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No escuro
A rua até tem postes mas
neles não existem lâmpa-
das. Fica na região oeste de
Cascavel e é bastante usa-
da pelos moradores para
atravessar de um loteamen-
to a outro. No escuro, o jeito
é improvisar a travessia com
a lanterna do celular.
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 A menos de um mês para a troca de governo estadual, as penitenciárias de Cascavel já
estão sob nova direção. Informações extraoficiais são de que as mudanças já fazem parte
do processo de transição. Na PIC (Penitenciária Industrial), assume Henrique Dondoni, e,
na PEC (Penitenciária Estadual), a direção fica a cargo de Edinilson Rodrigues da Rocha.
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PIC e PEC estão
sob nova direção
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Secretário-geral da ONU,
António Guterres.

“Temos a responsabilidade
coletiva de investir para evitar

o caos climático global (...)
Mesmo quando somos

testemunhas dos devastadores
impactos climáticos, que

causam estragos no mundo
todo, ainda não estamos
fazendo o suficiente nem

estamos nos movimentando
suficientemente rápido para

evitar uma interrupção
irreversível e catastrófica

do clima”.
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 DIVULGAÇÃO

José Luiz Tejon Megido é membro do CCAS (Conselho Científico

Agrossustentável) e dirige o Núcleo de Agronegócio da ESPM

 Movimentar 1 trilhão de dólares no agronegócio em 2024? Por que não?
Sim, 1 trilhão. Poderíamos movimentar esse valor no agronegócio em 2024, no
início do governo posterior a este que começa em janeiro de 2019.

Imagine em 2024, um novo governo, e só do PIB (Produto Interno
Bruto) do agronegócio computaríamos 1 trilhão de dólares. Seria uma
injeção de cerca de 25% em cima do PIB total do País hoje, um pouco mais
do que 2 trilhões de dólares no total.

Mas quanto o agronegócio movimenta hoje? Depende da taxa
do dólar; cerca de 500 bilhões de dólares/ano. Então, como dobrar
isso em quatro anos?

Só será possível com um planejamento integrado de agronegócio.
Isso significa convocar a agroindústria, o comércio, os serviços, além dos
produtores rurais e suas cooperativas para um plano, em que sem agre-
gação de valor jamais conseguiríamos.

Precisaríamos ter marcas, vender produtos agroindustrializados, ven-
der serviços, ter o turismo agroambiental hightech, bebidas, algodão e
seda com grife assinada por Gisele Bündchen. Frutas, hortaliças, pesca-
do... sem perder o que já conquistamos.

Precisamos de um planejamento estratégico e de um plano de marke-
ting. “Mas seria possível?” Toda vez que alguém me diz ser algo impossí-
vel, mais eu creio na sua possibilidade.

Dobrar o agribusiness brasileiro e injetar 25% bruto no total do PIB do
País e com isso representar em torno de 6,5% do movimento planetário do
agribusiness, calculado em torno de 15 trilhões de dólares? Eu creio, até
porque não existirá outro caminho para fazer o País voltar a crescer.

Ministra Tereza Cristina, desde já, articule a indústria, o comércio e o
serviço, pois os produtores rurais estão prontos, basta dar as condições e
a segurança de mercado com inteligência tributária e velocidade legal.

Ministra, crie desde agora o Ministério do Agronegócio.
E o governo? Ele que siga a sociedade empreendedora organizada!

O AGRONEGÓCIO PODE MOVIMENTAR
1 TRILHÃO DE DÓLARES EM 2024
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Marcha fúnebre na Câmara
Se houvesse trilha sonora, na Câmara de Cascavel a sessão
seria regida ontem por uma marcha fúnebre. “Decretada a

morte da coerência dos opositores”, declarou o líder de
Governo, Rômulo Quintino (PSL). As divergências entre

situação e oposição têm se tornado cada vez mais ríspidas,
com discursos recheados de deboches e indiretas. A morte da
coerência anunciada por Quintino se deve ao pedido de Paulo
Porto (PCdoB) por cobrança de impostos para arcar com tantas

despesas, inclusive novo empréstimo milionário. Porto há
muito vem cobrando IPTU Progressivo, aquele deixado há

várias gestões engavetado e que cobra mais caro o imposto de
quem especula imóveis na área central.

BANHEIROS DA DISCÓRDIABANHEIROS DA DISCÓRDIABANHEIROS DA DISCÓRDIABANHEIROS DA DISCÓRDIABANHEIROS DA DISCÓRDIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Autorizado pela Câmara o pedido de empréstimo de
R$ 30 milhões da Caixa por parte da prefeitura.

As comissões analisaram tudo na quinta-feira e o pedido foi
votado ontem. Hoje as emendas entram em discussão.

Aprovadas as propostas de concessões de quiosques centrais
de Cascavel e também para que a iniciativa privada construa
estruturas em parques e praças. Mas os vereadores cobraram
os banheiros públicos, principalmente na Avenida Brasil, pois
quem passa por ali precisa pedir favor aos lojistas e nem
sempre são atendidos. As emendas serão propostas em sessão
hoje. Sebastião Madril (PMB) alertou sobre a existência de
muitos vendedores ambulantes nas regiões propensas a terem
quiosques, o que inviabiliza qualquer negócio.

Lamento cultural
Artistas usaram as redes
sociais ontem para criticar
o lançamento da
programação natalina em
Cascavel. Mais de 100
voluntários envolvidos nas
apresentações foram
interrompidos para
antecipar a chegada do
Papai Noel. Pegou
muito mal!

