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MPF investigará UPAs
O Ministério Público Federal abriu inquérito para fiscalizar projetos e aplicações de recursos em Unidades
de Pronto-Atendimento (UPAs) em 61 municípios brasileiros. Cascavel é a única cidade do Paraná incluída

na ação. Os trabalhos em Cascavel serão conduzidos por André Borges Uliano e Andressa Caroline de
Oliveira Zanette, membros do MPF lotados na Procuradoria da República de Cascavel.
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A Copa Truck passará a valer
como campeonato brasileiro e o ca-
lendário de 2018 contará com nove
datas e corridas no exterior. Essas fo-
ram as principais novidades do coque-
tel de apresentação do projeto do
segundo ano da categoria, realizado
na noite de terça-feira numa casa de
eventos da zona sul de São Paulo.
Conduzido por Carlos Col, executivo da
Mais Brasil, empresa que passa a res-
ponder pela promoção da Copa Truck,
o encontro reuniu pilotos, chefes de
equipe, patrocinadores, representantes
das fábricas e federações e o presiden-
te da Confederação Brasileira de Auto-
mobilismo, Waldner Bernardo.

A Copa Truck estreou no final de
maio depois de um período de “ges-
tação” de pouco mais de 40 dias. Com
formato de torneios regionais – Cen-
tro-Oeste, Nordeste e Sul/Sudeste -,
nasceu com seis rodadas duplas com
vencedores independentes e o cam-

Brutos de volta

peão das copas que será conhecido
dia 17 de dezembro no encerramen-
to da temporada em São Paulo.

Agora com mais tempo para or-
ganização, o anseio de pilotos e equi-
pes por um número maior de provas
pôde ser atendido. Para 2018 o siste-
ma de copas foi mantido e ampliado.
Serão agora quatro – incluindo a Mer-
cosul, com etapas em Buenos Aires
(ARG) e Rivera (URU) – e cada uma de-
las funcionará como seletiva para a Gran-
de Final marcada para dezembro em
Curitiba, quando o título será definido.

Três pilotos, que receberão res-
pectivamente as copas de ouro, pra-
ta e bronze, estarão automaticamen-
te classificados para a decisão, o que
aumentará a importância de cada
competição e conservará o suspen-
se em torno do campeão até à última
corrida.

TUDO EM CASA
Fora da temporada de apresentação da Copa Truck, neste ano, o piloto
cascavelense Diogo Pachenki participou da reunião desta semana em São Paulo e
já viabiliza recursos para retornar à categoria dos Brutos em 2018. No ano
passado ele foi o terceiro da classificação geral final da Fórmula Truck. No
próximo ano, a abertura da Copa Truck será no berço das corridas de caminhões
no País. A prova marcada para o dia 25 de março no Autódromo Zilmar Beux,
em Cascavel, dará início à disputa.

COPA TRUCK 2018
 Copa Sul
25/3 Cascavel
15/4 Guaporé (RS)

 Copa Sudeste
27/5 Curvelo (MG)
A definir São Paulo

 Copa Centro-Oeste
29/7 Campo Grande (MS)
26/8 Goiânia (GO)

 Copa Mercosul
16/9 Buenos Aires (ARG)
7/10 Rivera (URU)

 Grande Final
9/12 Curitiba

Brutos de volta
FOTO: RODRIGO RUIZ/GRUPO FINANCIAL
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O Ministério Público Federal
abriu inquérito civil público para fis-
calizar projetos e aplicação de re-
cursos na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza e UPAs dos
loteamentos Sanga Funda e Angra
dos Reis, em Cascavel. A ação co-
ordenada pelo MPF ainda não têm
data definida e abrange 61 municí-
pios. Cascavel é a única cidade do
Paraná em que ocorrerá essa ação.

Conforme informações da Comu-
nicação do MPF, o relatório do Minis-
tério da Saúde apontou que a obra
de construção da UPA 24h em Cas-
cavel apresenta percentual de execu-
ção em 0.18%, conforme última atu-
alização no Sistema de Monitoramen-
to de Obras - Sismob, em 08/08/
2016. Os trabalhos em Cascavel
serão conduzidos por André Borges
Uliano e Andressa Caroline de Olivei-
ra Zanette, membros do MPF lotados
na Procuradoria da República de Cas-

UPAs na mira do MPF

O relatório do Ministério da Saúde revela que, apesar de terem recebido financiamento
federal para a construção e pleno funcionamentos dos estabelecimentos, os municípios
não concluíram as obras ou realizaram os serviços de forma satisfatória.
Essa ação em nível nacional é uma iniciativa da Câmara de Direitos Sociais e
Fiscalização de Atos Administrativos do MPF. O procurador da República,
Edilson Vitorelli, responsável pelo Grupo de Trabalho Saúde, afirma que a ação
surgiu para investigar fatores que contribuíram para o aumento expressivo do
número de unidades inacabadas ou inativas, por conta da falta de planejamento na
execução do programa. De acordo com o MPF, no caso das unidades básica de
saúde, os recursos haviam sido transferidos pelo Ministério da Saúde para que
fossem adaptados ao funcionamento das UPAs. No entanto, o aparelhamento não
foi finalizado pelos gestores. A falta de uma análise mais aprofundada dos serviços
necessários para o fluxo de atendimento dentro  de cada rede de urgência e
emergência de cada região, resultou em unidades inclusas ou que nem saíram do
papel ainda. Para o MPF, a fiscalização é imprescindível para avaliar a execução
dos recursos, bem como a estruturação das Redes de Urgência e Emergência.

cavel. A equipe de reportagem enca-
minhou à Secom da Prefeitura de Cas-
cavel demanda sobre o assunto, mas
até o fechamento desta edição não
obteve retorno.

LOCAL onde
deveria ter sido
construída a UPA
Sanga Funda
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Tribunal de Contas
Em 2015, o Tribunal de Contas da
União (TCU) realizou diversas
fiscalizações na área da Saúde, incluindo
a construção de UPAs e UBSs. As
ações foram executadas em dez estados e
43 municípios, em que foram avaliadas a
construção de 119 UBSs e 35 UPAs,
no valor de, aproximadamente, R$ 137
milhões. Em 95% dos casos, foram
constatados atrasos injustificados nas
obras e serviços dos locais.

 Reportagem: Vandré Dubiela
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Competição organizada pela
Liga de Futebol de Cascavel e que
movimenta atletas de escolinhas
de toda a região, o Campeonato
Regional de Futebol Menores terá
extensa programação para os pró-
ximos dias, incluindo jogos no fe-
riado de quarta-feira (14), aniver-
sário de Cascavel.

Os confrontos da rodada, todos
válidos pela primeira fase, terão iní-
cio sábado, com sete jogos em Cas-
cavel. No campo da Campo da Asso-
ciação Globoaves, o time da casa
mede forças com as equipes da Es-
colinha do Clube de Subtenentes e
Sargentos/Professor Willian pelas
categorias sub-13 (às 9h) e sub-11 (às
10h). Outros cinco jogos serão no cam-
po do Santa Cruz: Capitão L. Marques
x Real do Iguaçu (14h, sub-15), Operá-
rio AC x Real do Iguaçu (15h, sub-13),
Tuiuti x Guaraniaçu (16h, sub-13), Cas-
cavel SW x Guaraniaçu (17h, sub15) e
Cefa x Guaraniaçu (18h, sub-11).

No domingo pela manhã serão
dois jogos (sub-11 e sub-13) em Tole-
do, no Estádio 14 de Dezembro, en-
tre a equipe local e a cascavelense
AUF (Associação Universitária de Fu-
tebol), que na segunda-feira à tarde
medirá forças com seus times sub-11
(18h) e sub-13 (19h) com a CSSCVEL/
Prof. Willian no Ninho da Cobra.

Na quarta-feira (14), será a vez dos
toledanos visitarem Cascavel para me-
direm forças com os times da Goboa-
ves. Serão quatro jogos durante a tar-
de, com início às 14h e término às 18h.

FOTOS: LFC

Jogos no feriado

ADULTO
Pela categoria adulta, os dirigentes das equipes amadoras da cidade têm
reunião marcada nesta terça-feira, às 19h, na secretaria de Esportes e Lazer,
para tratar de assuntos referentes a campeonatos para 2018.
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engessamento do sistema
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos:Fábio Donegá

“ Somos favoráveis à volta da doação de
pessoa jurídica, contra a criação desse

fundo exclusivamente público

“

“Distritão”
É difícil explicar para um eleitor
que o candidato que ele votou,
que teve um grande número de
eleitores, não foi eleito, e que
outro, menos votado, conseguiu
uma “cadeira”, no caso de
vereadores, deputados... Mas, o
sistema atual aproveita melhor os
votos do que um sistema
majoritário, e não beneficia
apenas grandes partidos.
“Digamos que o distritão
funcionasse, efetivamente. Se os
35 candidatos mais votados da
cidade ocuparem cadeiras de
vereadores, por exemplo, e serem
somados esses votos, não dá 15%
do total. Por isso que o sistema
proporcional aproveita melhor os
votos”, explica.
O “distritão”, criticado pela
maioria dos deputados federais e
considerado como um retrocesso
aos partidos políticos, foi um item
derrubado na reforma.

Não haverá mais propaganda eleitoral gratuita em horário específico, como antes. A
partir do ano que vem, todas as propagandas serão por inserção. Ou seja, horários
aleatórios durante a programação. “Há tempo específico determinado para candidatura
de cada cargo. E a legislação permitiu também postagens patrocinadas. É permitido que
se use a ferramenta Facebook, por exemplo, mas apenas para enaltecer sua própria
candidatura, e não para atacar adversários. Inclusive, a previsão legislativa que trata do
assunto tornou isso um crime eleitoral”, pontua.

 “É permitido que se use a
ferramenta Facebook, por

exemplo, mas apenas para
enaltecer sua própria

candidatura, e não
para atacar

adversários”

Propaganda eleitoral
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FCC na
seleção
estadual

 A Copa de Seleções Estaduais Sub-20 terá início no dia 17 com a rodada
de ida da primeira fase: Amapá x Tocantins e Roraima x Rondônia. Esses

jogos definirão dois times na segunda fase, que já conta com as 22 seleções
estaduais melhores ranqueadas na CBF. O Paraná está no Grupo 6 ao lado

de Espírito Santo e Rio Grande do Norte. No total, são oito chaves, das quais
apenas os líderes avançarão de fase. A seleção paranaense estreará no dia 1º
de dezembro contra os capixabas. Dois dias depois enfrentará os norte-rio-

grandenses em busca da vaga às quartas de final.

O desempenho do time
sub-19 do FC Cascavel, que
comandado pelo técnico Ivan
Carlos Mororo está na semifi-
nal do Campeonato Paranaen-
se da categoria neste ano, ren-
deu a dois atletas da equipe a
convocação para a seleção
paranaense que disputará a
primeira edição da Copa de Se-
leções Estaduais Sub-20, pro-
movida pela CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol).

Foram convocados o za-
gueiro Guilherme Turmina Chi-
esa, que é toledano, e o ata-
cante Denilsom da Silva, úni-
cos representantes do Oeste
na equipe do Estado. Serão
outros sete jogadores do Pa-

raná Clube e cinco do Londri-
na, além de um de Indepen-
dente SJ e uma da Portugue-
sa Londrinense.

Para a competição, a Fe-
deração Paranaense de Fute-
bol formou a comissão técni-
ca com profissionais do Para-
ná Clube. O técnico será Luci-
ano Simm, acompanhado de
Rafael Lopes na preparação fí-
sica, Jean Jetikoski na prepa-
ração dos goleiros e Ozeas de
Lara como massagista.

Copa de Seleções Estaduais Sub-20

ATACANTE Denilsom da Silva

ZAGUEIRO Guilherme Chiesa

SANDRA ZAMA
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A reforma política, aprovada neste
ano, começa a valer para as eleições do
ano que vem e gera tanta dúvida quanto
polêmica. Uma das principais mudanças,
e a que mais criou revolta na população,
foi a criação do fundão partidário, com
dinheiro público: R$ 1,7 bilhão para fi-
nanciamento de campanha.

Medida que, diante dos problemas
financeiros do país, fez com que os bra-
sileiros “desgostassem” ainda mais
de política. O advogado Orlando Moi-
sés Pessuti, membro do Iprade (Insti-
tuto Paranaense de Direito Eleitoral),
explica a “confusão” toda e avalia as
principais mudanças.

Segundo ele, os membros do Insti-
tuto, na maioria, não concordam com a
criação do fundo. “Somos favoráveis à
volta da doação de pessoa jurídica, con-
tra a criação desse fundo exclusivamen-
te público, porque essa novidade enges-
sa o sistema e deixa o dinheiro na mão
dos partidos. Qssue não necessaria-
mente devem destinar para todos os
candidatos de forma igualitária”.

Para o especialista, o fundo parti-
dário vai favorecer mais dos mesmos.
“O fim da doação de pessoa jurídica,
para nós, foi um retrocesso. Com uma
bandeira de que vai acabar com a cor-
rupção, tirou-se uma grande fonte de
arrecadação de campanhas. Não é só
empresa que doa para campanha com
fim de ter um resultado. O próprio elei-
tor faz isso. Tanto que grande parte dos
casos de corrupção, de compra de
voto, ocorre por parte do eleitor. Que
chega com conta de luz, ou qualquer
outra conta, esperando benefício, e
vota no candidato específico”, explica.

Fundo partidário,
PARA 2018

 FIM DAS COLIGAÇÕES
Outra mudança importante é a previsão de fim das coligações para a
eleição de 2020. Que traz consigo um grande problema: a
sobrevivência dos partidos. “O tempo de propaganda eleitoral e
o dinheiro destinado vai ser de acordo com a representatividade
do partido no Congresso. E, sem as coligações, a maioria dos
partidos não sobrevive sozinha. Boa parte vai ficar fora dessa
visibilidade toda. A tendência é de que os partidos ou vão
se unir ou vão ser extintos”, afirma.
Se o fim das coligações for mantido, cada partido
precisará atingir o quociente eleitoral para conseguir uma
cadeira. “Também acredito que isso será revisto antes
de 2020, porque os partidos não vão
sobreviver dessa forma”.

 O fundo partidário já vale para 2018. E há limite de gas-
tos para cada candidato. “É muito dinheiro, e é o próprio
partido que vai decidir para onde vai o dinheiro dentro da
coligação. Se o partido vai coligar, cada partido vai ter um
valor. Há vários critérios, toda uma matemática que precisa
ser feita nessa distribuição”.

Para ele, o fundo deve ser revisto para as eleições de
2020. “Essa é minha opinião pessoal. Há movimento no
Congresso para voltar a doação de pessoa jurídica. Mas nin-
guém teve coragem de fazer isso em um cenário de Lava Jato.
Acredito que haja um ambiente para retornar a doação de
pessoa jurídica com regras mais claras. Com doação nomi-
nal, e exigência de se doar para candidatos de uma mesma
coligação. Por que aí sim as empresas têm uma bandeira. Aí
elas demonstram a participação no processo democrático,
e traz um pouco mais de transparência”, comenta.
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A reta final da Série B ficou ain-
da mais equilibrada depois da 34ª
rodada, encerrada terça-feira. Prin-
cipalmente na parte de cima da ta-
bela, com o empate do líder Inter-
nacional, as vitórias do vice-líder
América-MG e do terceiro coloca-
do Ceará, a derrota do quarto colo-
cado Paraná Clube e o empate do
quinto colocado Oeste. Essas cin-
co equipes concentram as maiores
probabilidades do acesso.

Série B quase definida
Empatados com 63 pontos - o time

gaúcho leva vantagem nos critérios de
desempate -, Inter e América-MG po-
dem garantir vaga na Série A neste
sábado, desde que vençam seus con-
frontos e o Oeste tropece na rodada.
O Colorado receberá o Vila Nova e o
Coelho desafiará o Figueirense, en-
quanto o Oeste visitará o Juventude.

Já o Paraná Clube precisa ligar o
sinal de alerta. A derrota para o Bra-
sil de Pelotas foi a segunda seguida

Zona da degola
Já a zona da degola tem três das
quatro vagas praticamente defini-
das. ABC, Náutico e Santa Cruz

têm 99% de chances de cair para
Série C. O time de Natal (RN) e o
de Recife (PE) podem ter a degola
confirmada neste fim de semana.
Para isso, basta não vencerem
seus jogos. O ABC receberá o
Criciúma amanhã e o Náutico

receberá o Londrina no sábado.

da Gralha, que só não saiu do G4
porque o Oeste empatou em casa
com o Figueirense. O revés no Rio
Grande do Sul fez o time parana-
ense ver suas chances de acesso
cair de 71% para 57%, mas ainda
assim segue dependendo de suas
próprias forças. Amanhã o time
volta a atuar em casa, contra o Lu-
verdense. Nos últimos cinco jogos,
o Paraná Clube acumula uma vitó-
ria, três derrotas e um empate.

SONHO VIVO
Já o Londrina venceu o Goiás e emplacou
sua segunda vitória seguida no
campeonato, e a quinta nos últimos seis
jogos. Com isso o Tubarão ganhou mais
esperança pelo acesso, pois entrou na
rodada com 1% de chance e agora tem
7%, sendo o último time dentre os que
têm possibilidade de subir à Série A, na
sétima colocação. O Londrina foi quem
mais somou pontos nos últimos cinco jogos
e na terça-feira foi beneficiado pelos
tropeços de Paraná Clube (4º), Oeste
(5º) e Vila Nova (6º).
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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, 09 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz
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Secretaria a menos
A secretaria extinta na reforma administrativa da

Prefeitura foi a de Ação Comunitária, e não a de
Assistência Social, como divulgado na edição de

ontem, na página 05 desta editoria. Das 17
secretarias, apenas 13 permanecerão. A proposta foi

para a Câmara de  Vereadores com pedido de urgência
e deve ser avaliada e votada em um prazo de 30 dias.

