hoje todas as peças retira-
das de algum carro ou caminhão
são catalogadas [identificadas e
registradas no sistema IPM], com
a exigência de que fiquem arma-
zenadas fisicamente num espa-
ço especialmente preparado

para isso por um período, até que
possamos definir o destino des-
se material, que poderá ser um
leilão, e substituída por uma
nova, que também seguiu um pro-
cedimento de identificação pré-
vio para o veículo ao qual foi des-
tinada. Com essa medida caiu as-
sustadoramente a troca de pe-
ças, de baterias e de pneus”,
explicou. As licitações renderam
uma economia de 41,7%.

Veículos novos
Durante o detalhamento do novo sistema de
gerenciamento do Parque de Máquinas foram
apresentados os novos veículos que passaram
a integrar a frota este ano. Um deles é o
caminhão trator VW 19.390 CTC 4x2, ano
2013/2014, placas MLT 7228-PR, que
foi doado pela Receita Federal e será utilizado
pela Secretaria de Agricultura na conservação
de estradas rurais.

MUDANÇAS
garantiram
economia nas
aquisições

SECOM
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Ainda segundo os dados re-
passados pela secretaria, os ca-
sos de violência infantil, nas suas
mais diversas formas, são mais
frequentes com as meninas. Em
2015, por exemplo, o Creas foi
responsável por atender 230 ca-
sos envolvendo meninos e 382
de meninas. Assim como nos nú-
meros gerais, a violência física ou
psicológica intrafamiliar está no
topo da lista (107 meninos e 166
meninas), seguida por negligên-
cia ou abandono (84 meninos e
115 meninas), abuso sexual (37
meninos e 94 meninas) e explo-
ração sexual (dois meninos e
sete meninas).

Já este ano, entre os meses de
janeiro a outubro, foram 57 casos

CRIME 2015 2016 2017

Violência física ou psicológica intrafamiliar 273 145 102

Abuso sexual 131 81 55

Exploração sexual 09 03 00

Negligência ou abandono 199 118 122

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 107 166
Abuso Sexual 37 94
Exploração Sexual 2 7
Negligência ou abandono 84 115

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 74 71
Abuso Sexual 21 60
Exploração Sexual 1 3
Negligência ou abandono 60 58

Crime Masculino Feminino
Violência física ou psicológica intrafamiliar 57 45
Abuso Sexual 11 44
Exploração Sexual 0 0
Negligência ou abandono 67 55

2015

2016

2017

 Procedimentos
Questionado em relação a

como chegam as denúncias
para a Secretaria, Hudson

disse que elas vêm das mais
diversas formas. “Chega direto

nos três Creas, que desde
julho estão com um atendi-
mento diferenciado. Agora,
cada unidade atende as

famílias por território, desde
crianças, adultos e idosos.
Antes cada unidade atendia

um segmento e isso trouxe um
benefício maior para a popula-

ção”. Além dos Centros, o
secretário comentou ainda
que as escolas, postos de
saúde, Conselho Tutelar e o

Disque 100 auxiliam na coleta
de denúncias.

de violência física ou psicológica in-
trafamiliar envolvendo meninos e
45 de meninas; 67 meninos foram
vítimas de negligência ou abando-
no e outras 55 meninas e os abu-
sos sexuais foram a forma de vio-
lência contra 11 meninos e 44 me-
ninas. Neste ano, não houve ne-
nhum caso de exploração sexual.

Segundo o secretário de assis-
tência social, Hudson Marcio Mo-
reschi Junior, infelizmente as mu-
lheres já começam a ser vítimas
de uma sociedade machista des-
de crianças. “Não temos um es-
tudo específico sobre isso, mas
este é o reflexo direto da violên-
cia que é praticada contra as mu-
lheres desde quando pequenas
até a maioridade”.

Meninas são as “preferidas” por agressores
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Giro da
Violência

Um professor do Colégio Estadu-
al Itagiba Fortunato é suspeito de
enviar fotos nuas a uma estudante
de 14 anos. O caso chegou até o NRE
(Núcleo Regional de Educação) de
Cascavel, que vai apurar a denúncia.

Nas imagens, enviadas por meio de
uma rede social, mostram o docente
usando somente roupas íntimas e em
outras mostrando o pênis à aluna.

O NRE, por sua vez, se pronun-
ciou apenas por meio de nota, e

Casa arrombada
Ladrões arrombaram uma casa na Rua
Itajaí, na região sul de Cascavel, na
tarde de ontem, e levaram vários
pertences da família, entre eles um
notebook, uma TV, um videogame e
também roupas. Na fuga, foram
flagrados por populares e deixaram para
trás a TV e algumas peças de roupas. A
Polícia Militar foi até o local, mas até o
fechamento desta edição os suspeitos
ainda estavam foragidos.

Amputou o dedo
Acidente com serra, no Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel, deixou um
homem ferido. Juliano Antunes de
Camargo, de 30 anos, teve o dedo
amputado enquanto cortava madeira
para a confecção de um estofado.

Mudinho no IML
O corpo de Rosinei Oliveira Santos, de
37 anos, conhecido como Mudinho,
chegou na madrugada de ontem ao
IML de Cascavel. Mudinho foi morto
com várias facadas e também com
disparos de arma de fogo, no
domingo (19), em Quedas do Iguaçu.
O crime aconteceu durante uma briga
em um bar.

disse que “está apurando a denún-
cia, a fim de tomar as medidas le-
gais cabíveis”. Não há, no entanto,
prazo para a conclusão deste pro-
cesso nem detalhes sobre como a
apuração será feita. O nome do pro-
fessor não foi divulgado.

Já o colégio afirma ter afastado o
docente de suas atividades até que
o caso seja esclarecido pelo Núcleo.
A Polícia Civil não foi informada ofici-
almente sobre a denúncia.

Denúncia grave

NRE DE CASCAVEL diz que vai apurar detalhes sobre a denúncia que
ocorreu no Colégio Itagiba Fortunato
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Foi para a UPA
Colisão entre carro e moto, na Rua Teresina com a Flamboyant, em
Cascavel, deixou um homem ferido. Edson Periqueles da Silva, de 21
anos, foi encaminhado à UPA Veneza com suspeita de fratura na clavícula.

LOCAL 07CASCAVEL, 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Foi aprovado em primeiro turno
de votação o projeto de lei que cria
o Programa Estadual de Resíduos
Sólidos. A matéria recebeu 41 vo-
tos favoráveis na sessão plenária
de ontem na Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep). A proposta do
Poder Executivo visa apoiar a ges-
tão integrada de resíduos sólidos
nos municípios paranaenses, além
de atender os princípios e diretri-
zes definidos na Política Nacional
de Resíduos Sólidos, estabelecida
na Lei Federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.

Projeto cria
programa de

resíduos

Segundo o projeto, que tramita
sob nº 582/2017, para concretizar
a gestão associada dos serviços de
tratamento e disposição final am-
bientalmente adequada de resídu-
os sólidos urbanos, serão criados
consórcios públicos interfederati-
vos, na forma da lei, dos quais os
municípios paranaenses poderão
participar, em conjunto com o Go-
verno do Estado, tendo como re-
ferência as regiões definidas no
Plano Estadual de Regionalização
da Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos.