Tribuna critica
Os artistas - inclusive da
Orquestra Municipal - se
prepararam por três meses.
Até o secretário de Cultura
e Esporte, Ricardo
Bulgarelli, foi surpreendido.
Na Câmara, o vereador
Mauro Seibert (PP) disse
que não pretende ignorar a

situação e quer explicações de
Bulgarelli. Para Seibert, faltou
“bom senso”.

Defesa
O novo líder de Governo tem
enfrentado momentos
conturbados. Mesmo assim,
não esmorece. Quintino deixou
claro que as provocações para
aumentar a arrecadação são
estratégias para que, na
tribuna, os mesmos que as
cobram, no momento da
votação as rejeitem. Tudo para
provocar desgaste político.
Quem não ficou quieto foi
Fernando Hallberg que
disparou: “Para quantos
deuses o senhor reza? Não tem
como servir a dois pastores.
Ser base sempre é um
problema e depois cuspir no
prato que comeu”.

Justiça acata a
denúncia do lixo

 Mais de um ano após
o protocolo do Ministé-
rio Público, somente
agora a Justiça aceitou
a denúncia sobre possí-
veis irregularidades na
licitação do serviço de
coleta e destinação do
lixo em Cascavel.

Pelas alegações conti-
das no processo, o juiz
Nathan Kirchner Herbst
considerou indícios de
improbidade administrati-
va. A partir de agora ex-
secretários, servidores
da Secretaria de Meio
Ambiente e a empresa OT
Ambiental Construções e
Serviços Ltda se tornam
réus do processo.

O contrato da licitação
em questão estava esti-

mado em R$ 207 mi-
lhões e foi firmado em
2016, último ano da ges-
tão do ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT).

As investigações têm
como base grampos tele-
fônicos, fotografias de fes-
tas envolvendo servidores
da empresa e da prefeitu-
ra e até conversas recu-
peradas por meio de tra-
balho da Polícia Federal
que foram apagadas do
aplicativo WhatsApp.

O contrato está em
vigor. No entanto, a pre-
feitura está com licita-
ção pronta caso a Jus-
tiça peça a suspensão
do contrato firmado no
apagar das luzes da
gestão passada.

DIRECIONADO
Pela consideração da Promotoria, o contrato em questão foi

editado afim de que a OT Ambiental vencesse o trâmite. O

caso segue para oitivas, apresentação de defesa e posterior

julgamento. “Em apertado resumo, o autor alega que os

requeridos agiram em conjunto para o fim de direcionar

procedimento licitatório realizado no âmbito do Município

de Cascavel, que tinha por objeto a contratação de serviços

de limpeza pública e gestão integrada de serviços relativos a

limpeza urbana, coleta, destinação final e disposição final de

resíduos sólidos, beneficiando a requerida OT Ambiental

Construções e Serviços Ltda”, diz trecho da denúncia.

Todos os acusados negam o direcionamento e solicitaram

que o processo não tivesse prosseguimento. Mesmo

assim, o juiz aceitou a denúncia. “O que se pode afirmar,

em princípio, é que a inicial narra fatos que, analisados

abstratamente, podem vir a ser considerados como

ímprobos, e isto é o que basta para o recebimento da

inicial. Não se pode afirmar, neste momento, que a

pretensão deduzida pelo Ministério Público seja

manifestamente improcedente ou tenha mínimas

chances de prosperar. Essa afirmação somente poderá ser

feita com segurança ao final da instrução, sendo

impositivo o recebimento da inicial”, considera o juiz.



LOCAL04
HOJE NEWS, 04 DE DEZEMBRO DE 2018

 Não é de hoje que a popula-
ção do Bairro Santa Cruz, zona
oeste de Cascavel, reclama das
condições do asfalto da Rua Xa-
vantes, uma das principais vias
do bairro e que há tempos vem
sendo remendada. “Eu moro há
20 anos aqui e nunca houve
uma obra grande, só tapa-bura-
cos, remendos. Em dia de chuva
acumula água e fica mais peri-
goso. A prefeitura precisa fazer
algo”, reclama o pintor automo-
tivo Valmir Ferreira, que acres-
centa: “Além de que na primeira
chuva que dá a água leva os re-
mendos embora”.

O estudante universitário Pe-

Xavantes: uma
rua remendada

 Reportagem: Silvio Matos

Na lista da
revitalização
O diretor da Secretaria de Obras
de Cascavel, Sandro Rancy,
informou que hoje (4) o prefeito
Leonaldo Paranhos vai apresentar
o projeto de reestruturação da
Rua Xavantes para os vereadores
no seu gabinete: “Dentro do
Programa Avançar Cidades há essa
possibilidade, não só a Xavantes,
mas outras ruas estão no pacote
que será votado na Câmara para
conseguir empréstimo da Caixa
Econômica”, explica.
Se tudo correr bem, a previsão é de
lançar licitação já no primeiro
trimestre de 2019. As obras
prometem dar cara nova à Rua
Xavantes, tanto nas calçadas, como
no asfalto. Os projetos estão
prontos, faltando só alguns ensaios
técnicos e o voto dos parlamentares.
O conjunto de obras na cidade
passa dos R$ 30 milhões nessa
nova solicitação de empréstimo
(leia mais na página 3), no qual a
Xavantes está incluída.

dro Henrique do Prado pega o ôni-
bus na frente do Colégio Santa
Cruz e diz que a rua está intran-
sitável. “Três buracos se abriram,
um em cada canto do asfalto, fora
que o pavimento é de qualidade
péssima. Para piorar, mais dois
buracos estão se abrindo”.