Cultura
O que está gerando
mais polêmica nessa
história toda é a
junção da Secretaria de
Cultura com a de
Esportes, que juntas
viraram Secretaria de
Esporte e Cultura.
Também há a previsão
da criação de um
Fundo de Cultura,
defendido, inclusive,
pelo atual diretor da
pasta, Luciano Biaggi.
Segundo ele, a
fundação fará com que
o setor consiga
captação externa de
recursos para os

eventos. Mas, tem mais
gente da Cultura que
não tá muito
convencida disso não...

Denúncia no MP
O vereador Celso Dal
Molin protocolou ontem
uma denúncia na 10ª
Promotoria e na 7ª
Promotoria do MP
(Ministério Público) a
respeito da falta de
pessoal no Nucria
(Núcleo de Proteção a
Criança e ao
Adolescente) e na
Delegacia da Mulher. O
pedido foi pela
abertura de ação civil
pública do MP contra
o Estado.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois do protocolo da reforma administrativa
na Câmara, a expectativa agora é para os novos
“nomeados” do primeiro escalão.

 E como são 4 secretarias a menos, a espera é de que
também tenha “baixa” nesse processo todo. Quem será
que vai sair?

Os vereadores da Comissão de Segurança Pública e
Trânsito realizaram ontem uma audiência pública
para discutir o funcionamento das distribuidoras
de bebidas em Cascavel. O debate reuniu
autoridades de segurança e também proprietários
de estabelecimentos que discutiram a respeito das
normas e das legislações para a venda de bebidas
alcoólicas

Depois de todas as ir-
regularidades constata-
das nos quilômetros roda-
dos do transporte escolar
rural de Cascavel, uma
das empresas que faz o
serviço, a R.F Oliveira re-
cebeu um aditivo de valor
no contrato por parte da
Prefeitura de Cascavel.

O valor é de R$
276.361,87, equivalente
ao índice de reajuste anu-
al de 5,36%. O valor que
será pago a mais foi divul-
gado em diário oficial.

Porém, o aditivo foi
dado contra a vontade

Aditivo
pela Justi-

çapela atual administração.
A empresa ganhou na Jus-
tiça o direito. “Não só pela
questão das irregularida-
des no cumprimento do
contrato, mas também
pela medida de conten-
ção de gastos, o Municí-
pio não estava disposto a
conceder o reajuste, mas
a empresa entrou com
uma ação na justiça para
buscar o pagamento do
reajuste e obteve decisão
judicial favorável”, respon-
deu, em nota, a Secom.

Nos primeiros seis meses deste ano, a Semed
(Secretaria de Educação) fez uma fiscalização nas
linhas e constatou que, por dia, 1,5 mil quilômetro é
feito a menos do que consta em contrato. As
empresas não receberam bem a avaliação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

F iscalização

ADITIVO foi concedido por meio de decisão judicial
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Embalado por três vitórias seguidas no Brasileirão, o que não acontecia desde a edição
2015 da competição, o São Paulo recebe a Chapecoense nesta noite, às 20h, no
Pacaembu, em busca de seguir pontuando para confirmar matematicamente a fuga do
rebaixamento e ganhar moral para começar a pensar de vez em uma vaga na Libertadores.
O time paulista tem 1% de chance de queda e 18% de chance de terminar o
campeonato no G7 - pode virar G9 caso Grêmio e Flamengo ainda comemorem títulos
internacionais este ano. Nesta noite, o meia Shaylon, formado na Chapecoense, ganha a
vaga de Cueva (foto) no meio de campo. O peruano está com a seleção de seu país
para disputar a repescagem da Copa do Mundo 2018 - fará o jogo de ida na Nova
Zelândia neste sábado. Na Chape, que está a três pontos do São Paulo, Gilson Kleina
não conta com zagueiro Grolli, lesionado.

Embalado por duas vitórias consecutivas e quatro
jogos sem derrotas, o Coritiba desafia o Fluminense
nesta noite num jogo de desesperados por pontos no
Brasileirão. A partida, marcada para as 21h no Maraca-
nã, fecha a 33ª rodada da competição. O Coxa iniciou
a jornada na 15ª posição, a penúltima fora da zona de
rebaixamento, com três pontos de vantagem para o
Z4 e a quatro pontos do Flu, 13º colocado.

 Coxa x Flu

Novidades
na seleção

Com cinco novidades e a du-
pla de zaga reserva, o técnico Tite
encaminhou, ontem, a formação
da seleção que enfrentará o Ja-
pão em partida amistosa em Lille
(FRA), nesta sexta-feira, às 10h
pelo horário brasileiro.

A maioria das mudanças na
equipe titular já era prevista:
Danilo no lugar de Daniel Alves,
Fernandinho no de Renato Au-
gusto, e Giuliano no de Pauli-
nho. Essa última vaga seria de
Philippe Coutinho, mas sua le-
são na coxa atrapalhou os pla-
nos de Tite, que queria obser-
vá-lo mais centralizado.

A principal surpresa ficou

por conta da dupla de zaga:
Thiago Silva e Jemerson na
equipe, e os habituais titu-
lares Marquinhos e Miranda
entre os reservas.

Assim, o 11 inicial do Brasil
contra o Japão terá: Alisson;
Danilo, Thiago Silva, Jemerson
e Marcelo; Casemiro; Fernan-
dinho, Giuliano, Willian e Ney-
mar; Gabriel Jesus.

Pelo rodízio de capitães pro-
movido pelo técnico Tite, Willi-
an carregará a braçadeira con-
tra os japoneses. A ideia do trei-
nador é que todo o grupo te-
nha senso de liderança e res-
ponsabilidade no grupo.

BRASILEIRÃO
20h Atlético-MG x Atlético-GO
20h São Paulo x Chapecoense
21h Fluminense x Coritiba

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
17h45 Croácia x Grécia
17h45 Irl. do Norte x Suíça

JOGAM HOJE
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No mês passado destaquei a importância do Outubro
Rosa na batalha contra o câncer de mama. Dessa forma,
nada mais justo também ressaltar a campanha Novembro
Azul, que visa conscientizar e prevenir os homens em
relação ao câncer de próstata.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a cada 36
minutos um homem morre no Brasil vítima de câncer de
próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) o
país deve apresentar 61 milhões de casos diagnosticados
da doença em 2017. São número preocupantes que exigem
atenção do poder público e, especialmente, da sociedade.

Inegavelmente o câncer de próstata é uma realidade
extremamente presente na vida dos brasileiros, porém o
maior desafio que reside no trabalho de prevenção ainda é
superar o preconceito que existe entre os homens em
realizar os exames.

Apesar de muitos homens terem receio em realizar os
exames, especialmente o de toque retal, é importante
avaliar que isso pode salvar sua vida. A Sociedade Brasi-
leira de Urologia (SBU) aponta que cerca de 20% dos
pacientes de câncer de próstata são diagnosticados já
em fase avançada da doença, o que limita as possibilida-
des de tratamento.

O combate contra qualquer doença depende das infor-
mações sobre seus sintomas e efeitos, bem como dos
cuidados que nós mesmos precisamos tomar para evitar
cenários em que relutamos realizar os exames, atrasan-
do o diagnóstico e facilitando o desenvolvimento da doen-
ça. Todos estão sujeitos a enfrentar essa doença e a melhor
forma de evitá-la é colocar os cuidados com a saúde aci-
ma de qualquer medo ou preconceito.

NOVEMBRO AZUL

 Cartilha
O Conseg, Conselho
Comunitário de Segurança
Pública de Cascavel fará
amanhã o lançamento de
uma cartilha sobre
segurança. A Cartilha
População Segura será
apresentada durante café da
manhã na Sala Paraná, na
Acic, durante evento
destinado a líderes dos mais
diversos setores organizados
locais. A cartilha, que traz
informações sobre segurança
e prevenção a crimes, foi
elaborada pelo Conseg.

NOTAS
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 “O que vejo neste
momento são

colaboradores sendo
punidos e

perseguidos pelas
verdades que
disseram. As

delações dos últimos
anos fizeram o país
olhar no espelho”.

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

A decisão do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
antecipar o 13º
salário dos
servidores
aquecendo a
economia local.

As ações violentas
e criminosas de
alguns
movimentos que
se alastram pelo
país e causam
prejuízos
incalculáveis.

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

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Pancadas de
chuva isoladas

CHEIA
03/12 - 13h42

Pancadas de
chuva e trovoadas

Nublado com
chuvas isoladas

Nublado com
chuvas isoladas

Marcello Richa
Presidente do Instituto Teotônio Vilela do Paraná

 “Panfletaço”
O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região fará a
distribuição de panfletos
amanhã, participando do
dia nacional de
mobilização contra as
reformas trabalhista e
previdenciária. Sobre a
reforma trabalhista, as
mudanças da CLT
(Consolidação das Leis do
Trabalho) foram aprovadas
pelo Congresso Nacional
este ano e sancionadas pelo
presidente da República em
julho passado.

AGÊNCIA BRASIL

Wesley Batista,
dono da JBS
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Cursos discutem mercado de trabalho
na construção civil e a crise

Tema fez parte do Fórum Peda-
gógico e Fórum de Egressos dos
cursos de Arquitetura e Urbanis-
mo e de Engenharia Civil.

Em conjunto, os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo e de Enge-
nharia Civil da Universidade Para-
naense – Unipar realizaram mais
uma edição do Fórum Pedagógico
e Fórum de Egressos, trazendo
como tema ‘O mercado de traba-
lho na construção civil e a crise’.

Assuntos diferenciados foram
abordados na primeira noite de
evento. O diretor da Unidade, pro-
fessor Gelson Uecker, palestrou
sobre ‘Empreendedorismo na cri-
se’, a engenheira civil Maria
Montini Domingues falou sobre

‘Desafios da construção civil na cri-
se’, e, representando o Sindus-
con, palestrou o arquiteto e pro-
fessor Flávio Uren, atentando para
‘O caminho profissional’.

As coordenadoras, professo-
ras Deborah Paciornik e Neusa
Beltrame, destacam que a ideia
é pensar que, a crise, embora tra-
ga momentos difíceis, pode ser
geradora de opor tunidades:
“Pode-se entender que o bom
profissional se destaca nos mo-
mentos de crise, através da de-
dicação e competência”.

Em outro momento, ex-alunos
foram convidados para compar-
tilhar a vida pós Universidade e
como lidar com os obstáculos

impostos pelo mercado de traba-
lho. Estiveram presentes os pro-
fissionais Tiago Bandeira, Gabri-
ela Medina, Bruna Gazzoni,
Maycon Meyer (Arquitetura), Ân-
gelo Rober to Freitas, Ever ton
Braga e Gizéli Dobrantz.

A intenção foi pontuar suas tra-
jetórias na formação e atuação -
dificuldades de inserção no merca-
do de trabalho, quem são os clien-
tes da crise, como se organizar em
períodos de crise para continuar
atuante no mercado de trabalho,
expectativas antes da formatura e
a realidade que encontraram e con-
selho aos alunos. Os professores
Emerson Santos e Juliane Camar-
go presidiram a mesa.

 Egressos compartilham
experiências com acadêmicos

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
Mensalão
O Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu ontem que condenados
não ficam livres do pagamento
das multas oriundas do processo
ao receberem indulto anual
editado pela Presidência da
República. Por maioria, a Corte
negou recurso protocolado pelo
ex-tesoureiro do extinto PL,
Jacinto Lamas, condenado na
Ação Penal 470, o processo do
mensalão, em 2013, para deixar
de fazer o pagamento parcelado
de R$ 370 mil, após ter recebido
o benefício.

Automóveis
A produção de veículos no Brasil
subiu 5,3%, em outubro, na
comparação com setembro. No mês
passado, foram produzidos 249,9
milhões de automóveis. No
acumulado de janeiro a outubro,
foram produzidas 2.236.890
unidades, 28,5% a mais do que no
mesmo período de 2016. Os dados
foram divulgados ontem pela
Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea). Já as vendas de carros
subiram 1,8% em outubro em
comparação com setembro.

Enem
A Polícia Federal (PF) deflagrou
ontem a Operação Adinamia, para
desarticular uma organização
criminosa especializada em fraudar
concursos públicos e processos
seletivos para ingresso no ensino
superior, por meio Enem, no Ceará
e em outros estados da Federação.
“As formas da fraude consistiam na
violação antecipada de lacres para
acesso às provas do Enem e
concursos e/ou utilização de
candidato piloto e de ponto
eletrônico, com a transmissão dos
gabaritos”, diz a PF em nota.

Temer muda
comando da PF

O presidente Michel Temer re-
solveu nomear o delegado Fernan-
do Segóvia para o cargo de dire-
tor-geral da Polícia Federal (PF). Se-
góvia vai substituir o atual diretor-
geral, Leandro Daiello.

O anúncio foi feito por meio
de nota do Ministério da Justi-
ça na tarde de ontem, após Se-
góvia e o ministro da Justiça,
Torquato Jardim, terem sido re-
cebidos por Temer.

Formado em direito pela Univer-
sidade de Brasília, Segóvia está
há 22 anos na PF. Foi superinten-
dente regional da PF no Maranhão
e adido policial na África do Sul.
Em boa parte de sua carreira, exer-

ceu funções de inteligência nas
fronteiras do Brasil.

Leandro Daiello estava no car-
go desde 2011, nomeado na ges-
tão do então ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, e já havia
manifestado interesse em deixar
o cargo. Na nota, o ministro da Jus-
tiça, Torquato Jardim, faz um agra-
decimento pessoal e institucional
a Daiello por sua “competente e
admirável administração da Polí-
cia Federal nos últimos seis anos
e dez meses”.

SEGÓVIA foi anunciado ontem como novo
diretor-geral da PF

DIVULGAÇÃO
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A Copa Truck passará a valer
como campeonato brasileiro e o ca-
lendário de 2018 contará com nove
datas e corridas no exterior. Essas fo-
ram as principais novidades do coque-
tel de apresentação do projeto do
segundo ano da categoria, realizado
na noite de terça-feira numa casa de
eventos da zona sul de São Paulo.
Conduzido por Carlos Col, executivo da
Mais Brasil, empresa que passa a res-
ponder pela promoção da Copa Truck,
o encontro reuniu pilotos, chefes de
equipe, patrocinadores, representantes
das fábricas e federações e o presiden-
te da Confederação Brasileira de Auto-
mobilismo, Waldner Bernardo.

A Copa Truck estreou no final de
maio depois de um período de “ges-
tação” de pouco mais de 40 dias. Com
formato de torneios regionais – Cen-
tro-Oeste, Nordeste e Sul/Sudeste -,
nasceu com seis rodadas duplas com
vencedores independentes e o cam-

Brutos de volta

peão das copas que será conhecido
dia 17 de dezembro no encerramen-
to da temporada em São Paulo.

Agora com mais tempo para or-
ganização, o anseio de pilotos e equi-
pes por um número maior de provas
pôde ser atendido. Para 2018 o siste-
ma de copas foi mantido e ampliado.
Serão agora quatro – incluindo a Mer-
cosul, com etapas em Buenos Aires
(ARG) e Rivera (URU) – e cada uma de-
las funcionará como seletiva para a Gran-
de Final marcada para dezembro em
Curitiba, quando o título será definido.

Três pilotos, que receberão res-
pectivamente as copas de ouro, pra-
ta e bronze, estarão automaticamen-
te classificados para a decisão, o que
aumentará a importância de cada
competição e conservará o suspen-
se em torno do campeão até à última
corrida.

TUDO EM CASA
Fora da temporada de apresentação da Copa Truck, neste ano, o piloto
cascavelense Diogo Pachenki participou da reunião desta semana em São Paulo e
já viabiliza recursos para retornar à categoria dos Brutos em 2018. No ano
passado ele foi o terceiro da classificação geral final da Fórmula Truck. No
próximo ano, a abertura da Copa Truck será no berço das corridas de caminhões
no País. A prova marcada para o dia 25 de março no Autódromo Zilmar Beux,
em Cascavel, dará início à disputa.

COPA TRUCK 2018
 Copa Sul
25/3 Cascavel
15/4 Guaporé (RS)

 Copa Sudeste
27/5 Curvelo (MG)
A definir São Paulo

 Copa Centro-Oeste
29/7 Campo Grande (MS)
26/8 Goiânia (GO)

 Copa Mercosul
16/9 Buenos Aires (ARG)
7/10 Rivera (URU)

 Grande Final
9/12 Curitiba

Brutos de volta
FOTO: RODRIGO RUIZ/GRUPO FINANCIAL
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O Ministério Público Federal
abriu inquérito civil público para fis-
calizar projetos e aplicação de re-
cursos na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza e UPAs dos
loteamentos Sanga Funda e Angra
dos Reis, em Cascavel. A ação co-
ordenada pelo MPF ainda não têm
data definida e abrange 61 municí-
pios. Cascavel é a única cidade do
Paraná em que ocorrerá essa ação.