PARANÁ
RESÍDUOS
De acordo com o texto, o “Paraná
Resíduos”, será desenvolvido com
base em ações de incentivo à
educação ambiental, coleta,
valorização dos resíduos, tratamento,
aproveitamento energético,
disposição final ambientalmente
adequada e logística reversa. A
proposição também prevê a criação
de incentivos que propiciem a
geração de oportunidades de
negócios compromissados com a
sustentabilidade socioambiental,
devendo contar, ainda, com a efetiva
interação e participação da
sociedade paranaense.

CONCURSOS
PÚBLICOS
Foi aprovado em terceiro turno de
votação o projeto de lei que isenta
doadores de sangue do pagamento
de taxas de inscrição nos concursos
públicos realizados pelo Estado do
Paraná. De acordo com a proposta,
de nº 498/2016, para ter direito
à isenção, o doador deverá
comprovar que realizou, no mínimo,
duas doações dentro do período
de doze meses, conforme emenda
apresentada pelo deputado
Claudio Palozi (PSC).
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Lei não cumprida
No ano passado a Câmara aprovou por unanimidade um

projeto de lei que garante a presença de doulas durante o
trabalho de parto e pós-parto nas maternidades, mas essa

lei não está sendo respeitada por alguns hospitais da
cidade, que não permitem o acesso de doulas em suas

unidades [leia mais na matéria ao lado]. Dá para entender,
também, já que é o Legislativo tentando mandar no que é

privado e permanecendo na construção de leis que não
têm possibilidade de fiscalização.

No HU...
De acordo com a assessoria
de imprensa do HU, aos
poucos o hospital está
implantando o parto
humanizado. Há três meses,
a mãe tem direito a
acompanhante o tempo
todo, o que antes não
ocorria. E quando a criança
nasce já é entregue direto à
mãe. Com a construção da
ala materno-infantil, o
hospital pretende implantar
o parto humanizado de
forma completa.

Unificação de áreas
Os vereadores aprovaram
ontem, em primeira
votação, o projeto do
Executivo para desafetação

de segmentos da Rua São
Paulo. A desafetação vai
possibilitar a unificação de
áreas em virtude da
construção do novo Terminal
de Transbordo Oeste, que faz
parte das obras do
PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).

Música Gospel
O Legislativo também aprovou
a proposta que unifica o
Festival de Música Gospel e a
Marcha para Jesus, eventos
religiosos em Cascavel, e que
altera a possibilidade de
realização destes, que era em
outubro, para maio. O Festival
de Música Gospel está
previsto na Lei Municipal
3.342 de 2001.

MAIS INFORMAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Rômulo Quintino não esteve presente na
sessão de ontem da Câmara de Vereadores.

 Ele justificou a falta para acompanhar a esposa em uma
cirurgia de retirada de útero.

Também foi aprovada a proposta de nº 141/2017, que
obriga a divulgação no site do Município e por meio de
cartaz informativo os benefícios da Lei Federal 8.213 de
1991. Desde aquela época, a legislação federal assegura
ao aposentado por invalidez que precisa de assistência
permanente de outra pessoa o direito de ganhar 25% a
mais em seu benefício.

Humanizado
Durante a discussão

sobre o projeto de lei que
institui a Semana de
Conscientização sobre
Par to Humanizado em
Cascavel, o vereador Jor-
ge Bocasanta levantou
uma questão polêmica: a
possibilidade de escolha
das mulheres que não
têm condição de pagar o
parto em um hospital ou
clínica particular e que de-
pendem do SUS (Sistema
Único de Saúde) e querem
um parto humanizado. A
falta de estrutura na Saú-
de foi questionada por di-
versos vereadores na
Casa de Leis.

“Falar em parto huma-
nizado é falar em iniciati-
va privada, enquanto no
serviço público pessoas
estão nascendo no
chão”, lamentou o legis-
lador, que também é mé-
dico obstetra.

“Quem tem dinheiro
consegue escolher o mé-
dico, o hospital e de que

forma quer fazer o parto.
Vamos humanizar o HU,
minha gente, quem nas-
ce em cima de uma
maca”, sugeriu.

Para Boca, o ideal é que
o Município construa um
hospital municipal com
maternidade e disponibili-
ze a possibilidade do par-
to humanizado, com acom-
panhamento de dolas. “O
SUS obriga as mulheres a
ter parto normal. De cada
quatro partos, três têm de
ser normais. Se eu fizer
vinte partos normais, eu
recebo os vinte. Se eu fi-
zer dez normais e dez ci-
rurgias, eu recebo os nor-
mais e cinco cesarianas.
O restante o sistema não
aceita. Inclusive nem ho-
mens podem ficar lá
dentro no HU, porque
não tem estrutura. So-
mos um país de quinto
mundo”, desabafou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria CM

O PROJETO
O projeto, aprovado em primeira votação, institui a Semana
de Conscientização sobre o Parto Humanizado em Cascavel
com o objetivo proporcionar maior acesso às mulheres sobre
seus direitos enquanto gestantes e autonomia para suas
escolhas no momento do parto. 

LEGISLATIVO levantou discussão a respeito do parto humanizado
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 21 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Lucas Lima no
Verdão?

O Palmeiras já tem um acordo verbal
para contar com Lucas Lima a partir de

2018. E as cifras envolvidas na
negociação farão do meia alguém
milionário. O contrato, que terá
duração de cinco anos, rendera

R$ 59,5 milhões ao jogador de 27
anos. E o dinheiro irá praticamente todo
para Lucas Lima. Como seu vínculo com
o Santos termina em 31 de dezembro,
ele já está livre para assinar com quem
quiser. O acerto com o Verdão prevê

pagamento de luvas de R$ 11,5
milhões, à vista, além de salário de
R$ 800 mil por mês até o fim de
2022 – os R$ 800 mil mensais

incluem direitos de imagem e
bonificações. A diretoria do Palmeiras
está convencida de que a passagem de
Lucas Lima pelo clube vai garantir ganho
esportivo, dentro de campo, e muito
dinheiro. É que existe a convicção de
que, motivado, ele voltará à seleção

brasileira. Assim, irá se valorizar para no
futuro ser vendido ao exterior por bem

mais do que os R$ 11,5 milhões
investidos agora.

O equilíbrio marcou a 5ª e última rodada
da primeira fase da Copa Liga Ferronatto
de Futsal Feminino, realizada no domingo no
Ginásio da Neva. Foram quatro jogos
“pegados”, mas com poucas faltas e apenas
cinco cartões amarelos aplicados, além de
um vermelho. Destaque para os empates por
3 a 3 nos jogos AUF/Foco Telecom x
TPM (Toca Pra Mim) e Furacão/Lado
Oposto x Envolventes FF. Já o time da
Stein venceu o da Avante por 5 a 3,
enquanto as Águias aplicaram 4 a 1 nas
Bola Murcha. Os resultados definiram os
confrontos das quartas de finais, que serão
neste domingo na Neva. Os duelos ficaram
assim: Lado Oposto/Predadoras x Bem
Amigas (15h), Stein x Águias (16h),
TPM x Avante (17h) e Furacão/Lado
Oposto x AUF/Foco Telecom (18h).