A vendedora Daniara de Oli-
veira Ferreira conta que “faz
um tempão que está assim.
Precisamos de obras para ar-
rumá-la, e logo”.

A maior parte dos problemas
está no trecho entre as Ruas Tin-
guis e Bororós.
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10 de março de 1940

29 de novembro de 2018

Fausto Incerti
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Despedida

Dentista pioneiro

Ele deixou três filhos e

quatro netos. O sepulta-

mento ocorreu na última

sexta-feira, no Cemitério

Central de Cascavel.

 Fausto Incerti nasceu em Ere-
chim (RS) em 10 de março de
1940. Com 29 anos se formou
em Odontologia pela Universida-
de de Passo Fundo.

Na década de 1970, Casca-
vel virou sua casa, onde se ins-
tala como dentista, um dos pri-
meiros da cidade, quando pas-
sou a ser conhecido como Dou-
tor Fausto. “Ele era cirurgião-

dentista. Trabalhou por muitos
anos e há dez se aposentou.
Sempre foi empenhado”, conta
o filho Luis Paulo Incer ti.

Luis diz que o pai sempre foi um
exemplo: “A gente guarda muito
aprendizado. Ele ensinou muita coi-
sa para os filhos”.

Fausto se casou em 1969, mas
há 15 anos perdeu Marinêz, e nun-
ca mais se casou novamente.

 Há anos Fausto Incerti sofria
do mal de Alzheimer e deu seu

último suspiro no dia 29 de
novembro em uma casa de

repouso de Corbélia, com falên-
cia múltipla de órgãos.
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 A paixão
pela sinuca
Luis Paulo Incerti

lembra da proeza do
pai nas mesas de
sinuca, a qual lhe

rendeu muito prêmios.
“Ele tinha muitos

amigos na sinuca.
Ganhou prêmios lo-
cais, nacionais, era

uma das suas maiores
paixões. Ele gostava

muito de jogar”.
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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, 04 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lanjunior Sczepanski e Jheynefer Karoliny Camargo da Luz

2- André Pazetto de Meneses e Nayara da Silva

3- Douglas Pereira Ramos e Mariza Marques Pereira

4- Elmo Ademar Schmitt Junior e Patricia Cristiane Toneti

5- Tulio de Souza Gonçalves e Daiane de Oliveira Vieira

6- Djonatan Roger Lazzarotto e Ronaldo José das Chagas Rodrigues

7- Giliard Gonçalves e Fernanda Cristina da Silva

8- Marcelo Andrade dos Santos e Débora Cristina Rodrigues Magalhães

9- Joaquim Pereira Leitão Neto e Maria Madalena de Moura

10- José Simão Pereira da Silva e Tamyles Monteiro da Silva

11- Marco Antonio Gonçalves e Rute Jesus do Nascimento Maihach

12- Vilmar Antônio Krakhecke e Ana Paula Ferreira da Luz

 O medo é parceiro de quem pas-
sa pelas Ruas Cora Coralina e Cam-
po Grande - uma via é continuidade
da outra - na região dos Jardins dos
Ipês e Angra dos Reis, no Bairro Es-
meralda, nos fundos da Univel,
zona oeste de Cascavel.

No trecho há quatro postes, en-
tre a Rua Carajás e Saul Mário
Caus, que só estão com a fiação,
não há sequer a armação das lumi-
nárias, quem dirá as lâmpadas que
deveriam iluminar o caminho.

Dionamara Oliveira Rodrigues
tenta evitar, mas eventualmente
passa pelo local há noite. Ela im-

Sem luz, lanterna do
celular ilumina caminho

provisa com a lanterna do celular.
“É um perigo passar aqui. É muito
escuro. Tem poste, mas não tem
lâmpada, não dá para entender. O
jeito é usar o celular mesmo”.

Semana passada uma mãe foi
flagrada fazendo a mesma coisa:
usava a lanterna do celular para ilu-
minar a passagem dela e das filhas.
Ela deixa os filhos com a mãe para
trabalhar e os busca à noite.

Para desviar da rua escura, é
preciso fazer uma longa volta ou
pela Rua Espinelio ou pela Avenida
Tito Muffato, essa última com inten-
so movimento de veículos.

A aposentada Tereza Vargas
também reclama: “Precisamos
urgente das lâmpadas. A prefei-
tura precisa dar uma solução
para a gente”.

Secretaria vai
verificar

O engenheiro da Secretaria
de Obras Marcos Almeida

informou que as equipes vão
averiguar a situação da Rua
Cora Coralina, mas deixa um
pedido: “Quando a população
vê problemas como esse, a
recomendação é que liguem
para o telefone 156, que é a

Ouvidoria do Município, ou que
entrem em contato pelo aplica-

tivo Particity. Na medida do
possível, nós atendemos

todas as demandas”.

Novos
conselheiros

Ontem à noite cerca de 600

novos conselheiros das escolas

municipais de Cascavel tomaram

posse em ato no Teatro Municipal

de Cascavel. Eles foram eleitos

em suas respectivas comunidades

escolares no dia 20 de setembro.

O Conselho Escolar é um órgão

colegiado que reúne diferentes

segmentos da escola como

diretores, professores, equipe

pedagógica, funcionários

administrativos, alunos, pais,

entre outros, e tem um papel

estratégico no processo de

democratização e de construção

da cidadania.