Conforme informações da Comu-
nicação do MPF, o relatório do Minis-
tério da Saúde apontou que a obra
de construção da UPA 24h em Cas-
cavel apresenta percentual de execu-
ção em 0.18%, conforme última atu-
alização no Sistema de Monitoramen-
to de Obras - Sismob, em 08/08/
2016. Os trabalhos em Cascavel
serão conduzidos por André Borges
Uliano e Andressa Caroline de Olivei-
ra Zanette, membros do MPF lotados
na Procuradoria da República de Cas-

UPAs na mira do MPF

O relatório do Ministério da Saúde revela que, apesar de terem recebido financiamento
federal para a construção e pleno funcionamentos dos estabelecimentos, os municípios
não concluíram as obras ou realizaram os serviços de forma satisfatória.
Essa ação em nível nacional é uma iniciativa da Câmara de Direitos Sociais e
Fiscalização de Atos Administrativos do MPF. O procurador da República,
Edilson Vitorelli, responsável pelo Grupo de Trabalho Saúde, afirma que a ação
surgiu para investigar fatores que contribuíram para o aumento expressivo do
número de unidades inacabadas ou inativas, por conta da falta de planejamento na
execução do programa. De acordo com o MPF, no caso das unidades básica de
saúde, os recursos haviam sido transferidos pelo Ministério da Saúde para que
fossem adaptados ao funcionamento das UPAs. No entanto, o aparelhamento não
foi finalizado pelos gestores. A falta de uma análise mais aprofundada dos serviços
necessários para o fluxo de atendimento dentro  de cada rede de urgência e
emergência de cada região, resultou em unidades inclusas ou que nem saíram do
papel ainda. Para o MPF, a fiscalização é imprescindível para avaliar a execução
dos recursos, bem como a estruturação das Redes de Urgência e Emergência.

cavel. A equipe de reportagem enca-
minhou à Secom da Prefeitura de Cas-
cavel demanda sobre o assunto, mas
até o fechamento desta edição não
obteve retorno.

LOCAL onde
deveria ter sido
construída a UPA
Sanga Funda

A
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Tribunal de Contas
Em 2015, o Tribunal de Contas da
União (TCU) realizou diversas
fiscalizações na área da Saúde, incluindo
a construção de UPAs e UBSs. As
ações foram executadas em dez estados e
43 municípios, em que foram avaliadas a
construção de 119 UBSs e 35 UPAs,
no valor de, aproximadamente, R$ 137
milhões. Em 95% dos casos, foram
constatados atrasos injustificados nas
obras e serviços dos locais.

 Reportagem: Vandré Dubiela
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Giro da
Violência

Acidente BR-467
Uma mulher de 51 anos, Marlene
Michelluzi, ficou ferida ontem em um
acidente na BR-467, próximo ao
viaduto da Rua Jorge Lacerda. Segundo
testemunhas, ela seguia de Toledo a
Cascavel quando teria sido fechada por
outro veículo, causando uma saída de
pista. Uma viatura do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) que
passava pelo local prestou os primeiros
atendimentos até a chegada do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
Integrado ao Trauma em Emergência).
Marlene estava com contusões e foi
encaminhada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Tombamento de caminhão
Um caminhão de leite tombou na
madrugada de ontem, na PR-180,
próximo ao distrito de Rio do Salto.
O motorista João Paulo Davila Gabriel,
de 30 anos, disse a polícia que foi
surpreendido por uma caminhonete
que estava com as luzes apagadas e
que, ao tentar desviar, acabou caindo
às margens da rodovia. Dentro do
veículo estava uma carga de leite,
carregada em Santa Cruz do Monte
Castelo e tinha como destino Três
Barras do Paraná. Com contusões
leves, João Paulo foi atendido pelo
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Roubo e corrupção de menores
Um homem de 27 anos foi preso
ontem, por policiais civis do setor de
crimes e estelionatos da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) em Cascavel.
Contra ele existia um mandado de prisão
pelos crimes de roubo e corrupção de
menores, além de ser investigado por ser
suspeito de repassar diversos cheques
“frios” no comércio local. O homem foi
detido na Rua Castro Alves, na área
central da cidade e foi encaminhado à
carceragem da 15ª SDP.

Reforço para Quedas
Policiais civis da 15ª SDP (Sub-

divisão Policial) de Cascavel foram
enviados para Quedas do Iguaçu
para reforçar a equipe que investi-
ga o assassinato do secretário de
obras, Jair de Andrade, o “Bichei-
ro”, na manhã de ontem.

Segundo informações da polícia
local, Jair saiu de casa para traba-
lhar e teria percebido que estava
sendo seguido. Ele tentou voltar
para a residência, localizada na
Rua Cedro, no Bairro São Cristóvão,
mas no momento em que saiu do
carro foi surpreendido por bandidos
fortemente armados que o execu-
taram sem que o mesmo conse-
guisse reagir.

Os atiradores estariam em um
carro branco e encapuzados e fugi-
ram logo após o crime. O veículo
foi encontrado, momentos depois,

pela Polícia Militar, completamen-
te destruído na entrada do Assen-
tamento Celso Furtado.

20 tiros
Jair foi alvejado por cerca de 20 disparos de arma de fogo e cápsulas de
diversos calibres, dentre eles fuzil, pistola 380 e espingarda 12, foram
encontrados pela perícia. Ele já havia sido alvo de um atentado no início
do ano. De acordo com o delegado-chefe da 15ª SDP, Adriano Chohfi,
toda a investigação está a cargo do delegado de Quedas do Iguaçu,
Michel Leite Pereira da Silva. “Daremos o apoio necessário e policiais de
Cascavel foram até a cidade para respaldar a investigação”.

SECRETÁRIO DE OBRAS de Quedas do
Iguaçu, Jair Andrade, foi executado na
manhã de ontem

Policiais militares do Pelotão de Choque e do Serviço Reservado do 5º
CRPM (Comando Regional da Polícia Militar) apreenderam, na terça-feira,
um veículo carregado com dez caixas de cigarros do Paraguai. As equipes
receberam denúncia, via 181, de que em uma casa, na Rua Padre José
Maurício, no Bairro Alvorada, estava chegando um carregamento de
contrabando. Além do produto foi apreendido mais R$ 5 mil em dinheiro.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Divulgação

LOCAL 07CASCAVEL, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Kaefer defende desoneração
O deputado Alfredo Kaefer

(PSL-PR) defendeu ontem a manu-
tenção das atuais regras que
desoneram a folha de pagamen-
to de 50 setores da produção na-
cional atualmente. “O Congresso
Nacional desonerou a folha de pa-
gamento dos setores produtivos,
foi um grande avanço e lamenta-
velmente o governo federal man-
dou uma medida provisória que
derrubamos, mas hoje [ontem]
enviou um projeto de lei oneran-
do a folha de pagamento nova-
mente”, disse Kaefer durante au-
diência da CPI da JBS

“A oneração vai reduzir com-
petitividade das empresas, vai
tirar em um ano de R$ 8 bilhões
a R$ 10 bilhões dos 50 setores
atendidos. Não se deve discutir
menor ou maior alíquota, mas de-
fendo o sistema absolutamente
racional que implantamos. É mui-
to mais fácil fiscalizar a contribui-
ção previdenciária através de fa-
turamento do que pela folha de
pagamento”, completou.

EMPREGOS
Kaefer também defendeu a manutenção dos empregos nas empresas
investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. “Deve
se punir os malfeitos dos diretores das empresas, mas temos que mudar a
lei de delação e leniência, por uma razão muito simples, as CNPJ’s não
cometem crime. As empresas tem que ser preservadas, os empregos tem que
ser preservados, se os acionistas estão respondendo, as empresas não foram
afetadas em nada. Se há uma penalidade pecuniária, ela terá que ser
estabelecida pelas ações que os donos ou diretores tenham. As empresas
são umas, e seus diretores são outros”.

PASSADO
O deputado lembrou de

situações semelhantes como
ocorridas agora nos anos de

1995/1996 no sistema
financeiro do Brasil. “Alguns
diretores cometeram erros e

estruturas bancárias seculares
construídas no Brasil foram

jogadas na lata de lixo porque se
misturou a atitude dos diretores

e as empresas”, disse.
Ele citou ainda do exemplo do
Banco Econômico que teve à

época a intervenção e liquidação
decretada. O banco tinha quase

100 anos de fundação”,
pontuou.KAEFER diz que ao onerar folha,

competitividade é reduzida

AGÊNCIA CÂMARA
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Só cinco trabalhadores
Sem telhado, sem janelas, e

com paredes por fazer. Essa é a
realidade da nova sede da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Norte, que
já era para estar inaugurada desde
o fim de outubro. Segundo o muni-
cípio, a entrega oficial faz parte das
atividades alusivas aos 66 anos de
Cascavel e deve acontecer no dia
30 de novembro.

Porém, de acordo com os servi-
dores municipais que estão traba-
lhando na obra, com a quantidade
de funcionários que estão lá, a
sede não será entregue no prazo.

De acordo com um dos servido-
res, que preferiu não se identificar,
seriam necessárias pelo menos
mais 20 pessoas, trabalhando em
ritmo acelerado para dar conta de
tudo o que ainda há por fazer. “Quan-
do começou até tinha mais gente,
mas agora por conta da instalação
da decoração natalina, todos saí-
ram daqui e foram pra lá, deixando
de lado o que pra nós é prioridade”.

Segundo ele, não se trata ape-
nas do acabamento, como vem sen-
do anunciado pelo município.

“Como vocês podem ver, tem até
pedaço de parede por ser feita.
Nenhuma tem reboco, o telhado
está no começo, faltam portas e
janelas além de toda a parte do
acabamento por si só, que é o que
demanda mais trabalho e tempo”.

A OBRA
A obra da UPS Norte foi iniciada
no começo de agosto deste ano
com o desafio de ser entregue no
prazo máximo de 90 dias. Com
140 metros quadrados além de
espaço para estacionamento, a
implantação da nova sede é uma
parceria entre o Município e os
moradores da região norte, com o
apoio da Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel)
Norte. Os moradores ficaram
responsáveis pela aquisição do
material e o município fez a cessão
do terreno e da mão de obra.

A reportagem do Hoje News entrou em contato com a Secretaria de
Comunicação Social de Cascavel questionando a respeito da quantida-
de de servidores da Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) que
estão trabalhando no local. Segundo nota encaminhada pela Cohavel,
os dados apresentados não procedem e que atualmente o quadro de
funcionários na obra é de sete a oito funcionários, dependendo da de-
manda apresentada diariamente.

Ainda segundo a nota, a partir de hoje um pintor será remanejado
para a decoração natalina e assim que finalizar a pintura, retorna para a
obra da UPS Norte. A Cohavel reforça ainda que a obra será entregue dia
30 de novembro, conforme previsto, uma vez que elas estão dentro do
cronograma normal. Além disso, três serviços (concreto usinado, colo-
cação das janelas e divisórias) são terceirizados.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Segundo
trabalhadores,
profissionais

saíram da obra
para fazer a

instalação da
decoração de Natal

C ontestação
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O prefeito Leonaldo Paranhos
usou as redes sociais para
anunciar que a Prefeitura vai an-
tecipar o pagamento do 13º sa-
lário dos servidores municipais.
Em parcela única, os servidores
irão receber o pagamento no dia
24 de novembro. Isso represen-
ta R$ 23,6 milhões injetados na
economia local.

“Não é mérito. Pagar o décimo
é obrigação. Estamos antecipando
o pagamento num sinal de respei-
to aos servidores. E contribuindo
para aquecer o comércio no fim do
ano. No dia 1º de dezembro paga-
mos os salários de novembro. Se-
rão mais de R$ 50 milhões em uma
semana”, enfatizou o prefeito.

O 13º salário é um benefício que
todos os trabalhadores têm direi-
to. As empresas têm até o dia 30
de novembro para pagar a primei-
ra parcela e a segunda até o dia
20 de dezembro.

BRASIL
O pagamento do décimo terceiro
salário deve injetar cerca de R$
200,5 bilhões na economia
brasileira este ano, um crescimento
de 4,7% na comparação ao ano
passado. O valor previsto
corresponde a cerca de 3,2% do
Produto Interno Bruto (PIB) do
país e foi divulgado hoje (8) pelo
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
O levantamento não considera
trabalhadores autônomos e
assalariados sem carteira que
devem receber algum tipo de
abono de fim de ano.
Do total a ser pago, R$ 132,7
bilhões (66,2%) são destinados
a trabalhadores formais. O
restante, cerca de R$ 67,7
bilhões (33,8%), será pago a
aposentados e pensionistas.

Prefeitura
antecipa 13º

Paranhos anunciou
ontem a antecipação

do 13º salário

DIVULGAÇÃO

Mudança de escola
Na semana passada foi anunciada a mudança na forma de atendimento da
Escola Municipal Luiz Carlos Ruaro para o próximo ano. A instituição, que

atualmente atende somente 58 alunos do Pré ao 5º ano, passará a oferecer
vagas somente para a Pré-escola.

Os alunos que atualmente estudam na escola serão transferidos para as
escolas mais próximas e para facilitar o processo e auxiliar as famílias na

escolha da nova escola, a Secretaria de Educação divulga uma lista de vagas
disponíveis nas escolas mais próximas à Escola Luiz Carlos Ruaro.

São mais de 900 vagas do Pré ao 5º ano disponíveis nas nove escolas que
ficam nas proximidades do Jardim Gramado. A lista de escolas pode ser

acessada no portal da prefeitura (www.cascavel.pr.gov.br).
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Roubo a joalheria

Continuam as buscas ao ter-
ceiro envolvido no assalto ocorri-
do na tarde de terça-feira em uma
joalheria no centro de Cascavel.
Imagens de câmeras de seguran-
ça do estabelecimento comerci-
al auxiliaram a polícia a identifi-
car o trio que chegou ao local já
anunciando o assalto.

Armados e de cara limpa,
eles usaram uma mochila para
“juntar” joias, relógios e demais
produtos de valor do estabeleci-
mento. Logo após o crime, a Polí-
cia Militar foi acionada e ainda
na terça-feira dois dos envolvidos
no caso foram presos.

O primeiro deles, que estava
em um veículo fora da joalheria e
prestou apoio na fuga. Acir Maxi-
miano de Souza, de 33 anos, foi
preso em uma casa, na Rua São
Roque, no Bairro Morumbi. Lá as
equipes encontraram o Astra usa-
do no assalto e parte das joias.

I nterlagos
O segundo estava no Bairro Interlagos e foi detido por policiais do
Serviço Reservado com apoio da UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte, no Conjunto Araucária. Com eles estavam os produtos
roubados: joias avaliadas em R$ 1 mil, um relógio que não teve o valor
divulgado pela polícia e os R$ 200 que estavam no caixa da empresa.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Dois dos acusados foram presos pela Polícia Militar

JOIAS E RELÓGIOS foram recuperados com os envolvidos

Roubo a joalheria
HOJE NEWS 09CASCAVEL, 09 DE NOVEMBRO DE 2017
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.003
Furtos 2.868
Veículos (furtos/roubos) 874
Outros 2.997

Acidentes 2.336
Colisões 2.154
Atropelamentos 178
Mortes 46

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel cumpriram
ontem um mandado de apreensão
contra um jovem de 18 anos, acu-
sado de matar, no dia 4 de outu-
bro, Silvair Ferreira de Morais.

De acordo com a delegada Mari-
ana Vieira, o crime foi praticado pelo
jovem dois dias antes dele comple-
tar a maioridade. Por conta disso,
ele foi encaminhado ao Cense (Cen-
tro de Socioeducação).

Segundo as investigações, Silva-
ir teria saído da casa da mãe mo-
mentos antes e, na Rua Xavantes,
quase esquina com a Rua Bororós,
no Bairro Santa Cruz, teria parado
um Astra, momento em que foi al-
vejado na cabeça.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Antes da maioridade

 Silvair foi
morto dentro do
carro, no Bairro

Santa Cruz

Além do jovem, uma segunda
pessoa, que estava na motocicleta
utilizada no crime, segue foragida.
Socorristas do Siate (Serviço Inte-
grado de Atendimento ao Trauma em
Emergência) chegaram a ser acio-
nados, mas Silvair morreu na hora.
Câmeras de segurança auxiliaram
a polícia na elucidação do crime.

Um Citroën C5 foi completamente destruído pelo fogo na noite de terça-feira em
Cascavel. O carro estava abandonado há alguns dias na Rua Wilmar Karvat,
próximo a marginal da BR-467, no Loeteamento Piovezan. Militares do Corpo
de Bombeiros chegaram a ser acionados por populares para conter as chamas, mas
quando chegaram ao local nada puderam fazer. Horas antes, uma equipe da
Polícia Militar tinha ido no endereço para verificar a situação do veículo, com
placas de Botucatu (SP), mas como nada de anormal além da falta das rodas foi
detectado, nada foi feito. O carro não possuía queixa de furto ou roubo.

 AÍLTON SANTOS

Antes da maioridade
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Adote uma cartinha!

 Cartas escritas
pelas crianças ao
Papai Noel podem
ser adotadas pela

população

Como funciona

Nesta sexta-feira (10), em Cas-
cavel, haverá a abertura oficial da
Campanha Papai Noel dos Correi-
os. A cerimônia será na Central
de Distribuição da agência, na
Rua Maranhão, 450.

A campanha, que é realizada há
28 anos, é uma iniciativa dos pró-
prios funcionários e já se tornou uma
das maiores campanhas de Natal
do País. Conforme os Correios, esta
é uma das principais ações de res-
ponsabilidade social da empresa.

Para fazer parte desta corrente
do bem basta adotar uma cartinha
escrita por crianças diretamente ao
Papai Noel e, sempre que possível,
atender aos pedidos de presentes.
Na maioria das vezes, as famílias
das crianças que escrevem a carta
se encontram em situação de vul-
nerabilidade social.