LDF
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 TALENTOS “PENEIRADOS”

dá início a 2018
Depois de cinco dias de pro-

cesso seletivo de jogadores, o FC
Cascavel escolheu três jovens jo-
gadores para participar da última
etapa da avaliação. Eles iniciarão
os treinamentos em janeiro de
2018 e, se aprovados, serão con-
tratados pelo clube.

Os escolhidos foram o lateral-
esquerdo Jhonny, nascido em
2000, e o volante George e o
meia-atacante Bruno Viana, am-
bos nascidos em 1999. De acor-
do com o gerente de futebol do
FCC, Gustavo Caiche, os atletas

serão integrados ao elenco e te-
rão durante o período de treina-
mento a estada e a alimentação
custeadas pelo clube.

Depois de mais um período de
análise, a comissão técnica decidirá
quem fará parte do grupo em defi-
nitivo. “Os que se destacarem se-
rão contratados e farão parte da
nossa equipe”, explicou o dirigente.

Para quem ainda sonha em ser
jogador de futebol, Gustavo já adi-
anta que em janeiro um novo pro-
cesso seletivo será realizado pelo time
cascavelense.

FC
C
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Com informações consideradas
confusas por parte da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara de Vereadores de Casca-
vel, o vereador Damasceno Júnior
prestou depoimento ontem a res-
peito da investigação de possível
quebra de decoro. A investigação
surgiu a partir de um áudio divul-
gado em que supostamente Da-
masceno oferece um cargo no Exe-
cutivo a Odair José Lopes da Silva
em troca de favores pessoais.

Algumas afirmações desencon-
tradas causaram estranheza para
o relator do processo, vereador Pe-
dro Sampaio. Damasceno foi ques-
tionado sobre o por quê  de ter per-
guntado, no áudio, se Odair anda-
va armado. O vereador Josué de
Souza, membro da Comissão, pe-
diu se Damasceno estava sofren-
do ameaça. “Tive duas vezes meu
carro roubado. Nessa noite mexe-
ram no meu carro, chamei a polícia
e até agora a polícia não passou
lá. Só questionei se ele andava ar-

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Afirmações “estranhas”

mado porque não queria ninguém
armado do meu lado”.

Damasceno também disse que
tinha ouvido boatos de que o ami-
go usava armas de fogo, e por isso
do questionamento. O que gerou
mais dúvida nos vereadores foi que
o legislador investigado já havia afir-
mado que iria contratar o “Daia”
como segurança, por conta das
constantes ameaças que recebia.
Em depoimento, Odair disse que
não tem porte de arma de fogo e
não anda armado. “Essa questão
de andar armado, não andar, ficou
muito confuso, ficamos em dúvida
por que a afirmação do vereador pa-
rece contundente no áudio”, afirma
Pedro Sampaio.

Damasceno saiu como o “mestre dos magos”, sem que ninguém percebesse.
E apesar de dizer, em oitiva, que seu gabinete estava aberto, não quis
gravar com a imprensa. “Demonstramos a inocência do vereador. Não se
tratou de uma troca de favores. Estamos em livre comércio. Não tem
problema nenhum o vereador contratar um segurança se ele pagar pelos
serviços”, relata o advogado do legislador, Lauri Silva.

DEPOIMENTO
Visivelmente nervoso, Odair também
deixou alguns pontos de interrogação da
sua fala. Disse que estudou com o irmão
de Damasceno quando pequeno.
Afirmou estar constrangido e exposto a
partir do áudio divulgado e que não
considerou a oferta do vereador como
uma troca de favores. “Pedi emprego a
ele como pedi a outros vereadores”.
Logo depois, quando questionado se
trabalhava na época em que o áudio foi
divulgado, ele afirmou que sim, no
período da noite.
E ainda fez uma acusação. “Ligaram para
mim aqui da Câmara, não sei quem foi.
Mas disseram que não era para eu vir
para a oitiva. Eu já estava aqui”.

Sem pronunciamento

VEREADOR foi ouvido ontem pela Comissão de Ética
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FCC

TABELA
A Federação Paranaense de
Futebol divulgou ontem a
tabela do Paranaense 2018.
O FC Cascavel, que está no
Grupo B da competição
com Cianorte, Coritiba, Foz
do Iguaçu, Maringá FC e
Paraná Clube, estreará fora
de casa no Clássico da Soja
com o Toledo, no dia 21 de
janeiro. A estreia em casa
será dia 24 contra o Prude.

Pelo regulamento do Paranaense 2018, as 12 equipes
estão divididas em dois grupos e disputarão duas Taças. Na
primeira atuarão contra times do grupo oposto e na segun-
da contra os da mesma chave. Em ambas as Taças haverá
semifinal e final. Os vencedores das Taças disputarão o título
do campeonato e os dois últimos colocados da classificação
geral serão rebaixados à Segunda Divisão de 2019.

R egulamentoEm busca de trilhar o caminho das gran-
des equipes do País, o FC Cascavel já está
conhecendo as dificuldades de nem bem ter-
minar uma temporada e já ter que começar
na próxima. Menos de um mês depois de
ter encerrado a participação na Taça FPF com
o vice-campeonato, a Serpente Aurinegra
já dá início a 2018 nesta semana, com a che-
gada dos jogadores que vestirão a camisa
da equipe na Série Ouro do Campeonato Pa-
ranaense do ano que vem.

Os atletas começaram a chegar ontem à
cidade para se apresentar ao técnico Milton
do Ó. Durante a tarde os novatos passaram
por bateria de exames que seguirão durante
esta terça-feira, em dois períodos. Já a pro-
gramação de treinos começará amanhã com
o “time completo” de contratados.

São 13 reforços que se juntarão aos 11
remanescentes do grupo que disputou a
Taça FPF. Outros seis atletas ainda deverão
ser integrados ao elenco, para fechar o plan-
tel com 30 nomes.

Durante a tarde
os novatos

passaram por
bateria de exames
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São 13 reforços que
se juntam aos 11

remanescentes do
grupo da Taça FPF.

Outros seis atletas ainda
deve reforçar o elenco
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Uma “baixa” importante na ad-
ministração pública de Cascavel.
Servidor de confiança do prefeito
Leonaldo Paranhos, Diego Gomes,
pediu exoneração ontem na Prefei-
tura. Ele era assessor de gabine-
te do prefeito e diz que tomou a
decisão por problemas pessoais
com uma empresa da qual é pro-
prietário. A exoneração consta no
Diário Oficial de hoje.

“Foi uma opção minha. Desde
2011 eu tenho essa empresa, a
Paraná Construções, par ticipei
de várias licitações, só que tive

Pedido de exoneração
problemas com recebimento por
par te do governo do Estado e me
tornei inidôneo em três municí-
pios. É um problema antigo, de
uns dois anos”, conta Diego, à
reportagem do Hoje News.