 Reportagem: Silvio Matos
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 O mês de novembro é mais um
indicativo de que as vendas de fim
de ano prometem ser melhores do
que dos últimos anos. É que um
número maior de consumidores
procurou acertar pendências e ago-
ra está apto a voltar a comprar a
prazo, de olho nas compras de Na-
tal e Ano-Novo. Isso é o que indi-
cam as novas estatísticas do SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito) da
Acic referentes a novembro.

O número de consumidores
que pagaram seus débitos e dei-
xaram o SPC cresceu 12%: foram
3.530 pessoas em novembro
deste ano contra 3.144 de no-
vembro de 2017.

Cresce número de pessoas
que limparam o nome

Os registros (a inclusão de
inadimplentes) também caí-
ram, outra sinalização positiva,
já que menos pessoas deixa-
ram de pagar e entraram para
a lista negativa. Foram 4.803
registros no mês passado con-
tra 5.017 de novembro do ano
passado, queda de 4%.

O SPC apurou também que
houve pequeno recuou no nú-
mero de consultas na compa-
ração entre os meses de novembro
dos anos de 2017 e 2018. Foi de
1%. No mês passado elas soma-
ram 44.648 contra 45.275 de no-
vembro do ano passado.

O SPC da Acic tem mais de 40

anos e é um dos mais antigos, com-
pletos e confiáveis bancos de da-
dos de proteção ao crédito do Pa-
raná. “Consultar é mais que um
custo, é um investimento”, diz do
diretor da área, Genésio Pegoraro.

DIVULGAÇÃO
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Repita rápido: A aranha
arranha a rã. A rã arranha a

aranha. Nem a aranha
arranha a rã. Nem a rã

arranha a aranha.
Juliana Lima, emocionando

durante apresentação de

Natal
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Um show de beleza e elegância do casal Fancieli Tibes

e Rafael Tonietto

Asas da Morte
Nesta quinta-feira (6), o médico Augusto Fonseca da Costa
lança o livro Asas da Morte, resultado de quatro anos de
pesquisas e investigações na qual revela o escandaloso

submundo da aviação experimental no Brasil, da qual uma
das vítimas foi seu próprio filho, que morreu em um acidente

em janeiro de 2015. Será no auditório da Acic, às 19h.

Bela Dança
Põe na agenda: fim de semana
tem o 5º Espetáculo Bela Dança

no Teatro Municipal Sefrin
Filho. Haverá apresentações no

sábado e no domingo.
Ingressos disponíveis na Escola
Bela Dança: (45) 3306-2024 e

99850-0466.

Felicidades!

Leonelio Rigo, Alcides Alves
dos Reis, José Roberto Biagi,
Luis Carlos Ribeiro Machado,

Laurita Zaniolo Camargo, Alan
Borges, Valmor Lemainski,

Itacir Zanatta, Vinicius
Almeida e Lu Rossa Cunha.

Natal para Todos
O Natal para Todos tem uma ampla programação noturna
para encantar você e sua família ao lado da Casinha do

Papai Noel, em frente à Catedral. Hoje, tem apresentação do
Coral Municipal às 20h, seguido do Programa Cultura em

Ação, Banda Tribo de Louvor e Banda Low Bends.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

Em “O sétimo guardião”, Lourdes
Maria consegue se aproximar de Olavo.
Gabriel vai até a casa de Egídio, e
Ondina alerta os guardiães. Stella e
Mirtes trocam ofensas. Valentina
chantageia Eurico para se apropriar do
casarão de Egídio. Lucilene conta a
Júnior sobre o noivado de Gabriel e Luz.
Geandro questiona Lourdes Maria
sobre Olavo e se declara para a
menina, que lhe dá um fora. Judith se
incomoda com as perguntas de Gabriel
sobre o casarão. Rita discute com
Machado. Júnior garante a Gabriel que
lutará por Luz. Nicolau diz a Afrodite
que irá ao colégio de Diana. Marilda faz
um acordo com Valentina.

Júnior fica sabendo

de noivado de

Gabriel e Luz
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Malhação
Érico pede um tempo para pensar em como

ajudar Vagner. Jade desiste de mudar seu visu-
al. Tito e Garoto decidem falar com Marcelo so-
bre a suposta ligação de Heitor. Pérola, Maria
Alice e Rosália saboreiam os quitutes de Márcio.
Paulo sente dores após os treinos com Flora
para a apresentação dos dois. Todos se mobili-
zam para contribuir com o projeto de Bárbara e
Leandro com a comunidade. Marcelo insinua a
Tito que Heitor pode estar com problemas de
memória. Flora reconhece Vagner e pede cuida-
do a Érico.

Espelho da vida
Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/

Julia e Danilo. Flor se emociona ao ver Sheila.
Alain sente ciúmes de Jorge com Cris. Gustavo
troca olhares com Dora, sem que Cris/Julia per-
ceba. Gustavo beija Cris/Julia, que fica perturba-
da. Isabel finge estar com ciúmes de Marcelo
com Mariane. Emiliano namora Lenita em um bar.
Gerson fica tenso quando Sheila pensa em tra-
balhar com a equipe do cinema. Alain se descon-
trola ao ver Cris beijando Jorge em cena. Alain
conta para Cris que é pai de Priscila.