Qualquer criança pode fazer seu
pedido, inclusive os estudantes das
escolas da rede pública (até o 5º ano
do ensino fundamental) e de insti-
tuições parceiras como Cmeis (Cen-
tros Municipais de Educação Infan-
til), abrigos, orfanatos e núcleos
socioeducativos, que desde 2010
foram contempladas na campanha.

A adoção na campanha é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartas enviadas
pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida são disponibilizadas na casa do Papai
Noel ou em outras unidades da empresa. Os Correios não entregam cartas para adoção
diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam
disponíveis apenas nos locais indicados pela empresa.
Os presentes são recebidos nos pontos divulgados pelos Correios para que
posteriormente a entrega seja feita no próprio fluxo postal. Não é permitida a entrega
direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança
não é informado ao padrinho.
Este ano, o Papai Noel dos Correios contará com uma novidade: o piloto da adoção
de cartinhas on-line em algumas localidades, porém só valem para moradores das cidades
de Belém, Cuiabá, Porto Alegre, Recife e São Paulo. Em Cascavel, os pontos de coleta
e entrega das cartinhas serão divulgados apenas amanhã, durante a cerimônia.
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Cursos discutem mercado de trabalho
na construção civil e a crise

Tema fez parte do Fórum Peda-
gógico e Fórum de Egressos dos
cursos de Arquitetura e Urbanis-
mo e de Engenharia Civil.

Em conjunto, os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo e de Enge-
nharia Civil da Universidade Para-
naense – Unipar realizaram mais
uma edição do Fórum Pedagógico
e Fórum de Egressos, trazendo
como tema ‘O mercado de traba-
lho na construção civil e a crise’.

Assuntos diferenciados foram
abordados na primeira noite de
evento. O diretor da Unidade, pro-
fessor Gelson Uecker, palestrou
sobre ‘Empreendedorismo na cri-
se’, a engenheira civil Maria
Montini Domingues falou sobre

‘Desafios da construção civil na cri-
se’, e, representando o Sindus-
con, palestrou o arquiteto e pro-
fessor Flávio Uren, atentando para
‘O caminho profissional’.

As coordenadoras, professo-
ras Deborah Paciornik e Neusa
Beltrame, destacam que a ideia
é pensar que, a crise, embora tra-
ga momentos difíceis, pode ser
geradora de opor tunidades:
“Pode-se entender que o bom
profissional se destaca nos mo-
mentos de crise, através da de-
dicação e competência”.

Em outro momento, ex-alunos
foram convidados para compar-
tilhar a vida pós Universidade e
como lidar com os obstáculos

impostos pelo mercado de traba-
lho. Estiveram presentes os pro-
fissionais Tiago Bandeira, Gabri-
ela Medina, Bruna Gazzoni,
Maycon Meyer (Arquitetura), Ân-
gelo Rober to Freitas, Ever ton
Braga e Gizéli Dobrantz.

A intenção foi pontuar suas tra-
jetórias na formação e atuação -
dificuldades de inserção no merca-
do de trabalho, quem são os clien-
tes da crise, como se organizar em
períodos de crise para continuar
atuante no mercado de trabalho,
expectativas antes da formatura e
a realidade que encontraram e con-
selho aos alunos. Os professores
Emerson Santos e Juliane Camar-
go presidiram a mesa.

 Egressos compartilham
experiências com acadêmicos

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
Mensalão
O Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu ontem que condenados
não ficam livres do pagamento
das multas oriundas do processo
ao receberem indulto anual
editado pela Presidência da
República. Por maioria, a Corte
negou recurso protocolado pelo
ex-tesoureiro do extinto PL,
Jacinto Lamas, condenado na
Ação Penal 470, o processo do
mensalão, em 2013, para deixar
de fazer o pagamento parcelado
de R$ 370 mil, após ter recebido
o benefício.

Automóveis
A produção de veículos no Brasil
subiu 5,3%, em outubro, na
comparação com setembro. No mês
passado, foram produzidos 249,9
milhões de automóveis. No
acumulado de janeiro a outubro,
foram produzidas 2.236.890
unidades, 28,5% a mais do que no
mesmo período de 2016. Os dados
foram divulgados ontem pela
Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea). Já as vendas de carros
subiram 1,8% em outubro em
comparação com setembro.

Enem
A Polícia Federal (PF) deflagrou
ontem a Operação Adinamia, para
desarticular uma organização
criminosa especializada em fraudar
concursos públicos e processos
seletivos para ingresso no ensino
superior, por meio Enem, no Ceará
e em outros estados da Federação.
“As formas da fraude consistiam na
violação antecipada de lacres para
acesso às provas do Enem e
concursos e/ou utilização de
candidato piloto e de ponto
eletrônico, com a transmissão dos
gabaritos”, diz a PF em nota.

Temer muda
comando da PF

O presidente Michel Temer re-
solveu nomear o delegado Fernan-
do Segóvia para o cargo de dire-
tor-geral da Polícia Federal (PF). Se-
góvia vai substituir o atual diretor-
geral, Leandro Daiello.

O anúncio foi feito por meio
de nota do Ministério da Justi-
ça na tarde de ontem, após Se-
góvia e o ministro da Justiça,
Torquato Jardim, terem sido re-
cebidos por Temer.

Formado em direito pela Univer-
sidade de Brasília, Segóvia está
há 22 anos na PF. Foi superinten-
dente regional da PF no Maranhão
e adido policial na África do Sul.
Em boa parte de sua carreira, exer-

ceu funções de inteligência nas
fronteiras do Brasil.

Leandro Daiello estava no car-
go desde 2011, nomeado na ges-
tão do então ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, e já havia
manifestado interesse em deixar
o cargo. Na nota, o ministro da Jus-
tiça, Torquato Jardim, faz um agra-
decimento pessoal e institucional
a Daiello por sua “competente e
admirável administração da Polí-
cia Federal nos últimos seis anos
e dez meses”.

SEGÓVIA foi anunciado ontem como novo
diretor-geral da PF

DIVULGAÇÃO
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Poemas e desenhos
Até 30 de novembro, o
artista plástico André

Boniatti estará expondo sua
arte na Sala Verde da

Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos. É uma série de

desenhos e poemas
intitulados “Contorções e

Distorcionismos”. A
Biblioteca funciona das

8h30 às 19h.

CineSesc
Diagnosticado com um grave problema de coração, Daniel
Blake (Dave Johns), um viúvo de 59 anos, tem indicação

médica para deixar de trabalhar. Mas quando tenta receber
os benefícios do Estado para sua subsistência, vê-se

enredado numa burocracia injusta e constrangedora. É essa
história que será apresentada nesta sexta-feira pelo projeto

CineSesc, às 19h, no Centro Cultural Gilberto Mayer. A
entrada é gratuita.

Feirão da Cidadania
Dia 25 de novembro ocorre a primeira edição do Feirão da
Cidadania. O evento vai reunir algumas entidades para que

a  população conheça o trabalho desenvolvido e saiba
como fazer parte por meio de doações, trabalho voluntário

e auxílio diverso.
oOo

Para a primeira edição, vão  participar Albergue Noturno
André Luiz, Apofilab, Cascavel Rosa, Centro Educacional

Nossa Senhora Aparecida, Hospital Uopeccan, JCI Cascavel,
Molivi e Programa Impulso. O Feirão da Cidadania será
realizado das 9h às 13h, em frente à Caixa Econômica

Federal, da Avenida Brasil, 6.266.

A Cia de Dança & Arte
Jenifer Lima foi

homenageada pela
Câmara Municipal pelos
25 anos da fundação da
companhia. O vereador
Gugu Bueno entregou o
título Votos de Louvor e
Congratulações, durante

cerimônia
realizada terça-feira

Não dura o mal onde não
dura o bem,

mas é frequente um
transformar-se no outro.

MichelangeloRegina Sperança, do Projeto Livrai-Nos, a escritora Anna
Luíza Steinkopf e Teresinha Braga, durante evento na

Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos

Em breve, a mais nova Técnica em
meio ambiente, GABRIELA DALLABRIDA.

O registro é de Fernando Pedro

DIVULGAÇÃO

SECOM
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Uma das casas no mesmo ter-
reno em que Maria Conceição
Queiroz Meira, a Maria Paraguaia,
vivia no Loteamento Novo Mundo,
no Bairro Cascavel Velho, deverá
ser desocupada até o dia 30 no-
vembro. No total são três casas
no mesmo espaço e uma delas já
foi desocupada.

Por conta das investigações
com relação à mulher, acusada de
manter menores em situação aná-
loga à escravidão, o poder público
decidiu que os imóveis onde ela e
outras famílias moravam e que fo-
ram cedidos pela Cohapar (Com-
panhia de Habitação do Paraná)
deverão ser desocupados por con-
ta de desvio de finalidades.

O secretário de Administra-
ção, Cletírio Feistler, afirmou que
a partir de informações e análi-
se de termos dos convênios fir-
mados no passado pelo Municí-
pio com a Cohapar, a Prefeitura
notificou essas pessoas a deso-
cuparem os imóveis para que fos-
sem devolvidos à Companhia,
colocando fim ao impasse. Uma
casa já foi desocupada e a da
Maria Paraguaia está fechada,
mas com os móveis no interior.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Resta uma casa para ser desocupada no
TERRENO onde vivia Maria Paraguaia

Prazo
correndo

O coordenador regional da Cohapar, Severino Folador, afirma que aguar-
dará o posicionamento da prefeitura para definir os próximos encami-
nhamentos. “Ainda não há uma definição do que será feito com os imó-
veis. Precisamos da notificação das desocupações para que, então, o
caso seja analisado pelo Estado”. A prefeitura deverá oficializar a entre-
ga dos imóveis após a desocupação da última casa.

Ainda em 2015 o Município foi notificado pela Companhia para que
realizasse a devolução dos imóveis, uma vez que as finalidades que
justificavam o convênio não eram atendidas.
Na casa de Maria Paraguaia, onde ainda estão os móveis dela, deveria
funcionar uma clínica odontológica pública e ao lado uma casa de sopa para a
população carente. No mesmo terreno foi construída ainda uma casa de
madeira para abrigar uma terceira família. A polícia teve conhecimento dessa
situação com a denúncia de Maria Paraguaia de que um menino de pouco mais
de um ano havia sido abandonado no local.  Após investigações, foi
constatado que uma menina de nove anos e uma adolescente de 17, sem
documentos, viviam com Maria Paraguaia, que permanece detida em Corbélia.
A polícia segue com investigações para descobrir a família dos três
menores e há suspeita do tráfico internacional de pessoas, já que eles têm
origem paraguaia. Após a determinação para desocupação dos imóveis,
houve polêmica por conta de que as famílias teriam autorização da
Cohapar para se instalarem no local.

C ohapar

N otificação
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Na região norte de Cascavel um
novo componente viário se integra
à Rua Gandhi. A ciclofaixa, que
inicia na ciclovia da Avenida
Barão do Rio Branco e em como
destino o novo Terminal de
Transbordo Nordeste, foi
instalada há poucos dias. A
interligação entre o começo da
Barão, que é na Avenida Brasil
até o novo terminal, totaliza cerca
de três quilômetros de via
exclusiva para ciclistas. As obras
fazem parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) e
recebem recursos do BID
(Banco Interamericano
de Desenvolvimento).

Mudança na linha
As fortes chuvas que caíram

na semana passada em Cas-
cavel e destruíram a ponte so-
bre a Rua Antonio Damian
obrigaram a Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito) a alterar a li-
nha de ônibus Terminal Oeste/
Claudete –via Novo Milênio).

Com o desabamento da
ponte, o local precisou ser in-
terditado para o tráfego de ve-
ículos e a reconstrução não
deve ficar pronta antes de 60
dias. Com isso, os veículos
do transporte coletivo muda-
ram a rota e estão trafegan-
do por outras ruas.

O itinerário fica nesta confi-
guração até que a Rua Antônio
Damian volte à normalidade, e
os horários não tiveram altera-
ções. Segundo o departamen-
to responsável pelo transpor-
te coletivo na Cettrans, os mo-
toristas estão conseguindo
cumprir as escalas.

 Sentido Terminal Oeste – Bairro
Terminal Oeste, Rua JK,

Rua Recife, Rua Nereu Ramos,
Rua Alcir da Motta,

Rua Jorge Larcerda, Marginal
BR-467, Rua Antônio
Damian, Novo Milênio.

 Sentido Bairro – Terminal Oeste
Novo Milênio, Rua Antônio Damian,

Rua Giovani Palma de Lima,
Rua Cacequi, Rua Presidente Bernardes,

Rua Cruz Alta, Rua Alberi Antônio
Richard, Rua Alcir da Motta, Rua Jorge
Lacerda, Avenida Brasil, Terminal Oeste.

AÍLTON SANTO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20

LOCAL14 HOJE NEWS, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

Bebidas em debate
O VI Seminário Mercosul de Be-

bidas promovido pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), trouxe a
Cascavel ontem especialistas para
debater e trazer informações e ino-
vações sobre todas as etapas pro-
dutivas de bebidas alcoólicas, não
alcoólicas e funcionais.

 Em seu pronunciamento na abertura do seminário, o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, aproveitou para reafirmar o compromisso da atual adminis-
tração em tornar a Fundetec uma referência na pesquisa e também na agilida-
de dos processos. “Um dos nossos grandes desafios é tornar a nossa cidade
dinâmica. Temos aqui, na Fundetec, uma bela estrutura física e também o
maior patrimônio que são os nossos servidores. E entendo que o Poder Público
ainda deve muito a Fundetec”, disse o prefeito.

C ompromisso

DESAFIOS
Entre os muitos desafios da
Fundetec, Paranhos destacou a
consolidação do laboratório da
fundação que ainda depende de
ações “políticas e
administrativas”. “Estou aqui,
hoje, para confirmar essa decisão
e garantir ao nosso quadro de
servidores os investimentos e dar
vazão as ideias, aos estudos e
aquilo que é feito aqui dentro (da
Fundetec) e que muitas vezes fica
cercado dentro do laboratório.
Vamos transformar Cascavel nessa
grande referência que é, mas que
muitas vezes precisa do
reconhecimento do Poder Público
e não pode ficar esquecida”.

Estudantes, empresários e
técnicos de cerca de 30 municí-
pios do oeste participaram do se-
minário que ofertou palestras e
minicursos voltados à produção,
comercialização e harmonização
de bebidas. O seminário integra
as ações do aniversário de 66
anos de Cascavel.

S
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Como parte das atividades alusivas ao ani-
versário de 66 anos de Cascavel, o prefeito Leo-
naldo Paranhos e a secretária de Educação,
Márcia Baldini, assinam hoje, às 8h30 - durante
a cerimônia de abertura da 3º Conferência Muni-
cipal de Educação, na Univel - o aviso de licita-
ção para publicação do edital da concorrência
que definirá a empresa que executará as obras
de reforma e ampliação da Escola Municipal Ita
Sampaio, do Bairro Parque Verde.

O valor máximo da contratação estipulado
para a licitação é de R$ 2.658.321,54, que se-
rão destinados a executar o remanescente da
obra, objeto da Concorrência nº 003/2015, con-
trato nº 230/2015, bem como as demandas de-
correntes da reelaboração do projeto executivo
da reforma, o que implicou em uma alteração
substancial no orçamento, de forma que a nova
contratação possa atender às necessidades ve-
rificadas na unidade nos levantamentos realiza-
dos este ano.

Reforma na Ita Sampaio
Sobre a obra

A abertura da licitação está marcada para o dia 15 de
dezembro, às 9 horas, no Departamento de Compras da
Prefeitura e o prazo de entrega da obra, após assinatura da
ordem de serviço, será de 180 dias.
A reforma contempla adequações de segurança contra
incêndio e sanitárias, em que serão adequadas as
luminárias, forros, portas, janelas, pisos, sanitários, estrutura
física mínima e acessibilidade em todos os ambientes da
unidade, assim como adequações nas redes hidrossanitária,
pluvial, elétrica e telefônica e de proteção contra descargas
atmosféricas, além de adequações na pavimentação
externa, construção de abrigo de resíduos, construção de
central GLP, reforma do playground, pintura geral, barrado
em pastilha cerâmica e execução de paisagismo.
Já a ampliação refere-se à construção de coberturas
metálicas de ligação entre as edificações do complexo
educacional, bem como do auditório e refeitório.

Nem tudo é beleza
no principal cartão-
postal de Cascavel.
O lixo que chega ao
Lago Municipal por
meio das enxurradas,
em momentos de
fortes chuvas, toma
conta da região da
ponte de madeira.
Muitas pessoas que
passam pelo local
torcem o nariz para a
sujeira. “De vez em
quando venho aqui
no lago, mas chegar
aqui e encontrar lixo
boiando é triste” diz
uma moradora da
região que preferiu
ter a identidade
preservada.