O ex-assessor pretende ficar
afastado até resolver seus proble-
mas pessoais. “Poderia ter adian-
tado minhas férias, mas não acho
justo enquanto eu estiver
como servidor resol-
ver proble-

mas pessoais. Acredito que seja
temporário e, se for de interesse
da administração que eu retorne,
eu retorno”, afirma.

A informação é que ele deve es-
tar de volta ao cargo já em janeiro
do ano que vem.

O problema
O pedido ocorreu por conta de problemas na empresa em que ele tem
sociedade, que foi considerada inidônea pelo TCE (Tribunal de Contas
do Estado). Diego estava sendo procurado na prefeitura para assinar
notificação judicial sobre contratos que deixaram de ser cumpridos por
parte da empresa. Os serviços foram contratados na região de Campos
Gerais. Para auxiliares mais próximos de Paranhos, o ex-servidor afirmou
que parou de fazer os serviços porque não recebia do Estado. Diego
Ricardo Gomes é filho do diretor da Fundetec, Alcione Gomes.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

BAIXA no primeiro escalão é de
cargo de confiança do prefeito
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Depois de empatar em 0 a 0 com
o Atlético de Madrid no último sába-
do, o Real Madrid deixou a capital
espanhola rumo ao Chipre, onde
enfrenta o Apoel nesta terça-feira
pela 5ª rodada da Liga dos Campe-
ões, às 17h45 (de Brasília).

Na segunda colocação do gru-
po, atrás do Tottenham, os meren-
gues não poderão contar com Ser-
gio Ramos, que fraturou o rosto
durante a partida do Campeonato

Liga dos Campeões
Espanhol e nem foi relacionado pelo
treinador Zidane.

O lance que deixará o zagueiro e
capitão do Real de fora dos grama-
dos aconteceu na reta final do pri-
meiro tempo. Aos 35 minutos, Ser-
gio Ramos apareceu no momento
ofensivo para um cabeceio, mas aca-
bou em choque com a chuteira do
lateral Lucas Hernández, que bus-
cava afastar o lance de perigo. Ape-
sar do sangramento aparente, o

camisa 4 voltou para o resto da pri-
meiro etapa, mas foi substituído no
intervalo por Nacho.

Além de Sergio Ramos, Zidane
não poderá contar com mais um ti-
tular absoluto merengue. Keylor Na-
vas segue se recuperando de lesão
e não poderá defender a meta do
Real. Além dos dois, Gareth Bale,
Mateo Kovacic e Luca Zidane, filho
do treinador, não foram relaciona-
dos para o duelo.

Já classificado de forma antecipada às oitavas de final, o Manchester City
entra em campo nesta terça-feira para ampliar os ótimos números na temporada.
O adversário da vez, e potencial nova vítima, é o Feyenoord, às 17h45 (de
Brasília), pela quinta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, no Etihad
Stadium. Os atuais campeões holandeses, até aqui, decepcionam e estão
zerados na Champions. Do outro lado, os Citizens seguem com 100% de
aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos e 12 gols marcados por
uma equipe que tem o luxo de contar com os goleadores Agüero e Gabriel
Jesus. Hoje apenas um deles deverá ser utilizado por Pep Guardiola.

       SÉRIE B
20h Santa Cruz x Juventude

  COPA SUL-AMERICANA
22h15 Libertad x Independiente

      LIGA DOS CAMPEÕES
15h Besiktas x Porto
15h Spartak Moscow x Maribor
17h45 Mônaco x RB Leipzig
17h45 Sevilla x Liverpool
17h45 Man. City x Feyenoord
17h45 B. Dortmund x Tottenham
17h45 APOEL x Real Madrid
17h45 Napoli x Shakhtar Donetsk

JOGAM HOJE
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 Inquérito
A 7ª Promotoria da
Comarca de Cascavel abriu
inquérito, na semana
passada, para apurar
supostas irregularidades e
ilegalidades na prestação
de serviços metalúrgicos,
de vidros e toldos, em
escolas e Cmeis. O
Inquérito é decorrente de
denúncia formalizada por
vereadores que
investigaram os desvios. A
iniciativa foi do vereador
Celso Dal Molin.
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“O SUS precisa
reconhecer as doulas

como profissão.
Precisamos pautar o
debate e sociedade

reconhecer a
importância dessa

função. Nosso objetivo
é que a função das

doulas seja reconhecida
como política pública”.

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

A
participação
dos atletas
cascavelenses
na fase final
dos Jogos
Abertos do
Paraná.

As campanhas
eleitorais
antecipadas
que tomaram
conta das
redes sociais
nas últimas
semanas.
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/12 - 05h51

NOVA
18/11 - 04h30

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

DOIS PARANÁS: POLOS
DE GRANA E VIOLÊNCIA

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

O coração paranaense se enche de orgulho ao saber pela
imprensa, com o aval do Ipardes, que o Paraná é um milagre no
Brasil saído da recessão, demonstrado com percentuais que
somados sinalizam para um crescimento ao redor de 2% este
ano, dobro da estimativa de expansão nacional.

À parte o erro de crer que a parte é maior que o todo ou
fica alheia e imune ao geral, o drama dos desempregados
no Paraná é o mesmo dos desocupados de qualquer outro
Estado, independente dos números exibidos pelos institu-
tos colecionadores de dados.

A violência daqui não é menor que a do destroçado Rio
de Janeiro para quem pensa que a agonia de gente sofrida
não soa mais ou menos magoada porque o percentual
aqui ou ali varia num ranking.

Se a Delegacia da Mulher e o Núcleo de Proteção à Cri-
ança e ao Adolescente estão com falta de pessoal não é só por
machismo ou porque moleques precisem aprender que a
vida é dura. Abstraindo os aspones dos partidos aboletados
nos poderes, falta pessoal (e qualidade) em tudo que se refere
ao atendimento aos cidadãos. Aqui e nos demais estados.

Estatísticas, em si, pouco servem como termômetro para
a realidade social. Disse Disraeli que “há três espécies de
mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas”.

Precisamos ir além das estatísticas para entender o
que realmente acontece no Paraná. Por que investimentos
previstos migram para outras regiões e países? Comemo-
rar o polo da grana sem considerar o drama dos grotões e
captar as causas da violência pode custar caro.

 Reciclagem
Motoristas profissionais
do Paraná já podem
fazer o curso de
reciclagem preventivo
antes de atingir 20
pontos na carteira de
habilitação. Assim, o
trabalhador evita a
suspensão do direito de
dirigir, que desde
novembro de 2016 é de
no mínimo seis meses. A
medida é válida para as
categorias C, D e E.

FLAVIO ULSENHEIMER

Paulo Porto,
vereador
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Rosenilda Borcato e Antonio Ferreira,
comemorando dois meses de casamento

Campanha de Natal
O Hospital Uopeccan lançou

mais uma edição da
campanha de Natal “Meu

Sonho É...”. A comunidade
pode adotar os pedidos e

realizar os sonhos das
crianças e dos adolescentes

que fazem tratamento
contra o câncer no

Hospital.
Mais informações pelos

telefones (45) 2101-7400
ou (45) 2101-7402 ou
entrar em contato pelas

redes sociais do Hospital
Uopeccan.