O tempo não para
Livaldo diz a Samuca que está arrependido

por tê-lo abandonado. Teófilo não se lembra de
ter colocado o dinheiro no colchão. Eliseu conta a

Dom Sabino que Cecílio pensa em criar uma
cooperativa com os catadores de material reci-
clável. Nat flagra Vera Lúcia beijando Bento. Ba-
rão flagra Teófilo queimando o dinheiro desvia-
do. Lúcio revela a Betina que sabe que ela está
envenenando Marocas.

SBT
Teresa

Mayra diz que a infidelidade para uma espo-
sa é a pior coisa que pode ocorrer, e ela jamais
perdoaria. Aída pede a Aurora que a acompanhe
em seu casamento. Aurora diz a Aída que não
gosta que fale mal de Teresa porque ela não é
uma má pessoa. Esperança escuta Mayra falar
maravilhas de Rubens e diz a Joana que ele ha-
via pintado a esposa como uma bruxa, mas ela é
uma boa pessoa. Teresa diz a Esperança que ela
deveria destruir o casamento de Rubens. Maria-
no faz uma serenata para Teresa diante da casa
de Arthur. Luisa se sente feliz ao lado de Fernan-
do. Jonhy se zanga com Mariano por ter ocultado
a relação de sua irmã com Rubens.

As aventuras de Poliana
Poliana leva a mala de roupas de seus pais

para a escola e ela desaparece. Luísa demite
Nanci. Rato ameaça Jeferson quando ele se re-
cusa a fazer o que ele quer. Felipa e Letícia abrem
a mala de Poliana. Helô diz para Poliana que vai
dar um jeito de descobrir quem pegou a mala.
Éric e Hugo brigam na escola. Luca Tuber con-
vida Mirela para sair e pede para ela chamar

Raquel. Nanci chega na casa de Branca e diz
que vai ter que morar com ela porque foi demi-
tida. Luísa conta para Poliana que mandou
Nanci embora. Vinícius leva flores para Mire-
la. Nanci conta para Poliana que deixou Wal-
disney entrar na casa.

RECORD
Jesus

Antipas se recusa a permitir o casamento de
Salomé com Longinus. Joana se mostra preocu-
pada com a ideia de usar Abel para fins políticos.
Tomé é tentado pelo Satanás e acaba tomando
vinho. Madalena fala com Zilpa sobre seu amor
por Petronius. Jesus e os apóstolos se despedem
das pessoas em Magdala. Petronius se mostra
frustrado com a ausência de Maria Madalena. Ele
pede para Cassandra ficar de olho em Temina.
Lázaro e Susana trocam palavras de carinho. Sula
discute com Asisa. Um centurião romano pede a
ajuda de Cornélius para conter os judeus. Caius e
Longinus tentam deter Gestas.

BAND
Minha vida

Semra e Ates vão até a mansão conversar
com os pais de Bahar. Nuran não aceita o relaci-
onamento de Ates e Bahar. Bahar ouve Nuran
dizer a Ylias que Efsun quer ficar com Ates. Hülya
pede a Asim que volte. Seçil está chateada por ter
destruído a família de Asim. Efsun conta para
Mehmet que Bahar fugiu com Ates.

 � SBT  � RECORD

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

O apoio da família vai oferecer o suporte de que
você necessita se tiver qualquer problema hoje.
Pense melhor antes de tomar decisões importan-
tes. Não tente controlar tudo, principalmente no
amor. Palpites: 10, 73 e 46. Cor: laranja.

To
ur

o O diálogo terá papel importante nas amizades e
também na vida profissional. Escolha bem as pes-
soas em quem deve confiar na hora de contar um
segredo. Sorte na paquera! Palpites: 29, 11 e 83.
Cor: creme.

G
êm

os

Cuide do andamento do seu serviço direitinho,
pois há chance de incrementar seus ganhos. Boa
fase para quem busca um trabalho. Ciúme atrapa-
lha a vida a dois e também as possíveis paqueras.
Palpites: 39, 30 e 75. Cor: azul vivo.

C
ân

ce
r Invista nos estudos e seus objetivos ficarão mais

próximos de serem realizados. Simpatia e charme
estão em alta nos relacionamentos. Só não permi-
ta que abusem da sua boa vontade - nem na vida
amorosa. Palpites: 67, 85 e 31. Cor: bege.

Le
ão

Siga seu sexto sentido. Você pode descobrir um
segredo. Continue trabalhando duro e evite cha-
mar muita atenção por enquanto. Problemas na
vida a dois podem ser deixados pra trás agora.
Palpites: 77, 86 e 50. Cor: azul-marinho.

V
ir

ge
m O astral é favorável para pedir a ajuda de amigos

para seus planos. Mas mantenha os pés no chão.
A dois, valorizem o que vocês têm em comum. Cres-
ce a atração por pessoa do mesmo círculo social.
Palpites: 15, 51 e 96. Cor: verde.

Li
br

a Bom momento para batalhar por uma promoção
ou aumento de salário. Seu otimismo e vontade de
vencer na vida vão acabar atraindo a ajuda de
que precisa. Companheirismo na vida a dois. Pal-
pites: 52, 43 e 79. Cor: verde-claro.

E
sc

or
pi

ão Boas oportunidades para quem está atrás de novo
emprego. Planos para uma viagem estão protegi-
dos. Sair da rotina anima até a vida amorosa. Al-
guém que mora longe pode ganhar seu coração.
Palpites: 44, 80 e 08. Cor: preto.