AÍLTON SANTOSN  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 • UM CAMINHO PARA O DESTINO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Ellen desabafa com as amigas so-

bre os últimos eventos que passou. Jota
anuncia a Ellen que o robô foi selecio-
nado para o festival de tecnologia. El-
len teme que Malu não permita a via-
gem para o festival. Nena presenteia a
filha com um antigo relógio que foi de
seu pai. Malu afirma que o colégio não
arcará com a viagem de Ellen, e Jota e
Juca ficam indignados. Jota decide pro-
mover um arrecadamento virtual para
custear a viagem de Ellen.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina despis-

ta as desconfianças de José Augusto e
repreende Tereza por sua aproximação
com Fernão. Fernão trama contra José
Augusto e Moniz não gosta. No Rio,
Conselheiro teme que Odete o tenha
ouvido falar de Celeste. Reinaldo e Eu-
nice se beijam. Inácio parte para São
Vital. Vicente leva Maria Vitória a São
Vital à procura de pistas sobre Inácio.
Alzira teme o estado de saúde de Ce-

Fernanda diz a Pedro que Carlos é o amor da sua vida e que não é tão fácil
esquecê-lo. Hernani não está nada satisfeito com a chegada de Amélia. Branca
adverte Mariana e diz que mesmo que tenha conseguido que seu pai assinasse
alguns documentos, não permitirá que faça mal a sua irmã. Marisa está muito
feliz com Paulinho, pois sua chegada a motivou a continuar vivendo. Por outro
lado, sabe que precisa tomar muito cuidado com Luiz que fará de tudo para
prejudicá-la, por isso, decide cancelar todos os seus cartões. Carlos diz a
Fernanda que está com muito ciúmes de Xavier por que está apaixonado por ela
e sua única intenção é separá-los. Fernanda pede a Carlos que não culpe
ninguém por não aceitar ser sua namorada e admita que terminaram por suas
mentiras e não por falta de amor. Luiz debocha de Mariana, diz que o novo
testamento não garante nada e terá que esperar pela morte do pai.

leste e Bernardo a consola. Gilberte vai
à confeitaria e Tomaso, Helena e Natá-
lia se escondem. Giuseppe se interessa
por Gilberte. Olímpia sofre ao pensar em
Edgar, que diz a Hans que decidiu es-
quecer a amada. Celeste implora a Con-
selheiro que não cancele seu recital.

PEGA PEGA
Dom confronta Sabine e diz que ela

e Tânia estão tramando para separá-lo
da família biológica. Júlio promete a Ar-
lete que ficará a seu lado. Arlete pede a
Pedrinho para confiar nela. Dom não
aceita as explicações de Tânia e termi-
na o namoro com a camareira. Sabine
confirma a Eric que tem um relaciona-
mento com Malagueta. Madalena diz a
Dom e Dílson que está pensando em
se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa
a Maria Pia que demitirá Malagueta.
Athaíde desconfia de Lourenço, que
alerta o delegado.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara explica seu plano para Rena-

to e deixa o hospital com Gael. Eliza-
beth/Duda ameaça se atirar de um

morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abri-
go. Clara sente enjoo novamente. Mer-
cedes diz a Josafá que já não pode se
afastar de sua missão e promete cui-
dar do amigo. Caetana faz seu testa-
mento. Josafá avisa a Leandra sobre a
morte de Everton.

O RICO E LÁZARO
Em conversa com Lia, Daniel

fala sobre a visão que teve na noi-
te anterior. Lior implica com Benja-
min. Na casa de Ravina, Labash-
Marduk é bem tratado por todos.
Belsazar diz que Nabonido não tem
jeito para governar. Nitócris concor-
da. Elga implica com Samira e Tali-
ta. Asher se declara para Joana.
Mesaque e Sadraque visitam Dani-
el e Abednego. Elga visita Malca no
palácio. Daniel conversa com Me-
saque e Sadraque. Dana depõe
contra Larsa no palácio. Lia e Nao-
mi testemunham contra o feitor.

Carlos diz a Fernanda
que está com muito

ciúmes de Xavier

DIVULGAÇÃO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.003
Furtos 2.868
Veículos (furtos/roubos) 874
Outros 2.997

Acidentes 2.336
Colisões 2.154
Atropelamentos 178
Mortes 46

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel cumpriram
ontem um mandado de apreensão
contra um jovem de 18 anos, acu-
sado de matar, no dia 4 de outu-
bro, Silvair Ferreira de Morais.

De acordo com a delegada Mari-
ana Vieira, o crime foi praticado pelo
jovem dois dias antes dele comple-
tar a maioridade. Por conta disso,
ele foi encaminhado ao Cense (Cen-
tro de Socioeducação).

Segundo as investigações, Silva-
ir teria saído da casa da mãe mo-
mentos antes e, na Rua Xavantes,
quase esquina com a Rua Bororós,
no Bairro Santa Cruz, teria parado
um Astra, momento em que foi al-
vejado na cabeça.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Antes da maioridade

 Silvair foi
morto dentro do
carro, no Bairro

Santa Cruz

Além do jovem, uma segunda
pessoa, que estava na motocicleta
utilizada no crime, segue foragida.
Socorristas do Siate (Serviço Inte-
grado de Atendimento ao Trauma em
Emergência) chegaram a ser acio-
nados, mas Silvair morreu na hora.
Câmeras de segurança auxiliaram
a polícia na elucidação do crime.

Um Citroën C5 foi completamente destruído pelo fogo na noite de terça-feira em
Cascavel. O carro estava abandonado há alguns dias na Rua Wilmar Karvat,
próximo a marginal da BR-467, no Loeteamento Piovezan. Militares do Corpo
de Bombeiros chegaram a ser acionados por populares para conter as chamas, mas
quando chegaram ao local nada puderam fazer. Horas antes, uma equipe da
Polícia Militar tinha ido no endereço para verificar a situação do veículo, com
placas de Botucatu (SP), mas como nada de anormal além da falta das rodas foi
detectado, nada foi feito. O carro não possuía queixa de furto ou roubo.

 AÍLTON SANTOS

Antes da maioridade
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

Adote uma cartinha!

 Cartas escritas
pelas crianças ao
Papai Noel podem
ser adotadas pela

população

Como funciona

Nesta sexta-feira (10), em Cas-
cavel, haverá a abertura oficial da
Campanha Papai Noel dos Correi-
os. A cerimônia será na Central
de Distribuição da agência, na
Rua Maranhão, 450.

A campanha, que é realizada há
28 anos, é uma iniciativa dos pró-
prios funcionários e já se tornou uma
das maiores campanhas de Natal
do País. Conforme os Correios, esta
é uma das principais ações de res-
ponsabilidade social da empresa.

Para fazer parte desta corrente
do bem basta adotar uma cartinha
escrita por crianças diretamente ao
Papai Noel e, sempre que possível,
atender aos pedidos de presentes.
Na maioria das vezes, as famílias
das crianças que escrevem a carta
se encontram em situação de vul-
nerabilidade social.

Qualquer criança pode fazer seu
pedido, inclusive os estudantes das
escolas da rede pública (até o 5º ano
do ensino fundamental) e de insti-
tuições parceiras como Cmeis (Cen-
tros Municipais de Educação Infan-
til), abrigos, orfanatos e núcleos
socioeducativos, que desde 2010
foram contempladas na campanha.

A adoção na campanha é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartas enviadas
pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida são disponibilizadas na casa do Papai
Noel ou em outras unidades da empresa. Os Correios não entregam cartas para adoção
diretamente à população, em suas residências. As cartas do Papai Noel dos Correios ficam
disponíveis apenas nos locais indicados pela empresa.
Os presentes são recebidos nos pontos divulgados pelos Correios para que
posteriormente a entrega seja feita no próprio fluxo postal. Não é permitida a entrega
direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança
não é informado ao padrinho.
Este ano, o Papai Noel dos Correios contará com uma novidade: o piloto da adoção
de cartinhas on-line em algumas localidades, porém só valem para moradores das cidades
de Belém, Cuiabá, Porto Alegre, Recife e São Paulo. Em Cascavel, os pontos de coleta
e entrega das cartinhas serão divulgados apenas amanhã, durante a cerimônia.
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Roubo a joalheria

Continuam as buscas ao ter-
ceiro envolvido no assalto ocorri-
do na tarde de terça-feira em uma
joalheria no centro de Cascavel.
Imagens de câmeras de seguran-
ça do estabelecimento comerci-
al auxiliaram a polícia a identifi-
car o trio que chegou ao local já
anunciando o assalto.

Armados e de cara limpa,
eles usaram uma mochila para
“juntar” joias, relógios e demais
produtos de valor do estabeleci-
mento. Logo após o crime, a Polí-
cia Militar foi acionada e ainda
na terça-feira dois dos envolvidos
no caso foram presos.

O primeiro deles, que estava
em um veículo fora da joalheria e
prestou apoio na fuga. Acir Maxi-
miano de Souza, de 33 anos, foi
preso em uma casa, na Rua São
Roque, no Bairro Morumbi. Lá as
equipes encontraram o Astra usa-
do no assalto e parte das joias.

I nterlagos
O segundo estava no Bairro Interlagos e foi detido por policiais do
Serviço Reservado com apoio da UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte, no Conjunto Araucária. Com eles estavam os produtos
roubados: joias avaliadas em R$ 1 mil, um relógio que não teve o valor
divulgado pela polícia e os R$ 200 que estavam no caixa da empresa.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Dois dos acusados foram presos pela Polícia Militar

JOIAS E RELÓGIOS foram recuperados com os envolvidos

Roubo a joalheria
HOJE NEWS 09CASCAVEL, 09 DE NOVEMBRO DE 2017
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Só cinco trabalhadores
Sem telhado, sem janelas, e

com paredes por fazer. Essa é a
realidade da nova sede da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Norte, que
já era para estar inaugurada desde
o fim de outubro. Segundo o muni-
cípio, a entrega oficial faz parte das
atividades alusivas aos 66 anos de
Cascavel e deve acontecer no dia
30 de novembro.

Porém, de acordo com os servi-
dores municipais que estão traba-
lhando na obra, com a quantidade
de funcionários que estão lá, a
sede não será entregue no prazo.

De acordo com um dos servido-
res, que preferiu não se identificar,
seriam necessárias pelo menos
mais 20 pessoas, trabalhando em
ritmo acelerado para dar conta de
tudo o que ainda há por fazer. “Quan-
do começou até tinha mais gente,
mas agora por conta da instalação
da decoração natalina, todos saí-
ram daqui e foram pra lá, deixando
de lado o que pra nós é prioridade”.

Segundo ele, não se trata ape-
nas do acabamento, como vem sen-
do anunciado pelo município.

“Como vocês podem ver, tem até
pedaço de parede por ser feita.
Nenhuma tem reboco, o telhado
está no começo, faltam portas e
janelas além de toda a parte do
acabamento por si só, que é o que
demanda mais trabalho e tempo”.

A OBRA
A obra da UPS Norte foi iniciada
no começo de agosto deste ano
com o desafio de ser entregue no
prazo máximo de 90 dias. Com
140 metros quadrados além de
espaço para estacionamento, a
implantação da nova sede é uma
parceria entre o Município e os
moradores da região norte, com o
apoio da Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel)
Norte. Os moradores ficaram
responsáveis pela aquisição do
material e o município fez a cessão
do terreno e da mão de obra.

A reportagem do Hoje News entrou em contato com a Secretaria de
Comunicação Social de Cascavel questionando a respeito da quantida-
de de servidores da Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) que
estão trabalhando no local. Segundo nota encaminhada pela Cohavel,
os dados apresentados não procedem e que atualmente o quadro de
funcionários na obra é de sete a oito funcionários, dependendo da de-
manda apresentada diariamente.

Ainda segundo a nota, a partir de hoje um pintor será remanejado
para a decoração natalina e assim que finalizar a pintura, retorna para a
obra da UPS Norte. A Cohavel reforça ainda que a obra será entregue dia
30 de novembro, conforme previsto, uma vez que elas estão dentro do
cronograma normal. Além disso, três serviços (concreto usinado, colo-
cação das janelas e divisórias) são terceirizados.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Segundo
trabalhadores,
profissionais

saíram da obra
para fazer a

instalação da
decoração de Natal

C ontestação
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O prefeito Leonaldo Paranhos
usou as redes sociais para
anunciar que a Prefeitura vai an-
tecipar o pagamento do 13º sa-
lário dos servidores municipais.
Em parcela única, os servidores
irão receber o pagamento no dia
24 de novembro. Isso represen-
ta R$ 23,6 milhões injetados na
economia local.

“Não é mérito. Pagar o décimo
é obrigação. Estamos antecipando
o pagamento num sinal de respei-
to aos servidores. E contribuindo
para aquecer o comércio no fim do
ano. No dia 1º de dezembro paga-
mos os salários de novembro. Se-
rão mais de R$ 50 milhões em uma
semana”, enfatizou o prefeito.

O 13º salário é um benefício que
todos os trabalhadores têm direi-
to. As empresas têm até o dia 30
de novembro para pagar a primei-
ra parcela e a segunda até o dia
20 de dezembro.

BRASIL
O pagamento do décimo terceiro
salário deve injetar cerca de R$
200,5 bilhões na economia
brasileira este ano, um crescimento
de 4,7% na comparação ao ano
passado. O valor previsto
corresponde a cerca de 3,2% do
Produto Interno Bruto (PIB) do
país e foi divulgado hoje (8) pelo
Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
O levantamento não considera
trabalhadores autônomos e
assalariados sem carteira que
devem receber algum tipo de
abono de fim de ano.
Do total a ser pago, R$ 132,7
bilhões (66,2%) são destinados
a trabalhadores formais. O
restante, cerca de R$ 67,7
bilhões (33,8%), será pago a
aposentados e pensionistas.

Prefeitura
antecipa 13º

Paranhos anunciou
ontem a antecipação

do 13º salário

DIVULGAÇÃO

Mudança de escola
Na semana passada foi anunciada a mudança na forma de atendimento da
Escola Municipal Luiz Carlos Ruaro para o próximo ano. A instituição, que

atualmente atende somente 58 alunos do Pré ao 5º ano, passará a oferecer
vagas somente para a Pré-escola.

Os alunos que atualmente estudam na escola serão transferidos para as
escolas mais próximas e para facilitar o processo e auxiliar as famílias na

escolha da nova escola, a Secretaria de Educação divulga uma lista de vagas
disponíveis nas escolas mais próximas à Escola Luiz Carlos Ruaro.

São mais de 900 vagas do Pré ao 5º ano disponíveis nas nove escolas que
ficam nas proximidades do Jardim Gramado. A lista de escolas pode ser

acessada no portal da prefeitura (www.cascavel.pr.gov.br).
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Giro da
Violência

Acidente BR-467
Uma mulher de 51 anos, Marlene
Michelluzi, ficou ferida ontem em um
acidente na BR-467, próximo ao
viaduto da Rua Jorge Lacerda. Segundo
testemunhas, ela seguia de Toledo a
Cascavel quando teria sido fechada por
outro veículo, causando uma saída de
pista. Uma viatura do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) que
passava pelo local prestou os primeiros
atendimentos até a chegada do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
Integrado ao Trauma em Emergência).
Marlene estava com contusões e foi
encaminhada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Tombamento de caminhão
Um caminhão de leite tombou na
madrugada de ontem, na PR-180,
próximo ao distrito de Rio do Salto.
O motorista João Paulo Davila Gabriel,
de 30 anos, disse a polícia que foi
surpreendido por uma caminhonete
que estava com as luzes apagadas e
que, ao tentar desviar, acabou caindo
às margens da rodovia. Dentro do
veículo estava uma carga de leite,
carregada em Santa Cruz do Monte
Castelo e tinha como destino Três
Barras do Paraná. Com contusões
leves, João Paulo foi atendido pelo
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Roubo e corrupção de menores
Um homem de 27 anos foi preso
ontem, por policiais civis do setor de
crimes e estelionatos da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) em Cascavel.
Contra ele existia um mandado de prisão
pelos crimes de roubo e corrupção de
menores, além de ser investigado por ser
suspeito de repassar diversos cheques
“frios” no comércio local. O homem foi
detido na Rua Castro Alves, na área
central da cidade e foi encaminhado à
carceragem da 15ª SDP.

Reforço para Quedas
Policiais civis da 15ª SDP (Sub-

divisão Policial) de Cascavel foram
enviados para Quedas do Iguaçu
para reforçar a equipe que investi-
ga o assassinato do secretário de
obras, Jair de Andrade, o “Bichei-
ro”, na manhã de ontem.

Segundo informações da polícia
local, Jair saiu de casa para traba-
lhar e teria percebido que estava
sendo seguido. Ele tentou voltar
para a residência, localizada na
Rua Cedro, no Bairro São Cristóvão,
mas no momento em que saiu do
carro foi surpreendido por bandidos
fortemente armados que o execu-
taram sem que o mesmo conse-
guisse reagir.

Os atiradores estariam em um
carro branco e encapuzados e fugi-
ram logo após o crime. O veículo
foi encontrado, momentos depois,

pela Polícia Militar, completamen-
te destruído na entrada do Assen-
tamento Celso Furtado.

20 tiros
Jair foi alvejado por cerca de 20 disparos de arma de fogo e cápsulas de
diversos calibres, dentre eles fuzil, pistola 380 e espingarda 12, foram
encontrados pela perícia. Ele já havia sido alvo de um atentado no início
do ano. De acordo com o delegado-chefe da 15ª SDP, Adriano Chohfi,
toda a investigação está a cargo do delegado de Quedas do Iguaçu,
Michel Leite Pereira da Silva. “Daremos o apoio necessário e policiais de
Cascavel foram até a cidade para respaldar a investigação”.