Festvoice
A cantora cascavelense Lene Carolino é uma das

finalistas do Festival da Voz do Estado do Paraná.
A grande final será realizada dia 2 de dezembro, no

auditório da prefeitura de Assis Chateaubriand.

Missão técnica
De 28 a 30 de novembro, a
Caciopar levará empresários,
diretores e executivos de
associações comerciais da

região a uma missão técnica
a Santa Catarina. O roteiro

inclui visitas a parque
tecnológico e a entidades

empresariais da capital
Florianópolis.

Exposição
Até dia 30 de novembro, o

público pode conferir a
exposição de fotos e  livros
antigos e raros da Biblioteca
Pública Sandálio dos Santos.

A mostra faz parte das
comemorações dos 53 anos
de sua existência. O horário é

das 8h às 19h.

Ser o mais rico do cemitério
não é o que mais importa
para mim. Ir para a cama à
noite e pensar que foi feito
alguma coisa grande. Isso é

o que mais importa
para mim.
Steve Jobs

DIVULGAÇÃO

 Na lente de
Arivonil

Policarpo, a
bela ISABEL

AQUINO

DIVULGAÇÃO
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Quem procura um emprego tem-
porário de fim de ano na Agência
do Trabalhador de Cascavel sai de
lá da mesma maneira que entrou:
desempregado. Isso porque até
agora nenhuma empresa solicitou
a contratação de novos funcionári-
os para atender uma demanda que
aumenta significativamente entre
os meses de dezembro e janeiro.

Conforme a gerente da Agência,
Marlene Crivelari, quando as admis-
sões ocorrem, geralmente são para
os setores do comércio e de servi-
ços. “Mas até agora ninguém nos
procurou, mesmo estando na épo-
ca de contratar”, lamenta.

A expectativa é de que os em-
pregadores divulguem as oportuni-
dades somente na primeira sema-
na de dezembro. “A maioria deles
prorrogou para dezembro, pois afir-

Não há vagas

mam que para o movimento do co-
mércio neste mês o número de fun-
cionários é suficiente. Além disso,
o brasileiro tem o costume de dei-
xar as compras tudo para a última
hora e é aí que as vagas vão sur-
gir”, afirma Marlene.

Apesar da esperança, Marlene
frisa que a oferta não deve ser gran-
de, assim como foi em 2016. “Não
há um número definido, mas a nos-
sa expectativa é de que serão pou-
cas vagas para temporários”, diz.

HORÁRIO ESPECIAL
De acordo com a convenção coletiva do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do
Comércio Varejista de Cascavel e Região) com o Sindec (Sindicato dos
Empregados do Comércio de Cascavel e Região), protocolada em setembro
deste ano e válida até 2018, o comércio passa a atender em horário especial a
partir do dia 4 de dezembro. De 4 a 8 de dezembro, o expediente será das 9h
às 20h; no sábado (9), das 9h às 18h; de 11 a 15 de dezembro das 9h às
22h; no sábado (16), das 9h às 20h; no dia 23 de dezembro das 9h às 19h,
e na véspera de Natal (24), o atendimento segue das 9h às 17h, retornando
com os horários normais de expediente no dia 26.

  NEM MESMO o comércio abriu, por
enquanto, vagas temporárias

PERFIL
Para este período, grande parte
das empresas quer pessoas com
experiência profissional na área
de vendas e com boa
comunicação com o público.
Outras precisam de profissionais
para o setor administrativo, visto
que esta é uma época em que a
procura pela a abertura de
crédito, especialmente no
varejo, sobe.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Megasena
Concurso: 1989

15 22 30 32 40 58

Dupla sena
Concurso: 1719

06 21 23 26 40 411º sorteio

09 12 14 31 36 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1588

01 03 04 05 07 09 10 11
14 15 17 20 21 22 23

Quina
Concurso: 4535

29 35 44 53 62

Timemania
Concurso: 1108

09 10 11 43 45 48 76
TIME DO CRB/AL

Lotomania
Concurso: 1815

06 10 17 24 37 40 41
44 45 47 48 50 61

63 66 86 87 91 95 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5233

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

20.022
74.249
04.623
40.241
56.411

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Fluminense ? x ? Ponte Preta

Avaí ? x ? Palmeiras

Toffoli suspende depoimento
O ministro do Supremo Tribu-

nal Federal (STF) Dias Toffoli deci-
diu ontem suspender o depoimen-
to presencial do procurador da Re-
pública Eduardo Pelella, ex-chefe
de gabinete do ex-procurador-ge-
ral da República Rodrigo Janot, à
Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) da JBS. Pelella
fez parte da equipe de Janot que
fechou o acordo de delação pre-
miada da empresa e está intima-
do a prestar depoimento na próxi-
ma quarta-feira (22). A decisão
judicial ainda não foi divulgada.

A decisão de Toffoli foi motivada
por um mandado de segurança pro-
tocolado pela procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.  No pedi-
do, Raquel Dodge sustenta que a
convocação do procurador como tes-
temunha é ilegal, porque a real in-
tenção da comissão é “buscar ele-
mentos para crimes e malfeitos fun-
cionais”. Segundo a procuradora,
membros do Ministério Público,
assim como magistrados, não po-
dem ser convocados para depor
sobre fatos relacionados às suas
atividades.

Argumento
Na decisão, Toffoli afirmou que a convocação de um membro do
Ministério Público ultrapassa o objeto da investigação da CPMI.
Segundo o ministro, Pelella não pode depor sobre fatos
relacionados ao seu trabalho.
“A convocação ou eventual investigação de membros do Ministério
Público ou de magistrados por CPMI necessariamente deve
observar os limites constitucionais a tanto traçados, sob pena de
reconhecimento de sua inconstitucionalidade”, decidiu.

Um rapaz de 24 anos ficou ferido no final da tarde de ontem em um acidente
de trânsito na Rua Souza Naves, no Parque São Paulo. Marcos Medina estava
em uma motocicleta que se envolveu em uma batida com um automóvel modelo
Voyage. O motociclista caiu da moto e acabou batendo no veículo. Ele foi
encaminhado ao Hospital Universitário.

 AÍLTON SANTOS

 , 21/11/2017
Edição 7897 - Ano XLI

Depoimento confuso
Investigado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar por supostamente ter negociado um cargo

público em troca de favores pessoais, o vereador Damasceno Junior (PSDC) prestou depoimento
ontem. Informações desencontradas causaram estranheza para os membros da comissão. Além
dele, foi ouvido Odair José Lopes da Silva, que seria nomeado caso o acordo se concretizasse.

 Pág. 04
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Emprego
em alta

Os números divulgados pelo
Ministério do Trabalho

apontam que de janeiro a
outubro Cascavel criou 1.997

empregos formais. No
Paraná foram abertas 34.822
vagas com carteira assinada.
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Á
ri

es

Dê atenção à família de manhã. À tar-
de, porém, seu carisma vai falar mais
alto e você deve se destacar em pe-
quenos grupos. A Lua brilha no seu
paraíso astral, favorecendo os momen-
tos divertidos. Cor: cinza.

horóscopo

To
ur

o

Aproveite o dia para fazer pequenos
passeios e até mesmo uma viagem cur-
ta, assim, vai relaxar e esquecer as
preocupações. À tarde, passe mais
tempo com a família, que vai precisar
da sua atenção e dedicação. Cor: bege.