S
ag

it
ár

io Vai precisar de jogo de cintura para lidar com
mudanças de última hora. Trabalho voluntário
recebe a proteção dos astros. Procure controlar
seu dinheiro, ok? A paixão também deve esquen-
tar a conquista. Palpites: 99, 18 e 81. Cor: pink.

C
ap

ric
ór

ni
o

Hoje, vai chegar mais longe se unir forças com
colegas e pessoas que têm os mesmos objetivos
que você. As diferenças entre você e seu par de-
vem somar para melhorar a vida a dois. Palpites:
55, 73 e 64. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io Novas oportunidades profissionais podem surgir,

mas terá que ralar mais para que a sua competên-
cia seja reconhecida. Cuide da saúde. O romance
precisa de mais parceria e menos discussão. Pal-
pites: 11, 92 e 20. Cor: branco.

 P
ei

xe
s Não faltam criatividade e inspiração para você li-

dar com todo tipo de atividade. Aproveite para fazer
uma fezinha, a sorte está sorrindo para você! Bom
dia para fazer um programa romântico a dois.
Palpites: 75, 21 e 39. Cor: roxo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 45

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

 Faltando menos de 30 dias
para o fim do ano e a troca de go-
verno, as Penitenciárias Estadu-
al (PEC) e Industrial de Cascavel
(PIC) acabam de passar por mu-
danças na direção. Edinilson Ro-
drigues da Rocha assumiu a dire-
ção da PEC e Henrique Dondoni
será o novo diretor da PIC.

Fontes extraoficiais dão conta de
que, além de diretores e vice-dire-
tores, haverá também mudança nos
chefes de guarda e essas mudan-
ças ainda devem chegar a outras
unidades prisionais do Paraná.

Especula-se que as trocas já
façam parte de ações de transi-
ção de governo.

A assessoria do Depen (Depar-
tamento Penitenciário) não soube

PIC e PEC têm
novos diretores

informar nomes para o cargo de
chefe de guarda, mas confirmou
as trocas de diretoria, dizendo
apenas que se tratam de “deci-
sões administrativas”.

Henrique Dondoni atuava até
então como vice-diretor da PIC. A
reportagem do HojeNews não con-
seguiu contato com ele até o fecha-
mento desta edição.

 NA PEC
Nessa segunda-feira (3), o primeiro ato do novo diretor da PEC, Edinilson
Rodrigues da Rocha, foi conhecer a equipe e as dependências da unidade
para fazer um levantamento das urgências: “Ainda estamos realizando o

reconhecimento da unidade para saber o que será preciso fazer a médio e a
longo prazo. Sabemos que uma das grandes demandas é a restauração do

bloco destruído na última rebelião, então esse primeiro momento é de
análise dessa e de outras necessidades que precisam de atenção”.

Ele informou que não pretende modificar o sistema de trabalho que vem
sendo desenvolvido, pois, segundo ele, “um projeto bem feito deve

continuar”. Antes de ser nomeado para a diretoria da PEC, Edinilson
atuava como vice-diretor da Casa Custódia de Piraquara/ Centro de

Observação Criminológica e Triagem.

Em recuperação
O empresário Sandro Rossi, que foi
vítima de três disparos de arma de
fogo em sua empresa, no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel, não corre mais risco
de morrer.  Segundo a assessoria do
HU (Hospital Universitário), no fim de
semana ele foi transferido para a Ala
G3 e segue em observação pela
equipe médica apresentando um
quadro de recuperação satisfatório.
Sandro foi alvejado na noite do dia 29
de novembro em sua loja, localizada na
Rua Xavantes. Um homem entrou na
loja e disparou três vezes na direção do
empresário, atingindo-o no tórax, na
região pélvica e no pescoço.

AÍLTON SANTOS

ESTRUTURA da unidade é vista como

principal desafio pelo novo gestor

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Criança atropelada
Um menino de 12 anos foi atropelado
no fim da tarde dessa segunda-feira (3)
na BR-277, nas proximidades do
Atacadão, em Cascavel. Segundo
informações obidas com os pais da
criança, ela voltava no colégio quando
tentou atravessar a rodovia e foi
atropelada. O motorista do veículo
fugiu do local sem prestar socorro. O
menino sofreu uma contusão no joelho
direito e escoriações nos braços e foi
levado à UPA Tancredo pelo Siate.

Polícia tem mais
dois homicídios
para elucidar

A delegada Mariana Vieira, res-
ponsável pela Delegacia de Homi-
cídios, falou à imprensa ontem so-
bre os dois homicídios que movi-
mentaram o setor policial no fim de
semana em Cascavel.

O primeiro crime foi registrado
no Bairro Alto Alegre na manhã de
domingo (2). Nesse caso o autor já
está preso e se trata de João Car-
los Schitkoski, de 65 anos, acusa-
do do matar Carlos Roberto de Ara-
újo, de 65 anos.

Ao ser interrogado pela polícia,

ele negou o crime, mas estava com
a roupa e as mãos sujas de san-
gue, o que, segundo a Polícia Civil,
são elementos suficientes para la-
vrar a prisão em flagrante. Ambos
moravam no mesmo local e ele dis-
se que só teria percebido que o
amigo estava morto ao acordar, no
domingo de manhã.

Conforme a polícia, o estado do
corpo indicava que a morte teria
acontecido na noite anterior. João
Carlos está preso e vai responder
pelo homicídio do colega.