SECRETÁRIO DE OBRAS de Quedas do
Iguaçu, Jair Andrade, foi executado na
manhã de ontem

Policiais militares do Pelotão de Choque e do Serviço Reservado do 5º
CRPM (Comando Regional da Polícia Militar) apreenderam, na terça-feira,
um veículo carregado com dez caixas de cigarros do Paraguai. As equipes
receberam denúncia, via 181, de que em uma casa, na Rua Padre José
Maurício, no Bairro Alvorada, estava chegando um carregamento de
contrabando. Além do produto foi apreendido mais R$ 5 mil em dinheiro.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Divulgação
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Kaefer defende desoneração
O deputado Alfredo Kaefer

(PSL-PR) defendeu ontem a manu-
tenção das atuais regras que
desoneram a folha de pagamen-
to de 50 setores da produção na-
cional atualmente. “O Congresso
Nacional desonerou a folha de pa-
gamento dos setores produtivos,
foi um grande avanço e lamenta-
velmente o governo federal man-
dou uma medida provisória que
derrubamos, mas hoje [ontem]
enviou um projeto de lei oneran-
do a folha de pagamento nova-
mente”, disse Kaefer durante au-
diência da CPI da JBS

“A oneração vai reduzir com-
petitividade das empresas, vai
tirar em um ano de R$ 8 bilhões
a R$ 10 bilhões dos 50 setores
atendidos. Não se deve discutir
menor ou maior alíquota, mas de-
fendo o sistema absolutamente
racional que implantamos. É mui-
to mais fácil fiscalizar a contribui-
ção previdenciária através de fa-
turamento do que pela folha de
pagamento”, completou.

EMPREGOS
Kaefer também defendeu a manutenção dos empregos nas empresas
investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. “Deve
se punir os malfeitos dos diretores das empresas, mas temos que mudar a
lei de delação e leniência, por uma razão muito simples, as CNPJ’s não
cometem crime. As empresas tem que ser preservadas, os empregos tem que
ser preservados, se os acionistas estão respondendo, as empresas não foram
afetadas em nada. Se há uma penalidade pecuniária, ela terá que ser
estabelecida pelas ações que os donos ou diretores tenham. As empresas
são umas, e seus diretores são outros”.

PASSADO
O deputado lembrou de

situações semelhantes como
ocorridas agora nos anos de

1995/1996 no sistema
financeiro do Brasil. “Alguns
diretores cometeram erros e

estruturas bancárias seculares
construídas no Brasil foram

jogadas na lata de lixo porque se
misturou a atitude dos diretores

e as empresas”, disse.
Ele citou ainda do exemplo do
Banco Econômico que teve à

época a intervenção e liquidação
decretada. O banco tinha quase

100 anos de fundação”,
pontuou.KAEFER diz que ao onerar folha,

competitividade é reduzida

AGÊNCIA CÂMARA
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A reta final da Série B ficou ain-
da mais equilibrada depois da 34ª
rodada, encerrada terça-feira. Prin-
cipalmente na parte de cima da ta-
bela, com o empate do líder Inter-
nacional, as vitórias do vice-líder
América-MG e do terceiro coloca-
do Ceará, a derrota do quarto colo-
cado Paraná Clube e o empate do
quinto colocado Oeste. Essas cin-
co equipes concentram as maiores
probabilidades do acesso.

Série B quase definida
Empatados com 63 pontos - o time

gaúcho leva vantagem nos critérios de
desempate -, Inter e América-MG po-
dem garantir vaga na Série A neste
sábado, desde que vençam seus con-
frontos e o Oeste tropece na rodada.
O Colorado receberá o Vila Nova e o
Coelho desafiará o Figueirense, en-
quanto o Oeste visitará o Juventude.

Já o Paraná Clube precisa ligar o
sinal de alerta. A derrota para o Bra-
sil de Pelotas foi a segunda seguida

Zona da degola
Já a zona da degola tem três das
quatro vagas praticamente defini-
das. ABC, Náutico e Santa Cruz

têm 99% de chances de cair para
Série C. O time de Natal (RN) e o
de Recife (PE) podem ter a degola
confirmada neste fim de semana.
Para isso, basta não vencerem
seus jogos. O ABC receberá o
Criciúma amanhã e o Náutico

receberá o Londrina no sábado.

da Gralha, que só não saiu do G4
porque o Oeste empatou em casa
com o Figueirense. O revés no Rio
Grande do Sul fez o time parana-
ense ver suas chances de acesso
cair de 71% para 57%, mas ainda
assim segue dependendo de suas
próprias forças. Amanhã o time
volta a atuar em casa, contra o Lu-
verdense. Nos últimos cinco jogos,
o Paraná Clube acumula uma vitó-
ria, três derrotas e um empate.

SONHO VIVO
Já o Londrina venceu o Goiás e emplacou
sua segunda vitória seguida no
campeonato, e a quinta nos últimos seis
jogos. Com isso o Tubarão ganhou mais
esperança pelo acesso, pois entrou na
rodada com 1% de chance e agora tem
7%, sendo o último time dentre os que
têm possibilidade de subir à Série A, na
sétima colocação. O Londrina foi quem
mais somou pontos nos últimos cinco jogos
e na terça-feira foi beneficiado pelos
tropeços de Paraná Clube (4º), Oeste
(5º) e Vila Nova (6º).
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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, 09 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz
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Secretaria a menos
A secretaria extinta na reforma administrativa da

Prefeitura foi a de Ação Comunitária, e não a de
Assistência Social, como divulgado na edição de

ontem, na página 05 desta editoria. Das 17
secretarias, apenas 13 permanecerão. A proposta foi

para a Câmara de  Vereadores com pedido de urgência
e deve ser avaliada e votada em um prazo de 30 dias.

Cultura
O que está gerando
mais polêmica nessa
história toda é a
junção da Secretaria de
Cultura com a de
Esportes, que juntas
viraram Secretaria de
Esporte e Cultura.
Também há a previsão
da criação de um
Fundo de Cultura,
defendido, inclusive,
pelo atual diretor da
pasta, Luciano Biaggi.
Segundo ele, a
fundação fará com que
o setor consiga
captação externa de
recursos para os

eventos. Mas, tem mais
gente da Cultura que
não tá muito
convencida disso não...

Denúncia no MP
O vereador Celso Dal
Molin protocolou ontem
uma denúncia na 10ª
Promotoria e na 7ª
Promotoria do MP
(Ministério Público) a
respeito da falta de
pessoal no Nucria
(Núcleo de Proteção a
Criança e ao
Adolescente) e na
Delegacia da Mulher. O
pedido foi pela
abertura de ação civil
pública do MP contra
o Estado.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois do protocolo da reforma administrativa
na Câmara, a expectativa agora é para os novos
“nomeados” do primeiro escalão.

 E como são 4 secretarias a menos, a espera é de que
também tenha “baixa” nesse processo todo. Quem será
que vai sair?

Os vereadores da Comissão de Segurança Pública e
Trânsito realizaram ontem uma audiência pública
para discutir o funcionamento das distribuidoras
de bebidas em Cascavel. O debate reuniu
autoridades de segurança e também proprietários
de estabelecimentos que discutiram a respeito das
normas e das legislações para a venda de bebidas
alcoólicas

Depois de todas as ir-
regularidades constata-
das nos quilômetros roda-
dos do transporte escolar
rural de Cascavel, uma
das empresas que faz o
serviço, a R.F Oliveira re-
cebeu um aditivo de valor
no contrato por parte da
Prefeitura de Cascavel.

O valor é de R$
276.361,87, equivalente
ao índice de reajuste anu-
al de 5,36%. O valor que
será pago a mais foi divul-
gado em diário oficial.

Porém, o aditivo foi
dado contra a vontade

Aditivo
pela Justi-

çapela atual administração.
A empresa ganhou na Jus-
tiça o direito. “Não só pela
questão das irregularida-
des no cumprimento do
contrato, mas também
pela medida de conten-
ção de gastos, o Municí-
pio não estava disposto a
conceder o reajuste, mas
a empresa entrou com
uma ação na justiça para
buscar o pagamento do
reajuste e obteve decisão
judicial favorável”, respon-
deu, em nota, a Secom.

Nos primeiros seis meses deste ano, a Semed
(Secretaria de Educação) fez uma fiscalização nas
linhas e constatou que, por dia, 1,5 mil quilômetro é
feito a menos do que consta em contrato. As
empresas não receberam bem a avaliação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

F iscalização

ADITIVO foi concedido por meio de decisão judicial
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FCC na
seleção
estadual

 A Copa de Seleções Estaduais Sub-20 terá início no dia 17 com a rodada
de ida da primeira fase: Amapá x Tocantins e Roraima x Rondônia. Esses

jogos definirão dois times na segunda fase, que já conta com as 22 seleções
estaduais melhores ranqueadas na CBF. O Paraná está no Grupo 6 ao lado

de Espírito Santo e Rio Grande do Norte. No total, são oito chaves, das quais
apenas os líderes avançarão de fase. A seleção paranaense estreará no dia 1º
de dezembro contra os capixabas. Dois dias depois enfrentará os norte-rio-

grandenses em busca da vaga às quartas de final.

O desempenho do time
sub-19 do FC Cascavel, que
comandado pelo técnico Ivan
Carlos Mororo está na semifi-
nal do Campeonato Paranaen-
se da categoria neste ano, ren-
deu a dois atletas da equipe a
convocação para a seleção
paranaense que disputará a
primeira edição da Copa de Se-
leções Estaduais Sub-20, pro-
movida pela CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol).

Foram convocados o za-
gueiro Guilherme Turmina Chi-
esa, que é toledano, e o ata-
cante Denilsom da Silva, úni-
cos representantes do Oeste
na equipe do Estado. Serão
outros sete jogadores do Pa-

raná Clube e cinco do Londri-
na, além de um de Indepen-
dente SJ e uma da Portugue-
sa Londrinense.

Para a competição, a Fe-
deração Paranaense de Fute-
bol formou a comissão técni-
ca com profissionais do Para-
ná Clube. O técnico será Luci-
ano Simm, acompanhado de
Rafael Lopes na preparação fí-
sica, Jean Jetikoski na prepa-
ração dos goleiros e Ozeas de
Lara como massagista.

Copa de Seleções Estaduais Sub-20

ATACANTE Denilsom da Silva

ZAGUEIRO Guilherme Chiesa

SANDRA ZAMA
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A reforma política, aprovada neste
ano, começa a valer para as eleições do
ano que vem e gera tanta dúvida quanto
polêmica. Uma das principais mudanças,
e a que mais criou revolta na população,
foi a criação do fundão partidário, com
dinheiro público: R$ 1,7 bilhão para fi-
nanciamento de campanha.

Medida que, diante dos problemas
financeiros do país, fez com que os bra-
sileiros “desgostassem” ainda mais
de política. O advogado Orlando Moi-
sés Pessuti, membro do Iprade (Insti-
tuto Paranaense de Direito Eleitoral),
explica a “confusão” toda e avalia as
principais mudanças.

Segundo ele, os membros do Insti-
tuto, na maioria, não concordam com a
criação do fundo. “Somos favoráveis à
volta da doação de pessoa jurídica, con-
tra a criação desse fundo exclusivamen-
te público, porque essa novidade enges-
sa o sistema e deixa o dinheiro na mão
dos partidos. Qssue não necessaria-
mente devem destinar para todos os
candidatos de forma igualitária”.

Para o especialista, o fundo parti-
dário vai favorecer mais dos mesmos.
“O fim da doação de pessoa jurídica,
para nós, foi um retrocesso. Com uma
bandeira de que vai acabar com a cor-
rupção, tirou-se uma grande fonte de
arrecadação de campanhas. Não é só
empresa que doa para campanha com
fim de ter um resultado. O próprio elei-
tor faz isso. Tanto que grande parte dos
casos de corrupção, de compra de
voto, ocorre por parte do eleitor. Que
chega com conta de luz, ou qualquer
outra conta, esperando benefício, e
vota no candidato específico”, explica.

Fundo partidário,
PARA 2018

 FIM DAS COLIGAÇÕES
Outra mudança importante é a previsão de fim das coligações para a
eleição de 2020. Que traz consigo um grande problema: a
sobrevivência dos partidos. “O tempo de propaganda eleitoral e
o dinheiro destinado vai ser de acordo com a representatividade
do partido no Congresso. E, sem as coligações, a maioria dos
partidos não sobrevive sozinha. Boa parte vai ficar fora dessa
visibilidade toda. A tendência é de que os partidos ou vão
se unir ou vão ser extintos”, afirma.
Se o fim das coligações for mantido, cada partido
precisará atingir o quociente eleitoral para conseguir uma
cadeira. “Também acredito que isso será revisto antes
de 2020, porque os partidos não vão
sobreviver dessa forma”.

 O fundo partidário já vale para 2018. E há limite de gas-
tos para cada candidato. “É muito dinheiro, e é o próprio
partido que vai decidir para onde vai o dinheiro dentro da
coligação. Se o partido vai coligar, cada partido vai ter um
valor. Há vários critérios, toda uma matemática que precisa
ser feita nessa distribuição”.

Para ele, o fundo deve ser revisto para as eleições de
2020. “Essa é minha opinião pessoal. Há movimento no
Congresso para voltar a doação de pessoa jurídica. Mas nin-
guém teve coragem de fazer isso em um cenário de Lava Jato.
Acredito que haja um ambiente para retornar a doação de
pessoa jurídica com regras mais claras. Com doação nomi-
nal, e exigência de se doar para candidatos de uma mesma
coligação. Por que aí sim as empresas têm uma bandeira. Aí
elas demonstram a participação no processo democrático,
e traz um pouco mais de transparência”, comenta.
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Competição organizada pela
Liga de Futebol de Cascavel e que
movimenta atletas de escolinhas
de toda a região, o Campeonato
Regional de Futebol Menores terá
extensa programação para os pró-
ximos dias, incluindo jogos no fe-
riado de quarta-feira (14), aniver-
sário de Cascavel.

Os confrontos da rodada, todos
válidos pela primeira fase, terão iní-
cio sábado, com sete jogos em Cas-
cavel. No campo da Campo da Asso-
ciação Globoaves, o time da casa
mede forças com as equipes da Es-
colinha do Clube de Subtenentes e
Sargentos/Professor Willian pelas
categorias sub-13 (às 9h) e sub-11 (às
10h). Outros cinco jogos serão no cam-
po do Santa Cruz: Capitão L. Marques
x Real do Iguaçu (14h, sub-15), Operá-
rio AC x Real do Iguaçu (15h, sub-13),
Tuiuti x Guaraniaçu (16h, sub-13), Cas-
cavel SW x Guaraniaçu (17h, sub15) e
Cefa x Guaraniaçu (18h, sub-11).

No domingo pela manhã serão
dois jogos (sub-11 e sub-13) em Tole-
do, no Estádio 14 de Dezembro, en-
tre a equipe local e a cascavelense
AUF (Associação Universitária de Fu-
tebol), que na segunda-feira à tarde
medirá forças com seus times sub-11
(18h) e sub-13 (19h) com a CSSCVEL/
Prof. Willian no Ninho da Cobra.

Na quarta-feira (14), será a vez dos
toledanos visitarem Cascavel para me-
direm forças com os times da Goboa-
ves. Serão quatro jogos durante a tar-
de, com início às 14h e término às 18h.

FOTOS: LFC

Jogos no feriado

ADULTO
Pela categoria adulta, os dirigentes das equipes amadoras da cidade têm
reunião marcada nesta terça-feira, às 19h, na secretaria de Esportes e Lazer,
para tratar de assuntos referentes a campeonatos para 2018.
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engessamento do sistema
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos:Fábio Donegá

“ Somos favoráveis à volta da doação de
pessoa jurídica, contra a criação desse

fundo exclusivamente público

“

“Distritão”
É difícil explicar para um eleitor
que o candidato que ele votou,
que teve um grande número de
eleitores, não foi eleito, e que
outro, menos votado, conseguiu
uma “cadeira”, no caso de
vereadores, deputados... Mas, o
sistema atual aproveita melhor os
votos do que um sistema
majoritário, e não beneficia
apenas grandes partidos.
“Digamos que o distritão
funcionasse, efetivamente. Se os
35 candidatos mais votados da
cidade ocuparem cadeiras de
vereadores, por exemplo, e serem
somados esses votos, não dá 15%
do total. Por isso que o sistema
proporcional aproveita melhor os
votos”, explica.
O “distritão”, criticado pela
maioria dos deputados federais e
considerado como um retrocesso
aos partidos políticos, foi um item
derrubado na reforma.

Não haverá mais propaganda eleitoral gratuita em horário específico, como antes. A
partir do ano que vem, todas as propagandas serão por inserção. Ou seja, horários
aleatórios durante a programação. “Há tempo específico determinado para candidatura
de cada cargo. E a legislação permitiu também postagens patrocinadas. É permitido que
se use a ferramenta Facebook, por exemplo, mas apenas para enaltecer sua própria
candidatura, e não para atacar adversários. Inclusive, a previsão legislativa que trata do
assunto tornou isso um crime eleitoral”, pontua.

 “É permitido que se use a
ferramenta Facebook, por

exemplo, mas apenas para
enaltecer sua própria

candidatura, e não
para atacar

adversários”

Propaganda eleitoral
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Embalado por três vitórias seguidas no Brasileirão, o que não acontecia desde a edição
2015 da competição, o São Paulo recebe a Chapecoense nesta noite, às 20h, no
Pacaembu, em busca de seguir pontuando para confirmar matematicamente a fuga do
rebaixamento e ganhar moral para começar a pensar de vez em uma vaga na Libertadores.
O time paulista tem 1% de chance de queda e 18% de chance de terminar o
campeonato no G7 - pode virar G9 caso Grêmio e Flamengo ainda comemorem títulos
internacionais este ano. Nesta noite, o meia Shaylon, formado na Chapecoense, ganha a
vaga de Cueva (foto) no meio de campo. O peruano está com a seleção de seu país
para disputar a repescagem da Copa do Mundo 2018 - fará o jogo de ida na Nova
Zelândia neste sábado. Na Chape, que está a três pontos do São Paulo, Gilson Kleina
não conta com zagueiro Grolli, lesionado.