Li
br

a

Na parte da manhã, você vai se con-
centrar em planejar cada passo para
chegar aonde deseja. Mas, depois do
almoço, é hora de se divertir! Marque
um encontro com os amigos. Cor: bran-
co.

E
sc

or
pi

ão

Clima leve na parte da manhã. Seu bom
humor vai contagiar a todos e você vai
se sentir bem na companhia das pes-
soas que mais gosta. Depois do almo-
ço, sua maior preocupação será com a
sua imagem. Cor: tons claros.

G
êm

eo
s Cuide melhor da sua grana e não faça

compras por impulso, assim, não terá
com o que se preocupar. À tarde, apro-
veite para ir a lugares diferentes, que
não costuma frequentar. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Dê atenção ao que mais gosta de fa-
zer, na parte da manhã. Colocar seus
interesses em primeiro lugar vai ajudar
a resolver tudo o que estiver penden-
te. Planeje melhor os seus gastos. Cor:
vinho.

Sa
gi

tá
rio

A semana será de boas notícias. Apro-
veite a parte da manhã para ficar no
seu canto. À tarde, o astral melhora e a
Lua manda ótimas energias para quem
estava pensando em viajar. Cor: azul.

C
ap

ric
ór

ni
o Aproveite a manhã para curtir o seu

par e fortalecer o romance. Mas, de-
pois do almoço, é melhor redobrar a
atenção. Não confie demais nos outros,
pois pode ter uma surpresa desagra-
dável. Cor: branco.

Le
ão

Aproveite a manhã para ficar em casa
e descansar. À tarde, porém, o astral
melhora. A Lua brilha em seu signo e
você saberá como usar seu charme
para envolver quem deseja. Cor: tons
claros.

V
irg

em

Aproveite a manhã para curtir os amigos,
sair e se divertir. Depois do almoço, a von-
tade de se isolar e ficar no seu canto
deve falar mais alto. Respeite esse mo-
mento e aproveite para avaliar seu com-
portamento nos últimos tempos. Cor: bege.

A
qu

ár
io

Aproveite a manhã para terminar suas
tarefas e deixar as suas coisas em or-
dem. A tarde será perfeita para curtir a
companhia dos amigos. Aproveite para
mostrar o quanto valoriza a relação de
vocês. Cor: verde.

Pe
ix

es

O dia promete ser divertida e pode até
surgir a chance de conquistar alguém,
se estiver só. Mas, à tarde, deixe o ego-
ísmo de lado e ajude quem estiver pre-
cisando do seu apoio em casa. Cor:
cinza.

ANJO SEHEIAH
Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 70
 VITAMINAE

Quem nasce sob esta influência terá bom
senso, agirá com prudência e sabedoria.
Resistirá a tudo com dignidade e tudo em
sua vida funcionará de modo perfeito. Au-
têntico, verdadeiro, consegue sempre
sair-se bem nas situações mais caóticas,
devido às idéias luminosas que surgem
repentinamente, com a ajuda do anjo. Sua
força espiritual está intimamente ligada aos
anjos curadores e mesmo sem saber, de
forma inconsciente, ajuda a melhorar o
sofrimento humano. Terá sempre
uma palavra de otimismo para aju-
dar as pessoas (principalmente da
família), em qualquer situação de in-
segurança, pois está sempre em sin-
tonia com todas as forças divinas.

Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor,
apressa-te em ajudar-me.
Fiquem envergonhados e confundidos os
que procuram a minha alma; voltem para
trás e confundam-se os que me desejam
mal. Virem as costas como recompensa
da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!
Folguem e alegrem-se em ti todos os que
te buscam; e aqueles que amam a tua sal-
vação digam continuamente:

 23 de novembro é celebrado em todo o
Brasil o Dia Nacional de Combate ao
Câncer Infantojuvenil. A Sociedade
Brasileira de Oncologia Pediátrica
(Sobope) alerta para os números da
doença: atualmente, o câncer representa,
no Brasil, a segunda principal causa de
morte entre crianças e adolescentes, de
acordo com o Instituto Nacional do
Câncer (Inca), atrás apenas de causas
externas, como acidentes e violência.

 Celebrado em
23 de novembro, o Dia

Nacional de Combate ao
Câncer Infantojuvenil marca

a importância do
diagnóstico precoce

 OS MAIS COMUNS
Entre os tipos de câncer mais comuns,
as leucemias lideram as estatísticas
(26%), seguidas pelos linfomas
(14%) e tumores do sistema nervoso
central (13%); além desses, também
acometem as crianças o
neuroblastoma (mais frequente no
abdome), tumor de Wilms (renal),
retinoblatoma (retina) tumores
germinativos TCG (ovários e
testículos), sarcomas de partes moles
e tumores ósseos (osteossarcomas),
dentre outros.

DIAGNÓSTICO
Apesar dos tratamentos terem
mostrado um notável progresso nos
últimos anos, muitas crianças ainda
chegam aos hospitais com a doença
em estágio avançado e as chances
de cura, nesses casos, acabam
diminuindo expressivamente.
A dificuldade no diagnóstico
evidencia o quão importante é estar
sempre alerta aos sinais. “Os
sintomas são inespecíficos e se
assemelham com os de outras
doenças, o que pode, muitas
vezes, confundir os pais. Por isso é
necessário ter um pediatra de
confiança que trate da criança
periodicamente, já que o
diagnóstico precoce aumenta as
chances de cura”, afirma Sonia
Maria Rossi Vianna, médica
oncologista e vice-presidente da
Sobope.
Exames são importantes
instrumentos de diagnóstico e o
conhecimento sobre câncer do
médico de confiança da família
também é um fator relevante.
 Outro ponto discutido na data é a
importância de uma maior
capacitação dos profissionais da
saúde, para que os principais
sintomas relacionados à patologia
possam ser identificados e tratados
com segurança e qualidade.

 O Hospital Uopeccan realiza periodicamente   Capacitação em Diagnóstico
Precoce. Todas as quartas-feiras é realizado  cursos a profissionais de vários

locais que trabalham em unidades básicas de saúde, hospitais ou clínicas

Cristiano Barradas, Luciana Dalposso, Sandra
Solano, Cleo Vargas, David Colombo, João
Batista Gatti, Moisés Pio Gonçalves Júnior,
Maria Leão, Virginia Raizer, Daíza Santos Pi-
etsch Olmedo, Douglas Voight, Dione Márcio
Vendrame e Lenita Alves Carvalho.

23 DE NOVEMBRO
Dia Nacional de Combate
ao Câncer Infantojuvenil
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sair-se bem nas situações mais caóticas,
devido às idéias luminosas que surgem
repentinamente, com a ajuda do anjo. Sua
força espiritual está intimamente ligada aos
anjos curadores e mesmo sem saber, de
forma inconsciente, ajuda a melhorar o
sofrimento humano. Terá sempre
uma palavra de otimismo para aju-
dar as pessoas (principalmente da
família), em qualquer situação de in-
segurança, pois está sempre em sin-
tonia com todas as forças divinas.

Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor,
apressa-te em ajudar-me.
Fiquem envergonhados e confundidos os
que procuram a minha alma; voltem para
trás e confundam-se os que me desejam
mal. Virem as costas como recompensa
da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!
Folguem e alegrem-se em ti todos os que
te buscam; e aqueles que amam a tua sal-
vação digam continuamente:

 23 de novembro é celebrado em todo o
Brasil o Dia Nacional de Combate ao
Câncer Infantojuvenil. A Sociedade
Brasileira de Oncologia Pediátrica
(Sobope) alerta para os números da
doença: atualmente, o câncer representa,
no Brasil, a segunda principal causa de
morte entre crianças e adolescentes, de
acordo com o Instituto Nacional do
Câncer (Inca), atrás apenas de causas
externas, como acidentes e violência.

 Celebrado em
23 de novembro, o Dia

Nacional de Combate ao
Câncer Infantojuvenil marca

a importância do
diagnóstico precoce

 OS MAIS COMUNS
Entre os tipos de câncer mais comuns,
as leucemias lideram as estatísticas
(26%), seguidas pelos linfomas
(14%) e tumores do sistema nervoso
central (13%); além desses, também
acometem as crianças o
neuroblastoma (mais frequente no
abdome), tumor de Wilms (renal),
retinoblatoma (retina) tumores
germinativos TCG (ovários e
testículos), sarcomas de partes moles
e tumores ósseos (osteossarcomas),
dentre outros.

DIAGNÓSTICO
Apesar dos tratamentos terem
mostrado um notável progresso nos
últimos anos, muitas crianças ainda
chegam aos hospitais com a doença
em estágio avançado e as chances
de cura, nesses casos, acabam
diminuindo expressivamente.
A dificuldade no diagnóstico
evidencia o quão importante é estar
sempre alerta aos sinais. “Os
sintomas são inespecíficos e se
assemelham com os de outras
doenças, o que pode, muitas
vezes, confundir os pais. Por isso é
necessário ter um pediatra de
confiança que trate da criança
periodicamente, já que o
diagnóstico precoce aumenta as
chances de cura”, afirma Sonia
Maria Rossi Vianna, médica
oncologista e vice-presidente da
Sobope.
Exames são importantes
instrumentos de diagnóstico e o
conhecimento sobre câncer do
médico de confiança da família
também é um fator relevante.
 Outro ponto discutido na data é a
importância de uma maior
capacitação dos profissionais da
saúde, para que os principais
sintomas relacionados à patologia
possam ser identificados e tratados
com segurança e qualidade.

 O Hospital Uopeccan realiza periodicamente   Capacitação em Diagnóstico
Precoce. Todas as quartas-feiras é realizado  cursos a profissionais de vários

locais que trabalham em unidades básicas de saúde, hospitais ou clínicas

Cristiano Barradas, Luciana Dalposso, Sandra
Solano, Cleo Vargas, David Colombo, João
Batista Gatti, Moisés Pio Gonçalves Júnior,
Maria Leão, Virginia Raizer, Daíza Santos Pi-
etsch Olmedo, Douglas Voight, Dione Márcio
Vendrame e Lenita Alves Carvalho.

23 DE NOVEMBRO
Dia Nacional de Combate
ao Câncer Infantojuvenil
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Enquanto trabalha para conquis-
tar o título de “Cidade Amiga do Ido-
so”, a administração municipal bus-
ca fechar o ano cumprindo ações
que foram traçadas logo no início
da gestão em várias áreas prioritá-
rias, como a reforma de dois dos
sete blocos do Condomínio da Ter-
ceira Idade que ficaram esquecidos
no Bairro Tarumã nos últimos cin-
co anos e que irão possibilitar o
acolhimento de pelo menos mais
16 idosos que vivem em situação
de vulnerabilidade social e com vín-
culos familiares fragilizados. Um
convênio garantindo o início das
obras foi assinado na manhã de
ontem pelo prefeito Leonaldo Para-
nhos, no valor de R$ 366.403,73,
por meio do qual a Cohavel realiza-
rá a reforma com recursos do Fun-
do Municipal de Habitação.

“Muito mais do que o valor aqui
investido é o gesto de reconheci-
mento e de dignidade aos idosos
que muitas vezes sequer consegui-
ram manter os laços familiares.
Quero cuidar muito das pessoas de
idade e colocar nossa cidade como
referência para o Brasil entre as
que são de fato amigas dos idosos,
na prática, nos atos, nos gestos e
nas ações, como um reconhecimen-
to por tudo o que já viveram e já fi-
zeram e pela importância que têm
para a nossa cidade”, disse o pre-
feito no ato que reuniu vários ido-
sos que moram nos demais blocos.

Reforma
assegurada

BLOCOS
A reforma dos blocos 6 e 7 do Condomínio da Terceira Idade integra o
calendário de ações, atividades, anúncios de obras e inaugurações que
começaram no dia 5 de novembro e continuam até o dia 30 em comemoração
aos 66 anos de aniversário da nossa cidade.
Ao todo, o condomínio conta com sete blocos construídos ainda pelo prefeito
Tolentino em 1993, cada um com oito moradias. Cinco foram reformadas
entre 2012 e 2013 e contam com cerca de 40 moradores, que além da casa
gratuita, não pagam água, nem luz e ainda recebem suporte de uma equipe da
Assistência Social na organização dos grupos. Os blocos 6 e 7 ficaram
abandonados e se encontram em total estado de depredação.

ASSINATURA para a reforma aconteceu na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO/SECOM

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

SBT   CARINHA DE ANJO

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
Bárbara e Frida acordam e contam

para Dulce Maria que foram elas que
escreveram o bilhete. As duas pedem
para que Dulce guarde segredo e não
conte nada para a Madre Superiora. Flá-
vio conta para Silvana que Nicole está
de volta. Doutor André vai até a casa de
Cecília, diz que não aguenta mais guar-
dar esse sentimento, declara sua pai-
xão e diz: “Eu te amo”. Cecília diz que
não quer se relacionar com o Gustavo,
nem com ele e nem com ninguém.
André diz que não pode ficar mais do
lado dela nessas condições, esconden-

MALHAÇÃO
Keyla confronta Dogão e os alunos

a apoiam. Benê e Fio afirmam que não
deixarão Juca sozinho na nova escola.
Samantha faz uma proposta a Ander-
son. Keyla convida Benê para ver Toni-
co e as duas conversam sobre a briga
entre as amigas. Ellen diz a Jota que
não quer encontrar Keyla. Keyla conta
a Benê que sua avó a aconselhou a abrir
um brechó.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina questio-

na Tereza sobre sua conversa com Fer-
não. Padre João comenta que Guiomar
foi atrás de Fernão no moinho e Moniz
sonda a informação com o filho. Tereza
implora que Angélica não conte a Delfi-
na sobre o bilhete que recebeu de Fer-
não. Moniz e o filho choram no enterro
de Guiomar. No Rio, Nicota incentiva
Maria Vitória a se arrumar para o recital
de Celeste. Eunice teme o encontro

com Lucinda. Maria Vitória comenta que
Lenah se parece com Henriqueta. Ber-
nardo vê Teodoro conversando com Crip-
tus. Edgar ouve Olímpia falando com
Vicente sobre ele.