ACERTO DE CONTAS
Outro homicídio foi registrado na Estrada Alto São Salvador, área rural de

Cascavel, onde um homem foi encontrado morto a tiros na noite de domingo.
Michel Alexandre da Cunha Silva, de 37 anos, que se identificava como motorista

de Uber (mas não era cadastrado), foi encontrado dentro do Fiat Siena.
Nesse caso, a polícia suspeita que possa ser um acerto de contas, já que com

ele foram encontrados cerca de R$ 950 e dois cheques no total R$ 7 mil, além
de uma pistola 9 milímetros, 17 munições e 5 buchas de cocaína.

De acordo com a delegada Mariana Vieira, a família de Michel informou que
ele tinha passagem por porte de armas, tráfico e já cumpriu pena. A Polícia

vai investigar a morte do rapaz.

Um motociclista sofreu uma fra-
tura exposta ao colidir em uma cami-
onete na manhã de segunda-feira (03)
no Bairro Cataratas, em Cascavel.
Vizinhos que presenciaram o aciden-
te relataram que o motociclista ia
pela Rua Ancelino de Almeida quan-
do uma camionete S-10 cruzou a Rua
Leão Iankoski e houve a colisão.

Segundo os vizinhos, a esquina é
palco de colisões frequentes porque
a sinalização horizontal está pratica-

Esquina perigosa
mente apagada e a placa de “pare”
está encoberta por galhos de árvo-
res e a esquina não oferece muita
visibilidade para os motoristas.

Na batida, o motociclista Rodri-
go Fermiano, de 19 anos, sofreu um
corte profundo no braço esquerdo,
fratura exposta na perna direita e
escoriações pelo corpo. Ele foi en-
caminhado ao HU (Hospital Univer-
sitário). O motorista da camionete
não se feriu.

Colisão entre carro e moto
Uma colisão entre um carro e uma
moto deixou uma pessoa ferida no fim
da tarde dessa segunda-feira (03) no
Centro de Cascavel. O acidente foi
registrado na esquina da Rua
Presidente Kennedy com a Visconde
do Rio Branco. Jeferson Fernando
Barbosa, de 29 anos, estava
consciente, mas teve fratura exposta
no tornozelo direito e após receber os
primeiros atendimentos dos
socorristas do Siate foi encaminhado
para o HU (Hospital Universitário).

Capotamento
A Polícia Rodoviária Federal de Cascavel
foi acionada para registrar um
capotamento na BR-467, na altura do
KM-93, no fim da tarde dessa segunda-
feira (3). Duas mulheres seguiam no
veículo HB20 no sentido Cascavel a
Toledo e a condutora perdeu o controle
da direção. O veículo saiu da pista e
ficou com as rodas para cima no
canteiro, mas ninguém se feriu.

AÍLTON SANTOS
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Cascavel Futsal Joaçaba Futsal Pato Futsal

Aos poucos, o elenco do
Cascavel Futsal vai ganhando
forma para 2019. Depois de
anunciar o retorno do goleiro Alê
Falcone, as renovações com o pivô
Jorginho e os alas Adeirton e
Madson, e o reforço do ala
Rabisco, além da contratação do
técnico Cassiano Klein, a diretoria
da Serpente confirmou a renovação
com o incansável fixo Issamu, que,
aos 40 anos de idade, chegará à
sua 17ª temporada na equipe. Os
dirigentes também anunciaram a
contratação do pivô Deivão, que
estava na Assoeva, em
Venâncio Aires (RS).

Equipe comandada pelo técnico Cassiano
Klein, o Joaçaba Futsal eliminou o Jaraguá, do
técnico Fernando Ferretti, na semifinal do
Campeonato Catarinense e avançou à decisão
do Estadual. Em casa, no último sábado, o
Joaçaba venceu por 1 a 0 o jogo de volta da
semifinal, depois de ter vencido por 3 a 2 fora
de casa. A conquista da vaga é inédita. Em
cinco anos de participação na Divisão Especial,
é a primeira vez que o Joaçaba chega à final da
competição. Após a boa campanha na primeira
fase, com a vice-liderança na tabela, agora os
joaçabenses vão brigar pelo título do
campeonato contra o Tubarão, que venceu o
Joinville na outra semifinal. O jogo de ida será
sábado (8), às 11h, em Joaçaba, e a volta será
no dia 16 em Tubarão. As duas partidas serão
transmitidas ao vivo pelo canal SporTV.

Com apoio de sua fiel torcida, que
fez longas filas desde às 7h para lotar
o Ginásio Dolivar Lavarda, o Pato
Futsal goleou o Atlântico por 6 a 0,
no domingo, e saiu na frente na
decisão da Liga Nacional. Agora, o
time que deixou para trás Marreco,
Corinthians e Magnus só precisa de
um empate em Erechim (RS), no
domingo (16), para conquistar o
título inédito. Já os gaúchos, apesar de
terem feito a melhor campanha na
temporada, terão que vencer para
forçar a prorrogação. Se conseguirem,
a vantagem muda de lado, e aí será o
Pato que terá que vencer o tempo
extra para ser campeão.

O canoísta cascavelense Marco Antônio
Voight Navarro, de 16 anos, estreia hoje
em competições internacionais. Atleta do
CRC (Clube de Regatas Cascavel), ele
faz parte da equipe da seleção brasileira
no Campeonato Sul-Americano da
categoria Cadete, competição que será
realizada até domingo em Buenos Aires,
na Argentina. Marco (foto) esteve em
São Paulo na última semana em
treinamento com os demais atletas da
seleção. Ele competirá em cinco provas na
capital argentina: K1-500m, K2-500m,
K2-1000m, K4-500m e K4-1000m.