Embalado por duas vitórias consecutivas e quatro
jogos sem derrotas, o Coritiba desafia o Fluminense
nesta noite num jogo de desesperados por pontos no
Brasileirão. A partida, marcada para as 21h no Maraca-
nã, fecha a 33ª rodada da competição. O Coxa iniciou
a jornada na 15ª posição, a penúltima fora da zona de
rebaixamento, com três pontos de vantagem para o
Z4 e a quatro pontos do Flu, 13º colocado.

 Coxa x Flu

Novidades
na seleção

Com cinco novidades e a du-
pla de zaga reserva, o técnico Tite
encaminhou, ontem, a formação
da seleção que enfrentará o Ja-
pão em partida amistosa em Lille
(FRA), nesta sexta-feira, às 10h
pelo horário brasileiro.

A maioria das mudanças na
equipe titular já era prevista:
Danilo no lugar de Daniel Alves,
Fernandinho no de Renato Au-
gusto, e Giuliano no de Pauli-
nho. Essa última vaga seria de
Philippe Coutinho, mas sua le-
são na coxa atrapalhou os pla-
nos de Tite, que queria obser-
vá-lo mais centralizado.

A principal surpresa ficou

por conta da dupla de zaga:
Thiago Silva e Jemerson na
equipe, e os habituais titu-
lares Marquinhos e Miranda
entre os reservas.

Assim, o 11 inicial do Brasil
contra o Japão terá: Alisson;
Danilo, Thiago Silva, Jemerson
e Marcelo; Casemiro; Fernan-
dinho, Giuliano, Willian e Ney-
mar; Gabriel Jesus.

Pelo rodízio de capitães pro-
movido pelo técnico Tite, Willi-
an carregará a braçadeira con-
tra os japoneses. A ideia do trei-
nador é que todo o grupo te-
nha senso de liderança e res-
ponsabilidade no grupo.

BRASILEIRÃO
20h Atlético-MG x Atlético-GO
20h São Paulo x Chapecoense
21h Fluminense x Coritiba

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
17h45 Croácia x Grécia
17h45 Irl. do Norte x Suíça

JOGAM HOJE
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No mês passado destaquei a importância do Outubro
Rosa na batalha contra o câncer de mama. Dessa forma,
nada mais justo também ressaltar a campanha Novembro
Azul, que visa conscientizar e prevenir os homens em
relação ao câncer de próstata.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a cada 36
minutos um homem morre no Brasil vítima de câncer de
próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) o
país deve apresentar 61 milhões de casos diagnosticados
da doença em 2017. São número preocupantes que exigem
atenção do poder público e, especialmente, da sociedade.

Inegavelmente o câncer de próstata é uma realidade
extremamente presente na vida dos brasileiros, porém o
maior desafio que reside no trabalho de prevenção ainda é
superar o preconceito que existe entre os homens em
realizar os exames.

Apesar de muitos homens terem receio em realizar os
exames, especialmente o de toque retal, é importante
avaliar que isso pode salvar sua vida. A Sociedade Brasi-
leira de Urologia (SBU) aponta que cerca de 20% dos
pacientes de câncer de próstata são diagnosticados já
em fase avançada da doença, o que limita as possibilida-
des de tratamento.

O combate contra qualquer doença depende das infor-
mações sobre seus sintomas e efeitos, bem como dos
cuidados que nós mesmos precisamos tomar para evitar
cenários em que relutamos realizar os exames, atrasan-
do o diagnóstico e facilitando o desenvolvimento da doen-
ça. Todos estão sujeitos a enfrentar essa doença e a melhor
forma de evitá-la é colocar os cuidados com a saúde aci-
ma de qualquer medo ou preconceito.

NOVEMBRO AZUL

 Cartilha
O Conseg, Conselho
Comunitário de Segurança
Pública de Cascavel fará
amanhã o lançamento de
uma cartilha sobre
segurança. A Cartilha
População Segura será
apresentada durante café da
manhã na Sala Paraná, na
Acic, durante evento
destinado a líderes dos mais
diversos setores organizados
locais. A cartilha, que traz
informações sobre segurança
e prevenção a crimes, foi
elaborada pelo Conseg.
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 “O que vejo neste
momento são

colaboradores sendo
punidos e

perseguidos pelas
verdades que
disseram. As

delações dos últimos
anos fizeram o país
olhar no espelho”.

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

A decisão do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
antecipar o 13º
salário dos
servidores
aquecendo a
economia local.

As ações violentas
e criminosas de
alguns
movimentos que
se alastram pelo
país e causam
prejuízos
incalculáveis.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Fases da lua
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Pancadas de
chuva isoladas

CHEIA
03/12 - 13h42

Pancadas de
chuva e trovoadas

Nublado com
chuvas isoladas

Nublado com
chuvas isoladas

Marcello Richa
Presidente do Instituto Teotônio Vilela do Paraná

 “Panfletaço”
O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região fará a
distribuição de panfletos
amanhã, participando do
dia nacional de
mobilização contra as
reformas trabalhista e
previdenciária. Sobre a
reforma trabalhista, as
mudanças da CLT
(Consolidação das Leis do
Trabalho) foram aprovadas
pelo Congresso Nacional
este ano e sancionadas pelo
presidente da República em
julho passado.

AGÊNCIA BRASIL

Wesley Batista,
dono da JBS
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Poemas e desenhos
Até 30 de novembro, o
artista plástico André

Boniatti estará expondo sua
arte na Sala Verde da

Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos. É uma série de

desenhos e poemas
intitulados “Contorções e

Distorcionismos”. A
Biblioteca funciona das

8h30 às 19h.

CineSesc
Diagnosticado com um grave problema de coração, Daniel
Blake (Dave Johns), um viúvo de 59 anos, tem indicação

médica para deixar de trabalhar. Mas quando tenta receber
os benefícios do Estado para sua subsistência, vê-se

enredado numa burocracia injusta e constrangedora. É essa
história que será apresentada nesta sexta-feira pelo projeto

CineSesc, às 19h, no Centro Cultural Gilberto Mayer. A
entrada é gratuita.

Feirão da Cidadania
Dia 25 de novembro ocorre a primeira edição do Feirão da
Cidadania. O evento vai reunir algumas entidades para que

a  população conheça o trabalho desenvolvido e saiba
como fazer parte por meio de doações, trabalho voluntário

e auxílio diverso.
oOo

Para a primeira edição, vão  participar Albergue Noturno
André Luiz, Apofilab, Cascavel Rosa, Centro Educacional

Nossa Senhora Aparecida, Hospital Uopeccan, JCI Cascavel,
Molivi e Programa Impulso. O Feirão da Cidadania será
realizado das 9h às 13h, em frente à Caixa Econômica

Federal, da Avenida Brasil, 6.266.

A Cia de Dança & Arte
Jenifer Lima foi

homenageada pela
Câmara Municipal pelos
25 anos da fundação da
companhia. O vereador
Gugu Bueno entregou o
título Votos de Louvor e
Congratulações, durante

cerimônia
realizada terça-feira

Não dura o mal onde não
dura o bem,

mas é frequente um
transformar-se no outro.

MichelangeloRegina Sperança, do Projeto Livrai-Nos, a escritora Anna
Luíza Steinkopf e Teresinha Braga, durante evento na

Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos

Em breve, a mais nova Técnica em
meio ambiente, GABRIELA DALLABRIDA.

O registro é de Fernando Pedro

DIVULGAÇÃO

SECOM
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Uma das casas no mesmo ter-
reno em que Maria Conceição
Queiroz Meira, a Maria Paraguaia,
vivia no Loteamento Novo Mundo,
no Bairro Cascavel Velho, deverá
ser desocupada até o dia 30 no-
vembro. No total são três casas
no mesmo espaço e uma delas já
foi desocupada.

Por conta das investigações
com relação à mulher, acusada de
manter menores em situação aná-
loga à escravidão, o poder público
decidiu que os imóveis onde ela e
outras famílias moravam e que fo-
ram cedidos pela Cohapar (Com-
panhia de Habitação do Paraná)
deverão ser desocupados por con-
ta de desvio de finalidades.

O secretário de Administra-
ção, Cletírio Feistler, afirmou que
a partir de informações e análi-
se de termos dos convênios fir-
mados no passado pelo Municí-
pio com a Cohapar, a Prefeitura
notificou essas pessoas a deso-
cuparem os imóveis para que fos-
sem devolvidos à Companhia,
colocando fim ao impasse. Uma
casa já foi desocupada e a da
Maria Paraguaia está fechada,
mas com os móveis no interior.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Resta uma casa para ser desocupada no
TERRENO onde vivia Maria Paraguaia

Prazo
correndo

O coordenador regional da Cohapar, Severino Folador, afirma que aguar-
dará o posicionamento da prefeitura para definir os próximos encami-
nhamentos. “Ainda não há uma definição do que será feito com os imó-
veis. Precisamos da notificação das desocupações para que, então, o
caso seja analisado pelo Estado”. A prefeitura deverá oficializar a entre-
ga dos imóveis após a desocupação da última casa.

Ainda em 2015 o Município foi notificado pela Companhia para que
realizasse a devolução dos imóveis, uma vez que as finalidades que
justificavam o convênio não eram atendidas.
Na casa de Maria Paraguaia, onde ainda estão os móveis dela, deveria
funcionar uma clínica odontológica pública e ao lado uma casa de sopa para a
população carente. No mesmo terreno foi construída ainda uma casa de
madeira para abrigar uma terceira família. A polícia teve conhecimento dessa
situação com a denúncia de Maria Paraguaia de que um menino de pouco mais
de um ano havia sido abandonado no local.  Após investigações, foi
constatado que uma menina de nove anos e uma adolescente de 17, sem
documentos, viviam com Maria Paraguaia, que permanece detida em Corbélia.
A polícia segue com investigações para descobrir a família dos três
menores e há suspeita do tráfico internacional de pessoas, já que eles têm
origem paraguaia. Após a determinação para desocupação dos imóveis,
houve polêmica por conta de que as famílias teriam autorização da
Cohapar para se instalarem no local.

C ohapar

N otificação
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Megasena
Concurso: 1984

21 29 32 35 43 50

Dupla sena
Concurso: 1714

01 18 23 27 36 451º sorteio

04 07 30 32 33 412º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1583

02 03 04 06 07 09 10 14
15 16 17 19 20 23 25

Quina
Concurso: 4526

11 18 51 70 75

Timemania
Concurso: 1103

19 36 40 47 60 67 73
TIME DO RORAIMA-RR

Lotomania
Concurso: 1812

01 18 22 25 26 28 30 39
43 44 54 61 70 75 81 94

96 97 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5230

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

70.745
65.516
58.852
13.839
85.355

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE OURO
Marreco ? x ? Cascavel

BRASILEIRÃO
Ponte Preta ? x ? Grêmio

Avaí ? x ? Bahia
Atlético-PR ? x ? Corinthians

Sport ? x ? Botafogo
Flamengo ? x ? Cruzeiro

Santos ? x ? Vasco
Vitória ? x ? Palmeiras

Policiais investigados
A Chefia de Polícia Civil do

Rio de Janeiro determinou à Cor-
regedoria Interna (Coinpol) a
instauração imediata de um pro-
cedimento administrativo para
apurar o envolvimento de servi-
dores policiais em suposto dos-
siê contra o juiz da 7ª Vara Cri-
minal Federal, Marcelo Bretas,
e sua mulher, que também é
juíza, preparado a pedido do ex-
governador Sérgio Cabral.

A orientação é para apurar
se policiais civis realizaram
consulta de informações
constantes no Sistema de In-
teligência do órgão, que seri-
am utilizadas no dossiê.

Em nota, a Chefia de Polí-
cia Civil destacou que “tem o
maior interesse de apurar com
rigor e celeridade a responsa-
bilidade por eventuais ilícitos
administrativas e/ou crimi-
nais para que os servidores
envolvidos sejam penalizados
na forma da lei”.

A Polícia Civil informou que
está “totalmente à disposição
da Polícia Federal e do Ministé-
rio Público Federal” para cola-
borar com as investigações re-
ferentes ao caso.

A declaração foi interpretada pelo juiz e pelo Ministério Público Federal
(MPF) como uma tentativa de intimidação e um indício de que Cabral estaria
recebendo informações indevidas dentro do presídio. Por causa disso, o
Ministério Público pediu a transferência de Cabral para um presídio federal,
aceito pelo juiz, mas negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Gilmar Mendes, após a defesa do ex-governador recorrer da medida.

FINANCIADO
Conforme denúncia divulgada ontem na
imprensa, o ex-governador teria
financiado a montagem de um dossiê
contra o juiz que está a frente da
Operação Lava Jato e seus
desdobramentos no Rio de Janeiro. No
dia 23 de outubro durante uma
audiência com o magistrado, Cabral disse
saber que a família de Bretas tem
negócios com bijuterias e seria a empresa
mais importante do ramo no estado.

I ntimidação
Sergio Cabral teria financiado dossiê

contra o JUIZ Marcelo Bretas

AGÊNCIA BRASIL



Vale lembrar que nenhuma
cirurgia visa mudar traços,

mas sim melhorar as
expressões para que a pessoa
se sinta mais à vontade e feliz

com a sua aparência.
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Á
ri

es

É hora de ser mais seletivo no campo
das relações, principalmente em se tra-
tando dos amigos. Há possibilidade de
se desentender com pessoas neste dia,
seja no trabalho ou fora dele. Cor: tons
pasteis.

horóscopo

To
ur

o

É preciso cuidado com o clima de com-
petição que poderá detectar no ambi-
ente de trabalho hoje. O convívio com
pessoas autoritárias e inflexíveis não
será dos mais fáceis. Cor: preto.

Li
br

a

Não abuse da sorte ao lidar com as
finanças. Saturno indica que é preciso
fazer economia neste dia. Quanto mais
prazerosa for a sua profissão, maior
será o seu desempenho. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão

Não seja tão exigente no convívio
com os seus familiares. No campo
profissional, quanto mais liberdade de
ação você tiver, maior será a sensa-
ção de bem-estar. Aproveite! Cor:
tons claros.

G
êm

eo
s Cuidado com o excesso de trabalho

neste dia: há um grande risco de se
sobrecarregar! Tente respeitar os li-
mites do seu corpo, esse é o primei-
ro passo para tentar superá-los. Cor:
preto.

C
ân

ce
r

Pode haver um transbordamento de
emoções que você vinha tentando evi-
tar. Em vez de tentar soluções rápidas
para tudo, se esforce mais e resolva
de uma vez por todas seus problemas.
Cor: tons claros.

Sa
gi

tá
rio

Você terá a sensação de que as coisas
vão estar ‘amarradas’ neste dia. Po-
rém, não convém nadar contra a maré,
ou apressar o curso do rio. A sua tole-
rância pode ser testada: procure man-
ter a calma. Cor: marrom.

C
ap

ric
ór

ni
o Não se envolva com os problemas

financeiros dos outros. Você pode ter
aborrecimentos ou prejuízo no de-
correr deste dia. No trabalho, é pre-
ciso respeitar os limites do seu cor-
po. Cor: cinza.

Le
ão

O dia revela um conflito entre os seus
desejos mais íntimos com o que os ou-
tros esperam que faça. Tente mostrar
sua autenticidade para não agradar
mais aos outros do que a si. Cor: tons
pasteis.

V
irg

em

Tenha cuidado com o excesso de tra-
balho neste dia. Você pode acabar se
indispondo com as pessoas do seu
convívio por causa de cobranças. O
desejo de ser útil pode prevalecer no
decorrer deste dia. Cor: verde.

A
qu

ár
io

Você terá especial dificuldade para con-
viver com pessoas autoritárias e intran-
sigentes, mas a recíproca também é
verdadeira - procure analisar melhor
o seu comportamento com as pessoas.
Cor: rosa.

Pe
ix

es

Não deixe que a apatia, o pessimismo
ou a desmotivação tome conta do seu
astral. Se algo não acontecer do jeito
que você planejou, não perca as es-
peranças de retomar os seus projetos
mais tarde. Cor: vinho.

ANJO HEKAMIAH
Quem nasce sob esta influência, tem
uma aura natural de paz. Sua sinceri-
dade é refletida através da nobreza e
autoridade da sua personalidade e
prestígio. Fiel a seu juramento, tem
caráter franco, leal e bravo, suscetí-
vel às questões de honra. É extrema-
mente preocupado com sua família e
seus filhos terão sempre prioridade,
mesmo que o casamento tenha aca-
bado. Querido por todos será sempre
respeitado pela sensibilidade que
possui. Viverá cada minuto de
sua vida com muita ternura,
amor, esperança e desejará para
todos uma existência tão digna
quanto a sua.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 87

 O seu fundamento está nos montes santos.
O Senhor ama as portas de Sião, mais do que
todas as habitações de Jacó. 3 Coisas glorio-
sas se dizem de ti, ó cidade de Deus.  Farei
menção de Raabe e de Babilônia àqueles que
me conhecem; eis que da Filístia, e de Tiro, e
da Etiópia, se dirá: Este homem nasceu ali.  E
de Sião se dirá: Este e aquele homem nasce-
ram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá.

O espetáculo será
domingo, no Teatro

Municipal Sefrin
Filho, às 20h, com
entrada gratuita.

O rosto é uma parte importante do
corpo para muitas pessoas. Apesar das
maiores queixas com o corpo estarem
relacionadas à barriga, a face é o cartão
de visitas de qualquer pessoa e, por
isso, pode incomodar bastante. Uma
simples espinha já deixa muita gente de
cabelo em pé, e não importa a idade, os
motivos são inúmeros: pele que denuncia
a idade, nariz grande ou de batata, testa
enrugada, bochechas para dentro, rosto
redondo demais etc.