PEGA PEGA
Aníbal e Lígia fingem não se conhe-

cer. Timóteo pede dinheiro a Malague-
ta para tratar de sua doença. Dílson se
nega a ajudar Tânia a reconquistar Dom.
Maria Pia alerta Bebeth sobre Sabine.
Gilmar e Cristóvão confirmam a Antô-
nia que Athaíde e Timóteo se conhe-
cem. Bebeth reage com hostilidade à
tentativa de proximidade de Luiza. Sér-
gio informa a Luiza que a dívida de Pe-
drinho com a Receita Federal é alta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia ameaça Samuel. Clara se

apavora ao encontrar Gael em casa.
Sophia explica seu plano para Lívia. A
Mãe conta para Raquel que Bruno es-
teve no quilombo enquanto ela dormia.
Tônia convida Bruno para jantar. Duda

faz um seguro para o barco em nome
de Tenório. Clara sente-se mal duran-
te um passeio com Renato. Lívia am-
para Tomaz ao ver a ex-cunhada ter
uma vertigem.

BELAVENTURA
 Pietra está agitada diante de

Ariela e Dulcinéa. Ariela diz que
uma mulher entrou no castelo e lhe
deu uma flor. Dulcinéa estranha a
agitação de Pietra. Dulcinéa agra-
dece a presença de Ariela e diz que
a perda do bebê será irreparável,
mas que sua presença traz confor-
to e torna tudo menos sofrido. Pie-
tra caminha com a flor na mão. Ma-
rion sugere a Biniek que solte Ar-
turo e em troca ele poderá entrar
para a corte. Na floresta, Joniel ca-
minha na direção apontada por
Fergau. Tiana reclama com Gon-
zalo que Joniel está demorando
para voltar para casa.

Zeca revela que
descobriram que
Miguel canta bem

do o que sente e pede uma chance.
Cecília diz que não e o médico afirma
que irá esperar o tempo que for preci-
so. Enquanto isso, na Rey Café, Gusta-
vo diz para Verônica que o namoro dos
dois é um grande erro e ele está enga-
nando a secretária, pois os dois foram
sempre bons amigos e assim que de-
veriam continuar. Zeca revela que des-
cobriram que Miguel canta bem. Juju
conta também que Luciano lhe enga-
nou a respeito sobre muitas coisas. A
vlogueira pergunta se Zeca aceita que
os dois voltem a serem amigos.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

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)

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

 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)
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O Dia da Consciência Negra,
celebrado ontem, foi lembrado
com ações pedagógicas no Colé-
gio Estadual Jardim Santa Felici-
dade, em Cascavel. A ação teve
como objetivo trazer para o ambi-
ente escolar o conhecimento, a
reflexão e atitudes mais respeito-
sas em relação à cultura africana
e afro-brasileira. Foram realizadas
atividades ao logo da semana pas-
sada e, ontem, durante horários
determinados, os estudantes tive-
ram acesso a apresentações cul-

Ações
paraCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZCONSCIENTIZARARARARAR

turais como teatro, dança, poesia,
contação de histórias e apresenta-
ção musical com grupo de rap.

Uma das responsáveis pela re-
alização dos eventos, a professora
Camila Feine Waclawowsky, que mi-
nistra a disciplina de ciências na ins-
tituição, conta um pouco sobre es-
sas ações. “Essas são atividades
multidisciplinares, estamos mos-
trando aos alunos as diferentes ra-
ças, credos. Estamos mostrando a
história, explicando motivos de por
que temos hoje, por exemplo, as

cotas em cursos superiores para
afrodescendentes”, afirma.

A estudante do oitavo ano Ma-
riana Julia Costa Pereira, de 13
anos, afirma que os assuntos fo-
ram trazidos para os alunos de
maneira muito compreensível.
“As atividades foram bem legais,
os professores nos ajudaram nos
trabalhos e isso é muito impor-
tante, pois os alunos precisam
ter esses valores, ter respeito e
entender por que as coisas são
como são” diz.

“É importante a conscientização da escola inteira, principalmente
os alunos negros, todos têm seu devido valor”.

Mariana Julia Costa Pereira, estudante.

Trabalhos
Dentre as atividades, os alunos do

colégio desenvolveram trabalhos como
gráficos, artesanato voltado à cultura

afro e tiveram a oportunidade de
conhecer, por exemplo, a religião e

culinária desse povo.
Um desses trabalhos é a confecção da
boneca Abayomi, que é feita de pano.
“Para acalentar seus filhos durante as

terríveis viagens a bordo dos tumbeiros
(navio de pequeno porte que realizava o
transporte de escravos entre África e

Brasil), as mães africanas
rasgavam retalhos de suas saias e
a partir deles criavam pequenas
bonecas, feitas de tranças ou nós,

que serviam como amuleto de
proteção. As bonecas, símbolo de

resistência, ficaram conhecidas como
Abayomi, termo que significa

‘encontro precioso’, em Iorubá, uma
das maiores etnias do continente

africano cuja população habita parte da
Nigéria, Benin, Togo e Costa do

Marfim”, explica a professora Camila.

BONECAS ABAYOMI foram
feitas por estudantes do Colégio
Jardim Santa Felicidade

DIVULGAÇÃO
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O desafio de percorrer 5.175 km
de bike, de Salvador, na Bahia, até
Alta Floresta, no Mato Grosso, foi
cumprido por José Messias Gomes
da Silva, de 62 anos.

No dia 20 de agosto ele iniciou
a viagem pelas estradas e con-
cluiu o trajeto na última sexta-fei-
ra, 17 de novembro, antes mes-
mo do prazo previsto.

Foram quase três meses pedalan-
do. Neste período ele fez pequenas
pausas, em Campo Mourão e Casca-
vel, e aproveitou para rever familiares.

Desafio cumprido JOSÉ MESSIAS
Gomes da Silva, de 62
anos,  percorreu mais

de 5 km de bicicleta

Foi aqui na cidade, no mês de
outubro, que conhecemos o ciclista
e nessa ocasião ele já havia cumpri-
do praticamente a metade da meta.

O homem tranquilo e com saúde
e disposição que se iguala à de mui-
tos jovens adeptos ao esporte sob
duas rodas ganhou a admiração não
só da equipe do Hoje News, mas
em todos os estados que passou.
“Na minha chegada a Alta Floresta
teve desfile nas ruas da cidade e fui
recebido com muita alegria e isso foi
muito bom”, comenta Gomes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo pessoal

MEMÓRIA
O desafio será sempre lembrado
por ele por meio das fotos que
registrou em diferentes lugares
dessa viagem e que compartilha
com a nossa equipe.
“Já estou planejamento para no
mês de junho do próximo ano
percorrer uma distância de
2.420 quilômetros de ida e
volta entre Alta Floresta e Belém
do Pará”, revela o ciclista.
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