CRC

A peneirada do FC Cascavel foi considerada um sucesso pelos olheiros do time cascavelense. Ao todo foram 695 inscritos,
com idade de 14 a 18 anos. Eles foram avaliados pelos treinadores das categorias sub-17 e sub-19 da Serpente Aurinegra,
Jean Pereira e Sidiclei, respectivamente. Os aprovados passarão a fazer parte das categorias de base da equipe cascavelense.

FC CASCAVEL
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 Maior vencedor do Campeona-
to Brasileiro, agora com dez títulos,
dois a mais que o segundo coloca-
do Santos, o Palmeiras deu show
na edição 2018 e quebrou diversos
recordes na competição.

Com 23 jogos sem perder, o Ver-
dão bateu o recorde de invencibili-
dade do Brasileirão de pontos cor-
ridos (desde 2003), superando a
sequência invicta de 19 partidas do
Corinthians de 2017.

O Verdão também é dono agora do
melhor turno da história dos pontos
corridos, desde que o campeonato

Campeão de recordes

NOVA MARCA?
O Palmeiras 2018 também igualou a segunda maior invencibilidade do clube no

Brasileirão. Os 23 jogos sem derrotas igualaram a marca do esquadrão
alviverde bicampeão de 1993/94, que ficou o mesmo período invicto entre os
dois anos. O desafio agora é superar a maior série invicta da história do clube
no Brasileirão, conquistada por outra equipe bicampeã nacional: a Segunda

Academia, que passou 26 jogos seguidos sem perder entre 1972 e 1973.

passou a ter 20 clubes. Com 47 pon-
tos, 14 vitórias e saldo positivo de 24
gols, o Palmeiras derrubou outra mar-
ca corintiana. A campanha palmeiren-
se é ligeiramente superior à do primei-
ro turno do Corinthians de 2017, por
um gol a mais de saldo.

O Palmeiras perdeu apenas qua-
tro vezes no Campeonato Brasilei-
ro deste ano, todas elas antes da
chegada de Felipão. Com isso, igua-
lou o recorde do São Paulo de 2006,
que também só foi derrotado em
quatro jogos naquela campanha.

Decacampeão brasileiro, o Palmeiras esteve muito
bem representado na premiação da competição
realizada pela CBF. A festa foi ontem à noite, na
sede da entidade, no Rio de Janeiro, mas, como
praxe, o time vencedor já esperava dominar a

premiação antes mesmo do anúncio dos melhores.
Expectativa ainda maior tinha o atacante Dudu,

camisa 7 palmeirense e craque do Brasileirão 2018.
O comandante do Verdão, Luis Felipe Scolari, foi o

melhor técnico. O treinador, aliás, deixou o
campeonato invicto, com 16 vitórias e seis empates, num aproveitamento de
90% dos pontos. Aliás, com 54 pontos conquistados, dos 60 disputados, Felipão

ficaria à frente de 13 times na classificação se fosse um time. O triunfo no
Brasileirão ainda serviu para Felipão se isolar ainda mais como o técnico brasileiro

mais vencedor da história. Agora o gaúcho soma 27 títulos na carreira. O
segundo colocado da lista é Vanderlei Luxemburgo, com 23 troféus no currículo -

o último deles, o Campeonato Pernambucano de 2017 pelo Sport.

 Craque (s) do Brasileirão

 PREMIAÇÃO DO BR-18
1º .... Palmeiras ..................... R$ 18.069.300,00
2º .... Flamengo ..................... R$ 11.373.030,00
3º .... Internacional .................. R$ 7.759.170,00
4º .... Grêmio ......................... R$ 5.633.370,00
5º .... São Paulo .................... R$ 4.092.165,00
6º .... Atlético-MG .................. R$ 2.763.540,00
7º .... Atlético-PR ................... R$ 2.391.525,00
8º .... Cruzeiro ....................... R$ 2.072.655,00
9º .... Botafogo ....................... R$ 1.806.930,00
10º .. Santos .......................... R$ 1.594.350,00
11º ... Bahia ............................ R$ 1.381.770,00
12º .. Fluminense ................... R$ 1.222.335,00
13º .. Corinthians ................... R$ 1.062.900,00
14º .. Chapecoense ............... R$ 956.610,00
15º .. Ceará ........................... R$ 850.320,00
16º .. Vasco ........................... R$ 744.030,00

ARTILHEIROS

Gabriel (Santos)
18 gols

R. Oliveira (Atlético-MG)
13 gols

Pablo (Atlético-PR)
12 gols

Menos gols, mais público
O Brasileirão 2018 terminou com média
de 2,17 gols por jogo, a pior da
competição em termos de produção
ofensiva desde 1990 (1,89). Foi também
a segunda pior temporada história. A
“seca” dos artilheiros contrastou com a
empolgação dos torcedores nas
arquibancadas. Afinal, o campeonato
deste ano ostenta a melhor média de
público desde a criação dos pontos
corridos. Concluídas 380 partidas, o
Brasileirão superou a casa de 20.000
espectadores pela primeira vez desde
2003. Antes, nunca havia passado da
marca de 18.000 torcedores por jogo.

Diego Souza (São Paulo)
12 gols

Leandro Pereira (Chape)
11 gols

Nico López (Inter)
11 gols



HOJE NEWS16
HOJE NEWS, 04 DE DEZEMBRO DE 2018