Cirurgia em excesso nunca faz bem,
afinal o objetivo não é mudar totalmente
quem você é, mas sim realizar uma
vontade da pessoa, tornando a face mais
agradável com relação a algo que lhe
incomoda.

A importância da estética do ROSTO Muitas pessoas
acham que a

plástica é
bobagem, mas

a aparência
pode afetar a

pessoa
emocionalmente,
sofrer bullying

e trazer
grandes

problemas
emocionais. Se

é pelo bem-
estar, a cirurgia

correta é
sempre

bem-vinda.

 PROCEDIMENTOS
Essas desproporções são diagnosticadas pelo cirurgião, onde são feitos exames que indiquem a necessidade deste
procedimento ou não. Existem outros procedimentos que vão em coisas mais imperceptíveis ao olhar, mas que
esteticamente podem incomodar bastante, como a blefaroplastia, que corrige alterações nas pálpebras, que dão um
aspecto de tristeza e cansaço com o passar dos anos; a ritidoplastia, que é feita quando a pele perde elasticidade e
musculatura, que ocasionam rugas no rosto; e a bichectomia, que é a retirada parcial de gordura da bola de Bichat,
que fica dentro das bochechas, fazendo o rosto parecer mais arredondado do que realmente é.

Muitas pessoas
acham que a

plástica é
bobagem, mas

a aparência
pode afetar a

pessoa
emocionalmente,
sofrer bullying

e trazer
grandes

problemas
emocionais. Se

é pelo bem-
estar, a cirurgia

correta é
sempre

bem-vinda.
Arnaldo Korn,

Centro Nacional
Cirurgia Plástica

Vale lembrar que nenhuma
cirurgia visa mudar traços,

mas sim melhorar as
expressões para que a pessoa
se sinta mais à vontade e feliz

com a sua aparência.

MAIS PROCURADAS
São muitas as cirurgias voltadas para a face.
Entre as mais procuradas está a rinoplastia, já
que o nariz dita todo o contorno do perfil e
isso pode incomodar muita gente. Durante a
cirurgia é possível mexer em toda a sua
estrutura, no osso, na cartilagem, na pele,
reestruturando a face e corrigindo as
desproporções que antes causavam
desconforto. A mentoplastia é outra cirurgia
que busca corrigir o posicionamento do
queixo. Uma prótese de silicone pode ser
inserida ou o avanço do osso, dependendo
dos resultados que se desejam obter. Estes
dois procedimentos formam um perfil perfeito
e podem ser feitos em uma única cirurgia,
conhecida como perfiloplastia, que consiste na
harmonização da face quando vista de lado.
Ela é indicada para pessoas que possuem uma
desproporção entre os tamanhos do
nariz e do queixo.

DIVULGAÇÃO

Mary Kelly Sabará, Veridiana Casarolli, Isa-
dora Oliveira, Carlos Alves Ferreira, Luciléia
Bovolenta, Marcio Seibert, Alisson Marques,
Isadora Tur e João Paulo Zimermann.
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mente preocupado com sua família e
seus filhos terão sempre prioridade,
mesmo que o casamento tenha aca-
bado. Querido por todos será sempre
respeitado pela sensibilidade que
possui. Viverá cada minuto de
sua vida com muita ternura,
amor, esperança e desejará para
todos uma existência tão digna
quanto a sua.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 87

 O seu fundamento está nos montes santos.
O Senhor ama as portas de Sião, mais do que
todas as habitações de Jacó. 3 Coisas glorio-
sas se dizem de ti, ó cidade de Deus.  Farei
menção de Raabe e de Babilônia àqueles que
me conhecem; eis que da Filístia, e de Tiro, e
da Etiópia, se dirá: Este homem nasceu ali.  E
de Sião se dirá: Este e aquele homem nasce-
ram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá.

O espetáculo será
domingo, no Teatro

Municipal Sefrin
Filho, às 20h, com
entrada gratuita.

O rosto é uma parte importante do
corpo para muitas pessoas. Apesar das
maiores queixas com o corpo estarem
relacionadas à barriga, a face é o cartão
de visitas de qualquer pessoa e, por
isso, pode incomodar bastante. Uma
simples espinha já deixa muita gente de
cabelo em pé, e não importa a idade, os
motivos são inúmeros: pele que denuncia
a idade, nariz grande ou de batata, testa
enrugada, bochechas para dentro, rosto
redondo demais etc.

Cirurgia em excesso nunca faz bem,
afinal o objetivo não é mudar totalmente
quem você é, mas sim realizar uma
vontade da pessoa, tornando a face mais
agradável com relação a algo que lhe
incomoda.

A importância da estética do ROSTO Muitas pessoas
acham que a

plástica é
bobagem, mas

a aparência
pode afetar a

pessoa
emocionalmente,
sofrer bullying

e trazer
grandes

problemas
emocionais. Se

é pelo bem-
estar, a cirurgia

correta é
sempre

bem-vinda.

 PROCEDIMENTOS
Essas desproporções são diagnosticadas pelo cirurgião, onde são feitos exames que indiquem a necessidade deste
procedimento ou não. Existem outros procedimentos que vão em coisas mais imperceptíveis ao olhar, mas que
esteticamente podem incomodar bastante, como a blefaroplastia, que corrige alterações nas pálpebras, que dão um
aspecto de tristeza e cansaço com o passar dos anos; a ritidoplastia, que é feita quando a pele perde elasticidade e
musculatura, que ocasionam rugas no rosto; e a bichectomia, que é a retirada parcial de gordura da bola de Bichat,
que fica dentro das bochechas, fazendo o rosto parecer mais arredondado do que realmente é.

Muitas pessoas
acham que a

plástica é
bobagem, mas

a aparência
pode afetar a

pessoa
emocionalmente,
sofrer bullying

e trazer
grandes

problemas
emocionais. Se

é pelo bem-
estar, a cirurgia

correta é
sempre

bem-vinda.
Arnaldo Korn,

Centro Nacional
Cirurgia Plástica

Vale lembrar que nenhuma
cirurgia visa mudar traços,

mas sim melhorar as
expressões para que a pessoa
se sinta mais à vontade e feliz

com a sua aparência.

MAIS PROCURADAS
São muitas as cirurgias voltadas para a face.
Entre as mais procuradas está a rinoplastia, já
que o nariz dita todo o contorno do perfil e
isso pode incomodar muita gente. Durante a
cirurgia é possível mexer em toda a sua
estrutura, no osso, na cartilagem, na pele,
reestruturando a face e corrigindo as
desproporções que antes causavam
desconforto. A mentoplastia é outra cirurgia
que busca corrigir o posicionamento do
queixo. Uma prótese de silicone pode ser
inserida ou o avanço do osso, dependendo
dos resultados que se desejam obter. Estes
dois procedimentos formam um perfil perfeito
e podem ser feitos em uma única cirurgia,
conhecida como perfiloplastia, que consiste na
harmonização da face quando vista de lado.
Ela é indicada para pessoas que possuem uma
desproporção entre os tamanhos do
nariz e do queixo.

DIVULGAÇÃO

Mary Kelly Sabará, Veridiana Casarolli, Isa-
dora Oliveira, Carlos Alves Ferreira, Luciléia
Bovolenta, Marcio Seibert, Alisson Marques,
Isadora Tur e João Paulo Zimermann.
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Como parte das atividades alusivas ao ani-
versário de 66 anos de Cascavel, o prefeito Leo-
naldo Paranhos e a secretária de Educação,
Márcia Baldini, assinam hoje, às 8h30 - durante
a cerimônia de abertura da 3º Conferência Muni-
cipal de Educação, na Univel - o aviso de licita-
ção para publicação do edital da concorrência
que definirá a empresa que executará as obras
de reforma e ampliação da Escola Municipal Ita
Sampaio, do Bairro Parque Verde.

O valor máximo da contratação estipulado
para a licitação é de R$ 2.658.321,54, que se-
rão destinados a executar o remanescente da
obra, objeto da Concorrência nº 003/2015, con-
trato nº 230/2015, bem como as demandas de-
correntes da reelaboração do projeto executivo
da reforma, o que implicou em uma alteração
substancial no orçamento, de forma que a nova
contratação possa atender às necessidades ve-
rificadas na unidade nos levantamentos realiza-
dos este ano.

Reforma na Ita Sampaio
Sobre a obra

A abertura da licitação está marcada para o dia 15 de
dezembro, às 9 horas, no Departamento de Compras da
Prefeitura e o prazo de entrega da obra, após assinatura da
ordem de serviço, será de 180 dias.
A reforma contempla adequações de segurança contra
incêndio e sanitárias, em que serão adequadas as
luminárias, forros, portas, janelas, pisos, sanitários, estrutura
física mínima e acessibilidade em todos os ambientes da
unidade, assim como adequações nas redes hidrossanitária,
pluvial, elétrica e telefônica e de proteção contra descargas
atmosféricas, além de adequações na pavimentação
externa, construção de abrigo de resíduos, construção de
central GLP, reforma do playground, pintura geral, barrado
em pastilha cerâmica e execução de paisagismo.
Já a ampliação refere-se à construção de coberturas
metálicas de ligação entre as edificações do complexo
educacional, bem como do auditório e refeitório.

Nem tudo é beleza
no principal cartão-
postal de Cascavel.
O lixo que chega ao
Lago Municipal por
meio das enxurradas,
em momentos de
fortes chuvas, toma
conta da região da
ponte de madeira.
Muitas pessoas que
passam pelo local
torcem o nariz para a
sujeira. “De vez em
quando venho aqui
no lago, mas chegar
aqui e encontrar lixo
boiando é triste” diz
uma moradora da
região que preferiu
ter a identidade
preservada.

AÍLTON SANTOSN  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 • UM CAMINHO PARA O DESTINO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Ellen desabafa com as amigas so-

bre os últimos eventos que passou. Jota
anuncia a Ellen que o robô foi selecio-
nado para o festival de tecnologia. El-
len teme que Malu não permita a via-
gem para o festival. Nena presenteia a
filha com um antigo relógio que foi de
seu pai. Malu afirma que o colégio não
arcará com a viagem de Ellen, e Jota e
Juca ficam indignados. Jota decide pro-
mover um arrecadamento virtual para
custear a viagem de Ellen.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina despis-

ta as desconfianças de José Augusto e
repreende Tereza por sua aproximação
com Fernão. Fernão trama contra José
Augusto e Moniz não gosta. No Rio,
Conselheiro teme que Odete o tenha
ouvido falar de Celeste. Reinaldo e Eu-
nice se beijam. Inácio parte para São
Vital. Vicente leva Maria Vitória a São
Vital à procura de pistas sobre Inácio.
Alzira teme o estado de saúde de Ce-

Fernanda diz a Pedro que Carlos é o amor da sua vida e que não é tão fácil
esquecê-lo. Hernani não está nada satisfeito com a chegada de Amélia. Branca
adverte Mariana e diz que mesmo que tenha conseguido que seu pai assinasse
alguns documentos, não permitirá que faça mal a sua irmã. Marisa está muito
feliz com Paulinho, pois sua chegada a motivou a continuar vivendo. Por outro
lado, sabe que precisa tomar muito cuidado com Luiz que fará de tudo para
prejudicá-la, por isso, decide cancelar todos os seus cartões. Carlos diz a
Fernanda que está com muito ciúmes de Xavier por que está apaixonado por ela
e sua única intenção é separá-los. Fernanda pede a Carlos que não culpe
ninguém por não aceitar ser sua namorada e admita que terminaram por suas
mentiras e não por falta de amor. Luiz debocha de Mariana, diz que o novo
testamento não garante nada e terá que esperar pela morte do pai.

leste e Bernardo a consola. Gilberte vai
à confeitaria e Tomaso, Helena e Natá-
lia se escondem. Giuseppe se interessa
por Gilberte. Olímpia sofre ao pensar em
Edgar, que diz a Hans que decidiu es-
quecer a amada. Celeste implora a Con-
selheiro que não cancele seu recital.

PEGA PEGA
Dom confronta Sabine e diz que ela

e Tânia estão tramando para separá-lo
da família biológica. Júlio promete a Ar-
lete que ficará a seu lado. Arlete pede a
Pedrinho para confiar nela. Dom não
aceita as explicações de Tânia e termi-
na o namoro com a camareira. Sabine
confirma a Eric que tem um relaciona-
mento com Malagueta. Madalena diz a
Dom e Dílson que está pensando em
se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa
a Maria Pia que demitirá Malagueta.
Athaíde desconfia de Lourenço, que
alerta o delegado.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara explica seu plano para Rena-

to e deixa o hospital com Gael. Eliza-
beth/Duda ameaça se atirar de um

morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abri-
go. Clara sente enjoo novamente. Mer-
cedes diz a Josafá que já não pode se
afastar de sua missão e promete cui-
dar do amigo. Caetana faz seu testa-
mento. Josafá avisa a Leandra sobre a
morte de Everton.

O RICO E LÁZARO
Em conversa com Lia, Daniel

fala sobre a visão que teve na noi-
te anterior. Lior implica com Benja-
min. Na casa de Ravina, Labash-
Marduk é bem tratado por todos.
Belsazar diz que Nabonido não tem
jeito para governar. Nitócris concor-
da. Elga implica com Samira e Tali-
ta. Asher se declara para Joana.
Mesaque e Sadraque visitam Dani-
el e Abednego. Elga visita Malca no
palácio. Daniel conversa com Me-
saque e Sadraque. Dana depõe
contra Larsa no palácio. Lia e Nao-
mi testemunham contra o feitor.

Carlos diz a Fernanda
que está com muito

ciúmes de Xavier

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20
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Bebidas em debate
O VI Seminário Mercosul de Be-

bidas promovido pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), trouxe a
Cascavel ontem especialistas para
debater e trazer informações e ino-
vações sobre todas as etapas pro-
dutivas de bebidas alcoólicas, não
alcoólicas e funcionais.

 Em seu pronunciamento na abertura do seminário, o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, aproveitou para reafirmar o compromisso da atual adminis-
tração em tornar a Fundetec uma referência na pesquisa e também na agilida-
de dos processos. “Um dos nossos grandes desafios é tornar a nossa cidade
dinâmica. Temos aqui, na Fundetec, uma bela estrutura física e também o
maior patrimônio que são os nossos servidores. E entendo que o Poder Público
ainda deve muito a Fundetec”, disse o prefeito.

C ompromisso

DESAFIOS
Entre os muitos desafios da
Fundetec, Paranhos destacou a
consolidação do laboratório da
fundação que ainda depende de
ações “políticas e
administrativas”. “Estou aqui,
hoje, para confirmar essa decisão
e garantir ao nosso quadro de
servidores os investimentos e dar
vazão as ideias, aos estudos e
aquilo que é feito aqui dentro (da
Fundetec) e que muitas vezes fica
cercado dentro do laboratório.
Vamos transformar Cascavel nessa
grande referência que é, mas que
muitas vezes precisa do
reconhecimento do Poder Público
e não pode ficar esquecida”.

Estudantes, empresários e
técnicos de cerca de 30 municí-
pios do oeste participaram do se-
minário que ofertou palestras e
minicursos voltados à produção,
comercialização e harmonização
de bebidas. O seminário integra
as ações do aniversário de 66
anos de Cascavel.
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Na região norte de Cascavel um
novo componente viário se integra
à Rua Gandhi. A ciclofaixa, que
inicia na ciclovia da Avenida
Barão do Rio Branco e em como
destino o novo Terminal de
Transbordo Nordeste, foi
instalada há poucos dias. A
interligação entre o começo da
Barão, que é na Avenida Brasil
até o novo terminal, totaliza cerca
de três quilômetros de via
exclusiva para ciclistas. As obras
fazem parte do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) e
recebem recursos do BID
(Banco Interamericano
de Desenvolvimento).

Mudança na linha
As fortes chuvas que caíram

na semana passada em Cas-
cavel e destruíram a ponte so-
bre a Rua Antonio Damian
obrigaram a Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito) a alterar a li-
nha de ônibus Terminal Oeste/
Claudete –via Novo Milênio).

Com o desabamento da
ponte, o local precisou ser in-
terditado para o tráfego de ve-
ículos e a reconstrução não
deve ficar pronta antes de 60
dias. Com isso, os veículos
do transporte coletivo muda-
ram a rota e estão trafegan-
do por outras ruas.

O itinerário fica nesta confi-
guração até que a Rua Antônio
Damian volte à normalidade, e
os horários não tiveram altera-
ções. Segundo o departamen-
to responsável pelo transpor-
te coletivo na Cettrans, os mo-
toristas estão conseguindo
cumprir as escalas.

 Sentido Terminal Oeste – Bairro
Terminal Oeste, Rua JK,

Rua Recife, Rua Nereu Ramos,
Rua Alcir da Motta,

Rua Jorge Larcerda, Marginal
BR-467, Rua Antônio
Damian, Novo Milênio.

 Sentido Bairro – Terminal Oeste
Novo Milênio, Rua Antônio Damian,

Rua Giovani Palma de Lima,
Rua Cacequi, Rua Presidente Bernardes,

Rua Cruz Alta, Rua Alberi Antônio
Richard, Rua Alcir da Motta, Rua Jorge
Lacerda, Avenida Brasil, Terminal Oeste.

AÍLTON SANTO
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Atenção usuários:
Mudanças no
itinerário da

LINHA 140

Confira o novo trajeto:


